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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between cognitive knowledge 
and linguistic literacy with regard to the role of mediator of social intelligence and 
understanding based on student's analysis of science in education at Ferghana University of 
Golestan Province. The research method is descriptive correlational. The statistical 
population of the study consisted of all students of the science of education (male and 
female) of the Farhangian University of Golestan province with 849 students. From the 
statistical population, 265 people were selected according to stratified sampling method as 
Morgan table. To collect data, a researcher-made aesthetic knowledge questionnaire, 
linguistic literacy, an understanding based on analysis, and a social intelligence 
questionnaire of Silura (2001) were used. In order to analyze the research data, the model of 
structural equations was used. Data analysis showed that aesthetic knowledge has a 
significant relationship with linguistic literacy, social intelligence and perception based on 
student's analysis of science in education, and social intelligence has a direct relationship 
with understanding based on linguistic analysis and literacy. And it is a matter of concern. 
Aesthetic knowledge is also indirectly related through social intelligence and perception 
based on linguistic analysis of the student of science. Consequently, the proposed 
conceptual model has a suitable statistical fit; this means that the model of linguistic 
literacy model of students of educational sciences of Farhangian University is based on the 
aesthetic knowledge style, social intelligence and analytical based on empirical data. 

Keywords: Aesthetic knowledge, Analyze-based understanding, Linguistic literacy, Social 
intelligence.  
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تربیتی شناختی دانشجومعلمان رشتة علوممدل سوادآموزی زبان تبیین

اجتماعی و درک زیباشناختی، هوشدانشگاه فرهنگیان براساس دانش 

 مبتنی بر تحلیل

 2محسن مظفری، 1طیبه تجری

 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران استادیار،. 1

 ، گرگان، ایرانکل آموزش و پرورش استان گلستاناداره، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. 2

 (52/10/0911: ؛ تاریخ پذیرش01/10/0911: تاریخ دریافت) 

  دهیچک

فرهنهیوان   تربیتوی دانشوها   شناختی دانشجومعلمان علوو   زیباشناختی و سوادآموزی زبان بین دانش ةرابط حاضر با هدف بررسی پژوهش
. بوود همبستهی  -توصیفی پژوهش،  روش. گرفتتحلیل انجا   بر مبتنی اجتماعی و درک گلستان با توجه به نقش میانجی هوش استان
. انود  تشکیل داد  نفر 941تعداد ه دانشها  فرهنهیان استان گلستان ب( پسر و دختر) تربیتیدانشجومعلمان علو  همةآماری پژوهش ة جامع

 رایبو  .شودند  ، انتخوا  ایطبقوه یوری تاوادفی   گروش نمونوه بوه  نفور   502 ،مورگان و کرجسی جدول اساسآماری یادشد ، برة از جامع
 هووش  ةپرسشونام  و تحلیول  بر مبتنی درک شناختی،زبان آموزیشناختی، سواددانش زیبایی ةساختمحقق های ها پرسشنامهداد  گردآوری

هوا  نتایج تحلیل داد  .اجرا شد ، مدل معادالت ساختاریهای پژوهشتجزیه و تحلیل داد  برای. به کار گرفته شد( 5110)اجتماعی سیلورا 
 ةتربیتوی رابطو   تحلیل دانشوجومعلمان علوو    اجتماعی و درک مبتنی بر هوش شناختی،زبان شناختی با سوادآموزیزیبایی دانش ن دادنشا
 دانوش  ،همچنوین . معنواداری دارد  و مسوتقی   ةشناختی رابطو تحلیل و سوادآموزی زبان داری دارد و هوش اجتماعی با درک مبتنی برمعنا

 ةشناختی دانشجومعلمان رابطو  زبان آموزیتحلیل با سواد بر اجتماعی و درک مبتنی طریق هوش مستقی  از صورت غیرشناختی به زیبایی
شوناختی  که مودل سووادآموزی زبوان    شد  از برازش آماری مناسبی برخوردار است؛ بدین معنا مدل مفهومی ارائه ،در نتیجه .معناداری دارد

هوای  تحلیول، بوا داد    هووش اجتمواعی و درک مبتنوی بور     ،شناختیزیبایی   فرهنهیان براساس دانشتربیتی دانشها ن علو ومعلمادانشج
 .تجربی برازش دارد

 . اجتماعی هوش شناختی،زبان سوادآموزی، تحلیل بر مبتنی درک شناسی،زیبایی دانش: واژگان کلیدی
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 مقدمه

ها، اصوات وحرکات وسیلة کاربرد نشانه، انتقال عقاید و احساسات به زبان، وسیلة منظم ارتباط

های ، زبان را نظامی منسجم از قواعد و نشانه(131 )زندی (. 4002،  فرهنگ وبستر)است 

داند که به صورت خالق و بدون وابستگی به زمان و مکان در جوامع انسانی قراردادی آوایی می

 4در این زمینه، وارداگ. اطی استارتبها نقش  ترین آنهای متعددی بوده، که مهمایفاگر نقش

ها به کار  کنند زبان به منظور ایجاد ارتباط میان انسان، نیز تأکید می(4003) 1و ریورز( 394 )

ها به شکل  دهندة ارتباط زبان را نقش واسط و قوام( 132 )همچنین، محمدی چابکی . رود می

های زبان به کاوش در پدیده( 139 )به زعم ساالری و توان . کندکالمی و غیر کالمی معرفی می

های مختلف پژوهشی، آن با استفاده از شیوه منظور درک ماهیت، کارکردها و کاربردهای

در این زمینه، . نامیدند 2زبانیهای ها را دانشهایی سوق داد که آناندیشمندان را به مجموعه دانش

ترین کاربردهای دانش د یکی از مهماظهار کردن( 390 )  ، و هالیدی(3 40)  هانگ و هالیستر

، 9شود و رابطة زبان با تربیت را در سه مقولة عمدة یادگیری زبانهویدا می« تربیت» زبانی در

و همکاران  0 از نظر یانگ. کنندتعریف می 3و یادگیری دربارة زبان 9یادگیری از طریق زبان

ایجاد رابطه میان زبان و تربیت، به  به عنوان تنها متولی   تربیتیشناختی ، دانش زبان(3 40)

آموزی ، واژه(سپردن خواندن و گوش نوشتار، گفتار،) زبانیهای بررسی موضوعات گوناگون مهارت

                                                           
1. Webster 

2. Wardhaugh 

3. Reeves 

4. Linguistic knowledge 

5  . Huang & Hollister 

6. Halliday  

7. Learning Language 

8. Learning through Language 

9. Learning about Language 

10. Yang 

11. Educational linguistics 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022096518304429#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022096518304429#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022096518304429#!
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، زبان و (دوم زبان مادری و زبان)زبان ، تدریس (آموز و معلمتعامل دانش)و تحلیل گفتمان 

  شفلر. پردازدمی( واعد دستوریق) و دستورآموزی( ماهیت زبان در کالس درس) یادگیری

شناختی عبارت است از برقراری ارتباط با معتقدند سوادآموزی زبان( 4003)ریورز  و( 392 )

آموزان براساس الگوهای شفاهی برای تفهیم الگوهای به دست آمده و معلم تنها در قالب دانش

م موجود در زبان برای آموز را به واسطة مفاهیتواند دانشاصطالحات موجود و جمالت می

4مکنات. سازی اطالعات، توانا کندمفهومی
شناختی ورزند سواد زبان، اصرار می(1 40)و همکاران  

آموزان و معلمان را با کند و دانشهای شایان توجهی برای فرایند آموزش ایجاد میمعلمان، جاذبه

ز از طریق قرارگرفتن در جریان آمودر اینجا دانش. کند ای درگیر میاشتغاالت ذهنی نوشونده

در این زمینه، ذوالقدری، . بردهای غنی، روابط رو به رشد خود را به پیش میاطالعات تازه و داده

ریزی شناختی اهمیت زیادی در نحوة برنامهزبان کنند سوادتأکید می( 139 )عطایی و بابایی 

ها و ن به عنوان عامالن مستقیم سیاستمعلما. های یاددهی یادگیری دانشجومعلمان داردفعالیت

. های تربیتی باید از توانایی باالیی در برقراری ارتباط و انتقال مفاهیم برخوردار باشندبرنامه

های زبانی در به کارگیری مهارت های زبانی و ماهربنابراین، تربیت معلمان شایسته و آگاه به دانش

شناسی، بیان کردند، آشنایی مربیان با مسائل زبان(   40) 1کاناگراجا و کوستا. اهمیت باالیی دارد

ها، رفع موانع و ابهامات آنان در نحوة ایجاد ارتباط موفق با دیگران ها به این مهارت مجهزبودن آن

به باور پرزیماس و . ای در تربیت آنان داردو چگونگی به کار بستن صحیح زبان، تأثیر عمده

تواند برخی مشکالت پیش روی معلمان را شناختی معلمان میزباندانش ( 9 40) 2توماس کهلر

  به این منظور ویلکینسون. را حل کند( خواندن، نوشتن و امالشامل تدریس ) مانند سوادآموزی

های گفتاری، شنیداری و زبانی معلمان مانند توانایی هایها و کنشکند، تواناییاشاره می( 3 40)

                                                           
1. Scheffler  

2. Macnaught 

3. Canagarajah   & Costa  .  

4  . Przymus  &ThomasKohler  

5. Wilkinson 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898589812000708#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898589812000708#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898589817300980#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898589817300980#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898589817300980#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898589817300980#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898589818301141#!
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های تدریس و بسیاری دیگر را با مبنا قراردادن زبان به ه و صمیمیت، تواناییادراکی و ایجاد رابط

 4و بلک( 1 40)  سناگمس. توان تقویت کردمعلم، میعنوان بخشی کلیدی در برنامة درسی تربیت 

و سطح  1سطح اول زبان محتوایی. کند، دو سطح از زبان را در موقعیت تدریس معرفی می(4002)

تدریسی استفاده  به زعم او، معلم باید برای انتقال زبان محتوایی از زبان. است 2سیدوم زبان تدری

آموزان،  های مفهومی متمایز دانشهای موضوعات درسی و چارچوبکند تا بتواند میان ویژگی

نشان دادند معلمان ( 4002)و بلک  (199 )همچنین، نتایج پژوهش هاشمی . تناسب برقرار کند

آشنایی با زبان روزمره، با زبان خاص هر علم برای انتقال مفاهیم آن علم آشنا باشند باید جدای از 

در این . آموزان تعلیم دهنددرک و برداشت از متون و گفتارها را به دانش های صحیحتا روش

های خود نشان دادند، نحوة به کار  نیز در پژوهش( 3 40)و ویلکینسون ( 131 )راستا، داوری 

خوبی آموزش دیده و  های معلمانی است که قبالً به محتوا و زبان تدریس از توانمندی بستن زبان

 .اندتربیت شده

  شناسیشود، دانش زیباییشناختی می ترین عواملی که سبب تعالی سواد زبان یکی از مهم

لب هاست که اغمعتقدند زبان نظامی از سمبل( 3 40)و کاناگراجا و کوستا ( 399 )  برودی. است

توانند مفاهیم  ماهیتاً مبتنی بر تصور است و افرادی که دارای خرانة تصورات غنی نیستند، کمتر می

9تا این حد که گرین. ها و ادراکاتشان انسجام بخشندرا رمزگشایی کنند و به برداشت
 ( 399 )

شناختی  زی زبانتواند به عنوان نوعی سوادآموشناختی میکند، سوادآموزی مبتنی بر زیباییتأکید می

شناسی به دانش چگونگی ، زیبایی( 13 )از نظر جاویدی کالته جعفرآبادی و عبدلی . تلقی شود

موضوع محوری  ،(131 )انصاری و همکاران . برای دانستن تعریف شده است هااستفاده از حس

                                                           
1. GomesSenna 

2  . Black 

3. Content language 

4. Teaching language 

5. Aesthetic knowledge  

6. Broudy 

7. Green 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089858981300034X#!
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حاالت  نیا رییپذانتقال یها و چگونگانسان احساسات و عواطف منطق درک ی راشناسییبایز

 های بهموارد در تجر نیاکنند ، تأکید می(131 )کنند و پورحسینی، سجادی و ایمانی معرفی می

از . ابدییم شترییبا حواس سروکار دارند، نمود ب شتریانسان، ب های بهتجر ریبا سا سهیدر مقا ،هنری

وری ، منص(131 )، رادی و افضل ( 13 )، تسلیمیان، سرمدی و سیفی (4009)گرین  نظر

موضوع ، (199 ) یشرف، و (132 )گرمابی و همکاران  ،(333 )  دن ،(199 )ی ساعتچ، ( 13 )

از  یروش خاص ن،یدارد و همچن یادهیاز تجربه است که هر فرد با پد ینوع خاص یشناس ییبایز

. ابدییم یهای هنری تجلدر قالب رشته یختگیصورت برانگ که به هاست تیو موقع اءیاش درک

کند، رویکردی است که حساسیت و شناسی، بیان می ، در تعریف دانش زیبایی(332 )گرین 

در این میان، نقطة آغاز تجربة . شناختی مهم استکند و تجربة زیبایی آگاهی را فعال می

های معینی از آثار هنری مثل نقاشی، شعر و موسیقی است و  کردن جنبه شناختی، برجسته زیبایی

، (130 )مهرمحمدی . آیدبه وجود می شوند،ر توأمان برانگیخته و احساس میزمانی که لذت و فک

کننده برای دیدن  شناسی به آگاهی دقیق ادراککند، تجربة زیبایی تأکید می( 332 )همسو با گرین 

ها بستگی دارد و این آگاهی بیشتر ناشی از  ای متفاوت از شکل مرسوم و عادی آناشیا به گونه

های ترین مؤلفه ، برخی مهم(4009)از نظر گرین . شناختی و سواد مربوط به آن استتربیت زیبایی

: این مؤلفه شامل سه مرحله است: درک و مشاهده( اند از الف شناختی عبارت آموزی زیباییسواد

شناسایی آثار . 4شناسانه از یک دیدگاه تاریخی و فرهنگی؛ بررسی و قدردانی یک بیان زیبایی.  

های ها و دورهشناسایی هنرمندان و سازندگان فرهنگ. 1ة تاریخی و مجموعة فرهنگی؛ یک دور

بیان ماهرانة .  : اند از مراحل این مؤلفه عبارت: واکنش نقد( ب. هاتاریخی مختلف در رسانه

بحث دربارة ساختار و ساخت عبارات . 4شناسانه؛ های شخصی به عبارات مختلف زیبایی پاسخ

وگو و نقد  گفت. 2شناسانه؛ دادن توانایی برای تحلیل و تفسیر یک عبارت زیبایی ننشا. 1زیبا؛ 

ابتکار و .  : این مؤلفه دارای سه مرحله هست: خلق و اجرا( ج. شناسانهدربارة یک بیان زیبایی

                                                           
1. Dan 
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به . 1ها در یک فرایند خالق؛ ادغام و ترکیب اشکال و تکنیک. 4نوآوری یا خلق یک اثر زیبا؛ 

آموزی ، معتقد است سواد(4 40)  هبس. گذاشتن یا اجرا در یک مکان عمومینمایش 

دهندگی و  های تفسیری مشخصی همچون قوة تمیز، حساسیت، پاسخشناختی نیازمند مهارت زیبایی

گرین در . یابدشناختی این توجه و ادراک پرورش میزیباییدرک هنری است، البته از طریق تربیت 

کند هدف در تربیت ایجاد برقراری ارتباط است و تنها زمانی احساس موفقیت  یاین زمینه اظهار م

های بودن را که تا قبل از این به آن فکر نکرده بودند، احساس کنند آموزان روششود که دانشمی

قسمتی از این کار از راه تخیل و قسمت دیگر به وسیلة امتناع از . پذیر کنندو آن را امکان

پس نقش معلم دارای دانش (. 141ص ، 33 ، 4آیرز)شود از جهان انجام می مجزاکردن خود

کند و در ذهن شناختی، مانند یک غریبه است که شوکی را بر آگاهی فراگیر وارد میزیبایی

ها را برای اظهار نظر و دستیابی به جایگاه خود به کار و انتخاب اندازد، تا آنآموزان جرقه می دانش

شناختی معتقد است باید  معلم دارای دانش زیبایی(. 339 گرین، )مکانات مواجه کند وادارد و با ا

های متفاوت را با اشکال متنوع هنری آغاز کنند و وضعیتی را فراهم کرد که فراگیران تجربه

؛ 394 برودی، )ها و تفسیرهایشان را بیان کنند  تجاربشان را رشد دهند و احساسات، پرسش

کند، هر معلمی باید بحثی دربارة هر یک زیبایی بیان می به(  400)گرین (. 9 40، 1سیکیت و ویلن

آموزان کمک کند زبان تفکر، احساس، تعجب و های تجربه را به راه اندازد و به دانشاز حالت

آموزان کمک کند بین الگوهای در در واقع، هر معلم باید به دانش. دادن را به دست آورند گوش

باشند، چنین  2شناسانهرتباطاتی ایجاد کنند و به واسطة آن، به دنبال لحظات زیباییحال ظهور، ا

هایی را طرح  دهد و برای به چالش کشیدن، پرسشآموزان آموزش میمعلمی دیدن را به دانش

تر و سرشارتر از تر، پیچیدهکند، تا متون درسی به چالش کشیده شوند و فضاهای تجربة کامل می

                                                           
1  . Hobbs 

2. Ayers 

3. Cekaite & Willén 

4. Aesthetic moments 
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آموز کنند، در این فرایند معلم و دانش، هم اشاره می( 400) 4و ایگن( 333 )  آیزنر. تناقض شوند

شان سخن آموزان دربارة تجربه زندگیآورند و معلمان نیز مانند دانشتجربة خود را به کالس می

شوند و ذهنیتشان را با آموزان دستخوش تغییرات درونی میگویند، و پا به پای دانشمی

هدف اساسی کشف واقعیت در کالس درس به کمک یکدیگر . کنندوزانشان از نو خلق میآم دانش

( 0 40 ،2هاروود) برساند 1ها را به درکی متفاوت به نام درک مبتنی بر تحلیل است، واقعیتی که آن

شناختی، دانش  باشد، که از طریق سواد زبانترین نتایج تعلیم و تربیت میو این یکی از مهم

بر مبتنی  ، درک( 33 )به باور برودی . آیدشناسی و تحصیل در عرصة هنرها، به وجود می زیبایی

های خود و از این طریق، آنان دارای تحلیل، یعنی درک و فهم فراگیر از تصورات و برداشت

ها یعنی مواد مورد نیاز تحلیل یعنی تصور بر واژه. شوندو تحلیل میبصیرت مبتنی بر تجزیه 

، مقدم هستند، پس پرورش فکر و ذهن یا همان تولید، تجزیه و تحلیل،یا ترکیب مفاهیم، مفاهیم

هم هستند، توانایی زبان و تفکر، ابعاد و طبقات مرتبط به . ضرورت مستلزم پرورش تخیل است به

ها و عالئم زیباشناختی یا همان عناصر مربوط به یک تصور، برای توانایی رمزگشایی نشانه

این . شود، که در آن واقعیت کامالً مبتنی بر تصور است، ضروری و محوری محسوب میاندیشیدن

فتحی واجارگاه، )بیان به معنای تقدم تصور بر اندیشه بوده و الزمة درک مبتنی بر تحلیل است 

هنر شناسی و آموزش زیبایی  بر این باور بود که تحلیلی که از طریق دانش( 399 )برودی (.  13 

کرده را یابد، پشتیبانی ضروری برای سایر کارکردهای ذهنی فرد تحصیلاگیران پرورش میدر فر

شناختی، آموزش افراد برای درک مبتنی از این رو، نقطة آغازین در آموزش زیبایی. کندفراهم می

ها را قادر کند محتوای ملموسی را درک کنند، سپس، آن را در قالب تصوری بر تحلیل است، تا آن

وی در صدد تبیین چنین جایگاهی برای . تواند احساسات را منتقل کند، شکل دهنده میک

                                                           
1. Eisner 

2. Egan  

3  . Analyze-based Understanding 

4. Harwood  
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در راستای رسیدن به درک مبتنی بر . شناسی در تعلیم و تربیت و برنامةدرسی بوده است زیبایی

کند تا به سبکی متفاوت بنگرند تحلیل، معلم در جایگاه فردی با تجربه به شاگردان کمک می

های شاگردان را تجزیه ای، پاسخکنند و مانند بیگانهدرپی طرح می های پی، پرسش( 33 برودی، )

شناختی خاص خود را در این موقع، یادگیری ابعاد زیبایی(.  400آیزنر، )کنند  و تحلیل و نقد می

مهرمحمدی، )تخیل، حافظه و ذهن است : دارد، مشتمل بر کاربرد تمام نیروهای انسان از قبیل

شوند و به درک مبتنی بر تحلیل آموزان، خود، به موضوعات متعهد میبنابراین، دانش. (130 

، حاکی از آن است که ( 39 )نتایج پژوهش گرین (.  13 تسلیمیان و همکاران، )یابند دست می

کند ها و ساخت معنا صحبت میشناختی، از تکثر ایدهشناختی و سواد زبانزیباییمعلم دارای دانش

کند، نه از سادگی توصیف ها، از تفسیر متون صحبت می وجو برای کشف آن ها و جستاز یافتهنه 

ها، یعنی ارائة اینکه چه چیز کردن آن کند، نه از سادگی نمایانها، از خواندن نقاشی صحبت می آن

(   40)  روتینز و ابراهیم و( 9 40)در این راستا، سیکیت و ویلن . ها نهفته استدر خارج از آن

های چندگانه در کالس فراهم وگو، در زمینة واقعیت دریافتند باید فضایی را برای شرکت در گفت

ها و شود و بر اندیشهدانش و معنا میآموز درگیر در فرایند ساخت در این صورت، دانش. کرد

راگیران فرصت داده بر تحلیل، باید به فبنابراین، برای رسیدن به درک مبتنی . کندها تأکید میایده

و تغییرناپذیر تلقی  های خود را بسرایند و آنچه قطعیشود نظرات خودشان را پیدا کنند و داستان

همچنین، نتایج پژوهش . های مختلف ببیندشده باشد، به چالش بکشند و زندگیشان را از دیدگاه

رزیابی درونی که جنبة ذهنی ، نشان داد، در این ادراک فرد با یک ا(2 40) 4و ابرل( 199 )فدایی 

دانش . بردرود و در آن حال به ارزش دانستن پی میهای خود می دارد به دنبال کشف نادانسته

 هایجنبه از و است تأثیرگذار بیان و سازندگی بر تخیل، ادراکی،تفکری فرایندی در شناسیزیبایی

 .کندمی درگیر را نیز هوش زیادی

                                                           
1. Rautins& Ibrahim  

2. Eberle 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0732312314000388#!
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شناختی و درک زیباییشناختی عالوه بر دانش سوادآموزی زبان مطالعات نشان داده است که

 اجتماعی هوش نام بااز متغیری  متأثرمبتنی بر تحلیل، 
( 339 ) 4گلمن(.  33 برودی، )نیز است  

که شامل ، ها ثر با آنؤتوانایی افراد برای ارتباط با دیگران، درک و تعامل م را اجتماعی هوش

ها در مدیریت  دادن، توجه به وضعیت عاطفی و کمک به آنگوش شناخت احساسات دیگران،

اجتماعی را های هوشلفهؤم ،( 400) و همکاران 1سیلورا .کند، تعریف میاحساساتشان است

 توانایی رب که ،داننداجتماعی می هایاجتماعی وآگاهی هایمهارت اجتماعی، پردازش اطالعات

 اجتماعی هوش از که فردی دارد، داللت احساسات و هیجانات نترلک یا بروز چگونگی فهم و درک

 الزم مهارت و استعداد از نیز کنترل احساسات و درک شناسایی، هایزمینه در ،است باال برخوردار

 - تحلیلی ادراکی، هایلفهؤم دارایرا  اجتماعیش هو ،( 400) گلمن زمینه، این در. استمندبهره

. تاس شده داده تطبیق عاطفی هوش کرده که با ارائهآن  برای را مدلیداند و می رفتاری و شناختی

شناختی مورد زبانشناختی از طریق دانش زیبایینشان داد، دانش ( 4009)نتایج پژوهش گرین 

اجتماعی مورد نظر هستند، بین تصور از گیرد و هر دو دانش به عنوان مبانی هوشمالحظه قرار می

اجتماعی رابطه وجود شناختی و احساس از هوش زبانشناختی، زبان از دانش ییتجربیات زیبا

تواند به عنوان نوعی سوادآموزی مبتنی بر زیباشناختی میتأکید کرد،  (399 ) گرین. دارد

 .اصلی هستند ةاجتماعی زیربنا و شالود ها برای هوش آنو  شناختی تلقی شودسوادآموزی زبان

 زیبایی شناختی،دانش)شده و وجود پیشینة دربارة متغیرهای  نظری مطرحبا توجه به مبانی 

پژوهش حاضر در پی پاسخ به ( مبتنی بر تحلیلاجتماعی و درک شناختی، هوش سوادآموزی زبان

 اجتماعی و درکشناختی با متغیرهای میانجی هوش زیباییاین پرسش بوده است که آیا دانش 

تربیتی دانشگاه فرهنگیان شناختی دانشجومعلمان رشتة علومزبانآموزی بر تحلیل با سوادمبتنی 

گلستان رابطة معناداری دارد؟ و اینکه آیا مدل مفهومی پژوهش از برازش آماری برخوردار استان 

شناختی زبان شناختی با سوادآموزیزیباییبررسی رابطة دانش » حاضر است؟ هدف پژوهش
                                                           
1. Social Intelligence  

2. Golman  
3. Silvera 
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« مبتنی بر تحلیل میانجی هوش اجتماعی و درکرهنگیان با متغیرهای ف دانشجومعلمان دانشگاه

شناختی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان براساس دانش زبانبه این طریق مدل سوادآموزی  .است

با توجه به مطالعات و . شودشناختی، هوش اجتماعی و درک مبتنی بر تحلیل تبیین میزیبایی

 .شود یمزیر ارائه  صورت به موضوع، مدل مفهومی تحقیق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

شناختی و زیباییبین دانش : مفهومی، فرضیة اصلی پژوهش عبارت است ازبراساس مدل 

گری هوش فرهنگیان با میانجیتربیتی دانشگاه شناختی دانشجومعلمان رشتة علومزبانسوادآموزی 

 .داری وجود دارداجتماعی و درک مبتنی بر تحلیل رابطة معنا

 پژوهش روش 

سازی معادالت ساختاری  با استفاده از مدل ؛ کهپژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است

شناختی،  در مدل یادشده دانش زیبایی. رابطة مستقیم و غیر مستقیم متغیرها را بررسی کرده است

میانجی است که با بر تحلیل، متغیرهای مبتنی زا و هوش اجتماعی و درک متغیر برون

. فرهنگیان رابطة معناداری دارددانشگاه  تربیتیعلوم دانشجویان شناختیزبانمتغیرسوادآموزی 

 درک مبتنی بر تحلیل

 

 دانش زیبایی شناختی سواد آموزی زبان شناختی

 هوش اجتماعی
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تربیتی دانشگاه آماری این پژوهش شامل همة دانشجومعلمان دختر و پسر رشتة علومجامعة 

ای طبقهگیری تصادفی با روش نمونه. نفر بوده است 923به تعداد 139 فرهنگیان گلستان در سال 

 ها از چهار پرسشنامه ی دادهآور جمعبرای . ندشد  نتخابنفرا   4و براساس جدول مورگان، 

 مبتنیشناختی و درک زبانشناختی، سوادآموزی زییاییساختة دانش  محقق پرسشنامة. شد  استفاده

ها به ترتیب،  و پایایی آن اریگذارزش لیکرت ارزشی پنج گیریاندازه مقیاس براساس که بر تحلیل،

 هوش به دست آمد و پرسشنامة استاندارد کرونباخ آلفای ضریباز طریق  92/0و  0/ 9، 34/0

روایی محتوایی ابزار . گزارش شده است 0/  9که ضریب پایایی آن  ( 400)اجتماعی سیلورا 

ح توصیفی که در آن از های پژوهش در دو سطدر نهایت، داده. پژوهش را متخصصان تأیید کردند

های توصیفی برای بررسی متغیرهای پژوهش در نمونه های توزیع فراوانی وآمارهنمودارها، جدول

ها و مفروضات آماری از در سطح استنباطی متناسب با سطح سنجش داده ؛ واستفاده شد

 Lisrel افزار منربا  ها داده .ها استفاده شدهای برازش و ضرایب مسیر برای آزمون فرضیه شاخص

 .تحلیل شد
 های مورد نیاز در هر طبقه جدول تعیین نمونه. 1جدول 

 جمع
N= 948 

 1دانشجویان طبقة 
978 

دانشجویان 
 2طبقة 
56 

دانشجویان 
 9طبقة 
77 

دانشجویان 
 4طبقة 
996 

نسبت افراد در هر گروه 
 جامعه

NK 

% 00 %19 %44 % 0 %10 

نسبت افراد در هر گروه از 
 جامعه

Pk=NK/N 

N=4    22  2 9  00 
تعدا افراد نمونه در هر 

 گروه
nk=PK.n 

 های پژوهشیافته

هایی که پایة تحلیل قرار ها مبنی بر اینکه ماتریس همبستگیبودن داده برای اطمینان از مناسب

 4در جدول  نتایج. گیرد، در جامعه برابر با صفر نیست، از آزمون بارتلت استفاده شده است می

 .ها است دهندة کفایت داده داده شده است که نشان نشان
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 و بارتلت KMO نتایج آزمون. 2 جدول

 مقدار آماره آزمون بارتلت
KMO آماره کای دو درجة آزادی سطح معناداری 

000/0 1   99 /9112 301/0 

ان تومی( >0sig/ 0) و عدد معناداری آزمون بارتلت( 9/0 از بزرگتر) KMO با توجه به عدد

در  .استها برای اجرای تحلیل عاملی مناسب است و از شرایط مورد نیاز برخوردار که داده گفت

 .میانگین، انحراف معیار و واریانس متغیرهای پژوهش بیان شده است 4جدول 
 

 پژوهشآمار توصیفی متغیرهای . 3 جدول

 واریانس
انحراف 

 معیار

خطای 

 معیار
 کمترین بیشترین میانگین

تعداد 

 اهدهمش

عالمت 

 اختصاری
 متغیر

9 1/  141 3/  9 11/0   19/  9   4   AK شناختی دانش زیبایی 

924/  1 902/  911 /0 44 2/  9   4   EI هوش اجتماعی 

990/  1 929/  9200/0  104/  9   4   UBA درک مبتنی بر تحلیل 

929/  1440 /  9 4 /0 4 93/  9   4   LL یشناخت سوادآموزی زبان 

شده مربوط به متغیر درک مبتنی  دهد، بیشترین میانگین مشاهده نشان می 1طور که جدول همان

نیاز تحلیل مسیر و  به عنوان پیش. بر تحلیل، و کمترین میانگین متغیر دانش زیباشناختی است

ها  تری از ارتباط میان متغیرهای پژوهش همبستگی آنارائة تصویر روشن همچنین، به منظور

 .ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش نشان داده شده است 1در جدول . حاسبه شدم
 

 پژوهشماتریس همبستگی بین متغیرهای . 4 جدول

 
دانش 

 شناختی زیبایی
هوش 
 اجتماعی

درک مبتنی بر 
 تحلیل

سوادآموزی 
 شناختی زبان

      شناختی دانش زیبایی
     9/0  ** هوش اجتماعی

    2/0 4** 91/0 ** درک مبتنی بر تحلیل
   0/ 19** 0/   ** 0/ 19** شناختی سوادآموزی زبان

 خطا 0/ 0معناداری در سطح **
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میزان همبستگی بین دهد نشان می 2نتایج ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش در جدول 

است و میزان همبستگی در  9/0  به میزان ( EI)اجتماعی  و هوش( AK)شناختی زیباییدانش

و  0/ 0 داریاسطح معن در بوده که 0/ 19و  0/    ،2/0 4، 0/ 19، 91/0 یر متغیرها به ترتیب، سا

شناختی و به منظور تبیین الگوی ارتباطی بین دانش زیبایی. رابطة مثبت و معنادار دارند 0/ 0

اجتماعی و درک مبتنی بر تحلیل، روش تحلیل گری هوش  شناختی و میانجیسوادآموزی زبان

 .اجرا شد Lisrel افزار یر در محیط نرممس

 
 مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب بارهای عاملی .2 شکل

 
 مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب معناداری. 3 شکل
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 های برای برآورد مدل از روش حداکثر احتمال و به منظور بررسی برازش مدل از شاخص 

 (. جدول )برازش مدل استفاده شد 
 

 پژوهش نتایج بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری. 5 جدول

مورد قبول ةدامن شاخص برازش مدل ساختاری   نتیجه مقدار 

)   
 

  
) آزادی ةدو بر درج شاخص نسبت مجذور خی   1>  9 /4  مناسب 

>3/0 (CFI) تطبیقی شاخص برازش  3 /0  مناسب 

)GFI ) شاخص برازندگی  3/0<  32/0  مناسب 

)AGFI ) تعدیل برازندگی شاخص  3/0<  39/0  مناسب 

)NFI ) شدة برازندگی شاخص نرم  3/0<  39/0  مناسب 

)NNFI ) نشدة برازندگی شاخص نرم  3/0<  32/0  مناسب 

)RMSEA ) خطای ریشة میانگین مجذورات تقریب  09/0>  09 /0  مناسب 

دل دهندة برازش مهای نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش نشاننتایج بررسی شاخص

. برازش قابل قبول مدل ساختاری است دهندة نشان RMSEA برای 09/0میزان کمتر از . است

ضرایب    در جدول .هستند 3/0همگی باالتر از  CFI ،GFI ،AGFI ،NFI ،NNFIمقادیر  ،همچنین

شود، ضرایب مسیر طور که مشاهده میهمان. مسیر و معناداری بین متغیرهای پژوهش آمده است

 .دست آمده استه معنادار ب( - / 3کوچکتر از  و  / 3بزرگتر از  t) 0/ 0ابطه، در سطح ر  برای 
 

 پژوهش های فرضیهنتایج رابطۀ مستقیم و ضرایب معناداری . 6 جدول

 ی بین متغیرهای پژوهشروابط علّ فرضیه
عالمت 

 اختصاری

ضریب 

 یرمس
 آزمون ةنتیج معناداری

 یید فرضیهأت  / AK---LL 49/0 4 شناختیزبان زیسوادآمو -شناختی  زیبایی دانش اول

 یید فرضیهأت AK---EI  9/0 99/4 اجتماعی هوش - شناختیزیبایی دانش دوم

 یید فرضیهأت EI---LL 29/0 19/9 شناختیزبان سوادآموزی -اجتماعی  هوش سوم

 رضیهف ییدأت EI---UBA 4 /0 32/1 تحلیل مبتنی بر درک -هوش اجتماعی  چهارم

 یید فرضیهأت AK---UBA  2/0  4/4 تحلیل بر مبتنی درک -شناختی  دانش زیبایی پنجم

 یید فرضیهأت UBA---LL 4 /0 3 /1 زبان شناختی سوادآموزی - تحلیل بر مبتنی رکد ششم
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مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل نهایی پژوهش در قالب  مستقیم و غیر وابطر ،همچنین

 .ان داده شده استنش 9 جدول
 

 پژوهشکل متغیرها در مدل  ۀمیزان رابط. 7 جدول

 نوع رابطه مستقیم ةرابط غیر مستقیم ةرابط کل ةرابط

 هوش اجتماعی -شناختی  دانش زیبایی 9/0  ……… 9/0 

 مبتنی برتحلیلدرک  -شناختی زیباییدانش  2/0  0/ 0=0/ 4×9/0  3/0 

20/0 

 9/0×29/0=09/0 

 2/0×4 /0=01/0 

 9/0×4 /0×4 /0=003/0 

 شناختی سوادآموزی زبان -شناختی زیباییدانش 49/0

 درک مبتنی بر تحلیل -هوش اجتماعی  0/ 4 …… 0/ 4

 شناختی سوادآموزی زبان -هوش اجتماعی 29/0 0/ 0=0/ 4×0/ 4 4/0 

 شناختی سوادآموزی زبان -درک مبتنی بر تحلیل  0/ 4 ..… 0/ 4

شناختی شناختی و سوادآموزی زبانزیباییدانش)متغیرهای ضریب مسیر بین  ،9براساس جدول 

، (t=99/4و  β=9/0  شناختی و هوش اجتماعی دانش زیبایی) ،(t= / 4و  β=49/0دانشجو معلمان، 

 بین توان نتیجه گرفتمی ،بنابراین ،(t=19/9و  β=29/0 شناختیهوش اجتماعی و سوادآموزی زبان)

-رابطة  از طریق هوش اجتماعی، دانشجومعلمان شناختیزبان آموزیسواد با ختیشنازیباییدانش

شناختی و زیبایی دانشمتغیرهای بین  دادشده نشان  مدل برازشهمچنین، . داردوجود  معناداری

آموزی درک مبتنی بر تحلیل و سواد، و بین دو متغیر t=4/4 و β=2/0  ،تحلیل درک مبتنی بر

آموزی سواد باشناختی  زیبایی دانشبین دهد که نشان می ،t=1/ 3و  β=0/ 4شناختی  زبان

 .دارد وجود معناداریرابطة تحلیل،  شناختی از طریق درک مبتنی بر زبان

 گیری بحث و نتیجه

در رابطة بین تحلیل  بر مبتنی اجتماعی و درک هوش نقش میانجی پژوهش حاضر با هدف بررسی

 تربیتی دانشگاه فرهنگیان استاندانشجومعلمان علوم شناختیزبان آموزیزیباشناختی و سواد دانش
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- سوادآموزیبا هوش اجتماعی و شناختی زیبایی دانش بینها نشان داد  یافته. انجام گرفتگلستان 

شناختی با درک مبتنی بر تحلیل و سوادآموزی زیباییرابطة مثبت و معنادار، بین دانش شناختی زبان

 یافتهاین  .معناداری وجود دارد ة مثبت ورابطنیز  دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیانختی شنا زبان

هوش اجتماعی برای . در این زمینه بوده است(  33 )و برودی ( 4009)های گرین  سو با یافتههم

کند به مدیریت بهتر زیرا دانشجومعلمان را قادر می. تدریس موفق دانشجومعلمان ضروری است

ها را در تعیین نقاط ضعف خود  ت، هیجانات، روابط و تحلیل رفتارهای خود پرداخته و آناحساسا

های جدید تدریس اصالح شود، توانا کند تواند با جایگزینی مهارتهای معلمی که میدر مهارت

و ( 130 مهرمحمدی، )شناختی کارگیری دانش زیبایی ، و تدریس موفق نیز با به(131 زندی، )

و (  400)گرین (. 139 ذوالقدری، عطایی و بابایی، )پذیر است تربیتی امکانشناختی ندانش زبا

شناختی باالیی دارند، از هوش اجتماعی و درک  نشان دادند افرادی که دانش زبان( 399 )برودی 

شناختی با هوش نیز نشان داد دانش زیبایی(  400)گرین . مبتنی بر تحلیل باالیی نیز برخوردارند

حاکی از آن است که بین هوش اجتماعی و ( 399 )جتماعی ارتباط دارد و مطالعات گرین ا

توان اذعان کرد، یافته میدر تبیین این . شناختی رابطة مثبت و معناداری وجود داردسوادآموزی زبان

 از درک و مشاهده، نقد، خلق 2و  1های  دانشجومعلمانی که دانش زیباشناختی دارند، در کارورزی

های معلمی است، و اجرا، که شامل ابتکار و نوآوری یا خلق یک اثر زیبا در تدریس ومهارت

 تربیتیشناختی و دانش زبان زیباشناختی، پرورش سواد هنریدانش هدف اصلی . کننداستفاده می

در تدریس و  برای بیان ادراکات، احساسات و عقایددانشجومعلمان را  و دانشجومعلمان است

و  کالمی سطح پردازش اطالعات کالمی و غیرو با ، کند توانا می آموزانبا دانش ارتباط

شناختی، برای سوادآموزی دانش زیبایی. تربیتی دانشجومعلمان، رابطه داردشناختی  زبان

های کردن معنا در هستیو انسان را در راستای دنبال( 339 گرین، )شناختی ضروری است  زبان

آموزان شناختی، برای دانشمعلم دارای دانش زیبایی(. 399 گرین، )د کنمختلف درگیر می

ای های آشنا شوند، به گونهزدایی از موقعیتها قادر به آشناییکند، که آن هایی را فراهم میفرصت

ها به اشکال دیگر غیر از آموزان با تأمل بر امور آشنا دریابند، که این امکان وجود دارد آنکه دانش
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، روتینز و (131 )پورحسینی و همکاران (. 3 40ویلکینسون، )شوند ل موجود پدیدار میاشکا

وگوی بازکالسی توسط معلم  نشان دادند ایجاد گفت( 9 40)، و سیکیت و ویلن (  40)ابراهیم 

آموزان است و این حاصل به گرایی و تربیت دموکراتیک دانششرط ضروری برای کثرت پیش

شناختی معلمان در کالس درس است، و نتایج مطالعة  شناختی و سواد زبانکارگیری دانش زیبا

شود، تقلید و شناسی بر معلم وارد مینشان داد آفتی که در غیاب دانش زیبایی(  13 )منصوری 

شناختی و سایر ، این بر سواد زبان( 39 )های خالی از خالقیت است و به زعم گرین فعالیت

 . افکندنیز سایه میهای زندگی انسان مهارت

مبتنی بر تحلیل نقش یافتة بعدی پژوهش حاکی از آن است، که هوش اجتماعی و درک 

به . شناختی دانشجومعلمان دارندشناختی با سوادآموزی زبانزیباییمیانجی در رابطة بین دانش

شناختی و  ییکه هر دو متغیر هوش اجتماعی و درک مبتنی بر تحلیل در رابطة بین دانش زیباطوری

این یافته تقریباً با . شناختی دانشجومعلمان به صورت مثبت نقش دارندسوادآموزی زبان

؛ 131 ؛ زندی،  33 ؛ برودی،  400گرین، )سو است گرفته در این زمینه هم های انجام پژوهش

مت عوامل متعدد زیادی دانشجومعلمان را به س. ( 19 ؛ سهالنی،  13 جاویدی کالته و عبدلی، 

توان بهبود رفتارهای زبانی  دهد، که از جملة این عوامل میشناختی سوق میسوادآموزی زبان

حداقلی قواعد زبانی و کاربست آن در تدریس، ایجاد ارتباط فردی، سوادآموزی و تأمین دانش

های معلمی، پرورش توان تحلیل و آموزان و به کار بستن صحیح زبان در مهارتموفق با دانش

(. 134 محمدی چابکی، )زش تحلیلی مطالب درسی در حوزة تدریس و تفهیم اشاره کرد آمو

ساز بهبود  تواند زمینهشناختی میاجتماعی و دانش زیباییهمچنین، عوامل دیگری مانند هوش 

توان گفت دانشجومعلمانی یافته میدر تبیین این (. 399 برودی، )شناختی باشد سوادآموزی زبان

شناختی همراه با خلق و اجرا در سطح باال، درک و مشاهدة قوی و واکنش نقد زیبایی که از دانش

تر بوده و با های معلمی در کارورزی و ارائة سمینار موفقبیشتری برخوردار بودند، در مهارت

تربیتی بیشتری شناختی مبتنی بر تحلیل خود از سواد زباناستفاده از هوش اجتماعی و درک 

شناختی کمتری برخوردار بوده و  زیبایی در مقابل، دانشجومعلمانی که از دانش. بودندبرخوردار 
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کنند و به دلیل  های معلمی ضعیف عمل میاند در مهارت برای کسب این دانش تالش نکرده

شناختی مبتنی بر تحلیل میزان سوادآموزی زبان ناآگاهی و عدم استفاده از هوش اجتماعی و درک

شناختی، دانشجومعلمان را بنابراین، داشتن میزان متوسطی از دانش زیبایی. یابدمیها کاهش  آن

های مهم معلمی و تدریس به نحو احسنت، توام با خالقیت وادار به انجام وظایف و مسئولیت

شناختی باالتری دارند، تمایل دارند از طریق همچنین، دانشجومعلمانی که سوادآموزی زبان. کند می

شناختی تالش کرده و از ماعی و درک مبتنی بر تحلیل در راستای کسب دانش زیباییهوش اجت

اما دانشجومعلمانی که دانش . های مهم آن در تدریس استفاده کنند و موفق باشندمؤلفه

های تمرینی و کارورزی به خود اعتماد بیشتری داشته و  شناختی باالتری دارند، در تدریس زیبایی

های معلمی را های الزم در کنترل و تنظیم طرح درس، تدریس و سایر مهارتارتها و مهتوانایی

دارند و به دلیل استفاده از هوش اجتماعی و درک مبتنی بر تحلیل مؤثر در زمینة سوادآموزی 

آموزان در کالس درس، امکان افزایش قدرت شناختی، با تثبیت موقعیت اجتماعی دانش زبان

وگو به عنوان یکی از راهبردهای اصلی در تربیت فعال، در تمایز  ت گفتیادگیری، اصالح و تقوی

 . دهندبین زبان محتوایی و زبان تدریس از خود تالش بیشتری نشان می

مبتنی بر تحلیل، های درک شناختی از مؤلفهها به استفادة کم افراد دارای سواد زباناغلب یافته

ها، بصیرت مبتنی بر تجزیه و تحلیل، تخیل، ترکیب از جمله درک مبتنی بر تصورات و برداشت

اند به همچنین، نشان داده. اندها و عناصر مربوط به یک تصور اشاره کردهمفاهیم، رمزگشایی نشانه

های هوش اجتماعی، از جمله شناخت اجتماعی، همدلی، خودکنترلی، هماهنگی کارگیری مؤلفه

 گرین. شناختی ارتباط مثبت دارندل با سوادآموزی زبانهای همکاری متقابروابط متقابل و مهارت

تواند سواد  های خود به این نتیجه رسید که هوش اجتماعی میدر پژوهش( 339 ، 332 )

شناختی نشان دادند دانش زیبایی( 4003)و ریورز  ( 33 )برودی . بینی کندشناختی را پیش زبان

( 3 40)در این زمینه، یانگ و همکاران . شناختی استکنندة مثبتی برای سوادآموزی زبانبینیپیش

دهندة مبانی زبان با کمک دانش   نشان دادند، معلم به کارگیرنده و انتقال( 4002)و بلک 

شناختی در تربیت است، در نهایت، معلمان باید توانایی تجزیه و تحلیل و آموزش تحلیلی  زیبایی
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شناختی در توسعه و این زمینه جایگاه سوادآموزی زبان در. آموزان داشته باشندمطالب را به دانش

دهندگان فرهنگ باید در وهلة نخست، از  معلمان به عنوان انتقال. بدیل است معلم بیبهبود تربیت

معلم نتواند بازیگران خوبی را اگر نظام تربیت. های ارتباطی بسیار باال برخوردار باشندتوانمندی

های تربیتی پرورش دهد، دچار ضعف اجرایی و عملکردی روش برای اجرای مبانی، اصول و

های تربیتی دهندگان و مجریان خوبی برای برنامه زیرا در نهایت، معلمان باید انتقال. خواهد شد

به عبارت دیگر، تربیت معلم یعنی تربیت رفتارهای زبانی افرادی که نظام آموزش و پرورش . باشند

در زمینة نحوة تدریس، آشنایی . بازوان اجرایی اهداف خود استفاده کند ها به عنوان قصد دارد از آن

معلمان باید هر دو . با زبان تدریس و تفهیم و نیز آشنایی با زبان علوم مختلف بسیار بااهمیت است

های تفهیم که بر مبنای نظریات و اصول و  توانایی انتقال و فهماندن مطالب را یادگرفته و به شیوه

 .انی استوار است، تسلط داشته باشندقواعد زب

از آنجا که متغیرها و . هایی مواجه بوده است ها با محدودیت پژوهش حاضر مانند سایر پژوهش

توانند نقش داشته باشند و در شناختی دانشجومعلمان میعوامل دیگری در سوادآموزی زبان

شود با توجه پیشنهاد می. قت شوداند، در تعمیم نتایج باید دپژوهش حاضر بررسی یا کنترل نشده

ها و شناختی دانشجومعلمان قابل دستکاری و کنترل هستند، بنابراین، کارگاهبه اینکه دانش زیبایی

های فوق برنامه برای های آموزشی توسط متخصصان در دانشگاه فرهنگیان یا اجرای فعالیتکالس

معلم مؤثر واقع شده و باعث بهبود سواد ربیتهای تتربیتی و سایر رشتهعلوم دانشجومعلمان رشتة 

های صحیح درک مبتنی بر تحلیل و همچنین، آموزش روش. شودشناختی دانشجومعلمان میزبان

-شناختی و سوادآموزی  اجتماعی که دارای نقش کلیدی در رابطة بین دانش زیبایی پرورش هوش

شناختی دانشجومعلمان  سوادآموزی زبان توانند نقش زیادی در بهبودباشند، میزبان شناختی می

 .تربیتی داشته باشندعلوم 
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