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. مقدمه1  

الملل و همچنین در پژوهش روز در حال گسترش است. بر دوزبانگی در عرصة بین

درصد از کل جمعیت جهان دوزبانه یا  56اساس آمارهای کمیسیون اروپا، امروزه 

میلیون دوزبانه در سراسر  7/33چندزبانه هستند. تنها در ایران، به طور تخمینی، 

ت درصد از جمعی 42، 1383کشور زندگی می کنند. بر اساس سرشماری سال 

. در حال حاضر در ایران در (Hamidi, 2005)کشور دو زبانه گزارش شدند 

و این  (C.I.A. Factbook, 2010)شود زبان مختلف صحبت می14مجموع به 

های ای در کانالدرحالی است که زبان رسمی آموزش در مدارس و نیز زبان رسانه

مختلف صدا و سیمای سراسری، فارسی است. این مسأله موجب شده افرادی که در 

ای از زندگی با زبان فارسی گویند، در برهههای دیگری سخن میمنزل به زبان

برخورد کنند و در نهایت، فارسی را افزون بر زبان مادری خود فرا بگیرند. تنوع 

 دهد.در ایران را نشان می های دوزبانهزبانی در ایران لزوم پژوهش

طور گسترده در دنیا در حال رشد است. تاکنون برتری های دوزبانگی بهپژوهش

های متعددی بررسی شده است شان در پژوهشزبانهها نسبت به همتایان یکدوزبانه

 Valian, 2015برای مثال، برتری عملکرد اجرایی ذهنی افراد دوزبانه  (؛

(Kovacs & Mehler, 2009) تمرکز باالتر ،(Bialystok, 1999) و مقاومت ،

های در پژوهش (Alladi, et al., 2013)ها در مقابل بیماری زوال عقل بیشتر آن

شده که افراد ها به دفعات گزارش پیشین گزارش شده است. همچنین، در پژوهش

 ,Greenbergزبانه دارند  دوزبانه سطح اتخاذ دیدگاه باالتری نسبت به افراد یک

Bellana, & Bialystok, 2013; Hsin & Snow, 2017; Nguyen & 

Astington, 2014)مشاهده می شود  نا(. این میزان در میان زنان بیشتر از مرد
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 Kessler, Cao, O'Shea, & Wong, 2014; Van der Graaff, 

Branje, De Wied, Van Lier, & Meeus, 2014.) 

های دوزبانگی، خارج از ایران، و بخصو  در کشورهایی مانند کانادا اکثر پژوهش

شود. با توجه به و امریکا، که دو زبان رسمی دارند و یا مهاجرپذیر هستند، انجام می

ر این کشور، زمینه مساعدی پیشینة تاریخی ایران و تنوع قومیتی و زبانی مطلوب د

های دوزبانگی فراهم است، اما بر خال  انتظار، نویسندگان مقالة حاضر برای پژوهش

 موفق به یافتن پژوهشی با موضوع اتخاذ دیدگاه افراد دوزبانه در ایران نشدند.

 پژوهش حاضر بر آن است که ارتباط بین دوزبانگی و اتخاذ دیدگاه را بررسی

صدد است تفاوت میزان اتخاذ دیدگاه در زنان و مردان را بسنجد. رکند و همچنین د

 های پژوهش به صورت زیر مطرح شدند:بر این اساس، پرسش

 زبانه وجود داردآآیا تفاوتی در میزان اتخاذ دیدگاه افراد دوزبانه و یک -1

 آیا بین میزان اتخاذ دیدگاه زنان و مردان تفاوت وجود داردآ -2

 هامرور پیشینه. 2

 . دوزبانگی1 2

در تاریخچة آموزش زبان، دوزبانگی تنها مزیّتی در برقراری ارتباط با دیگران بود و 

حتی در مطالعات شناختی، گاهی اوقات دوزبانگی دلیلی برای نگرانی والدین 

رفت که کودکان دوزبانه گیج شده و گونه تصور میشد، چراکه اینمحسوب می

. (Barac & Bialystok, 2011)خوبی فرا بگیرند به توانند زبان مادری خود رانمی

تری از مزایای دوزبانگی مورد بررسی قرار گرفته و توسط های اخیر، ابعاد تازهدر سال

پژوهشگران به اثبات رسیده است، مانند داشتن تمرکز باالتر در افراد دوزبانه 
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(Bialystok, 1999)بندی امور و چندکارگی  ، برتری آنها در اولویتPoarch 

&Bialytsok, 2015  و همچنین در حل مسأله و تفکر خالق ،)Bialystok, 

تر تا (. چنین مزایایی زمینة توجه بیشتر به یادگیری زبان دوم از سن پایین1999

 آورد.شدن را فراهم میسطح مهارت باالتر یا دوزبانه

شود، همچنان مورد بحث است. دوزبانگی اینکه به چه کسی دوزبانه گفته می

ای نادر است و تنها در دنیای اندازه به دو زبان، پدیدهپایه، یعنی تسلط کامل و یک

های زبانی افراد نسبی هستند و به متغیرهای گوناگونی نظری واقعیت دارد. مهارت

اجتماعی، و میزان تعامل فرد با دیگران و با زبان های چون پیشینة افراد، زمینه

(. افزون بر آن، میزان مهارت در هر زبان در طول Savignon, 2002بستگی دارند  

زندگی فرد دوزبانه متغیر است و ممکن است با سفر از کشوری به کشور دیگر و یا 

ای رد دوزبانهطور مثال، چنانچه فبه ری در محیط زبانی دیگر تغییر کند؛با قرارگی

زبان کار کند و با و آذری تسلط دارد، در محیط فارسیکه به هر دو زبان فارسی 

گویشوران این زبان معاشرت بیشتری داشته باشد، زبان فارسی زبان غالب او خواهد 

بود و ممکن است مهارت وی در زبان آذری را تحت تأثیر قرار دهد یا آمادگی ذهن 

 را دستخوش تغییر کند.او در پردازش این زبان 

شود. در رو، در ادبیات موضوع، تعاریف مختلفی از دوزبانگی یافت میازاین 

خوانیم که فرد دوزبانه به ( میBloomfield, 1933تعریف دوزبانگی از بلومفیلد  

کند، ولی در تعریف گراسجین از دوزبانگی آمده دو زبان به صورت روان صحبت می

کسی است که در حدی به دو زبان اشرا  دارد که بتواند است که فرد دوزبانه 

از سوی (. Grosjean, 1998نیازهای خود را با استفاده از هر زبان بر طر  کند  

توانند تنها با یادگیری یک زبان محاوره و کودکان میدیگر، از منظر بایلیستاک، 

سبت به وجود (. بایلیستاک نBialystok, 2003یک زبان اشاره، دوزبانه شوند  
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رو، مرزی روشن بین مهارت بومی و مهارت در زبان دوم خوش بین نیست، ازاین

-کند که این عدم شفافیت، توافق بر سر تعریفی مشخص از بومیچنین اظهار می

سازد. از نظر وی، بهترین تعریف دوزبانگی، تعریفی است بودن در زبان را دشوار می

را در خود بگنجاند، بدان معنا که هم شامل درک که دو دیدگاه زبانشناسی و عملی 

-های رسمی باشد و هم مهارت های ارتباطی موجود در نظریهزبانی مطرح در نظریه

 (.Bialystok, 2003های عملی را شامل شود  

کننده ترین عامل تعیین( مهم2011  1در توصیف دوزبانگی، مفتون و شکیبافر

دانند؛ تعریفی که شامل کند، میکه استفاده می را میزان دانش فرد نسبت به زبانی

که ( معتقد است 2000  2شود. مکیهر دو بُعد زبانشناسی و عملی مهارت زبان می

توان گفت در یک طیف تعریف شود. بنابراین، می مهارت زبانی در بهترین حالت باید

است به کند و بهتر دوزبانگی یک توانایی نسبی است که با گذر زمان تغییر می

 گیری شود.کمک یک طیف اندازه

 . اتخاذ دیدگاه2 2

های شناختی مهم در روانشناسی شناختی و رشدی است. اتخاذ دیدگاه از توانایی

( اتخاذ دیدگاه، که به آن همدلی شناختی نیز گفته 2014و همکارانش   3وندرگرا 

کنند و آن ( تعریف می881   « آگاهی و درک احساسات فردی دیگر»شود را می

دهند و از آن به تجربة احساسات به همراه حس را در مقابل همدلی عاطفی قرار می

 کنند.نگرانی و یا حتی تأسف برای دیگری یاد می

                                                           
1. Maftoon & Shakibafar 

2. Mackey  
3. Van der Graaff 
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پردازد، نظریة ذهن بندی اتخاذ دیدگاه میهای اساسی که به طبقهیکی از نظریه

 2است. اشلینگر( به آن پرداخته شده 1995  1است که بیشتر توسط بارن کوهن

نظریة ذهنی به توانایی فرد در استنتاج »گوید: ( دربارة این نظریه می435 :2009 

بینی پردازد و هدفش پیشکنند، میاندیشند یا احساس میآنچه دیگران به آن می

های خا  ممکن است چه این موضوع است که دیگران در رویارویی با موقعیت

نامد. نظریة ذهن، پنج سطح را کوری ذهنی می و فقدان آن« عملی انجام دهند

 برای اتخاذ دیدگاه قائل است:

ی متفاوت صورتتوانند بهسطح اول، اتخاذ دیدگاه بصری: فرد بداند که دیگران می

وانند هر تببینند؛ سطح دوم، اتخاذ دیدگاه بصری پیچیده: فرد بداند که دیگران می

ه دانستن بمتفاوت ببینند؛ سطح سوم، دیدن منتهی صورتی بیند بهآنچه را که او می

ی که بینی رفتار فرد دیگر بر اساس دانششود؛ سطح چهارم، باور درست: پیشمی

ساس دانش بینی رفتار فرد دیگر بر ادانیم دارد؛ سطح پنجم، باور نادرست: پیشمی

 دانیم دارد.اشتباهی که می

ــناختی الزم برای اتخاذ      دلیل ناتوانی در تبیین فرا   نظریة ذهن به   یندهای شـ

بندی اتخاذ روزتر که برای دســته ای بدیدگاه، مورد انتقاد قرارگرفته اســت. نظریه 

 ,Barnes-Holmes)شود، نظریة چارچوب ارتباطی است   کار گرفته میدیدگاه به

et al., 2001)    سخ منطقی ساس این نظریه، پا کاربردی قراردادی در پس هر . برا

ــت که م ــت،   پدیدة بنیادی نهفته اس ــان اس ــناخت و زبان انس ــکل از ش  مانند تش

ــگران نظریة    نام ــتعاره و اتخاذ دیدگاه. پژوهش ــوخی، اس ــتان، ش گذاری، نقل داس

کاربردی قراردادی را چارچوب         ــخ منطقی  پاسـ باطی، الگوهای  های  چارچوب ارت
                                                           
1. Baron-Cohen 
2. Schlinger 
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سه ویژگی ا ارتباطی می ستلزام متقابل   -1صلی برای آن ها قائل هستند:   نامند و  ا

اســتلزام ترکیبی که  -2کند؛ که رابطة بین دو کنشــگر یا دو اتفاق را توصــیف می

ها که به ویژگی دگرگونی عملکرد کنشگر  -3مربوط به سه کنشگر یا بیشتر است؛     

ــناختی فراهم  رفتاری گفته می ــگرها، محتوای روانشـ ــود که برای روابط کنشـ شـ

ــایی       می ــناسـ ــه قالب ارتباطی را شـ کند. در رابطه با اتخاذ دیدگاه، این نظریه سـ

 . (Barnes-Holmes, et al., 2001)کند: من و تو، اینجا و آنجا، اینک و آنگاه می

 د؛هایی نیز وجود دارپوشانیذهن و نظریة چارچوب ارتباطی، هم بین نظریة

د دیگر، تواند جسمی را از موقعیت متفاوتی از فرمثال، هنگامی که فرد میطور به

ت، رفتار طورکه در سطح نظریة ذهن به آن اشاره شده اسای دیگر ببیند، آنبه گونه

 آن شخص با چارچوب اینجا و آنجای نظریة چهارچوب ارتباطی منطبق است.

کنند. یر مجموعه تقسیم می( اتخاذ دیدگاه را به دو ز1981و همکارانش   1فالول

تواند درک کند، از نظر آنان، سطح یک مربوط است به آن چه فرد مقابل می

 دنبال فهم دیدگاه فرد مقابل و درک او از دنیاست.که سطح دوم بهدرحالی

 . جنسیت در دوزبانگی3 2

شود: سطح اول اشاره به یدر دو سطح مطرح م یتتفاوت جنس ،یشناسروان در

دارد. سطح دوم به  یولوژیکیب یالتو تما یشناختیستز یشةبا ر یجنس یزاتتما

.  (Mazaheri, 2004)کندیاشاره م یهنرـ  یفرهنگ یشةبا ر یتیجنس یزاتتما

که  یدآیم یشپ الؤس ینا ،مختلف افکار متفاوت داشته باشند سخنگویاناگر 

که زبان مربوط  یفکر کنند. زمان ،توانندیزبان دارند چگونه م یکاز  یشکه ب یکسان

                                                           
1. Flavell 
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را دنبال  یشکل و فکر متفاوت یت،با توجه به جنس یتاست و هو یتهو یکبه 

 یدو با یردگیتر به خود میچیدهپ یبارزتر و شکل و ظاهر یزبانگدو یتاهم ،کندیم

متفاوت را مد نظر قرار  یهایتدر جنس یتفکرات ادراک أثیرت یزبانگله دوأدر مس

 (.Green, 1998, Odlin, 2003, Pavelenko, 2005  داد

ــ   در کرد که  یان ب یت توان با قاطع  یمردان و زنان م  یها له تفاوت  أارتباط با مسـ

 یتوجهقابل یهادهد که تفاوتیانجام شده نشان م   یرکه در دهه اخ ییهاپژوهش

پد  یها یت ظرف ینب بانگ  یدة هوش در  نان و مردان وجود دارد. مثالً  ینب یدوز  ز

از معلمان  یجمع ةهوش چندگان یابیدرباره ارز ی، در پژوهشــ(2009  1ینگســوچ

ارجحیت نســبت به مردان  ینشــان داد که زنان در هوش زبان یوان،زن و مرد در تا

ند  نا  دار ــتریب ییو از توا نه زم یندر ا یشـ کارانش   ند. میر برخوردار ی قان و هم ده

ــ1390  ــ ــــــی آذر یهابر عملکرد دوزبانه ی( در پژوهش  یهازبانهیکبا  یفارس

س  ضرب یفار س  المثلزبان در درک  شان داد که جن  رددا یرثأت ینهزم یندر ا یتها ن

 .نسبت به مردان برخوردارند یباالتر ییو زنان از کارا

 یتفاوت یتلحاظ جنسباور بودند که از ینعموم دانشمندان بر ا ،یستمقرن ب در

توسط  یدگاهاجماع د یناما ا ،آنها وجود ندارد یزنان و مردان در هوش عموم یندر ب

متوجه  ینه،زم یندر ا ییهاقرار گرفت. او با ارائه پژوهش یمورد بررس (1994  2ینل

 یها دارادوزبانه یب،ترتاینهو زنان شد. ب نمردا یو هوش یادراک ینةدر زم ییراتیتغ

 یشتریب یپردازشی و راهبردها یشناخت یریپذانعطا  ی،شناختزبان تریعوس ةخزان

                                                           
1. Su-Ching 

2. Lynn 
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زنان نسبت به مردان  ،زبان در یادگیری ینا بودند و همچنهزبانهنسبت به تک

 (.Cenoz, 2003  ندبودتوانمندتر 

     )1IRI(گیری واکنش پذیری بین فردی. شاخص اندازه4 2

 ,Chopikپذیری عاطفی ما نسبت به تجارب دیگران  همدلی، یعنی همان واکنش

et al., 2017 و اتخاذ دیدگاه، در روانشناسی دو اصطالح با تعاریف بسیار نزدیک )

طور مثال، شدند  بهبودند و در بسیاری از مطالعات به یکدیگر ارتباط داده می

Penner, et al., 1997; Trad, 1986در این مطالعات، از اتخاذ دیدگاه به .)-

لی عاطفی قرار گرفته است، اما در عنوان همدلی شناختی یاد شده و در مقابل همد

( بین دو مفهوم اتخاذ دیدگاه و همدلی شناختی 1983  2میالدی، دیویس 80دهة 

تمایز قائل شد و توضیح داد که اتخاذ دیدگاه یکی از ابعاد همدلی است. او همدلی 

را دارای چهار بُعدِ همدلی خیالی، نگرانی همدالنه، پریشانی شخصی، و اتخاذ دیدگاه 

های فردی در این چهار بعد را داند. درپی آن، دیویس درصدد برآمد که تفاوتیم

 (IRI) پذیری بین فردیگیری واکنشگیری کند و درنتیجه، شاخص اندازهاندازه

هایی از طور گسترده در پژوهشوجود آورد. از آن زمان، این شاخص بهرا به

توان به عنوان نمونه، میبه ف در سراسر جهان استفاده شده است؛کشورهای مختل

و  5( و فرناندز2013و همکاران   4(، ژیلت2003و همکاران   3های آلترمنپژوهش

                                                           
1. Interpersonal Reactivity Index 
2. Davis 

3. Alterman 

4. Gilet 
5. Fernández 
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 1( اشاره کرد. در پژوهشی که در مقیاس بزرگ انجام شد، چوپیک2011همکاران  

 104365ای به بزرگی ( تنوع فرهنگی در همدلی را در نمونه2017و همکارانش  

ها به این نتیجه کشور مختلف مورد مطالعه قرار دادند. آن 63فرد بزرگسال از 

گرایی، رسیدند که کشورهایی که همدلی باالتری دارند، دارای سطوح باالتری از کل

بروز عاطفی و رفتار مشروع نیز  ،2داشتن، عزت نفس، رفاه ذهنیگرایی، توافقوجدان

 هستند. 

 . هزینة اتخاذ دیدگاه5-2

 ،گر محاسن آن نیستپیشین در زمینه ی اتخاذ دیدگاه، تنها بیانمروری بر ادبیات 

( معتقدند میزان 2016  3بلکه با مشکالتی نیز همراه است. منکزک، دلونگیس و چن

-ها چنین توضیح میشود. آنیزیولوژیکی میف یریپذواکنشزیاد همدلی منجر به 

ها و رفتار دیدگاه بایدطور مداوم در حال همدلی است، دهند که هنگامی که فرد به

نتیجة ای بهواکنشی نمود دهد و چنین سرکوب عاطفیشخصی خود را به صورت غیر

-نمود می زابه عوامل استرس یزیولوژیکیف یپاسخ هاانجامد و به شکل عکس می

 کند.

( نسبت به تأثیرات منفی اتخاذ 2012و همکاران   4در پژوهشی دیگر، ترانت

دهند که در مواردی دهند. این پژوهشگران توضیح میار میدیدگاه بیش از حد هشد

که فرد به میزان زیاد با افراد دیگر گروه همدردی می کند، این اتخاذ دیدگاه باال 

انگاری افراد خارج از گروه شود. بر این اساس، چنین مراتبی تواند منجر به کلیشهمی

                                                           
1. Chopik 
2 Subjective well-being 
3. Manczak, DeLongis & Chen 
4. Tarrant 
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در مورد افراد خارج از های منفی این فرد گیری قضاوتممکن است باعث شکل

 گروهی آسیب بزند.گروه شده و در نهایت، به روابط بین

 . پیشینه پژوهش در مورد اتخاذ دیدگاه، دوزبانگی و جنسیت6 2

های پیشین نیز مورد مطالعه قرار زبانه در پژوهشاتخاذ دیدگاه افراد دوزبانه و یک

نفر دوزبانه  24زبانه و نفر یک 24( تعداد 2014  1گرفته است. انگوین و استینگتن

زمینة اجتماعی را ثابت نگه که سن و پیشرا مورد مطالعه قرار دادند و درحالی

ها با یکدیگر پرداختند. همان آن« باور نادرست»داشته بودند، به مقایسه نمرات 

شده توسط بندی انجامطور که در بخش پیشینة پژوهش گفته شد، بر اساس طبقه

باور نادرست، سطح پنجم از اتخاذ دیدگاه است. نتایج این پژوهش  نظریة ذهن،

نشان داد افراد دوزبانه از سطح باالتری ار اتخاذ دیدگاه برخوردارند، اما فقط هنگامی 

ها در زبان دوم ثابت نگه داشته شود. دلیل دستیابی به چنین نتایجی که مهارت آن

نیاز به مهارت زبانی باالیی دارند و این که آزمون های باور نادرست ، چراواضح است

 کننده باشد.برده عاملی تعیینتوانسته در پژوهش ناممسأله می

( به مقایسة اتخاذ 2013  2پژوهشی دیگر توسط گرینبرگ، بالنا و بایلیستاک

هوش سیال و توانایی کالمی  ای که از نظرزبانهدیدگاه فضایی در افراد دوزبانه و یک

، پرداخت. در توضیح نتایج که به نفع افراد دوزبانه بود، پژوهشگران یکسان بودند

وجود هماهنگی بین عملکرد اجرایی ذهنی با اتخاذ دیدگاه اشاره کردند و چنین به

گیری کردند که چون عملکرد اجرایی ذهنی در افراد دوزبانه باالتر است، نتیجه

 دارای اتخاذ دیدگاه بهتری هستند.

                                                           
1. Nguyen & Astington 
2. Greenberg, Bellana & Bialystok 
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زبانه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. جتماعی افراد دوزبانه و یکاتخاذ دیدگاه ا

های اقلیت آموزان دوزبانه از گروه( بر دانش2017  1نتایج پژوهش هسین و اسنو

دهد که با وجود مریکا نشان میزبانة انگلیسی زبان در آآموزان یکزبانی و دانش

عنوان زبان دوم نداشتند، انگلیسی بهآموزان دوزبانه، مهارت باالیی در که دانشاین

زبانة امریکایی، دارای در نگارش انشاء استداللی انگلیسی نسبت به همساالن یک

 اتخاذ دیدگاه باالتری بودند.

های درخور توجهی در بررسی نقش جنسیت در مطالعات اتخاذ دیدگاه، به یافته

 جوان را طی شش دورهنو 497تعداد  (2014خوریم. وندرگرا  و همکارانش  برمی

د را مورد مطالعه قرار دادند. از این نوجوانان خواسته شد تا سطح اتخاذ دیدگاه خو

گزارش کنند. با گذشت هر دوره از سنین نوجوانی، با استفاده از یک پرسشنامه 

یدگاه در دختران از نظر دست آمد، اما سطح اتخاذ دنتایج اتخاذ دیدگاه باالتری به

معناداری باالتر از اتخاذ دیدگاه در پسران بود. در توضیح این یافته،  طورآماری به

یش سطح پژوهشگران چنین اظهار کردند که این نتایج ممکن است به دلیل افزا

به دلیل نزدیکی به سن بلوغ جنسی باشد. در  هورمون تستوسترون در پسران

های مختلف فرهنگپژوهش دیگری نیز به برتری میزان اتخاذ دیدگاه در زنان از 

های ه سرعت عمل مردان در انجام آزموناشاره شده است و این در حالی است ک

 .(Kessler, et al., 2014)اتخاذ دیدگاه نسبت به زنان باالتر است 

 . پیشینه پژوهش در مورد اتخاذ دیدگاه و دوزبانگی در ایران7 2

اتخاذ گرچه نویسندگان اثر حاضر موفق به یافتن پژوهشی که مشخصاً به مقایسة        

شدند، اما پژوهش   در افراد دوزبانه و یک دیدگاه شد، ن هایی مرتبط زبانه پرداخته با

                                                           
1. Hsin & Snow  
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سترس قرار دارند. نزدیک  شینة مورد بحث،  با این مباحث در د ترین پژوهش به پی

به بررسی تفاوت   ایای مقایسه مطالعه( که در 1396اثری است از بحری و بحری   

ــجویان نظریة ذهن در افراد دوزبانه و یک ــگران، دانشـ زبانه پرداختند. این پژوهشـ

ــ آذری دختر فارسی زبان و دانشجوی   با آنها را مطالعه همتا  زبانان دختر فارسی ــ

ارد، زبانه تفاوت معناداری د    نموده و دریافتند که نظریه ذهن در افراد دوزبانه و یک       

ــت. آنان چنین نتیجه       ــده اسـ گیری کردند که   و در افراد دوزبانه باالتر گزارش شـ

 شود.دوزبانگی باعث بهبود عملکرد مغز در نظریة ذهن می

در پژوهشی دیگر که فارغ از متغیر زبان به مطالعة اتخاذ دیدگاه، و یا به گفتة 

سامانی و فوالدچنگ گیری، پرداخته است، جوکار، پژوهشگران آن مطالعه، دیدگاه

دبستانی را به صورت نفر کودک دختر و پسر در دورة پیش 70( تعداد 2000 

ها،  که شامل تکالیف خانة عروسک اتخاذ دیدگاهنوع تکلیف مختلف  انفرادی با سه

ها و آب نبات بود(، مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش مورد بحث حاکی از مهره

به نوع تکلیف وابسته بوده و هر چه تکالیف با  تخاذ دیدگاهاآن بود که تفاوت در 

تجربیات روزمرة کودک همسوتر باشد، احتمال اتخاذ دیدگاه دیگران توسط کودک 

 بیشتر است.

آموز دبستانی در شهر اصفهان را به دانش 192( تعداد 1395ی و امیری  محمد

( را 1982مدلی برایانت  ی هدو دسته ی زورگو و قربانی تقسیم کردند و پرسشنامه

های تی بر این جامعة آماری اعمال نمودند. به گفتة این پژوهشگران، نتایج آزمون

میزان همدلی در این دو گروه تفاوت معناداری ندارد، اما که شده نشان داد گزارش

ها معنادار است. آنان توصیه کردند که به منظور بهبود تفاوت در اتخاذ دیدگاه آن
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های اساسی در آموزش عنوان مهارتاتخاذ دیدگاه و همدلی به بایدفردی، ینروابط ب

 رسمی و اصول فرزندپروری قرار گیرند.

های متمرکز بر جامعة آماری بزرگسال، به مواردی چون پژوهش در پژوهش

موزش آ ی تأثیربررسخوریم. این پژوهشگران به ( برمی1395یعقوبی و محمدزاده  

ی ین پرداختند. نمونه آمارحل تعارض زوج یهابر سبک یاجتماع یریگیدگاهد

نها گروه تنفره   گروه آزمایش و گروه گواه( بودند و  30زوج در دو گروه  60شامل 

تایج نجلسه، تحت آموزش اتخاذ دیدگاه قرار گرفتند. با مقایسة  10آزمایش، در 

ات آموزشی گروه بعد از جلسهای حل تعارض دو گروه، قبل و ارزشیابی سبک

که  ه شدیک ماه پس از اتمام جلسات آموزشی، نشان داد ،و همچنین آزمایش

 هدش ینحل تعارض زوج یهاسبک ةنمرافزایش معنادار باعث  یدگاهداتخاذ آموزش 

 .زمان ماندگار است ییر با گذرتغ ینو ا

بررسی هایی که بر متغیر دوزبانگی تأکید دارند، بیشتر به از سوی دیگر، پژوهش

و  فعالهای شناختی افراد دوزبانه، مانند کارکردهای اجرایی، حافظة دیگر ویژگی

این جامعة آماری  اند و تأکید کمتری بر جنبة اتخاذ دیدگاهپردازش ذهنی پرداخته

( اقدام 1395به طور نمونه، گلستانی فرد، نیکوگفتار و شمس اسفندآباد   داشتند؛

 سالة 12تا  7دانش آموز دختر و پسر  120ة و حافظ ییکارکردهای اجرابه مقایسة 

و  یی سازماندهینشان داد که کارکردهای اجرا یجنتازبانه نمودند. یکدوزبانه و 

تفاوت معناداری را  و دوزبانه زبانهیکآموزان دانش یریپذو انعطا  یزیربرنامه

 ت معناداریدو گروه تفاو ینا ینفعال و منفعل ب ةدر حافظ کهداراست، درحالی

 ی نداشتند،چندان یتیهای جنستفاوت دو گروه افزون بر آن، .ه استنشد مشاهده

نتایج  زبانه بود کهیری دختران یکپذانعطا  ییکارکرد اجرایک مورد، که جز به

 نشان داد.از پسران  االتری راب
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 1(، با استفاده از آزمون های ان بک1396فر و رضایی  آبادی، محمدیشفیع

ـ آذری و یک حافظة فعال  ی فارسی را مقایسه کردند. نتایجزبانهافراد دوزبانة فارسی 

دوزبانگی بر تأثیر که هندة تفاوت معنادار بین دو گروه بود و بیانگر این دنشان

-شرکتعملکرد  گزارش شد که ،مثبت است. همچنین فعالی عملکرد حافظه

 .است از دختران می بهترغیرکال فعال ةدر تکالیف حافظ کنندگان پسر

ودک ک 25( با اعمال آزمون وکسلر بر 1391واعظی، ذوالفقاریاردچی و رحیمی  

رد ذهنی و زبانه به این نتیجه رسیدند که عملکسال دوزبانه و تک 10تا  8دبستانی 

رو دوزبانگی منتهی به زبانه تفاوت معناداری ندارد و ازاینهوش افراد دوزبانه و یک

 ذهنی باالتر نمی شود.عملکرد 

 گیری اتخاذ دیدگاه. اندازه8 2

ضر، برای اندازه گیری اتخاذ دیدگاه از بخش اتخاذ دیدگاه   شاخص  در پژوهش حا

ــد. این بخش   1983  2دیویس یفردینب یریپذ واکنش یریگاندازه  ــتفاده شـ ( اسـ

سش دارای امتیاز مثبت و تعداد دو          ست که تعداد چهار پر سش ا شش پر شامل 

ست و باالترین و         صفر و چهار ا ستند. امتیازات بین  سش دارای امتیاز منفی ه پر

 امتیاز است. -8و  16ترین امتیازات کلی به ترتیب پایین

 . خودارزیابی سطح دوزبانگی9 2

زنی و آید، مهارت تستهای زبان به دست میکه در نتایجی که از آزموننظر به این

دخالت دارد، در پژوهش حاضر، برای ارزیابی سطح یا مهارت شرکت در آزمون نیز 

کنندگان از برگة خودارزیابی استفاده شد. این برگه شامل سؤاالتی زبان شرکت
                                                           
1. n-back 
2. Davis  
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دانستند، میزان برخورد روزانة آن ها کنندگان میهایی که شرکتدربارة تعداد زبان

محیطی که  ها با هر زبان  به سال(،با هر زبان  به درصد(، مدت زمان آشنایی آن

زبان در آن آموخته شده و تمرین شده بود، و سن شروع هر زبان بود. برای کنترل 

به برگة خودارزیابی اضافه  2یک دستورالعمل امتیازدهی 1تأثیر عامل ذهنی فردی

طمینان اکنندگان، پژوهشگران شد. همچنین، از طریق  مصاحبة  فردی با شرکت

دادند، واقف بودند. در ی نمراتی که به خود میحاصل نمودند که آنان به ارزش واقع

داده بودند،  8، کسانی که صرفاً به زبان دوم خود نمرة باالتر از 10مقیاس از صفر تا 

داده بودند،  4نمره کمتر از ند و  افرادی که به خود دوزبانه در نظر گرفته شد

داده بودند، در نمره  8تا  4زبانه تشخیص داده شدند. افرادی که به خود بین یک

 نمونة مطالعاتی این پژوهش محسوب نشدند.

 شناسی. روش3

نفر بزرگسال است که با روش غیرتصادفی  200نمونة آماری پژوهش حاضر تعداد 

فرد دوزبانه  100ارزیابی، ر ابتدا، با استفاده از برگة خوداند. دگلوله برفی انتخاب شده

زبانه که از نظر سن، جنسیت و سطح فرد یک 100اند و سپس، با انتخاب شده

اند. میانگین سن شروع دوزبانگی در افراد اند، جور شدهبوده همتاها تحصیالت با آن

است که داللت بر حضور گروهی افراد دوزبانه دارد که از  90/4دوزبانة این پژوهش 

گونی های زبانی گونااند. این افراد دارای پیشینهسن کم زبان دوم را شروع کرده

نفر  25دوزبانة آذری ـ فارسی، نفر  34نفر دوزبانة ارمنی ـ فارسی،  39اند: بوده

زبانة ترکمن دوزبانة کردی ـ فارسی، یک نفر دوزبانة انگلیسی ـ فارسی و یک نفر دو

اند. ها فارسی بوده و به زبان دیگری تسلط نداشتهزبانهـ فارسی. زبان مادری همة یک

                                                           
1. subjectivity 
2. rubric 
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زبانه نفر یک 63مرد   126نفر دوزبانه( و  37زبانه و نفر یک 37زن   74نمونه شامل 

زبانه نزدیک است. طیف سنی هر دو گروه افراد دوزبانه و یک نفر دوزبانه( بوده 63و 

سال با انحرا  معیار  08/35ها زبانهبه یکدیگر بوده است. میانگین سنی برای یک

 بوده است.  66/12با انحرا  معیار  94/34و برای دوزبانه ها میانگین سنی  03/13

شرکت    صیلی آن   سطح اجتماعی  شینة تح گیری ها اندازهکنندگان از طریق پی

قراردادی امتیازی تعلق طور این منظور، به هر دورة تحصـــیلی بهشـــده اســـت. به

ــت؛   ته اسـ یاز         گرف ــیلی دیپلم امت مدرک تحصـ به  ثال،  مدرک    1به طور م به  و 

شگاهی دکتری امتیاز   شرکت     5دان ست. چنانچه  صا  یافته ا کنندگان درحال اخت

شتر از مدرک   5/0تحصیل برای اخذ مدرک تحصیلی باالتر بودند، میزان    امتیاز بی

ــیلی فعلی خود امتیاز گرفته ــد    اند؛تحص ــی ارش ــناس ــجوی کارش امتیاز مثالً دانش

ــیلی  ــت. میانگین  را به 5/3تحص ــطح اجتماعی خود اخذ کرده اس عنوان امتیاز س

ــطح اجتماعی یک با  72/2و برای دوزبانه ها  18/1با انحرا  معیار  70/2ها زبانهس

 است. بوده 22/1انحرا  معیار 

 ها. تحلیل داده4

بررسی تفاوت نمرات اتخاذ دیدگاه افراد دوزبانه  اولین پرسش این پژوهش مربوط به

زبانة نمونه مورد مطالعه است. برای پاسخ به این پرسش، از آزمون تی استفاده و یک

جدول مشخص گونه که در دهد. هماننتایج حاصل را نشان می 1شده است. جدول 

حرا  معیار = و ان 54/10نمرات اتخاذ دیدگاه افراد دوزبانه دارای میانگین =  است،

هستند.  45/4و  انحرا  معیار =  07/9زبانه دارای میانگین = و افراد یک 92/2

آماری تفاوت معناداری از نظر  05/0در سطح معناداری  75/2آمده  میزان تی بدست

، 47/1ها = در میانگین نمرات  تفاوت میانگیندهد. بزرگی این تفاوت را نشان می

 (. 03/0کم است  مجذور اتا=   ( نسبتا17/4ًتا  52/2سی آی:  95%
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 زبانهآزمون تی با نمونه های مستقل برای اتخاذ دیدگاه افراد دوزبانه و یک (:1جدول )

 F Sig t df Sig 

(2-
tailed) 

اختال  

 میانگین

انحرا  

 معیار

با فرض واریانس 

 یکسان

719/1 001/0 757/2 98 006/0 470/1 533/0 

 با فرض واریانس غیر

 یکسان

  757/2 876/70 006/0 470/1 533/0 

پرسش دوم این پژوهش در مورد تفاوت نمرات اتخاذ دیدگاه زنان و مردان در 

نمونه آماری یادشده است. برای پاسخ به این پرسش نیز از آزمون تی استفاده شد 

 اند. منعکس شده 2که  نتایج در جدول شماره 

 مستقل برای اتخاذ دیدگاه زنان و مردانهای آزمون تی با نمونه (:2جدول)

 F Sig t df Sig 

(2-
tailed) 

اختال  

 میانگین

انحرا  

 معیار

 536/0 433/2 000/0 98 543/0 849/0 036/0 با فرض واریانس یکسان

با فرض واریانس غیر 

 یکسان

  610/0 025/60 000/0 433/2 528/0 
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تحصیالت و نمرات اتخاذ دیدگاه نمونه در ادامه، برای بررسی رابطه بین سطح 

مورد مطالعه از آزمون پیرسون استفاده شده است. نتیجه نشان داد که بین دو 

(. نتایج r = .27, n = 200,p < .001متغیر، رابطة مثبت و معنادار وجود دارد  

 قابل رؤیت است. 3در جدول 
 

 همبستگی بین اتخاذ دیدگاه و سطح تحصیالت (:3جدول )

 سطح تحصیالت اتخاذ دیدگاه  

 279/0** 1 همبستگی پیرسون اتخاذ دیدگاه

 Sig (2-tailed)  000/0 

 200 200 فراوانی 

 1 279/0** همبستگی پیرسون سطح تحصیالت

 Sig (2-tailed) 000/0  

 200 200 فراوانی 

 معنادار است  دو طرفه(. 01/0همبستگی در سطح 

 گیریتیجه. ن5

 مالحظه زبانهیک و دوزبانه افراد دیدگاه اتخاذ بین که معناداری هایتفاوتاساس  بر

 معنادار و مثبت ایرابطه دیدگاه اتخاذ و دوزبانگی که گرفت نتیجه توانمی شد،

 یک راستاو با آنها در  است شده مشاهده نیز دیگر هایپژوهش در روند این. دارند

 & Greenberg, et al., 2013; Hsin & Snow, 2017; Nguyen  است

Astington, 2014پردازان، سطح باالی اتخاذ دیدگاه توسط (. بعضی از نظریه

دانند و معتقدند که با توجه یآنها م ینه را مربوط به عملکرد ذهنی عالافراد دوزبا
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دو زبان انتخاب کند، عملکرد  ینب ،فرد دوزبانه در هر لحظه ملزم است ینکهبه ا

شود و همین مسأله یشتر تقویت میب ینتمر یلبوده و به دل یرهمواره درگ یو یذهن

. این (Bialystok, 2001)کند به پیشرفت اتخاذ دیدگاه فرد دوزبانه کمک می

ه شده در افراد دوزباندرحالیست که برخی دیگر معتقدند برتری شناختی مشاهده

ست که برای چراکه این حافظة فعال ا آنهاست، حافظة فعالبه دلیل کارکرد بهتر 

دسترسی به حافظة بلندمدت و بازیابی کلمات از دو منبع گنجینة واژگان مدام 

 .(Nguyen & Astington, 2014)درگیر است 

سبت به مردان  افزون بر آن سب  یباالتر یدگاهاتخاذ د نمرات، زنان ن  و کردند ک
ــانگر برتر ینا ــبت به مردان در اتخاذ د ینش ــت. یدگاهزنان نس  یجنتا یافته این اس

 یافته   ینا آنان،  نظر از. کند می تأیید   را (2014 پژوهش وندرگرا  و همکارانش   
کنند که پسران را تشویق می که  دارد مردانه هایکلیشه  فرهنگی ثیراتتأ در یشه ر

ــلر و   تر و غیرعاطفیبه نظر قوی ــت که در مطالعه کس ــایان ذکر اس ــند. ش تر برس
خاذ       (Kessler, et al., 2014)همکاران   به مردان در ات بت  ــ نان نسـ برتری ز

ــده اســت. این در حالی اســت که  دیدگاه در فرهنگ های مختلف نیز مشــاهده ش
ــان داده پژوهش ــت و   اند همواره میزان باالتر از اتخاذ    ها نشـ دیدگاه، مطلوب نیسـ

؛ Manczak, et al., 2016هایی به همراه داشــته باشــد  ممکن اســت آســیب
Tarrant, et al., 2012 آنچه اکنون مطرح اســـت این اســـت که با توجه به .)

ــطح باالی این ویژگی،  ــتة آن در سـ تأثیرات مثبت اتخاذ دیدگاه و عواقب ناخواسـ
ــت پژوهش میزان مطلوب اتخاذ دیدگاه در هر فرد چ ــت. امید اس های آتی قدر اس
 بتوانند پاسخی برای این پرسش پیدا کنند.

سطح  یدر ارتقا یها نشان داد که نظام آموزش عالداده یلمرحله از تحل آخرین
ست،  موفق بوده یدگاهاتخاذ د ص    یشکه با افزاچرا ا  افزایششاهد   یالتسطح تح

خاذ د  ــطح ات نة در زم یگرد یها . پژوهشیمبود یدگاه  سـ بانگی  ی ــی نیز دوز  بعضـ
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 اجتماعی طبقة و تحصــیالت ســطح با مرتبط را دوزبانه افراد شــناختی هایبرتری
سته  شا (Calvo & Bialystok, 2014)اند دان ست   یان.  پژوهش  درکه ذکر ا

 تحصیلکرده  گروه دو هر در هازبانهیک به نسبت  هادوزبانه شناختی  برتریشده،  یاد
صیالت  با و شاهده  پایین تح صیالت  اما شده،  م  یژگیو سطح  افزایش به باالتر تح

 کند.یکمک م است، یدگاهمورد مطالعه، که در پژوهش حاضر اتخاذ د یشناخت

 منابع
ــناختی  پذیری انعطا   نقش (. »1396. )مائده   ،بحری، مریم، و بحری  عملکرد بینیپیش در شـ

شانی  هقطع مهاری شجویی پژوهش   «. زبانهدو افراد مغز پی ستین کنگره ملی دان های نوین در نخ

 . دانشگاه گیالن، دانشکده علوم و ادبیات انگلیسی.روانشناسی شناختی

ــامانی  جوکار، بهرام؛  ــیامک   ،سـ گیری در کودکان  دیدگاه  (. »2000.  محبوبه  ،و فوالدچنگ  سـ

ــه درون پیش ــی مقایس ــتانی: بررس سی و علوم     مجلة روان«. فردیبینفردی و دبس شنا
 .160-137: 5/2. تربیتی

ضایی علی محمد ،فرمحمدیآبادی، الهه؛ شفیع  سة مقا(. »1396.  محمدعلی ،و  ر   فعال ةحافظ ی

 .42ـ30: (2 19. یعلوم شناخت یهاتازه. «یتیزبانه و تفاوت جنسافراد دوزبانه و تک

  یکارکردهایسه  (. مقا1395.  ، حسن شمس اسفندآباد   و یکوگفتار، منصوره ن؛ مونا، فرد یگلستان 

صلنامه علم زبانه. یکآموزان دوزبانه و و حافظه دانش ییاجرا ش -یدوف شناخت   یپژوه

 .65-50 ،(9 5 ،یاجتماع

ــعله  ،محمدی، زهرا و امیری  ــه (. »1395.  شـ همدلی در   عاطفی و میزان  گیریدیدگاه   مقایسـ

 .27ـ19(: 1 3. فصلنامه سالمت روانی کودک«. زورگویی آموزان زورگو و قربانیدانش

ضرب (. »1391.  ایلناز ،و داوودیوحید  ،نجاتی ناز؛میردهقان، میهن سی در  المثلدرک  های فار

نان یک   ــه        نوجوا «.  ای عملکرد بر پایه مدل اقناع محدودیت       زبانه و دوزبانه: تحلیل مقایسـ

 .  216ـ 193: 3/3. های زبان و ادبیات تطبیقیپژوهش

ــهین؛ قاری  واعظی، شـ مه    اردچی، ذوالف پردازش ذهنی در (. »1391.  ابراهیم ،و رحیمی فاط

 .134ـ119: 3/1 .تفکر و کودک«. زبانهکودکان دوزبانه و تک

https://elmnet.ir/article/20899308-88718/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
https://elmnet.ir/article/20899308-88718/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
https://elmnet.ir/article/20899308-88718/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
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 یهابر سبک یاجتماع گیرییدگاهاثر آموزش د(. »1395.  سروه ،و محمدزاده یعقوبی، ابوالقاسم
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