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چکیده
پژوهش حاضر به منظور مقایسۀ دانش آموزان پسر یک زبانه و دوزبانه از لحاظ خالقیت ،هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی
انجام شد .جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر پایۀ ششم ابتدایی شهرستان رامهرمز بود .نمونه پژوهش
شامل  282دانش آموز پسر (  342نفر یک زبانه و  342نفر دوزبانه) بودند که به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند.
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامۀ خالقیت عابدی (  ،) 3132پرسشنامۀ هوش هیجانی برادبری و گریوز (  ،) 2222معدل
پایانی کلیۀ دروس (به عنوان معیار کل عملکرد تحصیلی) و معدل درس بخوانیم و بنویسیم (به عنوان معیار عملکرد فارسی)
استفاده شد .داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری مورد بررسی قرار گر فتند .نتایج نشان داد که میزان خالقیت و
(مؤلفه های آن) ،در دوزبانه ها بیشتر از یک زبانه ها است ،اما بین هوش هیجانی و (مؤلفه های آن) ،در یک زبانه ها و دوزبانه
ها تفاوت معنی داری وجود نداشت.همچنین نتایج نشان داد که عملکرد تحصیلی دو زبانه ها بیشتر از یک زبانه ها می باشد.
واژههای كلیدی :خالقیت ،هوش هیجانی ،عملکرد تحصیلی ،یک زبانه و دوزبانه
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مقدمه
خداوند در قرآن کریم در آیه های متعددی از جمله در آیه  4سورۀ ابراهیم  ،3در آیه های  3الی  1سورۀ علق  2و در آیۀ  3سورۀ
قلم  1به اهمیّت نقش زبان در تداوم زندگی بشر تأکید فراوان داشته است و از اختالف و تنوع آن میان امت ها به عنوان یکی از
نشانه های مهم پروردگار یاد شده است .اساساً ارسال انبیاء و نزول ادیان الهی و هدایت و راهنمایی انسان ها توسط آنها در سایۀ
این ابزار مهم امکان پذیر گردیده است (حداد عادل .) 3133 ،انسان م وجودی اجتماعی و زبان مهمترین ابزار ارتباطی برای تعامل
او با دیگران است .انسان با زبان فکر می کند و ذهن خود را سازمان می دهد ،تفکر بدون زبان بی معنی و چه بسا غیر ممکن است.
پیوند بین زبان و شناخت چنان نیرومند است که به باور برخی روانشناسان ،زبان مهمترین ابزار کسب دانش (معرفت) و در نهایت
پایه تفکر آدمی محسوب می شود (ساکستون  .) 2232 ،4انسان به وسیلۀ زبان بود که توانست به اعماق وجود دیگران نفوذ پیدا
کند و به دیگران بپیوندد و نخستین اجتماعات بشری را تشکیل دهد .پس می توان ادعا کرد که زبان مهمترین و بارزترین
خصوصیت ذاتی انسا ن و وجه تمایز او با حیوانات است
تاکنون نظریه ها و دیدگاه های مختلفی در مورد زبان ارائه شده است؛ ویگوتسکی مفهوم زبان و شناخت را به اجتماع و فرهنگ
مرتبط داد و معتقد بود که فرآیندهای شناختی انسان در طول تاریخ از طریق مشارکت فعال فراگیران در کسب تجربهها شکل
میگیرد (عصاره .) 3182 ،چامسکی  ،3698 ( 2به نقل از برک  ،2229 ،9ترجمۀ سید محمدی ) 3163 ،به فطری بودن زبان معتقد
است و زبان را دانشی می داند که در ذهن هر انسانی نهادینه شده است .به نظر وی در ذهن هر کس دستور زبان جهانی شکل
گرفته که زبان های آموخته شده را کنترل می کند .پیاژه ( 3به نقل سیف ) 3162 ،رشد کلی زبان را نتیجۀ تعامل کودک با محیط
اطراف و همچنین تعاملی تکمیلی بین رشد تواناییهای ادراکی شناختی و تجربۀ زبانی توصیف می کند.

 - 1و ما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه لنبیین لهم فیضل اهلل من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم
 - 2اقرا باسم ربک الذی خلق .خلق االنسان من علق .اقرا ربک االکرم
 - 3ن و القلم و ما یسطرون
- Saxton
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حدود دویست قرن از زندگی انسان روی کرۀ خاکی می گذرد و حدود شش هزار زبان شناسایی شده اس ت .قطعاً در طول این
مدت بین افراد با زبان های مختلف ،برخوردهای زبانی متعددی صورت گرفته است .دو زبانگی  8هم نتیجۀ همین برخوردها است.
دوزبانه یا چند زبانه بودن ،پدیده ای است که تقریباً در تمام کشورهای دنیا وجود دارد .کودکان دوزبانه کودکانی هستند که در
زندگی ر وزمرۀ خود (خانه و مدرسه) نیازمند استفاده از دو زبان هستند (هارت سویکر ،کاستا و فینکبیکر  .) 2228 ،6از آنجا که
هفتاد درصد از جمعیت جهان دوزبانه یا چند زبانه هستند ،می توان گفت که دو زبانگی و چند زبانگی مسألۀ اکثر جمعیت دنیا
است .از نظر زانگ  ) 2228 ( 32آموزش دوز بانه شامل استفاده از دو زبان در یادگیری و تدریس برای اهداف تربیتی و اجتماعی
است.
در حال حاضر در کشور ما نیمی از جمعیت دانش آموزان تحت تعلیم ،به زبان مادری غیر فارسی از جمله ترکی ،عربی ،لری،
کردی و ارمنی و  ....تکلم می کنند و این زبان ها از نظر ساختار کم و بیش با زبان فارسی متفاوتند؛ یعنی همۀ کودکان در سنین
شش یا هفت سالگی وضعیت زبانی یکسانی ندارند و تسلط آنها به زبان فارسی به یک اندازه نیست ،امّا از گذشته تاکنون نظام
آموزشی ما با همۀ این کودکان برخورد واحدی داشته است و همۀ آنها از یک کتاب و یک روش تدریس استفاده می کنند و این
مسأله موجب بروز مشکالتی در آموزش و یادگیری این دانش آموزان شده است (دیناروند .) 3133 ،برخی از پژوهشگران حوزه
دوزبانگی معتقدند که همه کسانی که دو زبان را می آموزند دوزبانه نیستند؛ عدهای از کودکان زبان دوم را هنگامی میآموزند که
در زبان او ل تبحر و مهارت کافی یافته اند .این وضعیت یادگیری یا اکتساب زبان دوم است ،نه دوزبانگی .گروهی دیگر ،اما از بدو
تولد همزمان با چند زبان مواجه و آنها را می آموزند و این امر را پدیده دوزبانگی می نامند .بنابراین می توان گفت اکثر کودکان
دو زبان ایرانی دوزبانه هست ند و نه اینکه موفق به یادگیری زبان دوم شده اند (هایرابیدان و کرامتی) 3162 ،
یکی از پیامدهایی که بر دوزبانه بودن دانش آموزان مترتب است عملکرد تحصیلی  33آنها می باشد که در همین راستا ،برخی
پژوهش ها از جمله عزیزی (  ) 3188نشان داده اند که دوزبانه بودن موجب پیدایش مشکالت ارتباطی در کودکان و در نتیجه افت
تحصیلی می شود .همچنین نتایج پژوهش های دی جانگ  ،) 2234 ( 32گاندارا و اورفیلد  ،) 2232 ( 31شیرعلی پور ،اسدی ،نظری و
شکوری (  ) 3163حاکی از آن است که دو زبانگی موجب عدم پیشرفت تحصیلی می شود .امّا پژوهش های کرمی و نوری
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(  ،) 3183مارتین ری و بیالستوک  ،)2228 ( 34یاتوین  ) 2233 ( 32و الکین  ) 2232 ( 39نشان داده اند که دوزبانه بودن اثرات مثبتی
بر توانایی شناختی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد .با این حال نتایج برخی پژوهشها رابطه معنی داری بین دوزبانگی و
پیشرفت تحصیلی را گزارش نداده اند (موهاپاترا .) 2239 ،33
یکی دیگر از متغیرهایی که به نظر می رسد با دوزبانگی در پیوند باشد ،هوش هیجانی  38است .با توجه به ابعاد گستردۀ هوش
هیجانی عوامل چندی ممکن است در تقویت یا تضعیف آن نقش داشته باشند .یکی از این عوامل مهم دانستن زبان های دیگر می
باشد که به نوبۀ خود دو ز بانگی می تواند در این فرآیند مهم ایفای نقش نماید (نیازی .) 3162 ،ابراهام  ) 2229( 36هوش هیجانی را
مجموعه مهارت هایی می داند که به خود ارزیابی صحیحی از هیجانهای مان و شناسایی عالئم هیجانی در دیگران کمک می کند و
همچنین به استفادۀ شخصی از احساسها برای آن که خود را بر انگیزد و در زندگی خویش موفق شود ،اشاره دارد .هوش هیجانی
یعنی توانایی مهار تمایل های عاطفی و هیجانی خود و درک احساس های دیگران .طبق نظر سالووی ،مایر و گلمن  ،3662 ( 22به
نقل از سیف ) 3162 ،هوش هیجانی شامل چهار بعد است :آگاهی از هیجان های خود و دیگران ،مدیریت هیجان های خود،
شناسایی هیجان های دیگران و تنظیم روابط خود با دیگران .در همین راستا برخی پژوهش ها از جمله بشارت (  ) 3182و نیازی
(  ) 3162حاکی از آن است که هوش هیجانی در دوزبانه ها بیشتر از تک زبانه ها است و پسرها نسبت به دخترها از هوش هیجانی
باالتری برخورد ارند .به عالوه پارکر ،ساکلوفسکی ،شاگنسی ،هوانگ ،وود و ایستابروک  ،) 2222 ( 23براکت و کاتوالک ،) 2223 ( 66
آدیمو  ) 2228 ( 21و دیوید ،وینروی و چوکالینگیم  ) 2224 ( 24در مطالعات خود در زمینۀ تفاوت های دو جنس در مقیاس هوش
هیجانی ،به این نتیجه رسیدند که زنان از هوش هیجانی با التری نسبت به مردان برخوردارند.
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از سوی دیگر در همین راستا ،نتایج برخی پژوهش ها نشان می دهد که خالقیت  22ممکن است در نتیجۀ دو یا چند زبانگی تحت
تأثیر قرار گیرد است .خالقیت از جمله مسائلی است که تاکنون تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است .تورنس (به نقل از سیف،
 ) 3162خالقیت را نوعی مسئلهگشایی می داند که شامل فرایند حس کردن مسائل یا کاستیهای موجود در اطالعات،
فرضیهسازی درباره حل مسائل و رفع کاستیها ،ارز یابی و آزمودن فرضیهها ،بازنگری و بازآزمایی آنها و سرانجام انتقال نتایج آن به
دیگران است .گیلفورد (  ) 3692تفکر واگرا را ویژگی مهم آفرینندگی می داند و ویژگی های تفکر واگرا را عبارت از سیالی ،انعطاف
پذیری ،تازگی ،گسترش ،ترکیب ،تحلیل ،سازمان دادن و پیچیدگی می داند .در این میان پدیدۀ دو زبانگی یا چند زبانگی به دلیل
ارتباط نزدیک زبان و شناخت بیش از هر چیز کارکردهای شنا ختی (از جمله خالقیت) را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به ویژه اگر
دوزبانه شدن در اوایل زندگی اتفاق افتاده باشد (اکبات  ،2223 ،29به نقل از بیانلو .) 3163 ،ماریان و شوک  ) 2232 ( 23در پژوهشی
بهبود خالقیت ،حافظه و مهارتهای فضایی -دیداری را در کودکان دوزبانه نسبت به کودکان ت ک زبانه را گزارش داده اند .برخی
محققان از جمله خارخورین

28

(  ،) 2232گرینبرگ و بالنا و بیالیستوک  ،) 2231 ( 26امیری و اسعدی ( ) 3189و بیالیستوک و

باراک  ) 2232 ( 12در پژوهش های خود با بررسی تأثیر دو زبانگی بر مهارت های شناختی ،به این نتیجه رسیدند که برتری دوزبانه
ها در کارکردهای شناختی ،از جمله خالقیت ،حافظه و تجسم فضایی آشکار است و دو زبانگی موجب افزایش انعطاف پذیری
ذهنی در کودکان می گردد .روی هم رفته اگه چه نتایج پژوهشها به طور نسبی از برتری دوزبانه ها در متغیرهای ذکر شده
حکایت دارد ،ولی نتایج پژوهشی متناقض با این یافته ها نیز کم شمار نیستند و یکی از دالیل مهم پراکندگی این یافتهها ساختار
فرهنگی و اجتماعی متفاوت نمونه های پژوهشی گزارش شده است (بیالیستوک .) 2233 ،لذا ،پژوهش حاضر در صدد است تفاوت
های بین دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه در متغیر های ذکر شده را در وضعیت فرهن گی و اجتماعی متفاوت دیگری (دانش
آموزان دوزبانه عربی -فارسی زبان و دانش آموزان تک زبانه فارس زبان ساکن در شهرستان رامهرمز) بررسی نماید تا دید روشن
تری از موضوع به پژوهش به دست آید .بنابراین ،مسأله اساسی پژوهش حاضر مقایسۀ خالقیت ،هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی
بی ن دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه می باشد.
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فرضیه های پژوهش
- 3بین خالقیت ،هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ی کزبانه و دوزبانه تفاوت وجود دارد.
- 2بین مؤلفه های خالقیت(سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطافپذیری) در دانش آموزان ی کزبانه و دوزبانه تفاوت وجود دارد.
- 1بی ن مؤلفه های هوش هیجانی (خود آگاهی ،آگاهی اجتماعی ،خود مدیر یتی و مدیریت رابطه ) در دانش آموزان ی کزبانه و
دوزبانه تفاوت وجود دارد.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علّی -مقایسه ای است .در این روش پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی عوامل و شرایط
خاص یا نوعی رفتار که قبالً وجود داشته یا رخ داده ،از طریق مطالعۀ حاصل از نتایج آن هاست (نادری .) 3186 ،بنابراین در
پژوهش حاضر هدف مقایسه متغیرهای وابسته (خالقیت ،هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی) بین دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه
(متغیر مستقل خصیصه ای) می باشد.
جامعه نمون ه و روش نمونه گیری :جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل کلیۀ دانش آموزان پسر یک زبانه و دوزبانه پایه ششم
ابتدایی شهرستان رامهرمز بوده اند (  3832نفر) که به روش تصادفی مرحله ای نمونه ای به حجم  282نفر از آنها انتخاب گردید؛
بدین صورت که ابتدا از کل مدارس شهرستان به صورت تصادفی  32مدرسه و در مرحله بعد از هر مدرسه  2کالس پایه ششم به
صورت تصادفی انتخاب و سپس از هر کالس  3دانش آموز تک زبانه و  3دانش آموز دوزبانه به صورت تصادفی انتخاب گردید
(  342دانش آموز تک زبانه و 342دانش آموز دوزبانه).
ابزارهای پژوهش :ابزارهایی که در پ ژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت عبارتند از :پرسشنامۀ خالقیت عابدی ( ) 3132
پرسشنامۀ هوش هیجانی برادبری و گریوز (  ) 2222و معدل نمره ها در نیمسال اول سال تحصیلی  3164- 62می باشد.
پرسشنامه خالقیت عابدی ( : )CTاین آزمون بر اساس نظریه تورنس درباره خالقیت و در سال 3132به وسیله عابدی در
تهران ساخته شده است .این پرسشنامه چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نهایت فرم  92سوالی آن در دانشگاه
کالیفرنیا به وسیله عابدی تدوین گردید  .پرسشنامه خالقیت عابدی  13دارای  92سوال سه گزینهای است و چهار خرده مقیاس
سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطافپذیری را میسنجد  .هر چه فرد در این پرسشنامه نمره باالتری بگیرید دارای خالقیت بیشتری است.
سازندۀ آزمون خالقیت ضریب پایایی این پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ  2 /98و ضرایب روا یی سازه آن را از طریق

- Abedi's creativity questionnaire
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همبسته کردن آن با آزمون تفکر خالق تورنس ( 2 /19در سطح  ) α>2 /22به دست آورد .در پژوهش حاضر ،پایایی این پرسشنامه
با استفاده از روش ضرایب آلفای کرونباخ  2 /38به دست آمد و با روش تحلیل عامل تاییدی نیز ساختار عاملی (روا یی سازه) آن
تأیید گردید.
پرسشنامۀ هوش هیجانی برادبری و گریوز ( :)6002پرسشنامه هوش هیجانی توسط تراویس برادبری و جین گریوز در سال
(  ) 2222ساخته شد و توسط گنجی (  ) 3184ترجمه گردید .این پرسشنامه  28سوالی است و از چهار خرده مقیاس خود آگاهی،
آگاهی اجتماعی ،خود مدیریتی و مدیریت رابطه تشکیل شده است  .گنجی ( ) 3189پایایی این آزمون را با استفاده از ضرایب
آلفای کرونباخ برای چهار مهارت تشکیل دهندۀ هوش هیجانی و جمع کل نمره های (هوش هیجانی) به ترتیب برابر با ،2 /31
 2 /39 ،2 /39 ،2 /38و  2 /62گزارش نمود .همچنین ،برای تعیین روایی ،این آزمون به همراه آزمون هوش هیجانی بار -آن در یک
گروه  63نفری اجرا شده که ضریب همبستگی  2 /98به دست آمده که در سطح  α>2 /23معنی دار بود .در پژوهش حاضر پایایی
این پرسشنامۀ با روش آلفای کرونباخ  2 /32و پایایی خرده مقیاس های آن با همین روش بین  2 /23تا  2 /28به دست آمد.
همچنین در پژوهش حاضر با روش تحلیل عامل تأییدی ساختار عاملی این پرسشنامه تأیید گردید.
برای سنجش عملکرد تحصیلی میانگین نمره های پایانی همه دروس محاسبه شد و از آن جا که نمره ها به صورت توصیفی
(خیلی خوب ،خوب ،قابل قبول و نیاز به تالش بیشتر) ثبت می شوند و معدل کل در کارنامه درج نشده است با کمک آموزگار
مربوطه هر کالس (با توجه به یک شاخص کمی معادل های شاخص کیفی) معدل کل درس ها به صورت کمی محاسبه شد.

توصیف داده ها
در جدول  3یافته های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) متغیرها در دانش آموزان به تفکیک دوزبانه و تک زبانه بودن و
همچنین دختر و پسر آمده است.
جدول  . 3میانگین وانحراف معیار متغیر ها و خرده مقیاس های آنها درکل دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه در پژوهش حاضر
یک زبانه
شاخص های آماری

میانگین

انحراف معیار

سیالی

12 /92

4 /28

13 /91

2 /61

ابتکار

48 /32

9/23

22 /12

2 /39

انعطاف پذیری

24 /82

4 /29

22 /94

1 /32

بسط

22 /26

4 /28

29/12

4 /31

کل

314 /41

34 /62

316 /62

34 /23

متغیرها

خالقیت

میانگین

دوزبانه
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خود آگاهی

29/91

4 /28

29/13

4 /62

هوش

خود مدیریتی

14 /62

2 /32

12 /98

8 /38

هیجانی

آگاهی اجتماعی
مدیریت رابطه

23 /18
14 /63

1 /63
9/16

22 /26
14 /63

4 /23
9/69

کل

333 /63

34 /66

336 /23

38 /12

39/22

3 /68

38 /31

3 /29

عملکرد تحصیلی

یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش
آزمون فرضیه  :9برای مقایسه خالقیت ،هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه (فرضیه  ) 3از روش
آماری تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد که نتایج آن در جدول های  2و  1آمده است.

جدول  . 2نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسۀ خالقیت ،هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان یکزبانه و
دوزبانه

شاخص آماری

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح معنی

فرضیه ()df

خطا ()df

داری ()P

239

>2/2223

2/234

>2/2223

2/234
2/234
2/234

مقدار

نسبت ()f

اثر پیالیی

2/234

22

1

لمبدای ویلکز

2/389

22

1

239

اثر هتلینگ

2/232

22

1

239

>2/2223

بزرگترین ریشه روی

2/232

22

1

239

>2/2223

آزمون

مجذور سهمی
اتا

همانطور که در جدول  2نشان داده شد ،نتایج آزمونهای چند متغیری حاکی از تفاوت بین دانش آموزان ی کزبانه و
دوزبانه در حداقل یکی از متغیرهای خالقیت ،هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی بود (  P >2 /2223و  .) F =22برای
بررسی این که تفاوت در کدام ی ک از متغیر های وابسته می باشد ،نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا بررسی
شد (جدول .) 1
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جدول  . 1نتایج تحلیل واریانس یک راهه بر روی نمره های خالقیت ،هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
یکزبانه و دوزبانه
مجموع
منبع

درجه آزادی

میانگین

داری )(P

سهمی اتا
2 /214

مجذورات
)(MS

نسبت )(F
6 /81

2 /222
2 /468

2 /222

2 /2223

2 /332

متغیر وابسته

مجذورات
)(SS

)(df

خالقیت

2328 /23

3

2328 /23

هوش هیجانی

328 /62

3

328 /62

2 /492

عملکرد تحصیلی

382 /43

3

382 /43

29/86

متغیر ها

سطح معنی

مجذور

نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای متغیر خالقیت (  ) F=6 /81 ،p=2 /222نشان می دهد که باا توجاه باه جادول  3میاانگین
خالقیت دوزبانه ها ب ه طور معنی داری بیشتر از تک زبانه هاست .همچنین ،برای متغیر عملکرد تحصیلی ( ) F=29/86 ،p>2 /2223
نشان میدهد که با توجه به جدول  3میانگین عملکرد تحصیلی دوزبانه به طور معنی داری بیشتر از تکزبانه هاست ولی تفاوت
معنی داری بین هوش هیجانی دو گروه یافت نشد ( .) F=2 /49 ،p=2 /468
آزمون فرضیه  :6برای مقایسه خرده مقیاس های خالقیت (سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطافپذیری) در دانش آموزان (فرضیه  ) 2از
روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد که نتایج آن در جدولهای  4و  2آمده است.

جدول  . 4نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسۀ خرده مقیاس های خالقیت (سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطافپذیری )
در دانش آموزان یکزبانه و دوزبانه
شاخص آماری

مقدار

درجه آزادی درجه آزادی

نسبت

فرضیه ()df

خطا ()df

اثر پیالیی
لمبدای ویلکز

2 /241
2 /623

1 /266
1 /266

()f

نام آزمون

سطح معنی
داری ()P

مجذور
سهمی اتا

4
4

239
239

2 /239
2 /239

2 /241
2 /241

اثر هتلینگ

2 /242

1 /266

4

239

2 /239

2 /241

بزرگترین ریشه روی

2 /242

1 /266

4

239

2 /239

2 /241

جدول  4نشان می دهد که حداقل در یکی از خرده مقیاس های خالقیت بین دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه تفاوت
معنی دار ی وجود دارد .برای بررسی دقیق تر ،تحلیل واریانس های یک راهه در متن مانوا روی خرده مقیاس های سیالی،
ابتکار ،انعطاف پذیری و بسط انجام گرفت (جدول .) 2
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جدول  . 2نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسۀ خرده مقیاس های خالقیت (سیالی ،ابتکار ،انعطاف پذیری و بسط) در
دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه
خرده مقیاس ها

متغیر

مجموع

درجه

میانگین

سیالی

مجذورات
)(SS
282 /224

آزادی
)(df
3

نسبت )(F

سطح معنی مجذور

مجذورات
)(MS
282 /224

داری )(P

سهمی اتا

32 /224

2 /223

2 /219

ابتکار

382 /434

3

382 /434

2 /232

2 /222

2 /238

انعطاف پذیری

48 /886

3

48 /886

1 /362

2 /242

2 /233

بسط

38 /226

3

38 /226

4

2 /219

2 /234

خالقیت

نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای خرده مقیاس سیالی (  ) F=32 /22 ،p=2 /223نشان می دهد که با توجه به جدول  3میانگین
سیالی در دوزبانه ها به طور معنی داری بیشتر از تکزبانه هاست .همچنین ،برای خرئاه مقیااس ابتکاار ( ) F=2 /232 ،p=2 /222
نشان میدهد که با توجه به جدول  3میانگین ابتکار در دوزبانه به طور معنی داری بیشتر از تکزبانه هاست .باه عاالوه ،میازان
انعطاف پذیری(  ) F=1 /62 ،p=2 /242و توانایی بسط ( ) F=4 ،p=2 /219در دوزبانه به طور معنی داری بیشتر از تکزبانه هاست.
آزمون فرضیه  :3برای مقایسه خرده مقیاس های هوش هیجانی (خود آگاهی ،خود مدیریتی ،آگاهی اجتماعی نتایج آن
در جدول 9آمده است.و مدیریت رابطه) در دانش آموزان (فرضیه  ) 1از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد
جدول  . 9نتایج تحلیل واریانس چند م تغیری برای مقایسۀ خرده مقیاس های خود آگاهی ،آگاهی اجتماعی ،خود مدیریتی و
مدیریت رابطه در دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه
شاخص آماری مقدار

درجه آزادی درجه آزادی

نسبت
()f

نام آزمون

فرضیه ()df

خطا ()df

سطح معنی
داری ()P

مجذور
سهمی اتا

اثر پیالیی

2 /229

3 /822

4

232

2 /326

2 /229

لمبدای ویلکز
اثر هتلینگ

2 /634
2 /229

3 /822
3 /822

4
4

232
232

2 /326
2 /326

2 /229
2 /229

بزرگترین ریشه روی

2 /229

3 /822

4

232

2 /326

2 /229

جدول  9نشان می دهد که در همانند هوش هیجانی در خرده مقیاس های آن نیز تفاوت معنی داری بین دانش آموزانه
دوزانه و تک زبانه وجود ندارد.
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بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ دانش آموزان پسر ی ک زبانه و دوزبانه پایۀ ششم ابتدا یی شهرستان رامهرمز از لحاظ خالقیت ،هوش
هیجانی و عملکرد تحصیلی بود .تجزیه و تحلیل نتایج فرضیه مربوط به (تفاوت خالقیت و مؤلفه های آن در دانش آموزان یک
زبانه و دوزبانه) نشان می دهد که میزان خالقیت و مؤلفه های آن در دوزبانه ها به طور معنی داری از تک زبانه ها بیشتر است.
نتایج حاصل از آزمون این فرضیه با یافته های گالد (  ،) 2222بیالستوک و باراک (  ،)2232الکین (  ،) 2232خارخورین (  ) 2232و
شفیعی (  ) 3161همسو می باشد .خالقیت یکی از کارکردهای شناختی است که که از دو یا چند زبانگی تأثیر می پذیرد (مسکیل،
ماسوپ و بتز  .) 2222 ،12از جمله ،مطالعه خارخورین (  ) 2232برتری دوزبانه ها را در چهار مؤلفۀ تفکر خالق سیالی ،ابتکار،
انعطاف پذیری و بسط ن سبت به یک زبانه ها نشان می دهد .یکی از تبیین های احتمالی انعطاف پذیری بیشتر مغز در دوزبانه ها
با توجه به یافته های جدید عصب شناسی است که نشان داده اند استفاده کردن از دو زبان موجب افزایش تعداد میلین ها و
سیناپس های جسم پینه ای می شود که این تغییر موجب افزا یش سرعت انتقال و پردازش اطالعات میگردد (کاگین و کندی ،11
 .) 2224الزم به ذکر است همان طور که گفته شد ،دوزبانه های این پژوهش از نظر زمان یادگیری دوزبانه زود هنگام و همزمان
بودند .دوزبانه های زود هنگام در انجام تکالیفی که نیاز به انعطاف پذیری ذهنی دارد نسبت به افراد یک زبانه برتری نشان می
دهند (کاشن و ویلی  .) 2233 ،14نتایج پژوهشها حاکی از آن است در صورتی که دوزبانه شدن در اوایل زندگی اتفاق بیفتد ،تأثیر
بیشتری بر شناخت ها خواهد داشت (اکبولوت  .) 2223 ،12فراگیری بیش از یک زبان در سال های حساس یادگیری زبان بر
توانایی ه ای شناختی افراد تأثیر مثبت دارد (الزاگبستر  .) 2222 ،19بیالستوک و باراک (  ) 2232نیز عنوان کرد که رشد شناختی
بهتر دوزبانه ها به خاطر عملکرد واگرا ،انعطاف پذیری و سیال بودن ذهن آنها است .دانشمندان اتفاق نظر دارند که هر چه سن
کودک کمتر باشد فراگیری زبان آسان تر ا ست؛ و این امر به دلیل انعطاف پذیری ذهن کودک است و به همین خاطر هم پیشنهاد
می شود که در این سنین زبان به کودکان آموزش داده شود .در پژوهش حاضر به علت این که دو زبانگی در دوران کودکی و از
سال های اولیه رشد و بطور همزمان شکل می گیرد و کودک در مرحله رشد ذهنی اس ت؛ بنابراین ،از لحاظ روان شناختی و عصب
شناختی ،مساعدترین زمینه را برای یادگیری زبان دوم دارد و همین امر منجر به گسترش توانایی شناختی و خالقیت فرد دوزبانه
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شده است .بنابراین ،نوع دوزبانه شدن ،تبحر و مهارت افراد در زبان دوم و غنای محیط و فرصت های فراهم شده برای زبان دوم از
جمله عوامل تسهیل کننده مهارت های خالقیت در دانش آموزان دوزبانه مورد مطالعه می باشد .بنابراین با توجه به برایند نتایج
این پژوهش و پژوهشهای مشابه می توان نتیجه گرفت که در صورتی که دو یا چند زبانگی کودکان از سال های اولیه رشد و به
طور همزمان شک ل گیرد ،باعث تقویت توانایی های شناختی و خالقیت افراد می گردد.
نتایج آزمون فرضیه های (مربوط به تفاوت بین هوش هیجانی و مؤلفه های آن در دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه) نشان می
دهد که بین دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه از لحاظ هوش هیجانی و خرده مقیاس های آن تفاوت معنی دار وجود ندارد .نتایج
حاصل از آزمون این فرضیه با یافته های واعظی (  ) 3163و بلوچ (  )3161همسو و با یافته های بشارت (  ،) 3182پیشقدم( ) 3183
و نیازی (  ) 3162مبنی بر این که هوش هیجانی دوزبانه ها بیشتر از یک زبانه ها بود ،همخوانی ندارد .هوش هیجانی بخش مهمی
از هوش است که شامل توانایی شناخت ،درک و فهم و تنظیم هیجان ها و استفاده از آن ها در زندگی است (مایر و سالووی،
 .) 3662در درک ارتباط هوش هیجانی با یادگیری زبان دوم نمی توان به سادگی گفت که یک فرد باهوش میتواند در یادگیری
زبان دوم موفق تر باشد و یا اینکه یک ف رد دوزبانه دارای هوش هیجانی باالتری است ،چرا که بررسی دو زبانگی حیطۀ گسترده و
پیچیده ای است که شامل مطالعۀ ماهیت دانش زبانی افراد و نحوۀ به کار بردن دو زبان (یا بیشتر) و همچنین پیامدهای گسترده -
تر اجتماعی و فرهنگی کاربرد گستردۀ دو یا چند زبان در جوامع است .به عالوه ،در تبیین عدم تفاوت معنی دار هوش هیجانی و
مؤلفه های آن در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه می توان گفت اگر چه بیشتر پژوهش ها بر برتری هوش هیجانی دوزبانه ها
تأکید دارند ،ولی بررسی برخی پژوهش های ناهمسو ( از جمله واعظی 3163 ،و بلوچ ) 3161 ،نشان می دهد ک ه صرف دوزبانه
بودن منجر به افزایش هوش هیجانی نمی گردد ،بلکه عوامل دیگری همچون سن دو زبانگی ،نوع دو زبانگی و نگرش فرهنگی
نسبت به زبان اول در این رابطه نقش دارند .از یک طرف پر واضح است که دو زبانگی کنش های شناختی از جمله تفکر تحلیلی و
خالقیت را افزایش می دهد (مطابق با فرضیه اول) ،از طرف دیگر ،هوش هیجانی جدا از اینکه به کنش های شناختی افراد بستگی
دارد به فرهنگ ،جامعه و محیطی که در آن رشد می کند نیز وابسته است .زیرا ،از جمله عوامل تأثیر گذار بر هوش هیجانی
کمیت و کیفیت روابط اجتماعی است .به نظر می رسد در پژوهش ح اضر از آن جا که زبان مسلط دوزبانه ها زبان مادری است و
در محیط های اجتماعی بیشتر از آن نیز استفاده می کنند ،بنابراین توانایی های آنها در زبان رسمی (فارسی) کمتر است .لذا ،این
امر روی ارتباط آنها با دیگران ،ابراز وجود تأثیر منفی گذاشته و به نوعی رابطه مثبت دو زبانگی و هوش هیجانی را خنثی نموده
است .به عبارت دیگر ،اگر دوزبانه های این پژوهش زبان دوم را در بزرگسالی یا به عنوان یک زبان غیر رسمی می آموختند ،به
احتمال زیاد نتایج متفاوت تر می گردید.
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همچنین ،نتایج یافته های مربوط فرضیه های مربوط به (تفاوت بین عملکرد تح صیلی دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه) نشان می
دهد که عملکرد تحصیلی در دوزبانه ها بیشتر از یک زبانه ها می باشد .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه با یافته های جاویدیآزاد
(  ،) 3162کوهنرت

13

(  ،) 2232مارتین ری و بیالستوک (  ) 2228و الکین (  ) 2232همسو و با یافته های مهرجو و جاویدان

(  ،) 3134هوسپیان (  ) 3138و شاهمحمدی (  ) 3184مبنی بر این که عملکرد تحصیلی یک زبانه ها بیشتر از دوزبانه ها است،
ناهمسو است .در تبیین این یافته ها می توان گفت ،وقتی دانش آموزان در دوره ابتدایی توانایی هایشان را در دو یا چند زبان
بپرورانند ،شناخت عمی ق تری نسبت به زبان و چگونگی استفاده مؤثر از آن پیدا می کنند .به همین خاطر دانش آموزان دوزبانه
در فرآیند یادگیری هم زمان هر دو زبان را بیشتر تمرین می کنند و در پردازش اطالعات انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان
می دهند .حجم وسیعی از مطالعات از جمله بیالستوک و و یستنهام  ) 2232 ( 18و کوهنرت (  ) 2232نشان دادند که دو زبانگی
اثرات مثبتی در عملکرد تحصیلی و شناختی دانش آموزان دارد .زیرا دوزبانه ها آگاهی بیشتری از رابطۀ بین لغات و مراجع آن ها
دارند و مهارت های فرا زبانی آن ها نیز باالتر است .همچنین یکی از مزایای فرد دوزبانه این است که از دو زبان سود می جوید؛ در
نتیجه دو ابزار ذهنی در اختیار دارد که به ازدیاد توانایی های شناختی بالقوۀ او منجر می شود .لذا ،به نظر می رسد در پژوهش
حاضر به دلیل این که دانش آموزان دوزبانه دارای توانایی شناختی باالتر و در نتیجه شکوفایی ذهنی بهتری هستند ،در نتیجه
عملکرد تحصیلی آن ها نسبت به تک زبانه ها بهتر است .در تبیین دیگر احتمال دارد که دانش آموزان دوزبانه به علت گذراندن
دوره های ویژه دانش آموزان دوزبانه که قبل از ورود به مدرسه برگزار می شود و همچنین به نظر می رسد که دوزبانه ها دارای
انگیزۀ پیشرفت قوی تری می باشند و همین امر سبب عملکرد تحصیلی بهتر آن ها گردیده است.
روی هم رفته یافته های مربوط به مقایسه خالقیت ،هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی میان دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه
نشان می دهد که دانش آموزان دوزبانه از لحاظ خالقیت و عملکرد تحصیلی نسبت به دا نش آموزان تک زبانه توانایی بهتری دارند
ولی از لحاظ توانایی های هیجانی تفاوت معنی داری بین این دو گروه یافت نشد .بنابراین ،می توان گفت که دوزبانگی
عملکردهای عمدتاً شناختی را تقویت می نماید و اینکه آیا می تواند بر روی هوش هیجانی و به تبع آن روابط و مهارتهای
اجتماعی -هیجانی فرد اثرگذار باشد تا حدود زیادی به جامعه و ویژگیهای فرهنگی آن مربوط می شود.
پژوهش حاضر روی دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی شهرستان رامهرمز انجام شده است ،لذا در تعمیم نتایج آن به دانش آموزان
با ویژگیهای فرهنگی ،جنسی و سنی متفاوت باید احتیاط نمود و از آنجا که روش پژوهش حاضر از نوع علی -مقایسه ای است از
استنباط رابطه علّی بین متغیرهای پژوهش باید اجتناب کرد .با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود :نخست،
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پژوهشهای بیشتری بر روی افراد دارای گروههای سنی ،جنسی ،زبانی و فرهنگی مختلفی صورت گیرد تا از این طریق میزان
عمومیت نتایج پژوهش حاضر مشخص گردد .دوم ،با توجه به نگاه غالب و تجربه زیستهی پژوهشگر که تا حدودی با نتایج این
پژوهش مغایرت داشت ،کارگاههای جهت تغییر نگرش معلمان صورت گیرد و این باعث خواهد شد که خودکارآمدی و انگیزه
معلمان برای پروش استعدادهای دوزبانه ها افزایش یابد .سوم ،با توجه به یافته های پژوهش حاضر در مورد مزیت های دوزبانگی
توصیه می شود با به کارگیری اصول علمی روانشناسی زبان ،آموزش زبان دوم از سنین مشخصی آغاز شود و با روش های مناسب
و مؤثر آموزش داده شود.
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