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چكيده:
پژوه�ش حاض�ر با هدف ارزيابی و مقايس�ة تفكر خالق در کودکان يک زبان�ه و دوزبانه زودهنگام 
همسان با در نظر گرفتن متغير جنس انجام شد. مطالعة حاضر جزء طرح های علی- مقايسه ای است. 
نمون�ة پژوهش ش�امل ٢00 دانش آموز دختر و پس�ر )100 دانش آموز دوزبانه ترکی- فارس�ی و 100 
دانش آموز يک زبانه فارسی( بود که به  صورت در دسترس از مدارس ابتدائی ناحية ٢ قم انتخاب شدند. 
دوزبانه های زودهنگام همس�ان از طريق مصاحبة نيمه س�اختار يافته شامل اطالعات جمعيت شناختی، 
که به دو زبان ترکی و فارس�ی انجام می ش�د، تش�خيص داده شدند و با استفاده از آزمون تفكر خالق 
تورنس )نس�خه تصويری فرم B( داده ها جمع آوری و نتايج با آزمون t برای گروه های مس�تقل تحليل 
ش�د. يافته ها نش�ان می دهد که تفاوت معن�اداری در تفكر خالق دوزبانه ها ب�ا يک زبانه ها و دخترها با 
پس�رها وجود دارد. در بين گروه ها، دوزبانه ها و پس�رها نسبت به يک زبانه ها و دخترها عملكرد بهتری 
داش�تند. عالوه بر نمرة کل خالقيت در خرده مقياس های تفكر خالق نيز تفاوت گروه ها معنادار بود که 
نش�ان  دهندة تفاوت در چگونگی تفكر خالق آن ها می باش�د. می توان عملك�رد بهتر دوزبانه ها در اين 
پژوه�ش را به ن�وع دوزبانه ها، يعنی زودهنگام همس�ان، ارتباط داد، زيرا مطابق يافته هايی اس�ت که 
معتقدند اين نوع از دوزبانه ها از انعطاف پذيری ذهنی باالتری در انجام تكاليف ش�ناختی برخوردارند. 
تصويری بودن آزمون مورد اس�تفاده در اين مطالعه نيز از جمله داليل بهتر عمل کردن پس�رها نسبت 

به دخترها می باشد. 

   تفكر خالق، دوزبانه های زودهنگام همسان، انعطاف پذيری ذهنیکليد واژه ها:
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مقدمه
مطالعة کنش وری ها و توانایی های ش��ناختی ذهن انس��ان، همچنین عوامل و زمینه های تأثیر گذار بر 
آن برای بهره مندی بیش��تر از این توانایی ها از موضوعات بس��یار مهمی است که موجب شده پدیده هایی 
هم چون دوزبانگی، به دلیل ارتباط نزدیک زبان و شناخت، مورد توجه قرار گیرد. تحقیقات در زمینة تفاوت 
کارکردهای شناختی افراد دوزبانه و یك زبانه نتایج متناقضی به همراه داشته است. برخی از آن ها حاکی از 
مهارت های زبانی و شناختی محدودتر در کودکان دوزبانه هستند )فینک بینر1، گوالن2 و کارامزا3، 2006(. 
برخی شیوع اختالالت گفتار و زبان از جمله تأخیر در رشد گفتار و زبان را در دوزبانه ها بیشتر می دانند. 
عده ای نیز معتقدند دانش آموزان دوزبانه توانایی های پائین تری در حیطة معنا شناختی دارند )بیکرز4، 2000 
و هوس��پیان، 1377 به نقل از فیاض��ی بارجینی، 1389(. کودکان دوزبانه در زمان ورود به مدرس��ه نه تنها 
مش��کالت گفتاری بلکه مش��کل در خواندن و نوشتن نیز دارند و نسبت به کودکان دیگر از خزانه واژگان 
کمتری برخوردارند و به نوعی دچار معلولیت آموزشی اجتماعی می شوند )اخگرپور، 1388(. عده ای پدیدة 
دوزبانگی را مانعی بر س��ر راه رش��د شناختی و سازگاری اجتماعی و عاملی برای مساعد ساختن لکنت 
و اختالل زبان می دانند )س��یر5، 1994 به نقل از معروفی و محمدی نیا، 1391(. در مطالعه ای، خوش��رو به 
بررس��ی تأثیر دوزبانه بودن بر پیش��رفت تحصیلی و هوش دانش آموزان دورة ابتدایی پرداخت كه نتایج 
او حاک��ی از آن بود که پیش��رفت تحصیلی دانش آم��وزان دوزبانه در درس هاي امال، فارس��ی و علوم از 
دانش آموزان یک زبانه کمتر اس��ت ولی پیشرفت تحصیلی هر دو گروه در درس ریاضی تفاوت معناداری 
نداشت )معروفی و محمدی نیا، 1391(. نتایج برخی دیگر از تحقیقات حاکی از تأثیر مثبت دوزبانگی بر 
مهارت های شناختی و زبانی است )هکوتا6 و دیاز7، 1985؛ بیوویلین8 و گرینگیر9، 1987؛ گرین10، 1998؛ 
کوستا11، هرناندز12 و سباستین گلز13، 2008؛ بایولیستوک14 و باراک15، 2012(. نتایج پژوهش هایی که برتری 
دوزبانه ها در کارکردهای ش��ناختی را آشكار س��اخته اند حاكي از آن است كه دوزبانگی موجب افزایش 
انعطاف پذیری ذهنی در کودکان می ش��ود )بایولیستوک، کریک16، گردی17، چاو18 و ایشی19، 2005(. به نظر 
می رسد انعطاف پذیری ذهنی که به دوزبانه ها نسبت داده می شود با توجه به نوع دوزبانگی متفاوت است. 
دوزبانگی را بر اساس زمان شروع آموزش به دوزبانگی زودهنگام )دوزبانه ها که هر دو زبان را قبل از 6 
سالگی در یک محیط طبیعی فرا گرفته اند( که شامل دو نوع همزمان20 و متوالی21 است و دیرهنگام )تالش 
برای یادگیری زبان دوم در بزرگ س��الی یا بعد از س��ن بحرانی یا بلوغ که دوزبانه های این گروه همگی دو 
زبانه متوالی هستند( تقسیم می کنند. دوزبانگی بر اساس میزان تسلط به مهارت های زبانی )صحبت کردن، 

خواندن، گوش دادن و نوشتن( به چهار گروه تقسیم می شود:
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دوزبانگ��ی غیرفعال22: در این حالت ش��خص ب��ر زبان اول کاماًل تس��لط دارد و زبان دیگر را نیز 
می تواند درک کند ولی توانایی صحبت کردن به آن زبان را ندارد.

دوزبانگی غالب23: در این حالت فرد در یکی از دو زبان ) احتمال قوی زبان مادری( تسلط بیشتری 
دارد. او در درک شنیداری زبان دوم با مشکل مواجه است.

دوزبانگ��ی متع��ادل24: ف��رد کم وبیش در هر دو زبان به یک اندازه تس��لط دارد، ام��ا الزامًا توانایی 
گویشوری هیچ یک از دو زبان را ندارد.

دوزبانگی همسان25: فرد در هر وضعیت قادر است هر دو زبان را چون گویشور آن زبان تکلم کند 
و نمی توان بین او و گویش��ور زبان تفاوتی قائل ش��د. این قطعی ترین نوع دوزبانگی است )کوهنرت26، 

2006 به نقل از سعادتی شامیر، کیامنش، کدیور و حمیدی، 1389(.

بر اس��اس طبقه بن��دی فوق دوزبانه های این پژوهش از نظر زمان یادگی��ری دوزبانه زودهنگام و از 
نظر میزان تس��لط بر دو زبان جزء دوزبانه های همس��ان بودند. دوزبانه های زودهنگام در انجام تکالیفی 
که نیاز به انعطاف پذیری ذهنی دارد نس��بت به افراد یك زبانه برتری نش��ان می دهند )کاشن27 و ویلی28، 
2011(. یکی از مهم ترین کارکردهای ش��ناختی که نیازمند انعطاف پذیری باالی ذهن است تفکر خالق 
اس��ت. انعطاف پذیری ذهنی یکی از مؤلفه های فراش��ناختی اس��ت که باعث می ش��ود افراد بتوانند به 
فراخور موقعیت از ظرفیت های متنوع ذهن خود بهره برداری کنند )پیرخائفی، 1388(. خالقیت یکی از 
کارکردهای ش��ناختی است که از دو یا چندزبانگی تأثیر می پذیرد )مسکیل29، ماسوپ30 و بتز31، 2000(. 
مطالعات خارخورین32 در س��ال 2009 برتری دوزبانه ها را در س��ه مؤلفه تفکر خالق سیالی33، بسط34 
و انعطاف پذی��ری35 نس��بت به یک زبانه ها نش��ان داد. یکی از پیش فرض ه��ای انعطاف پذیری ذهنی در 
دوزبانه ها یافته های جدید عصب شناسی است که نشان داده اند استفاده کردن از دو یا چند زبان موجب 
افزایش تعداد میلین ها و سیناپس های جسم پینه ای36 می شود. این تغییر موجب افزایش سرعت انتقال 
و پردازش اطالعات بین دو نیم کرة مغز می گردد. به طور کلی استفاده از دو زبان می تواند ساختار مغزی 
جس��م پینه ای را تحت تأثیر قرار دهد )کاگین37 و کندی38، 2004(. نویل39 و همکارانش در س��ال 1992 
بیان کردند که این تفاوت ها در فعالیت های مغزی زبان وابسته به سن کسب زبان و راهبردهای یادگیری 

است )هالسبند40، 2006(.
 دوزبانه های زودهنگام برای تکالیف ش��ناختی از ظرفیت های هر دو نیم کرة مغز استفاده مي كنند و 
یا به عبارت دیگر در انجام تکالیف شناختی کمتر جانبی شده هستند )هال41 و وید42، 2008(. مطالعات 
متعدد نشان داده اند که فعالیت مناطق مغزی درگیر در کنترل شناختی دوزبانه ها هنگامی که زبانشان را از 
یک زبان به زبان دیگر تغییر می دهند افزایش پیدا می کند )هرنانندز، 2009(. از طرفی مطالعات عصب 
ش��ناختی اخیرًا تمایز بین نیم کرة راس��ت و چپ در انجام تکالیف خالقانه را بسیار مورد نقد قرار داده 
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و معتقد است مغز به هنگام انجام کارکردهای شناختی سطح باال همچون خالقیت به شکل یک سیستم 
واح��د عمل می کن��د، بنابراین برای انجام تکالیف مربوط به خالقیت نیاز ب��ه تعامل هر دو نیم کرة مغز 
می باشد )مندل43، 2010؛ فوریشا44، 1983(. افراد بسیار خالق از کنش هر دو نیم کره با هم به طور آزادانه 
اس��تفاده می کنند )جونز45، 2002(. چنین تفاوتی در جانبی ش��دن تکالیف شناختی در مغز بین مردان و 
زنان نیز وجود دارد. یافته های جدید نشان می دهد زنان کارکردهای مغزی کمتر جانبی شده دارند و برای 
انجام تکالیف، هر دو نیم کرة آن ها فعال است ولی در مردان بیشتر کارکردها جانبی شده است )بیمن46 
و بادون47، 2000؛ لودرز48، نر49، زیدل50، تامپسن51، جانک52 و توگا53، 2006؛ لئونارد54، تولر55 و ولکام56، 
2008؛ زای��دی57، 2010(. بنابرای��ن متغیر جنس نیز به عنوان یکی از عوامل��ی تأثیرگذار در کارکردهای 

شناختی می تواند مورد بررسی قرار گیرد. 
 بن��ا به دالیل عصب ش��ناختی که حاکی از نی��از به فعالیت بخش عمدة مغز هن��گام انجام تکالیف 
خالقانه اس��ت و یافته هایی که نش��ان می دهند دوزبانه های زودهنگام و زنان در کارکردهای ش��ناختی 
از ظرفیت های هر دو نیم کرة مغزش��ان اس��تفاده می کنند، به نظر می رس��د این تفاوت کارکرد مغزی در 
دوزبانه ه��ای زودهنگام و زنان با فعالیت ش��ناختی همچون تفکر خالق که نیازمند اس��تفاده از تمامی 
ظرفیت ه��ای ذهن��ی و انعطاف پذی��ری اس��ت ارتباط داش��ته باش��د. بنابراین پژوهش حاض��ر در پی 
مقایس��ه تفکر خالق در افراد یك زبانه و دوزبانة زودهنگام همس��ان در هر دو جنس برای پاس��خ گویی 
به این س��ؤاالت می باش��د که آی��ا دوزبانه ها بهتر از ی��ک زبانه ها و دخترها بهتر از پس��رها در تکلیف 
 خالقی��ت عم��ل می کنند؟ و در این صورت چ��ه تفاوتی در مؤلفه های تفکر خ��الق بین گروه ها وجود 

دارد؟
با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده و بیان عوامل متعدد در تفاوت های شناختی دوزبانه ها، تحقیق 
حاضر برخالف س��ایر تحقیقات )داخلی و خارجی( به ویژه تحقیقاتی ک��ه در ایران راجع به دوزبانه ها 
انج��ام ش��ده و غالبًا دوزبان��ة ترک- فارس و کرد- ف��ارس با تک زبانه های تهرانی را مقایس��ه کرده اند 
)شمس اس��فندآباد و امامی پور،1382؛ عارفی،1382؛ میکاییلی و فراهانی، 1384؛ کرمی نوری، مرادی، 
اکبری زردخانه و غالمی، 1387( ساکن نبودن این گروه ها در یک مکان جغرافیایی باعث می شود آن ها 
مهارت های زبانی- ش��ناختی و زمینه های اقتصادی- اجتماعی گوناگون داش��ته باشند و از آنجا که این 
متغیرها نیز به راحتی قابل کنترل نیستند بر نتایج این تحقیقات تأثیر می گذارند )عارفی، 1382(. در تحقیق 
حاض��ر تمام دوزبانه ها و یك زبانه ها در یک منطقة جغرافیایی زندگی می کردند، دارای زمینة فرهنگی- 
اجتماعی یکس��ان بودند، نظام و منابع آموزشی یکسانی داش��تند و شرکت کنندگان شامل هر دو جنس 
بودند، بنابراین برخالف مطالعات قبلی این عوامل در مطالعة حاضر کنترل شدند. همچنین دوزبانه های 
مطالعه حاضر، دوزبانه های زودهنگام همسان بودند که مطالعة بسیار اندکی راجع به این گروه صورت 

گرفته است.
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روش
جامعه و نمونة پژوهش: جامعة آماری این پژوهش دانش آموزان دختر و پسر دورة ابتدائی شهرستان 
قم ش��اغل به تحصیل در س��ال تحصیلی 91-1390 بود. گروه نمونه شامل 200 دانش آموز )100 دختر 
و پس��ر یك زبانه فارس و 100دختر و پس��ر دوزبانه زودهنگام همسان ترک- فارس( بود که به صورت 
در دس��ترس از دبس��تان های دولتی در منطقة 2 قم که بنا به گزارش کارشناس��ان آموزش وپرورش بیش 
از 90 درصد دانش آموزان دوزبانه در این منطقه تمرکز داش��تند انتخاب شدند. سپس 12 مدرسه که در 
نقاط مختلف این منطقه بودند ش��امل 6 دبستان پسرانه و 6 دبستان دخترانه جهت نمونه گیری انتخاب 
ش��د. تراکم دانش آموزان دوزبانه در منطقة 2 قم و پراکندگی باالی انواع دوزبانگی در بین این کودکان 
از نظر میزان تسلط بر هر دو زبان موجب شد با تعداد زیادی از دوزبانه ها مصاحبه شود تا دوزبانه های 
زودهنگام همس��ان انتخاب ش��وند. عالوه بر این برای یکس��ان کردن ش��رایط در گروه های دوزبانه و 
یك زبانه به جز عامل دوزبانگی، دانش آموزان یك زبانه نیز از همین منطقه انتخاب ش��دند به همین دلیل 
از نمونه گیری در دسترس استفاده شد. کودکان دوزبانه ترک- فارس در این منطقه از قم اغلب دوزبانه 
زودهنگام هستند و از زمان تولد در محیط با دو زبان ترکی و فارسی در ارتباطند. در هر پایة تحصیلی، 
دانش آموزان دوزبانه ترک- فارس توس��ط معلمین برای ش��رکت در پژوهش معرفی می ش��دند. سپس 
از طریق مصاحبه، که به ش��کل مصاحبه نیمه س��اختار  یافته و شامل اطالعات جمعیت شناختی با هدف 
تش��خیص دانش آموزان دوزبانه زودهنگام و میزان تسلط آن ها بر دوزبان بود، دانش آموزان یک به یک 
با پژوهش��گر که اطالعات را به هر دوزبان ترکی و فارس��ی از دانش آم��وزان دریافت می کرد مصاحبه 
کردند. بنا به اطالعات دریافتی از خود دانش آموزان که اظهار می کردند زمان و فشردگی در معرض دو 
زبان بودنشان با فراوانی یکسان در خانه وجود دارد و از سنین پائین و خردسالی با دو زبان در ارتباط 
بوده و تکلم می کردند که معمواًل در منزل با والدین به زبان ترکی و با دوستان و برخی اعضای خانواده 
مخصوصًا خواهر و برادرهایشان به زبان فارسی بوده است و همچنین مصاحبه با هر دو زبان عالوه بر 
اینکه میزان تسلط، درک و صحبت روان هر دو زبان را مشخص می کرد میزان تسلط باالی کودکان به دو 
زبان آن هم در س��ن دبس��تان مؤید ارتباط و فراگیری زودهنگام هر دو زبان در این گروه از کودکان بود. 
بنابراین دانش آموزان دوزبانه زودهنگام که از نظر میزان تسلط دوزبانه همسان بودند تشخیص و در هر 
پایة تحصیلی 10 پس��ر و 10 دختر در گروه نمونه باقی ماندند. گروه نمونة یك زبانه نیز به دلیل یکس��ان 
شدن همه شرایط گروه ها به جز عامل دوزبانگی، از همین 12 مدرسه برای هر پایه 10 دختر و 10 پسر 
انتخاب ش��دند. از بین گروه نمونة انتخاب شده دانش آموزانی که بر مبنای داوری پژوهشگر و گزارش 
والدین دارای مشکالت روان شناختی بودند، دانش آموزان چپ برتر و دانش آموزان دوزبانه ای که فقط 
قادر به فهم زبان ترکی بودند و توانایی صحبت کردن به این زبان را نداشتند از گروه نمونه حذف شدند. 
میانگین و انحراف اس��تاندارد س��نی دانش آموزان یك زبانه 1/5 ±9/8 و دوزبانه 1/46 ±9/7 بود. بعد از 
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انتخاب گروه نمونه جهت ارزیابی تفکر خالق در گروه ها از آزمون تفکر خالق تورنس فرم B نس��خه 
تصویری استفاده شد.

آزم��ون تفکر خاق تورن��س، فرم B تصویری )TTCT؛ تورنس، 1974(58: این آزمون از دس��ته 
آزمون های عملکردی اس��ت که تعدادی تکالیف باز پاسخ در اختیار فرد می گذارد و از او می خواهد تا 
جایی که می تواند یک تصویر استثنایی بکشد و یک عنوان بسیار جالب و جدید برای آن انتخاب کند 
و در آن 5 محور ابتکار59، بس��ط، س��یالی، انتزاعی بودن تیترها60 و مقاومت در برابر بندش زودهنگام61 
نمره گذاری می شود )کیم2006a ،62(. به دلیل اینکه خالقیت تصویری عامل مناسب تری از خالقیت است 
و اش��کال تصویری به طور مثبت و قوی با انواع دستاوردهای خالق مرتبط است، همچنین آزمون های 
بازپاسخ بهتر می توانند خالقیت را ارزیابی کنند و برای سنجش خالقیت در دو جنس، نژادهای متفاوت، 
افرادی که از زبان های متعددی اس��تفاده می کنند و موقعیت ه��ای اجتماعی، اقتصادی و زمینه فرهنگی 
متفاوتی دارند س��ودمند اس��ت این آزمون انتخاب ش��د )کیم، 2006b(. اضطراب به همان میزان که بر 
خالقیت کالمی مؤثر است بر خالقیت تصویری مؤثر نیست )میجارس- ُكلمنارس، ماستن و آندروود63، 
1993(. در نمره گذاری این آزمون بر کیفیت هنری و مهارت های عالی نقاشی تأکید نمی شود، آنچه مالک 
ارزیابی است وجود ایده در هر تصویر است. نتایج مطالعات متعدد در خصوص اعتبار نمره گذاران در 
قس��مت تصویری آزمون تفکر خالق تورنس حاکی از آن است که همبستگی بین نمره گذاران از 0/80 
یا 0/90 به باال بوده اس��ت. اعتبار64 مؤلفه های این آزمون با اس��تفاده از مقیاس کودر ریچاردسون 21 65 
بین 0/89 تا 0/94 برآورد شده است )کیم، 2006b(. بررسی ثبات درونی66 آزمون نشان می دهد که دامنة 
ضرایب ثبات درونی آزمون تورنس از 0/14 تا 0/69 )متوس��ط 0/41( اس��ت. در خصوص روایی پیش 
بین67 و روایی مالکی68 آزمون تورنس باید گفت که نمرات به دست آمده از دوره دبیرستان دانش آموزان 

.)2006a ،0/51 با پیشرفت های خالق آن ها در 12 سال بعد همبستگی داشت )کیم

 رون��د اج��را: بعد از انتخاب گروه نمونه، دانش آموزان در گروه های 3 تا 5 نفر برای اجرای آزمون در یک 
کالس آماده شدند. آزمون تفکر خالق به شکل قلم و کاغذی و شامل صفحه هایی بود که روی آن ها تصاویر ناقص 
یا خطوط مختلف کش��یده شده است به کودکان ارائه و آزمون به عنوان یک تکلیف یا بازی برای دانش آموزان 
معرفی می شد و از آن ها خواسته می شد که با تکمیل خطوط و تصاویر ناقص یک تصویر جدید و نو، چیزی که 
به ذهن دوستانشان نرسد بکشند و یک عنوان جالب هم برای آن انتخاب کنند. آزمون تفکر خالق تورنس دارای 
سه تکلیف است که برای هر تکلیف حداکثر 10 دقیقه بنا به دستورالعمل آزمون و برای کل آزمون حداکثر 30 
دقیقه زمان برای تکمیل تصاویر داده می شد. با احتساب 10 دقیقه زمان جهت توضیح دستورالعمل ها، در کل 40 
دقیقه زمان برای هر شرکت کننده اختصاص داده می شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون t مستقل استفاده شد. 
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 يافته های پژوهش
اطالعات توصیفی مربوط به سن شرکت کننده ها بر حسب سال در جدول )1( نشان داده شده است. 

جدول 1.   ميانگين و انحراف معيار سن دانش آموزان                                                                                

انحراف واریانسمیانگینفراوانیگروه ها
حداكثرحداقلمعیار

509/7٦2/271/51712پسرهای یک زبانه

509/842/221/49712دخترهای یک زبانه

509/82/081/45712پسرهای دوزبانه

509/782/221/49712دخترهای دوزبانه

1009/82/231/5712یک زبانه ها

1009/72/131/4٦712دوزبانه ها

1009/782/1٦1/47712پسرها

1009/812/21/49712دخترها

مطابق توزیع داده ها در هر گروه حداقل سن آزمودنی ها 7 سال و حداکثر سن آن ها 12 سال می باشد. 
برای مقایسه عملکرد دو گروه دانش آموزان یك زبانه و دوزبانه در تفکر خالق از آزمون t برای گروه های 

مستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول )2( آمده است.

جدول ٢.    اطالعات توصيفی و نتايج آزمون t مستقل حاصل از اجرای آزمون تفکر خالق تورنس در دو گروه 
دوزبانه و يک زبانه 

سطح معناداریtدرجه آزادیFانحراف معیارمیانگینگروه ها

یک زبانه
دوزبانه

51/5
58/1

19/48
24/2٦

10/121982/130/035

جدول )2( نشان می دهد تفاوت بین یك زبانه ها و دوزبانه ها که با آزمون t مستقل به دست آمد معنادار 
بود )P > 0/05( و میانگین باالی دوزبانه ها نسبت به یك زبانه ها نشان دهندة بهتر عمل کردن دوزبانه ها در 
این تکلیف می باش��د. برای مقایس��ة دو جنس در تفکر خالق نیز بین گروه ها از t مستقل استفاده شد که 

نتایج آن در جدول شماره )3( نشان داده شده است. 
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جدول 3.   اطالعات توصيفی و نتايج آزمون t مستقل حاصل از اجرای آزمون تفکر خالق تورنس در دو جنس                                              

سطح معناداریtدرجه آزادیFانحراف معیارمیانگینگروه ها

پسر
دختر

5٦/7٦
52/84

25/8
17/9

13/91981/2٦0/022

نتای��ج جدول )3( نش��ان می دهد که تفاوت بین دو گروه معنادار ب��وده )P > 0/05( و میانگین ها نیز 
نش��ان دهندة بهتر عمل کردن پسرها نسبت به دخترهاس��ت. به جز مقایسة گروه ها از نظر نمره خالقیت 
جهت بررسی چگونگی عملکرد گروه ها در مؤلفه ها و خرده مقیاس های تفکر خالق نیز گروه ها با آزمون 
 t مس��تقل در هر 5 خرده مقیاس تفکر خالق تورنس با یکدیگر مقایس��ه ش��دند که نتایج آن در جداول

 )4، 5( آمده است. 

جدول 4.   نتايج آزمون t مستقل در 5 محور آزمون تفکر خالق تورنس در دو گروه يک زبانه ها و دوزبانه ها                                              

سطح 
معناداری

درجه آزادی 
df

t F
انحراف 
استاندارد

میانگین گروه ها
خرده مقیاس های 

تفكر خالق

0/077 198 1/78 4/8
1٦/4٦ 25/22 یک زبانه

ابتكار
17/27 29/4٦ دوزبانه

0/0٦1 198 1/89 0/95
1/74 ٦/4٦ یک زبانه

بسط
2/01 5/9٦ دوزبانه

0/517 198 0/٦5 3/31
3/30 11/9 یک زبانه

سیالی
3/87 11/57 دوزبانه

0/003 198 2/97 9/4
1/8 1/05 یک زبانه انتزاعی بودن 

3/17تیترها 2/13 دوزبانه

0/001 198 3/٦5 10/03
3/3٦ ٦/87 یک زبانه مقاومت در برابر 

4/72بندش زودهنگام 8/98 دوزبانه

جدول )4( تفاوت گروه ها در خرده مقیاس های تفکر خالق را نش��ان می دهد. بین دوزبانه ها و یک 
 )P >0/01( زبانه ها در دو محور انتزاعی بودن تیترها و مقاومت در برابر بندش زودهنگام تفاوت معنادار

وجود دارد که در هر دو مقیاس دوزبانه ها بهتر از یک زبانه ها عمل کردند.
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جدول 5.   نتايج آزمون t مستقل در 5 محور آزمون تفکر خالق تورنس در گروه دختران و پسران                                              

سطح 
معناداری

درجة 
 آزادی

t F
انحراف 

معیار
میانگین گروه ها

خرده 
مقیاس های 
تفكر خالق

0/004 198 2/91 7/78
18/9 30/7٦ پسر

ابتكار
14/01 23/92 دختر

0/001 198 4/٦4 ٦/2
1/1 5/٦2 پسر

بسط
1/٦ ٦/8 دختر

0/12 198 1/٦1 0/001
3/7 11/33 پسر

سیالی
3/5 12/14 دختر

0/10٦ 198 1/٦3 4/3
2/9 1/89 پسر انتزاعی بودن 

2/2تیترها 1/29 دختر

0/010 198 2/٦1 19/3

4/9 7/1٦ پسر مقاومت در 
برابر بندش 
3/3زودهنگام 8/٦9 دختر

جدول )5( نشان می دهد دو گروه دختران و پسران در 3 محور ابتکار، بسط و مقاومت در برابر بندش 
زودهنگام تفاوت معنادار )P > 0/01( دارند که در مقیاس ابتکار پسرها و در دو مقیاس بسط و مقاومت 

در برابر بندش دخترها بهتر عمل کرده اند.

بحث و نتيجه گيری
هدف پژوهش حاضر ارزیابی و مقایس��ه تفکر خالق و محورهای آن در کودکان 
یك زبانه و دوزبانة زودهنگام همس��ان در هر دو جنس بود. در رابطه با س��ؤال اول 
ك��ه »آیا دوزبانه ها بهتر از یك زبانه ها عمل می کنن��د؟« بهتر عمل کردن دوزبانه ها در 
پژوه��ش حاضر همس��و با یافته هایی همچ��ون )گالد69، 2002؛ س��یکزنت میهالی70، 
1999 به نقل از لی71 و کیم، 2010؛ س��یمنتون72، 2008 به نقل از خارخورین، 2010؛ 
بایولیس��توک و باراک، 2012( بود که معتقدند دوزبانه ها در انجام تکالیف ش��ناختی 
عملک��رد بهتری دارن��د. کودکان دوزبانه نس��بت به یک زبانه در تکالیف ش��ناختی و 
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ح��ل تکالیف پیچیده فضایی بهت��ر عمل می کنند )گرینبرگ73، بالنا74، بایولیس��توک و 
ب��اراک،2012(. در تحقیقی که معروفی و محمدی نیا نیز در س��ال 1391 انجام دادند 
دانش آم��وزان دوزبانة کردی– فارس��ی ه��م در مهارت کلی تفکر انتق��ادی و هم در 
برخ��ی خرده مهارت های تش��کیل دهندة آن باالت��ر از دانش آم��وزان یک زبانه عمل 
کردند. س��عادتی شامیر و همکارانش نیز در سال 1389 رابطة حافظه کاری با عملکرد 
خواندن و پیشرفت تحصیلی را در دانش آموزان پسر یك زبانه و دوزبانة زودهنگام و 
همزمان بررس��ی کردند که دانش آموزان دوزبانه در در این تحقیق در تمامی مؤلفه ها 
بر دانش آموزان یك زبانه برتری داشتند. در صورتی که دوزبانه شدن در اوایل زندگی 
اتفاق بیفتد تأثیر بیش��تری بر شناخت ها خواهد داشت )اکبولوت75، 2007(. فراگیری 
بیش از یک زبان در س��ال های حس��اس یادگیری زبان بر توانایی های شناختی افراد 
تأثیر مثبت دارد )الساگابس��تر76، 2000(. بر طبق یافته های عصب شناسی دوزبانه های 
زودهنگام از بیش��ترین هماهنگی نیم کره های مغزی هنگام انجام فعالیت های شناختی 
برخ��وردار هس��تند )بایولیس��توک، کری��ک و الک77، 2008(. دوزبانگ��ی در صورتی 
پیامدهای شناختی منفی خواهد داشت که فرد در هر دو زبان ضعیف باشد یا در زبان 
اول دارای توانش کافی و در زبان دوم توانش ضعیفی داش��ته باش��د؛ اما در صورتی 
ک��ه دوزبانه ه��ا در هر دو زبان دارای توانش کافی باش��ند آث��ار و پیامدهای مثبتی را 
تجرب��ه خواهند کرد )خدیوی، 1388(. طی تحقیقی که الساگابس��تر در س��ال 2000 
انج��ام داد ک��ودکان دوزبانه خالق تر از کودکان یك زبانه عمل کردند. لی و کیم نیز در 
س��ال 2011 با مطالعة دانش آموزان دوزبانة ک��ره ای- آمریکایی ارتباط معناداری بین 
میزان دوزبانگی و سطح خالقیت آن ها یافتند، در مطالعة آن ها دانش آموزانی که سطح 
دوزبانگی باالتری داش��تند یا دوزبانة همس��ان بودند خالق تر عم��ل کردند. بنابراین 
دوزبانگی زودهنگام و همس��ان ب��ودن گروه دوزبانه ها را در ای��ن پژوهش، به عنوان 
عاملی برای انعطاف پذیری بیش��تر ذهنی و همچنین داشتن فرصت ها و موقعیت های 
بیش��تر کودکان دوزبانه نس��بت به کودکان یك زبانه برای تجربه و تمرین مهارت های 
شناختی ) بایولیس��توک و همکاران، 2008(، تجربة چندفرهنگی و چندزبانی که نیاز 
ب��ه انعطاف پذیری و تغییر در رفتارهای فرهنگی دارد )مس��کیل و همکاران،2000(، 

می توان از عوامل برتری عملکردی دوزبانه ها در این پژوهش نام برد.
در خصوص س��ؤال دوم پژوهش��ی: آیا دخترها نس��بت به پسرها در تفکر خالق 
بهت��ر عمل می کنن��د؟ برخالف نظریه هایی که زنان را بر اس��اس انعطاف پذیری ذهن 
خالق تر می دانند در پژوهش حاضر پسرها نسبت به دخترها در تکلیف خالقیت بهتر 
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عمل کرده و میانگین نمرات باالتری کس��ب کردن��د. از جمله دالیل بهتر عمل کردن 
پس��رها می توان به تصویری بودن آزمون مورد اس��تفاده در این پژوهش اش��اره کرد، 
زیرا پسرها در خالقیت تصویری نسبت به دخترها عملکرد بهتری دارند )ماتیود78 و 
گرانده79، 2007(. علل فرهنگی و اجتماعی نیز از جمله عواملی اس��ت که می توان به 
آن اشاره کرد. هر چند در سا ل های اخیر تغییرات اساسی در نگرش جامعه نسبت به 
توانایی های دو جنس و همچنین زمینه های برخورداری از فرصت های مساوی برای 
رش��د و شکوفایی اس��تعدادهای هر دو جنس به وجود آمده است، برخی از محققان 
متذکر ش��ده اند که تفاوت های جنسی در سطح شناختی به خاطر نگرش های کلیشه ای 
اجتماع��ی- فرهنگی افراد اس��ت ) آب��را80، 1994(. می توان چنی��ن نتیجه گرفت که 
نگرش های کلیش��ه ای و فرهنگی موجب جرأت ورزتر81 شدن پسرها برای تجربیات 
جدید، دس��ت کاری کردن محیط و فراهم کردن فرصت های بیش��تر برای تجربه های 
محیطی برای آن ها می شود که همگی موجب تقویت تفکر و عملکرد خالقانه می شود.

در پی پاس��خ گویی به این س��ؤال پژوهش��ی که: چه تفاوتی در خرده مقیاس های 
تفکر خالق در بین گروه ها وجود دارد؟ از بین خرده مقیاس های تفکر خالق تفاوت 
دوزبانه ه��ا و یك زبانه ها در انتزاعی بودن تیترها و مقاومت در برابر بندش زودهنگام 
ب��ود. انتزاعی بودن تیترها نش��ان  دهن��دة فاصله گرفتن ف��رد از محرک های معمولی، 
تکراری، روزمره و قابل لمس می باش��د که از الزام��ات تفکر انتزاعی و تفکر خالق 
اس��ت. زبان از یک رش��ته مفاهیم و رمزهای انتزاعی تش��کیل ش��ده كه درک ما از 
مفاهی��م انتزاعی را تحت تأثیر قرار می دهد و م��ا بدون زبان از درک مفاهیم انتزاعی 
ناتوانیم. بنابراین کس��انی که از چند زبان استفاده می کنند رمزها و مفاهیم بیشتری در 
سیس��تم شناختی آن ها وجود دارد، همچنین کس��انی که زبان پیچیده تر و گسترده تری 
دارند و یا کس��انی که دایرة واژگانی بیشتری دارند در تفکر انتزاعی بهتر و برتر عمل 
می کنند و از تفکر سطح باالتری برخوردارند )باطنی، 1373(. مقاومت در برابر بندش 
زودهنگام، بعد از ابتکار، باالترین همبس��تگی را با نمرة تفکر خالق دارد که نش��ان 
می ده��د دوزبانه ها در به تأخیر انداختن تصاویر تا پیدا کردن ایده های جدید بهتر از 

یک زبانه ها هستند.
دو جن��س نی��ز در خ��رده مقیاس های ابتکار، بس��ط و مقاوم��ت در برابر بندش 
زودهنگام تفاوت معنادار داش��تند. در مؤلفة ابتکار پس��رها نسبت به دخترها عملکرد 
بهتر و نمرة باالتری داش��تند. مؤلفة ابتکار، رفتار خالق را دقیق تر از مؤلفه هایی مثل 
س��یالی پیش بینی می کند )تورنس، 1970 به نقل از امیری و اس��عدی، 1386(. به دلیل 
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ارتب��اط قوی خرده مقیاس ابتکار و نمرة کل خالقیت، باال بودن نمرة پس��رها در این 
خرده مقیاس همان طور که قباًل ذکر ش��د احتمااًل ب��ه تصویری بودن آزمون و عوامل 
فرهنگی و اجتماعی بر می گردد. در مؤلفة بسط نیز برتری دختران با نتیجة یافته هایی 
همچون تحقیق آوزمندی82، ویال83 و عابدی84 در س��ال 1996 که در اسپانیا انجام داد 
همخوان��ی دارد. در تحقیق وی نیز نمرة دختران در بس��ط باالتر از پس��ران بود. این 
یافته نشان می دهد که دختران در توجه به اجزای یک موضوع یا مسئلة توانایی ذهنی 
بیش��تری داش��ته و جزئی گرا یا تحلیلی هس��تند. در آزمون تفکر خالق تورنس خرده 
مقیاس بسط و ابتکار همبستگی منفی با هم دارند. امتیاز باال در بسط به قیمت کاهش 
در نمرة ابتکار به دس��ت می آید ) کیم، 2006(. در این پژوهش نیز نمرة باالی دخترها 
در بس��ط با کاهش نمرة آن ها در ابتکار و در پس��رها نمرة باالی ابتکار با کاهش نمرة 
بس��ط همراه اس��ت. با وجود اینکه خرده مقیاس��ی مثل ابتکار نمرة خالقیت را بهتر 
پیش بینی می کند ولی تورنس معتقد است که مؤلفة بسط هم نباید توسط پژوهشگران 
نادیده گرفته ش��ود. تورنس بر امتیاز دادن به بسط به عنوان بخشی از خالقیت اصرار 
دارد. مؤلفة بسط در خالقیت نه تنها دارای ارزش تجاری و هنری است بلکه می تواند 
خوشایند و مهیج باشد. تقریبًا همیشه در مقابل نوآوری ها و ایده های جدید مقاومت 
وج��ود دارد. ب��رای عرضة یک ایدة جدی��د و قبوالندن آن الزم اس��ت دقت زیادی 
در بس��ط ایده، پیاده س��ازی، ارزش دادن به آن و ارتباط آن با دیگران صورت گیرد 
)امیری و اس��عدی، 1386(. در مطالعة ماتیود و گرانده در سال 2000 مردان در خرده 
مقیاس مقاومت در برابر بندش بهتر از زنان عمل کردند درحالی که در پژوهش حاضر 
نمرة دخترها بیش��تر از پس��رها بود. احتمااًل برتری دخترها را بتوان به ارتباط خرده 
مقیاس بس��ط با مقاومت در برابر بندش زودهنگام نسبت داد زیرا طی همبستگی که 
بین خرده مقیاس ها در دو جنس گرفته ش��د بیش��ترین همبس��تگی )40/ 0( بین بسط 
و مقاوم��ت در براب��ر بن��دش در گروه دختران ب��ود. به بیان دیگر ذه��ن جزئی گرا و 

حاشیه پرداز زنان بستن زودهنگام تصاویر را به تأخیر می اندازد.
از یافته های مذکور می توان چنین نتیجه گرفت که در صورتی که دو یا چندزبانگی 
کودکان از سال های اولیة رشد و به طور همزمان شکل گیرد برخالف برخی نگرانی ها 
در مورد مشکل س��از بودن این پدیده می تواند موجب تقویت توانایی های ش��ناختی 
افراد گردد، زیرا تاکنون هیچ ش��اهدی در دس��ت نیس��ت که نش��ان ده��د دوزبانگی 
زودهنگام موجب آس��یب رساندن به قوای ذهنی و شناختی کودک می شود. بلکه این 
توانایی ذهنی موجب انعطاف پذیری بیش��تر در اندیش��یدن نیز می گردد. پژوهشگران 
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عصب شناسی به گونة فزاینده ای به این توافق می رسند که دوزبانگی پیامدهای مثبتی 
برای مغز دارد. این س��ودمندی از آنجا به دست می آید که مغز فرد دائمًا در حال پس 
و پی��ش رفت��ن میان دو یا حتی چند زبان اس��ت. زمانی که ف��رد دوزبانه از یک زبان 
در حال اس��تفاده کردن اس��ت، زبان بعدی کاماًل خاموش نمی شود زیرا مغز وی مدام 
درگیر آن اس��ت که کدام زبان برای کدام موقعیت مناس��ب تر اس��ت. این پس و پیش 
رفتن پیوس��ته میان دو سامانة زبانی به معنای تکرار و تمرین برای آن قسمتی از مغز 
اس��ت که به آن عملکرد کنترل اجرایی گفته می ش��ود )بایولیستوک و باراک، 2012(. 
همچنی��ن عدم مطابقت یافته های پژوهش حاضر با یافته های تحقیقات خارجی مبنی 
ب��ر برتری دختران در خالقی��ت اطالعات مفید و معناداری را در اختیار ما می گذارد. 
یکی از نکات قابل توجه زمینة فرهنگی است که نتایج پژوهش حاضر در آن به دست 
آمده است که متفاوت از زمینه های فرهنگی آن تحقیقات می باشد. این یافته ها دارای 
اهمیت تحقیقاتی و کاربردی اس��ت. اول اینکه شواهدی در خصوص ارتباط متقابل 
بین زمان، کیفیت و چگونگی فراگیری زبان با کارکردهای ش��ناختی را نشان می دهد 
و دوم اهمیت یادگیری های دوره های حس��اس رش��د را نشان می دهد که در صورت 
آموزش و یا تقویت زودهنگام بس��یاری از توانایی ها آثار مثبت آن بر رشد و توانایی 
ش��ناختی کودکان را تجربه خواهند کرد ک��ه در این پژوهش تأثیر یادگیری همزمان و 

زودهنگام بیش از یک زبان مورد مطالعه قرار گرفت. 
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