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در دانشآموزان یکزبانه و دوزبانه انجام گرفت.
روش :برای انجام این پژوهش  160دانشآموز در سهال تحصهیلی  ،1393-94شهامو 80
دانشآموز یکزبانه و  80دانشآموز دوزبانه ،به رون نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای از
بین دبستان های استان کرمانشاه ،انتخهاب شهدند .رون ایهن پهژوهش توصهیفی و علهی-
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استفاده از آزمون تجزیهوتحلیو واریانس چندمتغیری ( )MANOVAانجام گرفت.
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 .)P˃0/05اما دانشآموزان یکزبانه بهطور م ناداری از میانگین مهارتهای شناختی باالتر
و میانگین انگیزن و انتظارات پهایینتهری نسهبت بهه دانهشآمهوزان دوزبانهه برخوردارنهد
( .)P˂0/05همچنین به ین میهانگین همهه نمهرات نشهانگان اضهطرابی از جملهه نشهانگان
اضطراب کلی ،اضطراب عمومی ،اضطراب وسهواس ،اضهطراب اجتمهاعی ،اضهطراب آسهیب
فیزیکی ،اضطراب جدایی و اضطراب هراس در گروه دانشآموزان یکزبانه و دوزبانه تفهاوت
م نیداری وجود دارد .به عبارتی دانشآمهوزان یهکزبانهه از میهانگین نشهانگان اضهطرابی
کمتری نسبت به دانشآموزان دوزبانه برخوردارند.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش ،به نظهر مهیرسهد کهه دانهشآمهوزان دوزبانهه
نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئولین هستند .لذا در مناطقی که دانشآمهوزان دوزبانهه
وجود دارند ،باید م لمین ،مدیران و مسئولین امر آموزنوپرورن نسبت بهه زبهان مهادری
این دانشآموزان اطالعات و آموزنهای کافی ببینند.
کلید واژگان :شایستگی اجتماعی ،نشانگان اضطرابی ،یکزبانه ،دوزبانه ،کودکان دبستانی
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Comparative Study of Social Competence and Anxiety
Symptoms among Monolingual and Bilingual Students
Faraji, R.
Kakajoybari, A. A.
Moradi, A.
Ranjbari, M.
Ali Akbari Dehkordi, M.
Yamini, M.

Abstract
Introduction The purpose of the present research is to study and compare
the social competence and anxiety symptoms among monolingual and
bilingual students.
Method: The study method was descriptive & casual-comparative; and
the study population was all students of primary schools in Kermanshah
during academic year 2014-2015 that 160 students (80 monolingual and
80 bilingual were selected as study sample by using multi-stage cluster
sampling. The instruments of study were social competence
questionnaire (Flenz et al.) and Spans Child Anxiety Scale (SCAS). Data
analyzed by using MANCOVA.
Results: Findings indicate that there is no significant difference between
the social competence scores and behavioral skills among monolingual
and bilingual students (p>0.05, ἡ=0.001). Also cognitive skills
monolingual students significantly was more than bilingual students but
motivation and expectation were lower in contrast with bilingual students
(p<0.05). There was significant difference between all anxiety symptoms
such as general anxiety, obsession anxiety, physical damage anxiety, and
panic anxiety between monolingual and bilingual students. In other word,
monolingual students have less anxiety syndrome than bilingual students.
Conclusion: According to these results, bilingual students need to more
attention and teachers and other responsible person should have enough
information about their mother language.
Keywords: social competence, anxiety syndromes, monolingual, bilingual,
primary school students.
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مقدمه
مروري بر تاريخچه روانشناسي كودكان و نوجوانان در گذشته نشاان مايدهاد كاه باراي بررساي
ناسازگاريها و مشكالت نوجوانان ،تنها خانواده ،مدرسه ،جامعاه و ياا گاروه همساال را باهصاورت
تکبعدي مورد توجه عرار ميدادند و علت مشكل را در يک عامل جستجو ميكردند ،ولاي ديادگاه-
هاي مختلف روانشناسي و جامعهشناسي عصر جديد بر اين اصل عرار دارند كه يک عامل بهتنهايي
تعيينكنندهي رفتار افراد نميباشد ،بلكه عوامل متعددي در ايجاد و شكلگيري رفتار نقش دارند و به
دنبال آن هستند كه سهم هر عامل را در شكلدهي رفتار تعيين نمايند (كاوهنرت2۰1۰ ،1؛ تسا ،2
 .)2۰1۴گا و سلينكر )2۰15( 3در اين ارتباط معتقدند كه اكثر رفتارهاي انساان تاابع چناد عامال
مي باشد .در نتيجه شكل رفتاري كودكان و نوجوانان نيز از اين عاعده مستثنا نيست .آنها از خانواده
همساالن و بافتهاي فرهنگي و البته ويژگيهاي خود نوجوانان به عناوان عوامال چندگاناه اصالي
تعيينكننده رفتار مشكلدار در نوجوانان نام ميبرند.
در اين ميان مبحث دوزبانه بودن از جمله مهمترين علل اثرگذار بار وضاعيت روحاي و شارايط
رواني -اجتماعي كودكان و نوجوانان است (وندر ليج ،بکبارد و كاترنياک .)2۰1۰ ،۴موضاوع زباان
يعني يک يا دوزبانه بودن يكاي از متغيرهااي مهماي اسات كاه در بهداشات روان و نياز كااركرد
آموزشگاهي دانش آموزان نقش مؤثري دارد (سعادتي شاامير ،كياامنش ،كاديور و حميادي.)13۸۹ ،
بحث دربارۀ زبان هنگامي بسيار پيچيده ميشود كه فرد بخواهد از بيش از يک زباان اساتفاده كناد
(حاتمزاده عربي ،ايزدي و هاشمي .)13۹۴ ،واععيت اين است كه دوزبانگي پديدهاي است جهاني كه
امروزه در اكثر كشورهاي جهان وجود دارد و يک هنجار شمرده ميشود (سعادتي شامير و همكاران،
 .)13۸۹در دوزبانگي فرد زبان ديگري غير از زبان مادريا را ياد ميگيرد (وندر لايج و همكااران،
 .)2۰1۰دوزبانگي اثرات زيادي را بر ساخت اجتماعي و هيجااني كودكاان دارد (بياانلو ،آزاد فاالح و
رسولزاده طباطبايي .)13۹3 ،اين اثرات گاه مثبت و گاه منفي علمداد شدهاند .در واعع درباره دوزباناه
بودن تحقيقات متعددي انجام گرفته است كه برخي از آنان به تثثيرات منفي اين پديده اشاره كردهاند
و برخي نيز بالعكس ويژگيهاي مثبتي را براي افراد دوزبانه برشمردهاند .بهعناوان مثاال تحقيقاات
اوليه درباره كودكان دوزبانه در آمريكا نشان داد كه نمره هو بهر اين كودكان باالتر از هنجارهااي
مورد استفاده است (ام ،كندرا و سون-آلپرين )2۰۰۸ ،5اما مطالعات سايمونز )2۰15( 6نتايج مطالعاات
عبلي درباره اثر مساعد دوزبانگي بر هو را تثييد نكردهاند .از سوي ديگر نتاايج تحقيقاات پاريال-
برنشتاين )2۰1۴( 7در خصوص افراد دوزبانه حاكي از آن است كه اين افراد در مهارتهاي اجتماعي
1 Kohnert, K.
2 Tseng
3 Gass SM, Selinker L.
4 van der Leij. A., Bekebrede, j., & Kotterink , M.
5 MKendra, D. & Sun-Alperin, K.
6 Simones. J. A.
7 Parril-Burnstein, M.
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ضعيفتر از همساالن خود هستند .مصرآبادي ،ربوي ،حاتمي و هاشمي ( )13۹3پدياده دوزباانگي را
يكي از عوامل موثر بر كاهش توانمنديهاي شناختي دانشآموزان ميدانند .الن )2۰۰5( 1نيز اظهاار
ميدارد كه افراد دوزبانه در آزمون هاي استعداد كالمي و غيركالماي بار دوزباناههاا برتاري دارناد.
فيلدمن ،فيليپ پات و كاستريني )2۰12( 2و راسل و فرناندز -دولس )2۰1۰( 3نيز معتقدند كه داناش
غيركالمي افراد دوزبانه به مراتب بيشتر از افراد يک زبانه است .هاال ،۴ويتااكر ،5زپتاا ،6روزنبارگ،7
اندرسون ۸و همكاران ( ،)2۰1۴مقدم ،غنيزاده و اكبري ( )2۰15و محمد ،ستار و آبادي )2۰13( ۹نياز
گزار كردند دانشآموزان دوزبانه از عملكرد تحصيلي پايينتر و اضطراب باالتري برخاوردار ماي-
باشند .همچنين دالگليش ،ويليامز ،پركينز ،گلدن ،بارنارد و يون  )2۰۰7( 1۰نيز در اين ارتبااط بياان
ميدارند كه مواجهه با دو زبان ،به ايجاد انعطا پذيري رهني ،توانايي تشاكيل مفااهيم و در نتيجاه
افزايش تواناييهاي رهني ديگر منجر خواهد شد .بههرحال آنچه مسلم است اين است كه اين مقوله
تثثيرات زيادي در وضعيت رواني -اجتماعي فرد دارد .در حقيقت باا توجاه باه وضاعيتي كاه پدياده
دوزبانگي در فرد ايجاد ميكند ،عوامل متعددي در افراد و خصوصااً كودكاان و نوجواناان مايتواناد
تحت تثثير آن عرار بگيرد .از جمله ايان عوامال مايتاوان باه شايساتگي اجتمااعي 11اشااره كارد.
شايستگي اجتماعي ،بيانگر توانايي فرد در سازمان دادن مناابع فاردي ،محيطاي و حفاظ آنهاسات
(ابوالقاسمي ،رضايي جمالويي ،نريماني و زاهد بابالن .)13۹۰ ،شاريدان و والكار )2۰15( 12معتقدناد
شايستگي اجتماعي چهار بعد دارد :مهارتهاي شناختي ،مهارتهاي رفتاري ،مهارتهاي هيجااني-
عاطفي و مهارتهاي انگيزشي .شايستگي اجتماعي تحت تثثير عوامل مختلفي است كه از جمله اين
عوامل مي توان به عوامل فرهنگي نظير زبان اشاره كرد .بني اسدي و باعري ( )13۹۰در اين ارتبااط
دريافتند كه بين ارتباطات زباني و به طور اخا ارتبااط غيركالماي و شايساتگي اجتمااعي ارتبااط
معناداري وجود دارد .همچنين در مدل شايستگي اجتمااعي ماؤثر كاه توساط هالبرسات ،دانهاام و
دانسمور )2۰۰1( 13ارائه شد ،ارسال مؤثر پيام ،دريافت مؤثر پيام و تجربه كردن نتيجه را ساه عنصار
مهم شايستگي اجتماعي مؤثر معرفي كردهاند .ابوالقاسمي ،رضايي جمالويي ،نريماني و زاهاد باابالن
( )13۹۰نيز در پژوهش خود نتيجه گرفتند كه شايستگي اجتماعي در دانشآماوزان عاادي بيشاتر از
دانشآموزان داراي ناتواني يادگيري در زبان است.
1 Ellen, B.
2 Feldman, Philippot & Custrini
3 Russell & Fernandez-Dols
4 Halle, T.G.
5 Whittaker, J.V.
6 Zepeda, M.
7 Rothenberg, L.
8 Anderson, R.,
9 Muhamad, Sattar, & Abadi
10 Dalgleish T, Williams JM, Perkins N, GoldenAJ, Barnard PJ, Yeung C.
11 Social competence
12 Sheridan & Walker
13 Halberstadt, A. G., Denham, S. A., & Dunsmore, J. C.
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يكي ديگر از عواملي كه ميتواند تحت تثثير دوزبانگي عرار گيرد نشانگان اضطرابي 1ميباشاد.
اضطراب پديدهاي بسيار متداول در مطالعات روانشناختي اسات كاه ساالهااي زياادي دربااره آن
تحقيق شده است و در واعع رايجترين واكنش نسبت به تنيدگي به شمار مايآياد و بخاش طبيعاي
زندگي هر انسان است (سرو .)13۸7 ،اضطراب يک احسا و هيجان ناخوشايند است كه بهواسطه
ادراک فرد از تنيدگي و تغييرات جسماني بدن به وجود ميآيد (مشهدي ،سلطاني شاال ،ميردورعاي،
بهرامي .)13۹1 ،اضطراب عالمتي هشداردهنده است كه خبر از خطاري عريابالوعاوع مايدهاد و
شخ را براي مقابله آماده ميكند ،در افراد سالم اضطراب نقش يک عملكرد حمايتي و سازگارانه
را در دوران رشد ايفا ميكند اما اختالل اضطراب كاودكي باهوسايله تار و نگراناي غيرمنطقاي
مشخ ميشود ،اين مس له باعث نگرانيهاي معنادار ،اختالل در عملكارد و ياا هاردوي آنهاا در
كودک ميشود .تخمين زده ميشاود كاه باين  ۸تاا  22درصاد از كودكاان و نوجواناان از يكاي از
اختالالت اضطرابي رنج ميبرند و آن دسته از افرادي كه عالئم اضطرابي را در سنين اولياه نشاان
ميدهند ،اغلب تا سنين بزرگسالي ادامه مييابد (رضايي ،پيوستهگر و عديري .)13۹1 ،اختاللهاي
اضطرابي از متداولترين شكلهاي آسيبشناسي كودكان و نوجوانان به شمار ميرود .بهگونهاي كه
مطالعات متعدد بيانگر افزايش روزافزون شيوع اين اختاللها در كودكان آمريكايي و اروپاايي اسات
(مشهدي و همكاران .)13۹1 ،دانشآموزان در همه سطوح موفقيت تحصيلي و توانااييهااي عقلاي
ميتوانند تحت تثثير اضطراب عرار بگيرند (سرو .)13۸7 ،اختالالت اضطراب كودكي و نوجاواني باا
پيامدهاي منفي عابلمالحظه در سازگاري شخصي ،تحصايلي و اجتمااعي هماراه اسات .بناابراين
ضروري است كه ضمن شناسايي اين عبيل كودكان ،زمينه درمان مناسب و ماؤثر نياز فاراهم شاود
(موسوي؛ مرادي و مهدوي هرسيني .)13۸6 ،اين كار مستلزم شناسايي عوامل دخيل در شكلگيري
اضطراب آنان است.
بنابراين از آنجائي كه تحقيقات انجام شده در حوزه شايستگي اجتماعي و نشانگان اضاطرابي در
مسائلي همانند توانمندي فردي -اجتماعي ،فرهنگي و سالمت عماومي ،داناشآماوزان باا نااتواني
يادگيري ،دانشآموزان كم شنوا و موارد مشابه انجام شده اسات كاه داراي وجاوه تشاابه زياادي باا
دانشآموزان دوزبانه است ،پژوهشگر با اين سؤال مواجه است كه آيا بين دانشآماوزان ياکزباناه و
دوزبانه بودن در شايستگي اجتماعي و نشانگان اضطرابي تفاوت معناداري وجود دارد و آيا دوزباانگي
بر شايستگي اجتماعي و نشانگان اضطرابي تثثيرگذار است و به چه ميزان؟
روش
اين پژوهش از نوع توصيفي و علاي -مقايساهاي باود كاه ميازان دو متغيار نشاانگان اضاطرابي و
شايستگي اجتماعي در دانش آموزان يک و دوزبانه را بررسي كرده و نقش احتمالي زبان (يکزبانگي
1 anxiety symptoms
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و دوزبانگي) را در شايستگي اجتماعي و مؤلفههاي آن و نشانگان اضطرابي در دانشآموزان ياک-
زبانه و دوزبانه دختر و پسر مورد مقايسه عرار داد .جامعهي آماري اين پژوهش شامل تمامي داناش-
آموزان دختر و پسر راهنمايي شهر كرمانشاه بود كه در سال تحصيلي  13۹2-۹3مشغول به تحصيل
بودند .نمونهي آماري اين پژوهش  16۰نفر شامل  ۴۰نفر دانشآموز دختر يکزبانه ۴۰ ،نفر داناش-
آموز پسر يکزبانه ۴۰ ،نفر دانشآموز دختر دوزبانه و  ۴۰نفر دانشآموز پسر دوزبانه كاه باهصاورت
نمونهگيري در دستر انتخاب شدند .دليل استفاده از اين رو براي نمونهگيري ،مشخ نباودن
اسامي و نحوه پراكندگي دانشآموزان دوزبانه در مدار كرمانشاه بود .براي تعيين حجم نمونه نياز
به دليل مشخ نبودن حجم جامعه ،از رو تعيين حجم نمونه بر اسا رو تحقيق استفاده شد.
بر اسا توصيه دالور ( )13۹۴براي تحقيقات علي -مقايسهاي و همبستگي 12۰ ،نفر نمونه كفايت
ميكرد اما به جهت افزايش عابليت تعميم دادهها ،نمونهگيري از  16۰داناشآماوز انجاام گرفات .در
انجام اعمال آماري ،ابتدا براي توصيف دادهها از ميانگين ،انحرا معيار واريانس استفاده شد و براي
استنباط دادهها ،ابتدا نرمال بودن توزيع نمرات از طريق آزمون كولموگرو  -اسميرنو بررسي شده
و سپس براي بررسي فرضايات پاژوهش از تجزياهوتحليال وارياانس چنادمتغيري ()MANOVA
استفاده گرديد .جهت تحليل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
اباار پژوهش
پرسشنامه شایستگی اجتماعی :يكي از ابزارهاي جمعآوري دادههاا پرسشانامهي شايساتگي
اجتماعي است كه آن را پرندين و كرمي بر پايهي الگوي چهار بعدي شايستگي اجتماعي فلنر ،ليز و
فليپس )1۹۹۰( 1ساختهاند .اين پرسشنامه از  ۴عامل تشكيل شده است :عامل مهارتهااي رفتااري
( 2۴سؤال ،طيف نمره دهي  ،)23۸-3۴عامل آمايههاي انگيز و انتظارات ( 7ساؤال ،طياف نماره
دهي  ،)۴۹-7عامل مهارتهاي شناختي ( 3سؤال ،طيف نمره دهي  )21-3و عامل كفايت هيجااني
( 3سؤال ،طيف نمره دهي  .)21-3در كل پرسشنامه  ۴7ساؤال دارد .كساب نماره نشااندهنادهي
شايستگي اجتماعي است و برعكس .مقيا هاي پاس دهي باراي ايان  ۴عامال از ناوع ليكارت 7
سطحي (كامالً موافقم تا كامالً مخالفم) با نمره دهي  1تا  7است .نمره دهي به سؤاالت ،۹ ،۸ ،6 ،3
( ۴5 ،۴۴ ،۴3 ،3۸ ،37 ،36 ،32 ،2۸ ،26 ،25 ،21 ،16 ،15 ،12 ،11از كاامالً ماوافقم = 1تاا كااامالً
مخالفم= )7ميباشد .در بقيهي سؤاالت برعكس (كامالً موافقم= ،7كاامالً مخاالفم= )1نماره دهاي
ميشود (فلنر و همكاران .)1۹۹۰ ،ضريب پاياني و آلفاي كرونبا اين پرسشنامه به ترتيب برابر %۸۹
و  %۸۸گزار شده است كه نشاندهندهي پايايي عابلعبول اين پرسشنامه است .با توجه به پشتوانه
نظريه مطرح شده توسط فلنر ،از ديدگاه متخصصان روانشناساي و روانسانجي ،رواياي صاوري و
منطقي آن تثييد شده است .همبستگي اين مقيا با خرده مقيا ها بسيار باال ميباشاد .همچناين
1 Felner, R. D., Lease, A. M., and Philips, R. C.
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روايي سازه اين مقيا به وسيله تحليل عاملي  ۰/۸3بود كه حاكي از روايي بيروناي بااالي آزماون
است (ابوالقاسمي و همكاران .)13۹۰ ،پايايي اين پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفااي كرونباا در
پژوهش حاضر نيز  ۰/7۴محاسبه شده است.
مقیاس اضطراب کودکا اساننس ( :)SCASمقياا اضاطراب اساپنس از  ۴5عباارت
تشكيل ميشود كه  3۸عبارت آن نمرهگذاري شده و شش عبارت آنكه عبارتهاي پرسشي مثبات
هستند ،محاسبه نمي شوند .همچنين داراي يک سؤال باز است كه كودک بهطاور تشاريحي باه آن
پاس خواهد داد .اين آزمون بهصورت مداد كاغذي و براي كودكان  ۸تا  15سال عابلاجرا ميباشاد.
اين مقيا در دو فرم متفاوت (فرم والدين و فرم كودک) عابالاجراسات .در ايان پاژوهش از فارم
والدين كه داراي  3۸گويه است ،استفاده شده است .مقيا اضطراب اسپنس داراي زير مقيا هايي
است كه به اين شرح مي باشند (هرا و تار از فضااي بااز ،اضاطراب جادايي ،تار از آسايب
فيزيكي ،تر اجتماعي «فوبي» ،وسوا عملي -فكري ،اضطراب عماومي) .ايان مقياا توساط
موسوي ،مرادي ،فرزاد ،مهدوي و اسپنس ( )2۰۰7به فارسي برگردان شده است و توسط موساوي و
همكاران ( )2۰۰6بر روي  ۴5۰نفر دانشآموز دختر و پسر هنجار شده اسات .در تحقياق النگلاي و
همكاران ( )2۰۰۴ميزان پايايي مقيا هاي چندبعدي پرسشانامه اضاطراب كودكاان اساپنس ،فارم
والدين ،بين  ۰/73تا  ۰/۸7بهدست آمده است .پايايي اين پرسشانامه باا اساتفاده از ضاريب آلفااي
كرونبا در پژوهش حاضر نيز  ۰/۸7محاسبه شده است .نمرهگذاري در اين پرسشنامه به اين صورت
است كه سؤاالت از صفر تا  3نمرهگذاري ميشوند (نمره صفر نشاندهنده فقادان نشاانه و نماره 3
نشان دهنده نشانه آشكار است) .نمرات فرد در هر بعد از مقيا  ،ميزان شدت و نوع عالئم اضطرابي
كودک را مشخ ميكند .طريقه نمرهگذاري پاس ها بهصاورت (هرگاز= ( ،)۰گااهي اوعاات= ،)1
(اغلب=  )2و (هميشه=  )3خواهد بود و حداكثر نمره ممكن برابر  11۴ميباشد.
یافتهها
همه افراد شركتكننده در اين پژوهش دانشآموز كال ششم ابتدايي بودند كه از  16۰نفار نموناه
 ۴۰نفر (معادل  25درصد) پسر يکزبانه ۴۰ ،نفر (معادل  25درصد) پسر دوزبانه ۴۰ ،نفر (معاادل 25
درصد) دختر يکزبانه و  ۴۰نفر (معادل  25درصد) دختر دوزبانه بودند.
براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهااي ماورد پاژوهش از آزماون كلماوگرو  -اساميرنو
استفاده شد كه مقادير احتمال آزمون كلماوگرو  -اساميرنو باه ترتياب باراي متغيار شايساتگي
اجتماعي ( P=۰/2و  )Z=۰/1۰6و براي متغير نشانگان اضطرابي ( P=۰/1۸6و  )Z=۰/15۴بهدست
آمد كه نشان دهنده نرمال بودن توزيع اين متغيرها در نمونه مورد مطالعه اسات؛ لاذا جهات تحليال
نتايج پژوهش ميتوان از آزمون هاي پارامتريک استفاده نمود .توزيع فراواني شايساتگي اجتمااعي و
ابعاد آن به تفكيک گروههاي مورد مطالعه در جدول  1ارائه شده است.
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پژوهش
جدول  :1توزیع فراوانی شایستگی اجتماعی و ابعاد آن به تفکیک گروههای مورد مطالعه
میانگین
گروهها

ابعادشایستگیاجتماعی

شایستگی

مهارتهای

پسر دوزبانه
دختر
ی زبانه
دختر دوزبانه

مجموع

شایستگی

مهارتهای

انگیاشو

رفتاری

شناختی

انتظارات

15۹.6
162.3

1۰۹.2
1۰۸

۹.۹
۹.3

25.۴
2۹.3

15۹.۴

1۰6.2

1۰

27.۹

15.۸

15۹
16۰

1۰۸.2
1۰۸.1

۸.۴
۹.۴

2۸.6
27.۸

16.۹
16.3

اجتماعی
پسر ی زبانه

انحرافاستاندارد
ابعادشایستگیاجتماعی
مهارتهای

مهارتهای

انگیاشو

رفتاری

شناختی

انتظارات

15.۸
17

1۰.۸
12.6

3.6
2.6

7.5
6.2

1۰.2

2.۸

7.1

۹.7
1۰.۸

3.1
3.1

7.2
7.1

اجتماعی

همانگونه كه در جدول  1مشاهده مي شود ميانگين شايستگي اجتماعي نمونه پسار ياکزباناه
 ،15۹.6پسر دوزبانه  ،162.3دختر يکزبانه  ،15۹.۴دختر دوزباناه  15۹و باراي مجماوع افاراد 16۰
مي باشد .همچنين ميانگين ابعاد شايستگي اجتماعي نيز به تفكيک گروههاي مورد مطالعه به هماراه
انحرا استاندارد آنها در جدول  2عابل مشاهده است .توزيع فراواني نشانگان اضطرابي به تفكياک
گروههاي مورد مطالعه در جدول  2ارائه شده است.
جدول  : 2توزیع فراوانی نشانگان اضطرابی و ابعاد آن به تفکیک گروههای مورد مطالعه
نشانگا
اضطراب

اضطراب کلی

اضطراب

اضطراب

اضطراب

اضطراب از

اضطراب

اضطراب

عمومی

وسواس

اجتماعی

آسیب فیایکی

جدایی

هراس

ميانگين
2۹/5۴
3۴/۹۴
32/2۸

انحرا استاندارد
15/۸1
1۴/۹7
15/5۸

ميانگين
۴/5۹
5/77
5/1۹

انحرا استاندارد
3/2
3/2۹
3/2۹

ميانگين
2/۴۸
3/۹۴
3/22

انحرا استاندارد
2/71
3/27
3/۰۸

ميانگين
6/25
7/۴7
6/۸6

انحرا استاندارد
3/31
3/72
3/56

ميانگين
5/۴۸
7/33
6/۴2

3/27

5/17

3/23

3/31

انحرا استاندارد
3/22
3/۰۸

مجموع
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ميانگين
5/7۴
۴/5۹

2/۸۴

۴/67

3/11

انحرا استاندارد
3/۴۹

1/۹1

1/63

دوزبانه

نه

ميانگين

ی زبا

2/۸۴

انحرا استاندارد

گروهها
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همانگونه كه در جدول  2مشاهده ميشود ميانگين اضطراب كلي نمونه يکزبانه  ،2۹/5۴نمونه
دوزبانه  3۴/۹۴و براي مجموع افراد  32/2۸مي باشد .همچنين ميانگين و انحرا استاندارد نشانگان
اضطرابي نيز به تفكيک گروههاي مورد مطالعه در جدول فو عابل مشاهده است.
فرضیات پژوهش
 .1بين شايستگي اجتماعي و مؤلفههاي آن در دانشآموزان يکزباناه و دوزباناه تفااوت معنااداري
وجود دارد.
عبل از بررسي فرضيهها و اجراي آزمون تحليال وارياانس چناد متغياري ( ،)MANOVAباراي
رعايت پيشفرض تساوي واريانسهاي متغيرهاي تحقيق از آزمون لوين استفاده شده است كه نتايج
آن در جدول  3ارائه شده است.
جدول  :3نتایج آزمون لوین در مورد پیشفرض تساوی واریانسهای متغیرهای تحقیق در گروههای
مورد مطالعه
متغیر

F

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

سطح معنیداری

شايستگي اجتماعي
مهارتهاي رفتاري
مهارتهاي شناختي
انگيز و انتظارات
اضطراب كلي
اضطراب عمومي
اضطراب وسوا
اضطراب اجتماعي
اضطراب آسيب فيزيكي
اضطراب جدايي
اضطراب هرا

۰/۰۰1
۰/۴15
۰/563
1/۴6۴
1/۸۰2
۰/۰57
3/27۰
۰/62۹
۰/۰32
2/66۸
3/66۴

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15۸
15۸
15۸
15۸
15۸
15۸
15۸
15۸
15۸
15۸
15۸

۰/۹۹۴
۰/52۰
۰/۴5۴
۰/22۸
۰/1۸2
۰/۸11
۰/۰۹1
۰/۴1۹
۰/۸5۹
۰/1۰5
۰/۰۸6

همانگونه كه در جدول  3مشاهده ميشود ،فرض صفر براي تساوي واريانسهااي نمارههااي
افراد نمونه در متغيرهاي تحقيق تثييد ميگردد .يعني پيشفرض تساوي واريانسهاي نمرههاا در دو
گروه يکزبانه و دوزبانه تثييد گرديد .پس از توصيف و بررسي نرمال بودن و شرط تساوي وارياانس
متغيرهاي پژوهش به استنباط از دادههاي مربوط به اين متغيرها ميپردازيم.
به منظور مقايسه ميانگين نمرات شايستگي اجتمااعي و ساه مؤلفاه آن (مهاارتهااي رفتااري،
مهارتهاي شناختي و انگيز و انتظارات) در دانشآموزان يک و دوزباناه گاروه نموناه ،از آزماون
تجزيهوتحليل واريانس چند متغيري ( )MANOVAاستفاده شد كه نتايج آن در جدول  ۴ارائه شاده
است.
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پژوهش
جدول  :4نتایج تجزیهوتحلیل واریانس چند متغیری بهمنظور مقایسه میانگین نمرات شایستگی
اجتماعی و سه مؤلفه آن در دانشآموزان یک و دوزبانه
نام آزمو

مقدار

F

فرضیه
df

خطای
df

سطح

مجرور

معنیداری

اتا

اثر پياليس

۰.۰6۴

2.665

۴

155

۰.۰35

۰.۰6۴

المبداي ويكلز

۰.۹36

2.665

۴

155

۰.۰35

۰.۰6۴

اثر هتلين
بزرگترين ريشه خطا

۰.۰6۹
۰.۰6۹

2.665
2.665

۴
۴

155
155

۰.۰35
۰.۰35

۰.۰6۴
۰.۰6۴

متغیرها

گروهها

<۰/۰5 & *p<۰/۰1**Sig. p

همان طور كه در جدول  ۴مشاهده ميشود ،سطوح معناداري همه آزمونها بيانگر آن هستند كه
بين دانشآموزان گروههاي مورد مطالعاه حاداعل از لحااظ يكاي از متغيرهااي وابساته (شايساتگي
اجتماعي و مؤلفههايش) تفاوت معنيداري وجود دارد ،براي پي باردن باه تفااوت ،نتاايج حاصال از
آزمون تثثيرات بين آزمودنيها ،در جدول  5ارائه شده است.
جدول  :5نتایج تأثیرات بین آزمودنیها از لحاظ نمرات شایستگی اجتماعی و مؤلفههای آن در دو
گروه دانشآموزان یک و دوزبانه
متغیر

منکع

مجموع

درجه

میانگین

وابسته

تغییرات

مجرورات

آزادی

مجرورات

شایستگی

گروه

5۴.۰5

1

5۴.۰5

اجتماعی

خطا

۴2575.۸۸

15۸

26۹.۴6

مهارتهای

گروه

1.۴۰

1

1.۴۰

رفتاری

خطا

1۸755.7۸

15۸

11۸.7۰

مهارتهای

گروه

۴۹.5۰

1

۴۹.5۰

شناختی

خطا

1۴۹5.۴3

15۸

۹.۴6

انگیاش و

گروه

2۰۹.3۰

1

2۰۹.3۰

انتظارات

خطا

7۸7۹.7۸

15۸

۴۹.۸7

۴1۴27۹1

16۰

کل

F
۰.2۰1

۰.۰12

5.23

۴.1۹

سطح

مجرور

معنیداری

اتا

۰.655

۰.۰۰1

۰.۹13

۰.۰2۴

۰.۰۴2

۰.۰۰۰1

۰.۰32

۰.۰26

<۰/۰5 & *p<۰/۰1**Sig. p

همانطور كه نتايج جدول  5نشان ميدهد بين ميانگين نمارات شايساتگي اجتمااعي در گاروه
دانشآموزان يکزبانه و دوزبانه تفااوت معنايداري وجاود نادارد (1(=۰/2۰1 ،P˃۰/۰5 ،ἡ=۰/۰۰1
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و .)F)15۸بنابراين اين فرضيه كه بين شايستگي اجتماعي دانشآموزان يکزباناه و دوزباناه تفااوت
معناداري وجود دارد ،رد ميشود .نتايج جدول  5نشان ميدهد بين ميانگين مهارتهااي رفتااري در
گروه دانشآماوزان ياکزباناه و دوزباناه تفااوت معنايداري وجاود نادارد (،P˃۰/۰5 ،ἡ=۰/۰۰۰1
 1(=۰/۰12و .)F)15۸بنابراين اين فرضيه كه بين مهارتهااي رفتااري داناشآماوزان ياکزباناه و
دوزبانه تفاوت معناداري وجاود دارد ،رد مايشاود .نتاايج جادول  5نشاان مايدهاد باين مياانگين
مهارتهاي شاناختي در گاروه داناشآماوزان ياکزباناه و دوزباناه تفااوت معنايداري وجاود دارد
( 1(=5/23 ،P˂۰/۰5 ،ἡ=۰/۰32و .)F)15۸به اين صورت كه دانشآماوزان ياکزباناه از مياانگين
مهارتهاي شناختي باالتري ( )۹/۹7نسبت به دانشآموزان دوزبانه ( )۸/۸6برخوردارند .بنابراين ايان
فرضيه كه بين مهارتهاي شناختي دانشآموزان يکزبانه و دوزباناه تفااوت معنااداري وجاود دارد،
تثييد مي شود .نتايج جدول  5نشان ماي دهاد باين مياانگين مؤلفاه انگياز و انتظاارات در گاروه
دانشآموزان يکزبانه و دوزباناه تفااوت معنايداري وجاود دارد (1(=۴/1۹ ،P˂ ۰/۰5 ،ἡ=۰/۰26و
 .)F )15۸به اين صورت كه دانش آموزان دوزبانه از ميانگين انگياز و انتظاارات بااالتري ()2۸.۹
نسبت به دانشآموزان يکزبانه ( )26.7برخوردارند .بنابراين اين فرضيه كاه باين مؤلفاه انگياز و
انتظارات دانشآموزان يکزبانه و دوزبانه تفاوت معناداري وجود دارد ،تثييد ميشود.
 .2بين نشانگان اضطرابي در دانشآموزان يکزبانه و دوزبانه تفاوت معناداري وجود دارد.
بهمنظور مقايسه ميانگين نمرات نشانگان اضطرابي در دانشآموزان يک و دوزبانه گروه نمونه ،از
آزمون تجزيه وتحليل واريانس چند متغيري ( )MANOVAاستفاده شد كه نتايج آن در جدول  6ارائه
شده است.
جدول  :6نتایج تجزیهوتحلیل واریانس چند متغیری بهمنظور مقایسه میانگین نمرات نشانگان
اضطرابی در دانشآموزان یک و دوزبانه
متغيرها

گروهها

خطاي df

سطح
معنيداري

مجذور اتا

۰/۰۰۰1

۰/3۴7
۰/3۴7
۰/3۴7
۰/3۴7

نام آزمون

مقدار

F

اثر پياليس

۰/3۴7

1۰/۴۹

فرضيه
df
۴

155

المبداي ويكلز

۰/653

1۰/۴۹

۴

155

۰/۰۰۰1

اثر هتلين
بزرگترين ريشه خطا

۰/532
۰/532

1۰/۴۹
1۰/۴۹

۴
۴

155
155

۰/۰۰۰1
۰/۰۰۰1

<۰/۰5 & *p<۰/۰1**Sig. p

همان طور كه در جدول  6مشاهده ميشود ،سطوح معناداري همه آزمونها بيانگر آن هستند كه
بين دانشآموزان گروههاي ماورد مطالعاه حاداعل از لحااظ يكاي از متغيرهااي وابساته (نشاانگان
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اضطرابي) تفاوت معني داري وجود دارد ،براي پي بردن به تفاوت ،نتايج حاصل از آزمون تثثيرات بين
آزمودنيها ،در جدول  7ارائه شده است.
جدول  :7نتایج تأثیرات بین آزمودنیها از لحاظ نمرات نشانگان اضطرابی در دو گروه دانشآموزان
یک و دوزبانه
مجموع

درجه

میانگین

مجرورات

آزادی

مجرورات

1

1۰65/۸2
237/۰5

متغیر وابسته

منکع تغییرات

اضطراب کلی

گروه

1۰65/۸2

خطا

3۴135/65

15۸

گروه

5۰/21

1

5۰/21

خطا

152۰/۴1

15۸

1۰/55

گروه

77/77

1

77/77

خطا

13۰5/77

15۸

13۰5/77

گروه

5۴/5۸

1

5۴/5۸

خطا

17۸۹/۹۴

15۸

12/۴3

گروه

125/31

1

125/31

خطا

1۴32/5۴

15۸

۹/۹۴

گروه

۴7/۹2

1

۴7/۹2

خطا

1۴67/۴۴

15۸

1۰/1۹

گروه

277/7۹

1

277/7۹

خطا

۸۹5/71

15۸

6/22

اضطراب كلي

1۸73۴1

16۰

اضطراب عمومي

55۰6

16۰

اضطراب وسوا

2۹۰3

16۰

اضطراب اجتماعي

۸735

16۰

اضطراب آسيب
فيزيكي

75۸۴

16۰

اضطراب جدايي

5۴3۰

16۰

اضطراب هرا

277۸

16۰

اضطراب عمومی

اضطراب وسواس

اضطراب اجتماعی

اضطراب آسیب
فیایکی

اضطراب جدایی

اضطراب هراس
کل

F

۴/۴۹

۴/75

۸/57

۴/3۹

/57
12

۴/7۰

/65
۴۴

سطح

مجرو

معنیداری

ر اتا

۰/۰36

۰/۰3۰

۰/۰31

۰/۰۰۴

۰/۰3۸

۰/۰۰1

۰/۰32

۰/۰۰۰1

۰/۰32

۰/۰56

۰/۰3۰

۰/۰۸۰

۰/۰32

۰/237

<۰/۰5 & *p<۰/۰1**Sig. p
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همان طور كه نتايج جدول  7نشان ميدهد بين ميانگين همه نمرات نشانگان اضطرابي از جمله
نشانگان اضطراب كلاي ( 1(=۴/۴۹ ،P>۰/۰5 ،ἡ=۰/۰3و ،)F)15۸اضاطراب عماومي (،ἡ=۰/۰32
 1(=۴/75 ،P>۰/۰5و ،)F)15۸اضااااطراب وسااااوا ( 1(=۸/57 ،P>۰/۰1 ،ἡ=۰/۰56و،)F)15۸
اضطراب اجتماعي ( 1(=۴/3۹ ،P>۰/۰5 ،ἡ=۰/۰3و ،)F)15۸اضاطراب آسايب فيزيكاي (،ἡ=۰/۰۸
 1(=12/57 ،P>۰/۰1و ،)F)15۸اضااااطراب جاااادايي ( 1(=۴/7 ،P>۰/۰5 ،ἡ=۰/۰32و )F)15۸و
اضطراب هرا ( 1(=۴۴/65 ،P>۰/۰1 ،ἡ=۰/237و )F)15۸در گاروه داناشآماوزان ياکزباناه و
دوزبانه تفاوت معنيداري وجود دارد .به اين صورت كه دانشآموزان يکزباناه از مياانگين نشاانگان
اضطرابي كمتري نسبت به دانش آموزان دوزبانه برخوردارند؛ بنابراين اين فرضيه كاه باين نشاانگان
اضطرابي دانشآموزان يکزبانه و دوزبانه تفاوت معناداري وجود دارد ،تثييد ميشود.
بحث و نتیجهگیری
همان طور كه نتايج جدول  5نشان ماي دهاد باين مياانگين نمارات شايساتگي اجتمااعي و مؤلفاه
مهارتهاي رفتاري در گروه دانشآموزان يکزبانه و دوزبانه تفاوت معنيداري وجود ندارد .اين يافته
پژوهشي به نوعي با پژوهشهاي بسطامي ( )13۹1و سعادتي و همكاران ( )13۹۰مغاير و با بخاش-
1
هايي از نتايج پژوهشهاي ساايمونز ( ،)2۰15بناي اسادي و بااعري ( )13۹۰و دنهاام و دانسامور
( )2۰۰1همسو است.
در تبيين اين يافته پژوهشي ميتوان به تحقيقات هالبرست ،دانهام و دانسمور ( )2۰۰1اشاره كرد
كه بيان مي دارند ارسال مؤثر پيام ،دريافت مؤثر پياام و تجرباه كاردن نتاايج آن ،ساه عنصار مهام
شايستگي اجتماعي هستند .هرچند افراد دوزبانه ممكن است كمتر بتوانند اين سه عنصر را بهواسطه
مهارتهاي زباني تجربه كنند اما نمي توان از نقش عوامل غيركالمي در آنان غافل بود .چنانكه بني
اسدي و باعري ( )13۹۰بيان ميدارند كه دانش ارتباط غيركالمي ،به فرد كمک ميكند تا در ارسال،
دريافت ،خواندن و تفسير پيامهاي غيركالماي كاه نقاش مهماي در ايجااد صاميميت و اعتمااد در
برعراري تفاهم و درک متقابل و سازگاري اجتماعي دارد ،توانمند شود و اين فقدان آگااهي از داناش
ارتباط غيركالمي است كه موجب ميشود فرد نتواند پيامهاي ديگران را دريافت كند و پيامي مناسب
و مطلوب به ديگران بفرستد .بنابراين آگاهي فرد از دانش ارتباط غيركالماي ،باعاث عملكارد بهتار
اجتماعي و روابط اجتماعي موفقيتآميزي با ديگران ميشود و ميتواند خواستهها ،نيازها ،عواطاف و
انتظارات ديگران را به بهترين وجه درک و خواستهها ،نيازها ،عواطف و انتظارات خود را به ديگاران
منتقل كند؛ لذا ميتوان اينگونه نتيجهگيري كرد كه دانش غيركالمي افراد دوزبانه ميتواند بهعنوان
عاملي جبرانكننده در زمينه برخي ناتوانيهاي ارتباط كالمي باشد ،اين نقش تاا آنجاايي مايتواناد
پيش برود كه در نهايت لطماه اي باه شايساتگي اجتمااعي كلاي افاراد دوزباناه وارد نشاود .نتاايج
1 Halberstadt, Denham & Dunsmore
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پژوهش هاي فيلدمن و همكاران ( ،)2۰12راسل و فرناندز -دولاس ( )2۰1۰و ادوارد )1۹۸۴( 1مؤياد
همين امر ميباشد .پرواضح است كه بين دانش ارتباط غيركالمي با شايستگي اجتماعي ،رابطه وجود
دارد .همچنان كه بني اسدي و باعري ( )13۹۰در اين رابطه بيان ميدارند هسته مركزي شايساتگي
اجتماعي مهارتهاي ارتباطي است ،زيرا از طريق مهارتهاي ارتباطي مؤلفههااي ديگار آن كساب
مي شود .اما ارتباط ،اساساً به طريق كالمي و غيركالمي صورت ميگيارد و مهامتار از هماه اينكاه
ارتباط غيركالمي بر ارتباط كالمي ،برتري دارد و برتري آن اين است كه ميتواند جاايگزين ارتبااط
كالمي شود و گام اول در كسب مهارتهاي ارتباطي ،دانش ارتباط غيركالمي است و آگاهي افراد از
دانش ارتبااط غيركالماي ،آنهاا را عاادر مايساازد كاه در بياان انگيازههاا ،احساساات ،عقاياد و
نگر هايشان موفقتر عمل كنند ،تثثير مطلوبتاري بار ديگاران بگذارناد و ارتبااط ساازندهاي باا
ديگران داشته باشند.
همچنين نتايج جدول  5نشان ميدهد كه بين مهارتهاي شناختي دانشآموزان ياکزباناه و دوزباناه
تفاوت معناداري وجود دارد .به اين صورت كه دانشآموزان ياکزباناه از مياانگين مهاارتهااي شاناختي
باالتري نسبت به دانشآموزان دوزبانه برخوردارند .بخشهاايي از ايان يافتاه پژوهشاي همساو باا نتاايج
پژوهشهاي پاريل -برنشتاين ( ،)2۰1۴كندال و برازول )1۹۹3( 2و احدي و كاكاوند ( )13۸۸ميباشد.
دراينباره ميتوان اشاره كرد كه مهارتهاي شاناختي شاامل خزاناه اطالعاات و مهاارتهااي
پرداز و كسب اطالعات ،توانايي تصميمگيري ،باورهاي كارآمد و ناكارآمد و سابکهااي اسانادي
است (كندال و برازول )1۹۹3 ،و افرادي كه در مهارتهاي اساسي مانند شروع مكالمه ،نوبتگيري و
ارائه بازخورد مثبت به ديگران ضعف دارند (مانند افراد دوزبانه) ،ممكان اسات بساياري از تعاامالت
منفي اجتماعي را تجربه كنند و عالوه بر اين ،آنهاا داراي نقا در مهاارت اجتمااعي مايباشاند
(پاريل -برنشتاين .)2۰1۴ ،درواعع نق در حوزه شناختي -اجتماعي (كه متثثر از زبان و باهتباع آن
دوزبانه بودن ميباشد) باعث ميشود فارد نشاانههااي اجتمااعي را باد درک كارده ،ممكان اسات
احساسات و هيجانات ديگران را بد تعبير كنند و بهويژه در ديدگاهگياري (عارار دادن خاود باهجااي
ديگران) مشكل پيدا ميكنند (احدي و كاكاوند .)13۹۴ ،اين در حالي است كه نتايج تحقيقات متعدد
داخلي و خارجي مؤيد اين امر است كاه افاراد دوزباناه مشاكالت تحصايلي بااالتري را نسابت باه
دانشآموزان عادي تجربه ميكنند (سعادتي و همكاران .)13۹۰ ،بنابراين ميتوان ارعان داشات كاه
انتقال اين ارزيابي منفي از اطرافيان به فرد دوزبانه بهواسطه ناسازگاريهااي اجتمااعي و تحصايلي،
سبب ميشود تا وي كمتر در حوزههاي اجتماعي فعاليات كناد و در كناارهگياري از اماور اجتمااعي
تال كند و رابطه اجتماعي او با ديگران پر نق و ناكارآمد شود .اين ارزياابي منفاي اطرافياان از
يکسو شكستهاي تحصيلي و احسا حقارت از سوي ديگر سبب ايجاد احسا بيكفايتي و عدم

1 Edwards
2 Kendall & Braswel
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شايستگي در فرد ميشود ،بهصورتي كه فرد خود را فاعد معيارهاي الزم براي عملكارد اجتمااعي
مناسب ميبيند و اين ديد بد نسبت به خود را ديدگاه منفي ديگران ،تثييد ميكند.
نتايج جدول  5نشان مي دهد اين فرضيه كاه باين مؤلفاه انگياز و انتظاارات داناشآماوزان
يک زبانه و دوزبانه تفاوت معناداري وجود دارد ،تثييد ميشود .به اين صورت كه دانشآموزان دوزبانه
از ميانگين انگيز و انتظارات باالتري نسبت به دانشآموزان يکزبانه برخوردارند .اين يافته همسو
با نتايج پژوهشهاي عبادالهي مقادم ،مارادي ،حساني و رضاازاده ( )13۹1مايباشاد .دالگلايش و
همكاران ( )2۰۰7نيز در اين ارتباط بيان ميدارند كه مواجهه با دو زبان ،باه ايجااد انعطاا پاذيري
رهني ،توانايي تشكيل مفاهيم و در نتيجه افازايش توانااييهااي رهناي ديگار منجار خواهاد شاد.
بهعبارت ديگر ،تجربه دوزبانه بودن ،تثثير عابلتاوجهي بار رشاد فراينادهاي شاناختي -اجتمااعي و
انگيزشي خواهد گذاشت .يافتههاي پژوهشي اخير نيز نشان دادهاند كه افراد دوزبانه بهتر از همتاياان
تکزبانه خود در فعاليتهاي كالمي كه مستلزم فراينادهاي تحليلاي ياا كنترلاي مايباشاد ،عمال
ميكنند .همچنين به نظر ميرسد كه در تفكر واگرا 1تفكر خال  2و آگاهي فرازباني 3برتر هستند به
اين معني كه شخ دوزبانه عادر است در مورد زبان ،بهعنوان يک موضوع عابل بررسي در مقايساه
با زباني كه فقط آن را به كار ميبرد و درک ميكند ،بينديشد (كرمينوري ،شجاعي ،منيري ،غالمي،
مرادي ،اكبريزرخانه و نيلسون )2۰۰۸ ،۴كه اين عوامل ميتوانند فرايندهاي انگيزشي و هيجااني را
تحت تثثير عرار داده و در اين بعد از شايستگي اجتماعي تغييرات را به نفع اين افراد به وجود آورناد.
همچنين در مورد افراد دوزبانه پديده «تعويض رمز »5كه به استفاده متناوب از دو ياا چناد زباان در
طول يک تعامل محاورهاي اشاره دارد ،مي تواند نقشي معنادار در ابراز هيجانات و يادآوري خااطرات
ايفا كند (گا و سلينكر.)2۰15 ،
همان طور كه در جدول شماره  7مشاهده گرديد ،بين ميانگين همه نمرات نشانگان اضطرابي از
جمله نشانگان اضطراب كلي ،اضطراب عمومي ،اضطراب وساوا  ،اضاطراب اجتمااعي ،اضاطراب
آسيب فيزيكي ،اضطراب جدايي و اضطراب هرا در گروه دانشآموزان يکزبانه و دوزباناه تفااوت
معنيداري وجود دارد .به عبارتي دانشآموزان يکزبانه از ميانگين نشانگان اضطرابي كمتري نسبت
به دانش آموزان دوزبانه برخوردارند؛ بنابراين اين فرضيه كه باين نشاانگان اضاطرابي داناشآماوزان
يکزبانه و دوزبانه تفاوت معناداري وجود دارد ،تثييد گرديد.
اين يافته تحقيق با نتايج پژوهشهاي هال ،ويتاكر ،زپتاا و همكااران ( ،)2۰1۴مقادم ،غنيازاده و اكباري
( ،)2۰15محمد ،ستار و آبادي ( ،)2۰13بسطامي ( ،)13۹1تس ( )2۰1۴همسو ميباشاد كاه گازار كردناد
دانشآموزان دوزبانه از عملكرد تحصيلي پايينتر و اضطراب باالتري برخوردار ميباشند.
1 divergent thinking
2 creative thinking
3 metalinguistic awareness
4 Nilsson LG.
5 code-switching
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با توجه به پيشينه نظري يكساني تدريس در مدار دوزبانه و عادم توجاه مادار اياران باه
مسائل دوزبانگي از عواملي است كه ميتواند در ميزان اضطراب دوزبانهها دخيل باشد و يک برناماه
آموزشي براي دانشآموزان يکزبانه و دوزبانه نميتواند مفيد باشد (تسا  .)2۰1۴ ،همچناين باياد
بيان كرد كه زبان يک ابزار فرهنگي است ،چراكه بر تفكر فرد و چگونگي اجتماعي شادن فارد اثار
ميگذارد و گروه دانشآموزان دوزبانه نسابت باه داناشآماوزان ياکزباناه از مشاكالت تحصايلي،
اضطرابي و اجتماعي بيشتري برخوردار ميباشند (زپتا و همكاران .)2۰1۴ ،هال و همكااران ()2۰1۴
در مرور ادبيات آسيبشناسي دوزبانهها و چندزبانهها چنين نتيجه گرفتند كه اساساً براثر فشاري كاه
از طر جامعه يکزبانه غالب بر افراد دوزبانه وارد ميشاود ،در هويات اجتمااعي و شخصاي افاراد
دوزبانه يک نوع بحران به وجود مي آيد .اگر كودک در ياک جماع عماومي جرئات تكلام باه زباان
مادريا را نداشته باشد ،احسا تحقير خواهد كرد و مطم ناً از عدم گذاشتن در آن محيط سر بااز
ميزند و ممكن است اضطراب اجتماعي را تجربه كند .بنابراين اين كودک بهناچار بعد از چند مادت
تبديل به يک موجود آسيبديده ميگردد .اجتناب از موععيتهاي ترساننده ،ويژگي اصلي ايان افاراد
است كه معموالً موجب ناراحتي و پريشاني ميگردد و پشت اين تار از عملكارد ،يعناي تار از
اينكه شخ عادر به ايفاي نقش خود نباشد و يا كنترل خود را در مقابل ديگران از دست بدهد نياز
وجود دارد .تر از عملكرد غالباً همان چيزي است كه شخ از آن واهمه دارد ،يعني عملكرد خود
كه ميتواند پيشبيني كننده اضطراب دانشآموزان گردد (بسطامي.)13۹1 ،
همچنين بايد اشاره كرد كه امر چند زباني بودن در كودكان با مشكالت اجتماعي و يا هيجااني
غالباً بهصورت رفتار پرخاشگرانه ،گوشهگيري ،انزوا ،بيعاطفگي به خود و اضاطراب ،خاود را نشاان
ميدهد (محمد و همكاران .)2۰13 ،تجربه فشار رواني ،هيجانهاي نااگوار ،انتظاار در شار وعاوع
بودن رويداد ناگوار ،غم و نگراناي ،نااتواني در آرامساازي خاود ،گاو باهزنگاي زيااد ،زودرنجاي،
پرخاشگري ،تحريک پذيري ،حمالت تر و هرا  ،اختالل خواب ،احسا بيارزشي ،پاوچي و در
خود فرورفتگي از نشانههاي رواني شايع اضطراب ميباشند (باارلو )2۰۰۸ ،1كاه تحقيقاات مختلاف
رابطه اين نشانگان را با پرخاشگري ،تنهايي ،گو بهزنگي ،گوشاهگياري و انازوا در داناشآماوزان
دوزبانه نشان داده است (بسطامي13۹1 ،؛ هال و همكاران )2۰1۴ ،كه اين يافتهها با نتاايج تحقياق
حاضر همسو ميباشد .دويل و ايپ ( )2۰13معتقد هستند كه افرادي كه دوزبانه در مدرسه باه علات
نگاه همكاران مدرسه ،معلمان ،دانشآموزان و عدم ساز متن كتااب آموزشاي در مدرساه و نگااه
متفاوت افراد به آن ها فشار و استر بيشاتري را نسابت باه افاراد ياکزباناه تجرباه مايكنناد و
دانشآموزان مستعد اختالالت اضطرابي به انواع اختالالت اضطرابي مبتال خواهند شد.
با توجه به يافتههاي اين تحقيق پيشنهاد ميگردد در مناطقي كه دانشآموزان دوزبانه تحصيل مايكنناد،
معلمين ،مديران و مس ولين امر آموز وپرور درجهت آشنايي با زبان مادري اين دانشآماوزان اطالعاات و
1. Barlow
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آموز هاي كافي ببينند و در پژوهشهاي آينده پيشنهاد ميگاردد اثربخشاي آگااهي و آماوز معلماين باا
دانشآموزان چندزبانه بر روي كاهش نشانگان اضطرابي مورد بررسي عرار گيرد.
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