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عاديوتیزهوشدخترآموزاندانشدردریافتیوبیانیزبانبینهمبستگیمقایسه
اصفهانشهرابتداییمقطع

آمـوزان دانـش دریـافتی وبیـانی زبانبینهمبستگیمقایسههدفباپژوهشاین: هدف
آمـوزان دانـش شاملپژوهشآماريجامعه: روش.گرفتانجامعاديوتیزهوشدختر
درکـه بودنـد اصـفهان شـهر ابتـدایی سـوم تـا اولهايپایهدرعاديوتیزهوشدختر

طریـق ازآمـوزان دانـش ایـن . داشـتند قرارماهیازدهوسالهشتتاششسنیمحدوده
شـهر پـرورش وآمـوزش مختلـف نـواحی بـین ازايمرحلهچندتصادفیگیرينمونه

دودرآمـوزان دانـش الـف، فـرم کتلهوشیآزمونازاستفادهبا. شدندانتخاباصفهان
کـل مجمـوع ونفر60گروههردرنمونهحجم. شدنددادهجايعاديوتیزهوشگروه
زبـان رشـد آزمـون ازدریـافتی وبیانیزبانگیرياندازهبراي. بودآموزدانش120نمونه

)Test of Language Development(TOLD-P(3)هايداده:هایافته.شداستفاده
دودردریـافتی وبیـانی زبـان بـین کهدادنشانپیرسونهمبستگیروشازآمدهبدست
وبیـانی زبـان بینهمبستگی. داردوجودمعناداريومثبترابطهتیزهوشوعاديگروه

وجـود بـا :  گیرينتیجه.بودعاديآموزاندانشازبیشترتیزهوشآموزاندانشدریافتی
بـه نسبتتیزهوشآموزاندانشدریافتیوبیانیزبانبینهمبستگیضریببودنبیشتر
بنیادهـاي اسـاس بـر نتـایج . نبـود دارمعنیآمارينظرازتفاوتاینعاديآموزاندانش
.گرفتقراربحثموردنظري

آمـوزان دانـش تیزهوش،آموزاندانشدریافتی،زبانبیانی،زبانهمبستگی،: هاکلیدواژه
.عادي

A comparison of correlation between expressive and receptive language in
gifted and normal female students of elementary schools in Isfahan city

Introduction: This study was carried out to determine the correlation between
expressive and receptive language in intellectually gifted and normal female
elementary students. Methods: The study sample comprised all female students
of grades 1 to 3 in elementary schools across the city of Isfahan. Subjects’ age
ranged between 6 to 8 year. The sample was selected through multiphasic
sampling method from different zones in Isfahan. Using the Cattell Intelligence
Test's A form, students were divided in two groups, the intelectually gifted and
normal. The sample included 60 intellectually gifted and 60 normal students.
Linguistic variables were measured via Testing of the Language Development
(TOLD-P). Pearson correlation coefficient was employed to analyze the data.
Results: There found to be a positive correlation between the expressive and
receptive language in gifted and normal female students. Conclusion: The
correlation appeared to be more pronounced in intellectually gifted as compared
to normal students however, statistical analysis failed to show any significant
difference between the two groups. The findings have undergone critical
discussions on theoretical basis.
Keywords: Correlation, Expressive language, Receptive language, Gifted
students, Normal students.
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مقدمه 
اصطالح تیزهوش و با استعداد هنگامی که در رابطـه بـا   
دانش آموزان، کودکان یـا افـراد جـوان بـه کـار گرفتـه       

شود منظور دانش آموزان، کودکـان یـا افـراد جـوانی     می
هـایی  هستند که شواهدي از عملکـرد بـاال را در حـوزه   

همانند هـوش، خالقیـت، هنـر یـا توانـایی رهبـري یـا        
تحصیلی خـاص نشـان مـی دهنـد و نیازمنـد      هاي زمینه

خدمات یا فعالیتهایی هستند که معموالً مـدارس عـادي   
قادر نیستند چنین ظرفیتهـایی را بـه طـور کامـل تحقـق      

.)1(بخشند
یکی از حوزه هایی که افراد تیزهوش در آن نسـبت بـه   
دیگر افراد برتري دارند زبان است. مطابق با نظر بـراین  

نشـهاي شـناختی انسـان را از    زبان چیـزي اسـت کـه ک   
ــدگاه او    ــد. از دی ــی کن ــایز م ــر متم ــات پســت ت حیوان
آشکارترین فعالیت هوشی انسان زبان است. براي فهـم  
انسان الزم است که چگونگی کنشهاي زبان انسان درك 

.)2(گردد
کنشهاي زبان کودکان اغلب به زبان دریافتی و بیانی یـا  

شود. کودکانی که توانایی براي فهم و ارتباط تقسیم می
داراي زبان دریـافتی سـالم هسـتند، مـی تواننـد معنـی       
کلمات و ساختار دستوري گفتار را بفهمند. زبان بیـانی  
توانایی کودك براي ایجاد یـا تشـکیل گفتـار معنـی دار     
است. تولید، شکلی از زبان بیـانی اسـت کـه بـه تلفـظ      

بیشـتر جنبـه  ). 3آواها یا صـداها در گفتـار اشـاره دارد(   
هاي دریـافتی و  هاي عمومی تحول زبان همانند مهارت

هاي اساسی بـه کودکـان در فهـم    بیانی به عنوان مهارت
کند. جنبـه هـاي پیچیـده تحـول     متون پیچیده کمک می

زبان، دانش زبانی و ادراکـی را مـی سـازد و در بهبـود     
ها نیـز  ). پژوهش4تواناییهاي ادراك خواندن نقش دارد(

(بیـان) و عملکـرد   یـد اولیـه لغـات   هاي تولبین تخمین
ــان      ــویی را نش ــه ق ــی رابط ــالیف ادراک ــدي در تک بع

توانایی درك متون گفتاري و نوشـتاري نیـز   ).5دهد(می
هاي تحـولی  یک مهارت شناختی مهمی است که تفاوت

).6و فردي زیـادي در ایـن زمینـه مشـاهده مـی شـود(      
هاي مختلف نشان می دهـد کـه الگوهـاي تحـول     یافته
هاي آنهـا   بیانی و  دریافتی و همین طور پیش زمینهزبان
تواند در هر یک از کودکان متفاوت باشد. به طـوري  می

که توصیف ارتباط بین زبـان بیـانی و دریـافتی دشـوار     
تصور بر این است که هر چه کودکان بزرگتر ).5(است

شوند، هوش آنها در میزان حـل مسـائل و اسـتدالل    می
متجلی   می شود در حالی که وقتـی کـوچکتر هسـتند،    

هوش آنها در سرعت ادراك و توانایی حرکتی آنهاست. 
بعد از دو سالگی توانـایی کالمـی وجـه ممیـزه هـوش      

یابـد.  محسوب می شود و تا بزرگسالی این امر ادامه می
ــ  ــات ی ادگیري در مدرســه انتظــارات متناســب و تجربی

بستگی به بازشناسی درست سطح عملکرد یـا پتانسـیل   
). 7یک کودك دارد (

قبل از آنکه کودکان بتوانند زبان را یاد بگیرنـد، آنهـا   
باید قادر به ادراك صداهایی باشند که بواسطه آنها زبان 
ایجاد می گردد. به طور یقین گفتار انسان شامل جریـان  

اسـت. بنـابراین بـراي ادراك زبـان،     پیوسته اي از صداه
ــواع    ــه بخشــهایی از ان ــان را ب ــن جری ــد ای شــنونده بای
ــد.   ــارات تقســیم کن ــاگون ســیالبها ، کلمــات و عب گون
همچنین شنونده باید به ویژگی هاي دیگر گفتار همانند 
باال و پایین بودن تن صدا ، مکث بین کلمات و عبارات 

ــرار و تکیــه و فشــار صــدا کــه در جاهــاي مختلــف   ق
).8توجه کند (،گیردمی

)، ارتباط پیش بین مجموعه مهارتهاي 9در یک مطالعه (
پیش زبانی بررسی شـد. ایـن مهارتهـا در یـک بررسـی      
طولی در سال دوم زندگی تا نتایج زبانی در سه سالگی، 
در کودکانی که تحول طبیعـی در زبـان داشـتند، انـدازه     

مهارتهـاي پـیش   گیري گردید. یافته ها پیوسـتگی بـین   
هـاي  زبانی و نتایج بعدي زبانی را نشان می دهد. یافتـه 

کند که فهم در طول دومـین سـال   این مطالعه اذعان می
زندگی نقش مهمی در فراگیري زبـان دریـافتی و بیـانی    

.بازي می کند
دو مطالعه ارتباط بـین عملکـرد پـردازش گفتـار اولیـه      

بررســی کودکــان و نتــایج شــناختی و زبــانی بعــدي را
دریافتنـد کـه عملکـرد در تکـالیف     1کردند. در مطالعه 

مـاهگی بـا لغـات بیـانی     12بخش کردن گفتار قبـل از  
مهارتهاي شناختی و زبانی را 2مرتبط است. در مطالعه 

بررسی کردند. کودکانی که قـادر  4-6در کودکان سنین 
به بخش کردن کلمات بودنـد از نظـر سـیالی گفتـار در     

ان نمـرات بـاالتري بدسـت آورده بودنـد.     مقیاسهاي زب
نتایج نشان می دهد که توانایی بخش کردن گفتـار یـک   

).10شرط مهم براي تحول موفقیت آمیز زبانی است(
) در یافتـه هـاي پژوهشـی خـود     5باوئر و همکـارانش( 

8-21همبستگی قویی را بین زبان بیانی و دریـافتی در  
یز را در تحـول  ماهگی اثبات کردند. آنها دو مسیر متمـا 

زبان بیانی و دریافتی شناسـایی کردندکـه تحـت عنـوان     
تحول سریع و کند طبقه بندي گردید. به عـالوه برخـی   
از کودکان در حد فاصل این دو طبقه قـرار گرفتنـد. بـه    
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طوري که در یک زمینه تحـولی سـریع و در زمینـه اي    
دیگر تحولی کند داشتند. این یافته ها تأیید می کند کـه  

ارتهاي زبان بیانی و دریافتی ممکن است با سرعتهاي مه
8مختلفــی در کودکــان تحــول یابــد. کودکــانی کــه در 

کلمـه بـود، تحـول    40ماهگی لغات دریافتیشان تقریبـاً  
مـاهگی نشـان   8-14سریعی را در لغات دریـافتی بـین   

کلمـه  4مـاهگی  8دادند. لغات بیانی ایـن کودکـان در   
12یـا  11حـول وحـوش   یاکمتر بود و تحول سـریعی  

ماهگی در لغات بیانی مشاهده شد. یافته هاي آنها منجر 
به این نتیجه گیري گردید که با توجـه بـه لغـات بیـانی    

درصد واریـانس را در انـدازه   80(تولید اولیه) می توان 
مـاهگی پـیش بینـی کـرد در     21گیري لغات بیـانی در  

اریـانس  درصد و10-15حالیکه تواناییهاي دریافتی تنها 
گرفت. به عبارتی لغات بیـانی بهتـرین پـیش    را دربر می

بینی کننده لغات بیانی بعدي است. با این وجود برخـی  
) کودکان را در آغـاز تولـد و بعـد در    5از پژوهشگران (

دو سالگی مطالعه کردنـد و گـزارش دادنـد کـه انـدازه      
گیریهاي اولیه از لغات دریافتی به تنهایی واریانس نتایج 

دي بیانی و دریافتی را پیش بینی می کند.بع
یک سري مطالعات مـوردي بـر روي   )11هالینگورث (

دوازده کودك انجام داد (هشت پسر و چهار دختر). این 
هوشـبهر  بینـه  -کودکان در مقیـاس هوشـی اسـتنفورد    

ــاالي  داشــتند او دریافــت اگرچــه هــیچ یــک از  180ب
ویژگیهاي آنها به طور مجزا نمی تواند تحول پیش رس 
آنها را شناسایی کند ولی صحبت کردن و خواندن پیش 
رس ایــن کودکــان بــه وضــوح بیشــترین تفــاوت را بــا 

کودکان عادي داشت.  
ــارانش  ــاتفرد و همک ــاي  )12(گ ــتفاده از آیتمه ــا اس ب

ساسی زبان بیانی و دریافتی از مقیاس تحول تواناییهاي ا
) تفاوتهایی را در زمینه زبـان دریـافتی   1(بی لیکودکان

بین کودکان تیزهوش و عـادي از آغـاز دوازده مـاهگی    
یافتند. تفاوتهایی نیز در زبان بیـانی در هیجـده مـاهگی    

وجود داشت.
نیـز بـا هـدف بررسـی ایـن      ) 13(مطالعه ورمیلیـون 

گرفت که تواناییهاي زبـانی دانـش آمـوزان    فرض انجام 
تیزهوش مدارس ابتدایی در زمینه هاي دریافتی و بیـانی  

ست. عالوه بـر  او معناشناسی فراتر از نرمهاي سنی آنها
این همبسـتگی میـان خـرده آزمونهـاي گونـاگونی کـه       

هاي دریافتی و بیـانی و معناشناسـی را در آزمـون    مؤلفه
ــال  ــابی ب ــان ینی کــنشتجدیــد نظــر شــده ارزی هــاي زب

)CELF-R2 اندازه گیري می کردند با خرده آزمونهاي (

) محاسـبه شـد.   SAGES3مختلف مقیاس تیزهوشـی ( 
نتایج این مطالعه، همبستگی مثبتی را بین کفایت زبان و 
تیزهوشی نشان  داد که از نظر آماري در برخی زمینه ها 

دیـد  معنادار بود. میانگین نمرات آزمودنیها در آزمون تج
) CELF-Rنظر شـده ارزیـابی بـالینی کنشـهاي زبـان (     

درصد بود. میانگین نمـرات مجموعـه آزمونهـاي    1/56
در صـد و بـراي   6/60دریافتی دانش آموزان تیزهـوش،  

درصد بود. بـین نمـرات   6/50مجموعه آزمونهاي بیانی 
) و آزمون تجدید نظر SAGESخام مقیاس تیزهوشی (

) CELF-Rبــان (شــده ارزیــابی بــالینی کنشــهاي ز   
بدسـت  p)>001/0(6049/0همبستگی برابر یا بـیش از  

آمد.
) در پژوهش خود تواناییهـاي زبـان شـفاهی    14(ولر

سی دانش آموز تیزهوش و با اسـتعداد را مطالعـه کـرد.    
ــو،    ــه نح ــه مؤلف ــا در س ــفاهی آنه ــان ش ــاي زب تواناییه
معناشناسی و کاربردشناسی ارزیابی گردید. نتایج نشـان  

ــراد  داد، ــاالتر از اف دانــش آمــوزان تیزهــوش نمراتــی ب
متوسط در زمینه هاي نحو و معناشناسی بدست آوردند. 

ــانگین   ــایج می ــن در    68نت ــب س ــر حس ــد را ب درص
درصد را با توجـه بـه  سـطح    80معناشناسی و میانگین 

پایه تحصیلی در نحو نشان داد.
) نیز مطالعه اي را با هـدف  15(ریس پلی و همکارانش

ماهـه  21-33بررسی تحولی تولیـد جملـه در کودکـان    
انجام دادند. نتایج این بررسی نشان داد که میـزان وقفـه   
در تولیــد جملــه بــا افــزایش ســن کــاهش مــی یابــد و 
تغییرات تحولی در اصالح جمالت بستگی بـه توانـایی   
کودك در کنترل تولید زبان دارد و همراه با سن افزایش 

دهد ) نیز نشان می16(ویز و بیشاپهاي دایابد. یافتهمی
که عملکرد در تکالیف ادراکی بـا افـزایش سـن بهبـود     

یابد.می
هــا راجــع بــه موضــوع تــرین بررســیدر یکــی ازکامــل
16) تعـداد کلمـاتی کـه کودکـان در     8یادگیري زبـان ( 

25بـود. در  347تـا  0بـین  ماهگی تولیـد مـی کردنـد    
کلمه افزایش یافت و ایـن  668تا 6ماهگی این دامنه از 

نشان می دهد که با افزایش سن خزانـه لغـات کودکـان    
شود. تفاوتهاي قابل مالحظـه اي در فهـم   تر  میگسترده

1. Clinical Evaluation of Language Fundamentals
2. Revised
3. Screening Assessment for Gifted Elementary
Students
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شد. تفاوتها نـه تنهـا در تعـداد    کودکان از کلمات یافت 
کلمات بود بلکه همچنین تفاوتهایی در نوع کلمـات در  

لغات اولیه کودکان نیز وجود داشت.
با توجه به اهمیت زبان در خصـوص شناسـایی دانـش    

ژوهش حاضــر بــا هــدف مقایســه آمــوزان تیزهــوش، پ
همبستگی بـین زبـان بیـانی و دریـافتی دانـش آمـوزان       

توانـد اطالعـاتی در خصـوص    تیزهوش و عـادي مـی  
رابطه بین زبان بیانی و دریافتی در دو گروه تیزهوش و 

عادي ارائه دهد. 

روش
در این پژوهش به منظور بررسـی رابطـه زبـان بیـانی و     
دریافتی از طرح همبسـتگی بهـره گرفتـه شـد. جامعـه      
آماري پژوهش، کلیه دانش آمـوزان تیزهـوش و عـادي    

سوم ابتدایی شهر اصـفهان در  دختر در پایه هاي اول تا 
ماه بودند.11سال و 8تا 6دامنه ي سنی 

از طریـق  نمونـه پـژوهش   نمونه و روش نمونه گیـري:  
نمونــه گیــري چندمرحلــه اي از بــین نــواحی مختلــف 
آموزش و پرورش شهر اصـفهان بـه صـورت تصـادفی     

دانش آموز کـه از طریـق   262انتخاب شدند. در کل از 
الف مورد بررسـی قـرار گرفتـه    آزمون هوشی کتل فرم

دانشآموز انتخاب شدند که بـا توجـه   120بودند، تعداد 
نفر بـا  60به هوشبهر بدست آمده به دو گروه تیزهوش(

-110نفر بـا هوشـبهر   60) و عادي(130هوشبهر باالي 
) تقسیم شدند. الزم به ذکر است افـرادي کـه داراي   85

بودند از نمونه اختالالتی مانند شنوایی، گفتاري و ذهنی 
حذف شدند.

ابزار پژوهش
ابزار به کار گرفته شده، آزمون هوشی کتل فـرم الـف و   

بود.آزمـون هوشـی   )TOLD-P:3(آزمون رشـد زبـان  
کتل فرم الف یک آزمـون فرهنـگ نابسـته و داراي سـه     
مقیاس است که هر مقیاس دو فرم الف و ب دارد. هـر  

سـت کـه   خرده مقیاس تشـکیل شـده ا  4فرم آزمون از 
همگی عمدتاً هوش سـیال را انـدازه گیـري مـی کنـد.      
مقیاس دوم این آزمون که در این پژوهش بکـار گرفتـه   
شده، براي کودکان سنین دبسـتان در نظـر گرفتـه شـده     

)، یکـــی از TOLD-P:3رشـــد زبـــان (اســـت.آزمون
ابزارهاي  معتبر، رایج و جامع در زمینه سـنجش تحـول   

توسـط حسـن زاده و   ایـن آزمـون  زبانی کودکان است.
مینایی به زبـان فارسـی ترجمـه و هنجاریـابی گردیـده      

است. متوسط ضـرایب بدسـت آمـده از اعتبـار آزمـون      
بـــراي خـــرده آزمونهـــاي واژگـــان تصـــویري،ربطی 
،شفاهی،درك دستوري،تقلید جملـه وتکمیـل دسـتوري    

ــه ترتیــب  ــاال اســت.83/0، 88/0، 77/0،84/0،78/0ب ب
این است که آزمـون حاضـر از   بودن این ضرایب بیانگر 

خطاي اندکی برخـوردار اسـت و مـی تـوان بـه نتـایج       
حاصله اطمینان داشت .در رابطه با روایی محتوایی ایـن  
آزمون می توان گفت که سازندگان اصلی ایـن آزمـونبر   
این نکته تاکید دارند که قالب مـورد اسـتفاده در خـرده    

ه بـا  آزمونها از سایر آزمونهـاي رایـج کـه چنـدین دهـ     
موفقیت به کارگرفته شده انـد، انتخـاب گردیـده انـد و     

این همین امر شـاهدي بـر وجـود روایـی در آنهاسـت.     
آزمون مبتنی بر یک مدل دو بعدي است که در یک بعد 
آن نظامهاي زبانشناختی بـا مؤلفـه هـاي گـوش کـردن      

واسـطه اي) و  _(زبان دریافتی)، سـازماندهی (ترکیبـی   
) قـرار دارد و در بعـد دیگـر    صحبت کردن (زبان بیانی

مختصات زبانشناختی با مؤلفه هاي معناشناختی، نحو و 
واج شناختی قرار دارد. الگـوي دو بعـدي مـورد اشـاره     

خرده آزمـون  6خرده آزمون است. 9اساس نظري تهیه 
مربوط به معناشناسی و نحو که جـزء خـرده آزمونهـاي    

ختی خرده آزمون مربوط بـه واج شـنا  3اصلی هستند و 
که جزء خـرده آزمونهـاي تکمیلـی مـی باشـند. خـرده       
آزمونهایی که نظام گوش کردن را می سـنجند، عبارتنـد   
از: تمایزگذاري کلمه (واج شناسی)، واژگـان تصـویري  

که جنبه هـایی از  (معناشناسی) و درك دستوري (نحو)
سنجد. عملیات رمز گشایی موجود در درك گفتار را می

سه خرده آزمون تولید کلمـه  نظام صحبت کردن توسط
(واج شناسی)، واژگان شفاهی (معناشناسـی) و تکمیـل   

(نحو) سنجیده می شود. تمامی این سه خـرده  دستوري
آزمون جنبه هاي رمزگذاري را کـه بـراي تولیـد گفتـار      

.  )17(معنی دار استفاده می شوند، ارزیابی می کنند
روش نمره گذاري به این ترتیب بود کـه در هـر خـرده    
آزمون به ازاي هر پاسخ صحیح، نمره یک و بـراي هـر   
پاسخ غلط نمره صفر در نظر گرفته می شد. از مجمـوع  
نمرات بدست آمده در هـر خـرده آزمـون، نمـره خـام      
آزمودنی در آن خرده آزمون حاصل می شـد. بـا توجـه    

سنی کـه آزمـودنی در   به نمره خام بدست آمده و گروه 
آن محدوده قرار داشت، معادل سـنی، رتبـه درصـدي و    
نمره استاندارد آزمودنی از جـداول مربوطـه در کتابچـه    
راهنماي آزمـون اسـتخراج گردیـد و در قسـمت ثبـت      
نمرات، نوشته شـد. آزمـون هوشـی کتـل بـه صـورت       
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گروهی اجرا گردید و دانش آموزان با توجه به هوشبهر 
دو گروه تیزهوش و عادي تقسیم شدند. بدست آمده به 

بعد از اجراي آزمون هوشی کتل و انتخاب نمونه، براي 
رشد زبانسنجش ویژگیهاي زبانشناختی آنها، از آزمون

)3 :P–(TOLD  استفاده شد. اجراي آزمون رشد زبـان
به صورت انفرادي انجام شد.

هایافته
SPSS-13تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افـزار آمـاري  

) میـانگین و انحـراف اسـتاندارد    1انجام شـد. جـدول (  
نمــرات دو گــروه تیزهــوش و عــادي را بــا توجــه بــه  
متغیرهاي گوش کردن (زبان دریافتی) و صحبت کـردن  

.(زبان بیانی) نشان می دهد
مقایسه میانگین نمرات بدست آمده دو گروه در جدول 

کردن در متغیر گوش کردن (زبان دریافتی) و صحبت 1
میـانگین  (زبان بیانی) نشان می دهد که گروه تیزهـوش  

اند.بیشتري بدست آورده
با توجه به هدف پژوهش کـه مقایسـه همبسـتگی بـین     
زبان بیانی و دریافتی دانش آمـوزان دختـر تیزهـوش و    
ــین   عــادي اســت ابتــدا ضــریب همبســتگی پیرســون ب
متغیرهاي زبان بیانی و دریافتی در هـر گـروه بـه طـور     

نشـان  3و 2اگانه محاسبه گردید. نتـایج در جـدول   جد
داده شده است.

ــدول   ــه در ج ــور ک ــان ط ــردد،  2هم ــی گ ــه م مالحظ
همبستگی بین زبان بیانی و دریـافتی در دانـش آمـوزان    

است. همچنین ضریب همبسـتگی محاسـبه   31/0عادي 
) و نمی تـوان همبسـتگی   p=016/0شده معنادار است (

اشی از شانس دانست. مشاهده شده در نمونه را ن

می گردد، همبستگی بـین زبـان   مشاهده3همانگونه که در 
اسـت.  525/0بیانی و دریافتی در دانش آمـوزان تیزهـوش   

همچنین همبسـتگی محاسـبه شـده معنـادار مـی باشـد و       
همبستگی مشاهده شده در نمونه ناشی از شانس نیست.

مقایســه همبســتگی محاســبه شــده بــین زبــان بیــانی و 
) و دانـش  r=525/0دریافتی دانـش آمـوزان تیزهـوش (   

) نشان می دهد کـه همبسـتگی   r=310/0وزان عادي (آم
بین زبان بیانی و دریافتی دانش آموزان تیزهوش بیشـتر  
از دانش آموزان عادي است. براي بررسی معنادار بـودن  

فیشـر  zrتفاوت این دو ضـریب همبسـتگی از جـدول    
تبـدیل  2Zrو1Zrرا بـه  2rو 1rاستفاده شد. این جدول 

). 18(کندمی
310/0هاي ضرایب zrبا استفاده از جدول فیشر معادل 

ــا  525/0و  ــر اســت ب . 583/0و 321/0بــه ترتیــب براب
چنانچه این مقادیر در فرمول مربوط بـه معنـادار بـودن    

ضرایب همبستگی
)
3n
1

3n
1

zz
Z

21

rr 21







(

Z=39/1جایگزین گردد این نتیجه حاصل خواهد شـد:  
05/0جــدول در ســطح Zمحاســبه شــده ازZو چــون 

کوچکتر است، بنـابراین تفـاوت بـین ایـن دو ضـریب      
همبستگی معنادار نیست و در نتیجـه بـا وجـود بیشـتر     
بودن ضریب همبستگی بین زبان بیانی و دریافتی دانش 
آموزان تیزهوش نسبت بـه دانـش آمـوزان عـادي، ایـن      

تفاوت از نظر آماري معنادار نیست.

آمارهاي توصیفی متغیرهاي زبان-1جدول
تعدادانحراف استانداردمیانگینمتغیرهاگروه

عاديگوش کردن
تیزهوش

کل

4333/12494118/860
7667/13293430/960
6000/12829922/10120

عاديصحبت کردن
تیزهوش

کل

5167/10392869/760
1167/11670448/760
8167/10903103/10120

نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین زبان بیانی و دریافتی در گروه دانش آموزان عادي-2جدول
سطح معناداريضریب همبستگیتعدادمتغیر

0/ 0016/ 60310بررسی رابطه زبان بیانی با زبان دریافتی
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بحث  و نتیجه گیري
ور کلی، دانش آموزان تیزهـوش نسـبت بـه دانـش     به ط

دادند آموزان عادي با دقت بیشتري به سؤاالت پاسخ می
هاي زبانشـناختی بـاالتري بـا توجـه بـه سـن       و توانایی

تقویمی خود داشتند. در خرده آزمـون واژگـان شـفاهی    
گروه تیزهوش به ویژگیهاي مختلـف کلمـه مـورد نظـر     

معموالً واگراتر به نظر اشاره می کردند و پاسخهاي آنها
ــادي بیشــتر    ــوزان ع ــش آم ــی رســید در حالیکــه دان م
ویژگیهاي توصیفی تکراري از کلمه مطرح شده را بیـان  
می کردند. از لحاظ سـاختار دسـتوري جمـالت دانـش     
آموزان تیزهوش بیشتر با قواعد دسـتور زبـان مطابقـت    
می کرد و نیز دانش آموزان تیزهوش از توانـایی بهتـري   

افظه و حفظ توجه بهـره منـد بودنـد. آنهـا داراي     در ح
خزانه لغات وسیع تـر و درك درسـت تـري از مفـاهیم     
بودند و نسبت به دانش آموزان عـادي بـه سـؤاالت بـا     

رغبت و انگیزه بیشتر و سرعت باالتر پاسخ می دادند.
یافته ها تفاوت معناداري را بین همبستگی زبان بیانی و 

نشان نداد. بـه عبـارتی   05/0دریافتی دو گروه در سطح
به رغـم اینکـه ضـریب همبسـتگی بـین زبـان بیـانی و        

ــافتی گــروه تیزهــوش ( ) بیشــتر از گــروه r=525/0دری
ــن دو ضــریب  r=31/0عــادي ( ــاوت ای ــی تف ــود ول ) ب

همبستگی از لحاظ آماري معنادار نبود.
در تبیین این یافته می توان گفت که بین زبـان بیـانی و   

. ایـن همبسـتگی   )6، 5(دریافتی همبستگی وجود دارد
هوشـی بـاالتر   در گروه تیزهوش به دلیل توانمنـدیهاي 

ایـن  آنها و نقـش آن در مهارتهـاي زبـانی بیشـتر بـود.     
همبستگی در سنین آغازین تحول زبان قوي تـر اسـت.   
از آنجایی که تعامالت کودك با دنیـاي بیـرون محـدود    
است پس نقش درون دادهـاي محیطـی در نشـان دادن    
تفاوتهاي فردي در تحول زبان بیانی و دریافتی و همین 

ن این دو مهارت کمتر است و بـه وضـوح   طور رابطه بی
می توان تفاوتهاي فردي در تحول زبان بیانی و دریافتی 
که بخشی از آن مربوط بـه توانمنـدیهاي هوشـی افـراد     

ــنین،  اســت را مشــاهده نمــود ــن س ــارتی در ای ــه عب ب
توانمندیهاي هوشی در تحول زبان تـاثیر بـارزتري دارد  

ت اجتمـاعی  ولی با افـزایش سـن تجربیـات و ارتباطـا    

کودك بیشتر می شود و کودکانی که تجربیات غنـی تـر   
و تواناییهاي شناختی سطح باالتري دارنـد، پیشرفتشـان   
در زبان بیانی و دریافتی بهتر خواهد بـود و همبسـتگی   
قوي تري را در زبان بیانی و دریافتی آنها می توان دید. 
همبستگی قوي تري بین زبان بیانی و دریافتی دو گروه
نسبت بـه آنچـه کـه در سـنین پـایین تـر وجـود دارد،        
مالحظه نشد که این یافته با نتـایج بـاوئر و همکـارانش   

) مطابقت دارد. شاید بخشـی از توجیـه ایـن مسـئله     5(
مربوط به عوامـل محیطـی باشـد. آزمودنیهـا در سـنین      
دبستان بودند و در این محدوده سـنی بخشـی از درون   

ات تحصیلی و آموزشی آنان دادهاي محیطی آنها، تجربی
است که نقش مهمی را در تحول زبـان دارنـد و چـون    
دانش آموزان در معـرض تجربیـات تحصـیلی یکسـانی     
بودند، به طور نسبی درون دادهاي مشابهی را از مدرسه 
کسب می کردند. لذا ضریب همبسـتگی بدسـت آمـده،    
ــه طــور معنــاداري تفــاوت دو گــروه   نمــی توانســت ب

بـه عبـارتی زبـان یـک     را نشان دهد.تیزهوش و عادي
پدیده بسیار پیچیده و داراي اساس شناختی است. براي 
یادگیري زبان حدي از هوش الزم است. تعیین این کـه  
هوش کودك به چـه نسـبتی در زبـان آمـوزي او تـاثیر      
ــادتر   داردبسیارمشــکل اســت. ایــن دشــواري وقتــی زی

شــود کــه دخالــت و تــاثیر عوامــل دیگــري ماننــد  مــی
تجربیات کودك، عوامل خانوادگی ، عوامل اجتمـاعی و  

... نیز مطرح می شود. 
با توجه به اینکه پژوهش فقط بر روي دختران صـورت  
گرفته است، پژوهشگر قـادر بـه اسـتفاده از پسـران بـه      
عنوان آزمودنی در این پژوهش نشـد. از ایـن رو نتـایج    
بدســت آمــده صــرفاً قابــل تعمــیم بــه جامعــه دختــران 

باشد.می
آزمون رشد زبان به کـار رفتـه در ایـن پـژوهش، بـراي      

ماه هنجاریابی شـده اسـت لـذا    11سال و 8کودکان تا 
نمونه مورد پژوهش صرفاً در پایه هاي تحصیلی اول تـا  

مـاه بودنـد و   11سـال و  8تا 6سوم بین محدوده سنی 
بنابراین نتایج قابل تعمیم به دیگر پایـه هـاي تحصـیلی    

العات بیشتر راجع به تفـاوت در  نیست. براي کسب اط
تواناییهاي زبانی بهتر است نمونه مورد پـژوهش از هـر   

گروه دانش آموزان تیزهوشنتایج ضریب همبستگی پیرسون بین زبان بیانی و دریافتی در -3جدول 
سطح معناداريضریب همبستگیتعدادمتغیر
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دو جنس انتخاب شوند.
به دلیل طوالنی بودن زمـان اجـراي آزمـون، پژوهشـگر     
قادر به استفاده از کودکان سنین پایین تر در نمونه مورد 

پژوهش خود نشد.
در پیشنهاد می گردد که این پژوهش بـر روي کودکـان   

سالهاي پیش از دبستان اجرا شود وارتباط زبان با سـایر  

متغیرها مورد بررسی قرار گیرد.
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