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چکیده

هدف اصلی این پژوهش مقايسة مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان دو زبانه
و يک زبانه بوده است .روش پژوهش ع ّلی -مقایسهای است و جامعة آماری پژوهش
را تمامی دانشآموزان دو زبانه و يک زبانه دورة راهنمایی تحصیلی شهرکرمانشاه در
سال تحصيلی 88-89تشکیل دادهاند .نمونهای به حجم  381نفر با استفاده از روش
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب و از پرسشنامة مهارتهای تفکر انتقادی فرم
ب کالیفرنیا بهعنوان ابزار جمعآوری اطالعات استفاده شده است .دادههای جمعآوری
شده با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی،آزمون  tدرگروههای مستقل t ،هتلينگ و
رگرسيون چند متغيره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .یافتههای پژوهش حاکی
از آن استکه ميانگين مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان مورد مطالعه 6/93از 34
و درسطح ضعيفی قرار دارد .بین ميانگين تفکر انتقادی دانشآموزان دو زبانه و يک
تاريخ دريافت مقاله 90/12/14 :تاريخ شروع بررسي 90/12/15 :تاريخ پذيرش مقاله91/6/29 :
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زبانه تفاوت معناداری وجود دارد و ميانگين تفکر انتقادی دانشآموزان دوزبانه ،هم در
مهارت کلی تفکر انتقادی و هم در برخی خرده مهارتهای تشکيل دهندة آن ،باالتر
از دانشآموزان يک زبانه است .نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره حاکی از معناداری
رگرسيون بوده و متغيرهاي زبان و جنسيت دانشآموز به ترتيب بيشترين سهم را در تبيين
متغير مالک داشته است .براساس يافتههای اين پژوهش میتوان گفت که دو زبانگی نه
فقط تهديد نيست ،بلکه در صورت توجه مناسب و به موقع به زبان مادری ،میتواند به
تقويت ديگر مهارتهای شناختی و از جمله مهارتهای تفکر انتقادی منجر شود.
کلیدواژهها :دوزبانگی ،مهارتهای تفکر انتقادی ،دانشآموزان دورة راهنمایی
تحصیلی

مقدمه

انسان امروزي بيش از هر زمان ديگري با گنجینة عظيمی از دانش و تجارب بشري
مواجه است و هر روز نيز بر گستره و سيطرة اين گنجینه افزوده ميشود .عليرغم اين که
دسترسي به اين گنجینه یا اطالعات از طريق منابع متعدد به سهولت ميسر شده است ،اما
انتخاب وگزينش اطالعات مناسب و به هنگام از بين انبوه اطالعات به کاري بس دشوار
تبديل شده است و نيازمند مهارتهايي فکري و ذهني بااليي است .مهارتهای فکری انواع
مختلفی دارندکه يکی از مهمترين آنها مهارت «تفکر انتقادی »1است .تفکر انتقادي به زبان
خيلي ساده به توانايي فرد براي تحليل و ارزشيابي اطالعات اطالق ميشود .متفکر انتقادي
سؤاالت اساسي و مسائلی را مطرح و آنها را بهطور صريح تنظيم ميکند ،به جمعآوري و
ارزيابي اطالعات مرتبط ميپردازد ،ايدههاي انتزاعي را مورد استفاده قرار ميدهد ،با ذهن باز
فکر ميکند و با ديگران بهطور اثربخش ارتباط برقرار ميسازد .اما متفکران غير انتقادي از
نگاهي خود محور به دنيا مينگرند ،پرسشها را با بلي و خير پاسخ ميدهند ،ديدگاه خود
را تنها ديدگاه معقول ميپندارند و واقعيتهاي ذهني خود را تنها واقعيتهاي موجود فرض
ميکنند (دورون 2و همکاران .)2006 ،از اين رو ،کسب مهارتهاي تفکر انتقادي در دنياي
امروز بيش از هر زمان ديگري به ضرورتي غير قابل انکار در بازارکار ،رويارويي با سؤاالت
مادي و معنوي ،ارزيابي ديدگاهها ،خطمشيهاي افراد ،مؤسسات و نهايت ًا مواجهه با مشکالت
اجتماعي تبديل شده است (هاتچر 3و اسپنسر.) 2005 ،4
صاحبنظران در خصوص ارتباط بین زبان و تفکر دیدگاههای متفاوتی مطرح ساختهاند.
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برخی زبان را مبنای تفکر و برخی ديگر آن را مستقل از تفکر میدانند .پيروان ديدگاه اول بر
اين باورند که نظام زبانی با قواعد دستوری و واژههایش ،تفکر را میسازد و برای ساختن آن
ضرورت دارد .به باور ورف )1956( 5زبان صرف ًا ابزار بازآفرینی و تبدیل ایدههای ذهنی به
عالئم صوتی نیست ،بلکه سازندة ایدههای ذهنی است و افراد طبیعت را در راستای خطوط
ترسیم شدة زبان مادری خود باز میشناسند .وی ادعا میکند که زبان شکل تفکر را تعيين
میکند .از اين رو افراد چند زبانه برای هر زبانی که در آن تبحر دارند ،الگوهای متفاوتی از تفکر
را مورد استفاده قرار میدهند .پيروان ديدگاه دوم ،زبان و تفکر را مستقل از همديگر میدانند
و معتقدند رابطة بین صدای یک واژه و معنای آن ،بهجز در موارد محدودی مانند نام آواها،
رابطهای قراردادی است .معنایی که با یک سری آواهای گفتاری تداعی میشود ذاتی نیست،
بلکه باید آن را فرا گرفت .بنابراین منشاء اصلی معنا ،بر تجربیات جهان و ذهن استوار است؛
تجربیاتی که ماهیت غیر زبانی دارند .از اين رو ،به نظر میرسد که تفکر ،همواره با تصورات
و مفاهیمی که در بردارد ،مستقل از زبان به وجود میآید (استاینبرگ .)1387 ،6جان الک،7
فیلسوف شهير انگليسی نيز بر اين باور است که ارتباط بین زبان و تفکر بهگونهای است که تفکر
مستقل از زبان است ،اما زبان محصول تفکر است .با فرض چنین رابطهای ،زبان نقش اساسی
را بهعهده دارد و در واقع وسیلهای برای بیان یا تبادل فکر است (همان منبع).
منتقدان در نقد تلقی زبان بهعنوان مبنای تفکر ،استدالل میکنند که ،اگر زبان مبنای تفکر
میبود ،بايستی کودکان ناشنوا که زبان ندارند ،قادر به فکر کردن نمیبودند ،در حالی که اين
کودکان هنگام بازی یا ساير فعاليتها ،درست مانند کودکان شنوا رفتاری هوشمندانه و مبتنی
بر منطق را نسبت به محیط از خود نشان میدهند .اگرچه ،هر کدام از ديدگاههای فوق برای
اثبات ادعای خود به داليل و شواهد خاصی استناد میکنند ولی محتملترین رابطهای را که
میتوان بین زبان و تفکر فرض کرد این است که نظام فکری ذهن ریشه در منابعی دارد که از
زبان متمایزند .تنها وقتی که تفکر از طریق تجربیات کودک از اشیاء حوادث و موقعیتها در
جهان شکل گرفت ،امکان فراگیری زبان به وجود میآید .سپس با گذشت زمان ،نظام زبانی
کامل به واسطة تفکر شکل میگیرد.
ويگوتسکی )1978( 8معتقد است که زبان و تفکر به طور مجزا رشد میکنند ،ولی زبان
بهتدريج به ابزار نيرومندی برای تفکر تبديل میشود .وی به نوع خاصی از سخن گفتن ،که
از آن بهعنوان حرف زدن با خود ياد میکند ،اشاره مینماید که از حرف زدن اجتماعی ،که
کودک از آن هنگامِ برقراری ارتباط با ايدهها از آن استفاده میکند ،متمايز است .البته انکار
زبان بهعنوان مبنای تفکر بدان معنا نیست که زبان هرگز بر محتوا یا جهتدهی به افکار
خاص نقشی ندارد .ويگوتسکی کارکرد اولية زبان را ایجاد ارتباط و تعامل اجتماعی میداند
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و نقش آن را در فرايند رشد ذهنی و ارتباط والدين با کودک بسيار مهم ارزيابی میکند.
در اين نظريه تمامی کارکردهای شناختی برتر انسان مانند حافظة منطقی ،توجه آزاد ،تفکر
گفتاری ،تشکيل مفهوم و نظام گفتاری در بافت اجتماعی و از طريق درونی شدن پيشرفته،
قابل تبديل به پديده روانی هستند .وی مفهوم زبان و شناخت را به بعد فرهنگی گسترش
داده و بر اهميت کيفيت تعامل اجتماعی و فرهنگی در رشد زبان ،تنوع و تفاوتهای فرهنگی
تأکيد میکند (عارفی.)1382 ،
دو زبانگی 9پدیدهای است جهانی که در اکثر کشورهای جهان وجود دارد .دو زبانگی
به استفادة منظم از دو زبان اطالق میشود و کودکان دو زبانه کودکانی هستند که در زندگی
روزمره خود در خانه و مدرسه ،نيازمند استفاده از دو زبان هستند (هارتسويکر .)2008 ،10دو
زبانگی حالتی است که فرد به زبانی غير از زبان مادری خود آموزش میبيند .زبان مادری اولين
زبان آموخته شده توسط فرد است که بدان تکلم میکند ،با آن رشد میيابد و عناصر فرهنگی
و اجتماعی محيط خود را به وسيلة آن لمس و درک مینماید .اصطالح دو زبانگی را میتوان
در مورد افراد و اجتماعاتی به کاربرد که از دو زبان در ارتباطهای استفاده میکنند (مدرسی،
 .)1378در دو زبانگیِ آموزشی يا مدرسهای ،شخص زبان ديگر يا زبان غير مادری را در روند
آموزش رسمی و در مدرسه فرا میگيرد و برای آن برنامه رسمی زبانآموزی طراحی میشود.
در خصوص پيامدهای دو زبانگی در رشد شناختی ،سازگاری اجتماعی و پيشرفت
تحصيلی کودکان نيز توافق نظر چندانی بين صاحبنظران وجود ندارد .برخی از مطالعات به
تأثيرات مخرب دو زبانگی بر عوامل شناختی اشاره کردهاند (براک 11و پری1938 ،12؛ کارو،13
1957؛ هاريس1948 ،14؛ سير .)1994 ،15اين گروه ،پدیدة دو زبانگی را مانعی بر سر راه رشد
شناختی و سازگاری اجتماعی و عاملی برای مساعد ساختن لکنت و اختالل زبان میدانند.
به باور آنها ،کودک در بدو ورود به مدرسه همزمان با دو وظيفة سنگين يادگيری زبان دوم
و يادگيری خواندن و نوشتن روبهرو میشود .در واقع کودک وادار میشود تا خواندن و
نوشتن را که خود مهارتی مهم و پايهای است ،به زبانی که هنور با آن نامانوس است بياموزد
(سپهر .)1383،این عمل موجب عقبافتادگی مرحلة تکلم درکودک شده و تفاوتهای
دستوری در زبان به اختالل و بینظمی فکری منجر میشود .مخالفان دو زبانگی معتقدند که
در شروع گفتار آثار دو زبانگی کام ً
ال مشهود نیست ،اما با گذشت زمان بهتدريج آشکارتر
ِ
کودک دو زبانه هنگام ورود به مدرسه چنان از نظر گفتاری عقب میماند که آمادگی
میشود.
درک دروس را ندارد و سازگاری او با عوامل و شرایط محیطی مدرسه نسبت به کودکان یک
زبانی به مراتب دشوارتر است .ناتوانی کودک دوزبانه در بیان مناسب مطالب موجب نگرانی
بیش از حد درکودک شده و به همین دلیل کودکان دو زبانه با موانع سختی در سازگاری
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تحصیلی روبهرو میگردند و به زحمت میتوانند به موفقیت تحصیلی دست یابند .این
صاحبنظران معتقدند که تأثیر منفی دو زبانگی در سازگاری عاطفی و اجتماعی کودک بیش
از موفقیت تحصیلی است .به دلیل بیان نامناسب مطالب ،این کودکان مورد تمسخر کودکان
دیگر قرار میگیرند و پیامد این وضع احساس خشم و افسردگی در این کودکان است .در
نتیجه ،این کودکان ازگفتگو با دیگران خودداری کرده به کودکانی خموش تبدیل میشوند و
این حالت بر تکامل شخصیتی آنها اثر منفی بجا میگذارد (علوی.)1380 ،
در مقابل ،گروه دیگری دوزبانگی را ،بهويژه اگر در دورة کودکی حادث شود ،فرصت
مغتنمی برای برقراری ارتباط بهتر با محیط پيرامون و دست يابی به رشد شناختی ،عاطفی
و اجتماعی الزم به شمار میآورند و معتقدند که آموزش زبان دوم به کودکانی که زبان
مادریشان زبانی غیر از زبان رسمی است ،فرصت الزم را برای توسعة مهارتهای شناختی
فراهم میسازد (براهنی .)1371،باورمندان به پيامدهای مثبت دو زبانگی با استناد به نتايج
پژوهشهای علوم شناختی مبتنی بر نظریة انتقال مهارتها ،ادعا میکنند که مهارتها و دانش
تحصیل شده در زبان اول به زبان دوم منتقل شده و یادگیری واژگان مربوطه را در زبان دوم
بهطور قابل مالحظهای تسهیل مینماید (گلدمن 16و همکاران ،به نقل از کشاورز.)1385 ،
ويگوتسکی معتقد است که دو زبانگی موجب توسعة تواناييهای شناختی ،مهارتهای فرا
زبانی و روانی کالمی شده و در دوران کودکی برای فرد پيامدهای مثبت بيشتری در مقايسه با
بزرگسالی به همراه دارد .بهعالوه میتواند مهارتهای زبان اصلی را افزايش دهد و نواقص
آن را جبران کند (ريموند 17و همکاران.)2002،
نتايج پژوهشهای انجام شده در خصوص ارتباط دوزبانگی و تفکر و پيامدهای مثبت
و منفی دوزبانگی نيز همانند ديدگاههای فوق متفاوت و گاه متناقض میباشند .بسياری از
پژوهشگران براين باورند که دوزبانگی با عوامل شناختی چون حل مسئله ،تفکر خالق،
مهارتهای تفکر واگرا ،حوزه استقالل ،تشکيل مفهوم و انعطاف شناختی ارتباط دارد (بيلی
استوک2007 ،18؛ گانينگ1981 19؛ کونکا1997 ،20؛ استفانز .)1997 ،21براهنی ( )1371دريافته
است که دو زبانگی موجب دشواری در درک دقیق معنای پیامها و اطالعات کتبی و شفاهی
و سوء تفاهم احتمالی در مراودات اجتماعی است ،با اين وجود ،در صورتی که فرد دو زبانه
از لحاظ اجتماعی و اقتصادی با افراد یک زبانه همتراز شود ،دوزبانگی با غنای ادراکی و
فکری فرد همراه میشود .احمدی مهر ( )1371نشان داده است که دانشآموزان دو زبانة
دختر و پسر در یادگیری واژگان انگلیسی در مقايسه همتايان یک زبانه :خود عملکرد بهتری
دارند و دو زبانگی باعث عملکرد بهتر ذهنی و زبانی میشود .نوريه و همکاران ()1371
مهمترین علل افت تحصیلی دانشآموزان دو زبانه را آشنا نبودن این دانشآموزان به زبان
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فارسی و مشکل آنها در درک و فهم ارزيابی کردهاند .احمدپور ( )1372در بررسی تأثیر دو
زبانگی بر جریان یادگیری دانشآموزان نتيجه گرفته است که بین دو گروه آزمایش (دو زبانه)
و گواه (یک زبانه) از لحاظ میزان شرکت در فعالیتهای گروهی ،ارتباط با دیگران ،قبول
و پذیرش مسئولیت ،همکاری با دیگران و دوستیابی تفاوت معناداری وجود دارد ،ولی
از لحاظ میزان یادگیری دروس دیکته و ریاضی ،رضایت از محیط مدرسه ،عالقه به درس
و تحصیل و رعایت مقررات مدرسه بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد .يافتههای
خوشرو ( )1375در بررسی تأثیر دو زبانه بودن بر پیشرفت تحصیلی و هوش دانشآموزان
دورة ابتدایی حاکی از آن است که پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوزبانه در درس امال،
فارسی و علوم از دانشآموزان یک زبانه کمتر است ولی پیشرفت تحصیلی هر دو گروه در
درس ریاضی تفاوت معناداری ندارد .کمالی ( )1378دو زبانگی را عامل تعیین کنندهای در
عملکرد آموزشی کودکان دو زبانه محسوب نکرده ولی عوامل اجتماعی  -فرهنگی ،شرایط
دو زبانه شدن و نیز غنای دروندادهای زبانی را از عوامل تعیین کننده در عملکردهای
تحصیلی کودکان دو زبانه برشمرده است.
هوسپیان ( )1378نشان داده است که کودکان دو زبانة ارمنی  -فارسی به لحاظ تواناییهای
معنا شناختی در زبان فارسی و عملکرد تحصیلی ،نسبت به کودکان تک زبانة فارسی در سطح
پایینتری قرار دارند .يافتههای شیویاری ( )1378حاکی از آن است که دانشآموزان پسر دو
زبانه نسبت به دانشآموزان پسر تک زبانه برای رفتارهای سازگارانه و استقالل اجتماعی از
کفایتها و مهارتهای الزم و کافی برخوردار نیستند .شمس و امامیپور( )1381دریافتهاند
که سبک یادگیری دانشآموزان یک زبانه از دو زبانة کرد شهودیتر است ،دانشآموزان
یک زبانه در مقایسه با دو زبانه سبک یادگیری دیداری بیشتری دارند؛ اما دانشآموزان
دو زبانه سبک یادگیری کالمی بیشتری از یک زبانهها دارند .جايتسنا )1980( 22دریافت
که نیمکرة غربی مغز در پردازش زبان دوم نقش دارد و سن و نحوة اکتساب زبان در نوع
تفکر انتقادی فرد دو زبانه موثر است .سير ( )1994نشان داد که کودکان دو زبانه نواحی
روستايی در مقايسه با کودکان يک زبانه ،نمرههای پايينتری در آزمون هوش کسب کردهاند.
اين نمرات از هفت تا يازده سالگی سير صعودی داشته است ،اما در نواحی شهری تفاوت
قابل مالحظهای ميان کودکان يک زبانه و دو زبانه مشاهده نشد .بر اساس آنچه مطرح شد
ميتوان گفت که مسئلة اساسي اين پژوهش آن است که بين دو زبانگی و مهارتهای تفکر
انتقادی چه رابطهای وجود دارد؟ آيا مهارتهای تفکر انتقادی در کودکان دو زبانه و يک
زبانه تفاوت دارد؟ برای دستيابی به اهداف پژوهش ،يک سؤال و دو فرضية پژوهشی به
شرح زير پيشبينی شده است.
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سؤال پژوهشی :مهارتهای تفکر انتقادی در دانشآموزان دو زبانه و يک زبانة دورة
راهنمایی تحصیلی در چه سطحی است؟
فرضية پژوهشی اول :بين ميزان مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان دو زبانه و يک
زبانة دورة راهنمايي تحصیلی تفاوت وجود دارد.
فرضية پژوهشی دوم :بين ميزان مؤلفههای تشکيل دهندة مهارتهای تفکر انتقادی
(استدالل استقرايي ،استدالل قياسي ،تحليل ،استنباط و ارزشيابي) دانشآموزان دو زبانه و يک
زبانة دورة راهنمايي تحصیلی تفاوت وجود دارد.
فرضية پژوهشی سوم :عوامل زبان و جنسيت میتواند بخشی از واريانس نمرة مهارتهای
تفکر انتقادی را در دانشآموزان دورة راهنمايي تحصیلی تبيين کند.

روششناسی پژوهش

روش پژوهش حاضر پس رویدادی یا ع ّلی -مقایسهای است .جامعة آماری تحقیق را
تمامی دانشآموزان دورة راهنمایی تحصیلی شهر کرمانشاه که تعداد آنان  47177نفر است،
تشکیل میدهد .تعداد  381نفر ( 220دانشآموز يک زبانة فارسی زبان و  161دانش دوزبانة
کردی -فارسی زبان )25به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شده و مورد
مطالعه قرار گرفته است .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامة سنجش مهارتهای تفکر
انتقادی فرم ب کالیفرنیا است که با مراجعه به مدارس راهنمایی و در حضور پژوهشگران
تکمیل گردیده است .پايايي و روايي اين پرسشنامه در پژوهشهای مختلف خارجی و
داخلی مورد تأييد قرار گرفته است .در اين پژوهش نيز روايي محتوای آن با کمک  10نفر
از متخصصان تعيين و در قالب هشت پرسش متناسب با ويژگيها و شرایط پاسخگويان
تغییراتی داده شد .پايايي آن نيز پس از اجرا در ميان  30نفر از جامعة آماری و بر اساس
روش کودر يچاردسون و بازآزمايي  0/79و  0/75تعيين گرديد .در تجزيه و تحلیل دادهها از
شاخصهای آمار توصیفی و آزمون  tدر گروههای مستقل t،هتلينگ و رگرسيون چند متغيره
استفاده شده است .اين آزمون از  34سؤال در  5بخش مربوط به مهارتهای تحلیل انتقادی،
استنباط انتقادی ،استدالل قیاسی ،استدالل استقرایی و ارزشیابی ،به ترتیب از ()9 ،5 ،6 ،5 ،9
سؤال تشکيل شده است .حداقل و حداکثر نمرة آزمون تفکر انتقادی بين صفر و  34است .به
پاسخهای درست نمرة يک و به ساير پاسخها صفر تعلق میگيرد .در تفسیر توصيفی میانگین
نمرات بهدست آمده از مهارت تفکر انتقادی از جدول زیر استفاده شده است.
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جدول  .1مقیاس تفسیر نمرات مهارت تفکر انتقادی
0-6/8
خیلی ضعیف

نمره
تفسیر

6/9-13/6
ضعیف

20/5-27/2
قوی

13/7-20/4
متوسط

27/3-34
خیلی قوی

يافتههای پژوهش

اطالعات ارائه شده در جدول شماره ( )2حاکی از آن است که ميانگين مهارتهای تفکر
انتقادی دانشآموزان مورد مطالعه  6/93از  34و در سطح ضعيف قرار دارد .اين ميزان برای
خرده مهارت تحليل انتقادی  1/30از9؛ استنباط انتقادی  0/96از 5؛ استدالل قياسی 1/64
از6؛ استدالل استقرايي  0/94از  5و ارزيابی انتقادی  2/09از  9ارزيابی شده است .ميانگين
مهارت تفکر انتقادی دانشآموزان دو زبانه و يک زبانه به ترتيب  7/43و  6/57و در سطح
ضعيف و خيلی ضعيف قرار دارد .بر اين اساس ميانگين نمرة تفکر انتقادی دانشآموزان
دوزبانه ،هم در مهارتهای کلی تفکر انتقادی و هم در خرده مهارتهای تشکيل دهندة آن،
باالتر از دانشآموزان يک زبانه است.
جدول  .2توصيف ميانگين نمرة مهارتهای تفکر انتقادی و مؤلفههای تشکيل دهندة آن در
دانشآموزان مورد مطالعه
تحليل
انتقادی

استنباط
انتقادی

استدالل
قياسی

استدالل
استقرايي

ارزيابی
انتقادی

مهارتهای
تفکر انتقادی

میانگین

1/3

0/83

1/52

0/9

2/03

6/57

انحراف
معیار

0/99

0/8

1/04

0/84

1/18

2/44

میانگین

1/30

1/14

1/81

1

2/18

7/43

انحراف
معیار

0/99

0/91

1/04

1

1/28

2/63

میانگین

1/30

0/96

1/64

0/94

2/09

6/93

انحراف
معیار

0/99

0/86

1/06

0/91

1/22

2/56

نوع زبان

یک زبانه

دوزبانه

کل

مقایسة میانگین مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان دو زبانه و يک زبانه نشان
میدهدکه بین ميانگين تفکر انتقادی اين دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد [(،)a=0/01
( ])t=3/27( ،)df=379و با  99درصد اطمینان میتوان فرض صفر را رد کرد .بهعبارت
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دیگر نتایج آزمون حاکی از آن است که ميانگين تفکر انتقادی دانشآموزان دو زبانه بیش از
دانشآموزان تک زبانه است .همچنين ،مقايسة ميانگين نمرة دانشآموزان دو زبانه و يک زبانه
در مؤلفههای پنج گانة تشکيل دهندة تفکر انتقادی نشان میدهد که تفاوتهای مشاهده شده
بين اين دو گروه تنها در مهارتهای استنباط انتقادی و استدالل قياسی در سطح ()α=0/05
معنادار است و تفاوتهای مشاهده شده در سه مؤلفة تحليل انتقادی ،استدالل استقرايي و
ارزيابی انتقادی در سطح مورد اشاره معنادار نيست (جدول  .)3نتايج آزمون  tهتلينگ نيز
وجود تفاوت معنادار بين مؤلفه های تفکر انتقادی را در دو گروه تأييد میکند (جدول .)4
بهعالوه ،مقدار اندازة اثر برای مهارت تفکر انتقادی برابر  0/46میباشد و نشان میدهد
مهارتهای تفکر انتقادی 63درصد دانشآموزان دو زبانه باالتر از دانشآموزان يک زبانه
است .اين ميزان برای خرده مهارتهای استنباط انتقادی و استدالل قياسی به ترتيب برابر
 0/37و  0/12بوده و نشان دهندة آن است که به ترتيب مهارت استنباط انتقادی 64درصد
و مهارت استدالل قياسی  54درصد دانشآموزان دو زبانه از دانشآموزان يک زبانه بيشتر
است .26اندازة اثر بين دو گروه بر اساس شاخص کوهن نيز در حد متوسط ارزيابی میشود.
خالصة نتايج آزمون در جدول ( )3ارائه شده است.
ک زبانه و دو زبانه
جدول شماره  .3مقایسة تفکر انتقادی و مؤلفههای آن در دانشآموزان ت 
مؤلفههای
انتقادی

آماره
تفکر

یک زبانه

دو زبانه
میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

مقدار معناداری
sig
t

اندازه
اثر
ES

تحليل انتقادی

1/30

0/99

1/30

0/99

0/18

0/97

-

استنباط انتقادی

1/14

0/91

0/83

0/8

3/46

0/001

0/37

استدالل قياسی

1/64

1/06

1/52

1/04

2/76

0/006

0/12

1

0/94

0/9

0/84

1/05

0/29

-

ارزيابی انتقادی

2/18

1/22

2/03

1/28

1/20

0/229

-

مهارت تفکر انتقادی

7/43

2/63

6/57

2/44

3/27

0/001

0/35

استدالل استقرايي

جدول .4مقايسه ميانگين مؤلفههای تفکر انتقادی در دانشآموزان دو زبانه و يک زبانه
آماره

مقدار

F

درجة آزادی فرض

سطح معناداری

 tهتلينگ

0/049

3/69

5

0/003
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بهمنظور تعيين سهم و نقش هركدام از متغيرهاي پيش بين (زبان و جنسيت دانشآموز)
در متغيرمالک (ميزان نمرة نهايي مهارتهای تفکر انتقادی) از آزمون رگرسيون چند متغيره
استفاده شد .نتايج آزمون حاکی از معنادار بودن رگرسيون بوده و متغيرهاي زبان دانشآموز
(دو زبانگی و يک زبانگی) و جنسيت آنها به ترتيب بيشترين سهم را در تبيين متغير مالک
داشته است 7/77( .و  .)p › 0/001 ،F )1 ،379( )10/68اين يافته نشان میدهد که متغير
پيش بين زبان به تنهايي توانايي پيشبيني 16/6درصد ،جنسيت دانشآموز به تنهايي قادر
پيشبينی 11درصد و حضور هر دو متغير با هم توانايي تبيين 16/5درصد از تغييرات متغير
مالك ،يعني مهارت تفکر انتقادی دانشآموز را دارند .خالصة نتايج در جداول ( 5تا )7ارائه
شده است.
جدول  .5نتايج تحليل واريانس برای تعيين اعتبار رگرسيون
مجموع
مجذورات

منبع تغییر

مدل 1

مدل 2

ميانگين مجموع
درجه آزادی
مجذورات

رگرسيون

68/095

1

باقيمانده

2417/26

379

کل

963/60

380

رگرسيون

98/15

2

باقيمانده

2387/21

378

کل

2485/36

380

F

سطح
معناداری

68/095
6/38

10/68

0/001

49/07
6/74

7/77

0/001

جدول شماره  .6خالصه نتايج مدل رگرسيون
مدل رگرسیون

ضریب غیراستاندارد

ضریب استاندارد

مقدار t

B

استاندارد خطا

بتا

1

ثابت زبان

0/717
0/853

0/394
0/262

0/166

14/49
3/27

2

ثابت زبان
جنسیت

4/89
0/853
0/562

0/545
0/261
0/258

0/165
0/110

8/974
3/272
2/181

سطح
معناداری P
0/001
0/001
0/001
0/001
0/030
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جدول شماره  .7نتايج آزمون رگرسيون بر اساس روش گامبهگام
متغيرهاي پيشبين

بتا Beta

سطح معناداري P

دو زبانگی و يک زبانگی دانشآموز به تنهايي

0/166

0/001

جنسيت دانشآموز به تنهايي

0/110

0/030

دو زبانگی و يک زبانگی با جنسيت دانشآموز

0/165

0/001

بحث و نتيجهگيری

يافتههاي اين پژوهش حاکي از آن است که سطح مهارتهاي تفکر انتقادي و مؤلفههاي
تشکيل دهندة آن در در هر دو گروه دانشآموزان مورد بررسي در حد پاييني قرار دارد .محمدي
و خليلي ( ،)1383اسالمي ( )1383و کريمی ( )1389نيز در پژوهشهاي جداگانهاي با بررسي
مهارتهاي تفکر انتقادي دانشجويان و مديران به نتايج نسبت ًا مشابهي دست يافته و نشان دادهاند
که سطح مهارت تفکر انتقادي در گروههای مورد بررسی آنها در سطح پاييني قرار دارد.
برخورداري ( )1387در مطالعة خود ،نمرة تفکر انتقادي 81درصد از دانشجويان را پايين ارزيابي
کرده است .در اين رابطه نتايج پژوهش توماس ،)1999( 27حاکي از آن است که تعداد زيادي از
معلمان آگاهي اندکي از مفهوم تفکر انتقادي و استانداردهاي آن دارند که اين امر موجب شده
است معلمان در هنگام آموزش تالش الزم را در پرورش مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان
به عمل نياورند پاول ،)2000( 28با بررسي  38دانشگاه دولتي و  28دانشگاه خصوصي اعالم
داشته است با وجود اين که همة اساتيد آموزش تفکر انتقادي را بهعنوان يک هدف اصلي
دانشگاهها پذيرفتهاند ،ولي عدة کمي از آنها تعريف روشني از اين مفهوم دارند و از مؤلفههاي
تشکيل دهندة آن بيخبر هستند (به نقل از ملکي و حبیبیپور .)1386 ،يکي از داليل احتمالي
پايين بودن مهارتهاي تفکر انتقادي دانشآموزان را ميتوان بياطالعي آنان از ماهيت تفکر
انتقادي و فعاليتهاي تشکيل دهندة آن ،تأکيد اندک معلمان بر روشهای تدريس فعال و مغفول
ماندن پرورش مهارتهای تفکر انتقادی در محتوای برنامههای درسی رسمی دانست.
عليرغم پايين بودن ميانگين تفکر انتقادی دانشآموزان دو زبانه و يک زبانه در هر دو
گروه مورد بررسی ،يافتههای اين پژوهش حاکی از آن است که بين مهارتهای تفکر انتقادی
دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد و دانشآموزان دو زبانه در مجموع از سطح باالتری از
مهارت تفکر انتقادی در مقايسه با همتايان يک زبانه خود برخوردارند .البته اين تفاوت تنها
در دو مؤلفه از پنج مؤلفة تشکيل دهندة مهارت تفکر انتقادی معنادار است و اندازة اثر آن
در حد متوسطی ارزيابی میشود .اين يافته ،با نتايج بسياری از پژوهشهای اخير که حکايت
از اثرات تقويت کنندگی دو زبانگی و تأثيرآن بر عملکردهای شناختی ،مانند کنترل شناختی،
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دقت انتخابی (بيلي ستوک)2007،؛ مهارتهای تفکر واگرا (کوناکا ،)1997 ،حل مسئله
(استفانز)1997،؛ تفکر انتقادی و حل مسئله بالينی (گانينگ )1981،و انعطافپذيری شناختی
در توانايي انجام تکاليف شفاهی و فضايي (بين زو )1977 ،27و تفکر انتقادی و منش (ریموند
و همکاران)2002 ،؛ پرورش مهارتهای شناختی (احمدیمهر )1371،و (براهنی)1371،
تأکيدکردهاند ،همخوانی دارد .در مقابل ،يافتههای اين پژوهش با نتايج پژوهشهای براک
و پری ()1938؛ کارو ()1957؛ هاريس ()1948؛ سير()1923؛ هوسپیان ()1378؛ شیویاری
( )1378و بکر )1988( 30که به تأثيرات مخرب دو زبانگی بر عوامل شناختی و اختالالت
زبانی اشاره کردهاند ،ناهمخوان است .به نظر میرسد ،وجود همخوانی ميان يافتههای اين
پژوهش با پژوهشهای قبلی با عنايت به مبانی قوی حمايت کننده از اثرات مثبت دو زبانگی،
وجود تفاوت معنادار در ميانگين مهارت تفکر انتقادی به نفع دانشآموزان دو زبانه در مقايسه
با همساالن يک زبانة آنها امری طبيعی باشد .احتماالً نوع دو زبانه شدن ،تبحر و مهارت افراد
در زبان دوم و غنای محيط و فرصتهای فراهم شده برای زبان دوم از جمله عوامل تسهيل
کنندة مهارتهای تفکر انتقادی در دانشآموزان دو زبانة مورد مطالعه باشد .کونرت)2010( 31
از سه نوع دوزبانگی ،شامل دو زبانگی همزمان ،متوالی و دو زبانگی آموزشی نام برده
است .در دوزبانگی همزمان ،تجربة دوزبانگی کمی بعد از تولد و زمانی که اعضای خانواده
يا سرپرستان به دو زبان متفاوت صحبت میکنند ،شروع میشود .دردو زبانگیِ همزمان
پيشرفت يادگيرنده تحت تأثير مدت زمان و فشردگی استفاده از هر زبان حاصل میشود.
دو زبانههای همزمان در صورت تداوم دروندادها و فرصتهای معنادار میتوانند تبديل به
سخنگويان ماهری در هر دو زبان شوند .در دوزبانگی متوالی ،در اغلب موارد ،زبان اول
(زبان خانه) بهعنوان زبان اقليت و زبان دوم بهعنوان زبان اکثريت مورد توجه قرار میگيرد.
در دو زبانگی رسمی ،زبان رسمی و آموزشی کشور با زبان اول فرد متفاوت است و او برای
برخورداری از آموزش ،ناچار به يادگيری زبان دوم است .در ايران كه داراي اقليتهاي قومي
مختلف با گونههاي زباني زياد ميباشد ،شيوة غالب دو زبانه شدن از طريق آموزش رسمي
است (فياضی بارجينی .)1389 ،بر اساس ديدگاه کونرت ( )2010هر کدام از اين شيوههای
دوزبانگی در کنار ساير متغيرهای محيطی میتواند موجب تضعيف يا تقويت يادگيری زبان
دوم شده و اثرات شناختی متفاوتی به دنبال داشته باشد.
ريموند و همکاران ( ،)2002ناهمخوانی بين يافتههای اخير در زمينة ارتباط دوزبانگی و
مهارتهای شناختی با يافتههای قديمیتر را ناشی از مشکالت روششناسی همچون عدم
توافق بر تعاريف دو زبانگی ،دشواری تعيين سطح دو زبانگی ،ناتوانی در کنترل متغيرهای
همبسته با هوشبهر مانند سن ،جنس ،زمينة اقتصادی اجتماعی و سطح آموزش ،نابرابری
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نمونهها در سنجش مهارت زبانی و استفاده از آزمونهای غير استاندارد در پژوهشهای
قديمیتر میدانند .عامل ديگری که شايد کمتر در اين تحقيقات مورد توجه قرار گرفته است،
زمان و محدودة دو زبانه شدن است .احتماالً اثرات منفی دو زبانگی در سنين و دورههای
تحصيلی پايينتر که هنوز کودکان دو زبانه مهارت کافی را در زبان دوم پيدا نکردهاند ،بيش از
سنين و دورههای تحصيلی باالتر باشد .دورة راهنمايي دوران به حداکثر رسيدن تواناييهای
جسمی و ذهنی افراد است و شايد فراهم شدن ،محيط غنی و محرک بويژه با حضور پر
رنگ رسانههای ديداری چون تلويزيون ،توانسته است اثرات منفی احتمالی ناشی از يادگيری
زبان دوم را به حداقل برساند .بهعالوه ،زبان کردی (زبان اول) با زبان فارسی دارای ريشهها
و اشتراکات بسياری است که احتماال اين امر به تقويت کودکان دو زبانة کرد زبان در زبان
فارسی بويژه در دورة راهنمايي شده و افزايش نسبی ميانگين تفکر انتقادی را در آنها موجب
شده است.
مخالفان دو زبانگی را میتوان به دو گروه تقسيم کرد .گروه اول کسانی هستند که نگران
اثرات مخرب دو زبانگی بر کارکردهای شناختی و عملکردی فرد هستند و برای اجتناب از
آن ،راه چاره را در حذف زبان اول دانسته و تالش میکنند از همان ابتدا با بیتوجهی به زبان
مادری کودک و تکلم با زبان رسمی ،کودک را از پيامدهای مثبت يادگيری دو زبان محروم
سازند .گروه دوم کسانی هستند که بدون توجه به شرايط و مقتضيات سياسی ،فرهنگی و
ِ
آموزش صرف ًا به زبان مادری دارند و زمينة محروميت کودک از
اجتماعی جامعه اصرار بر
پيامدهای مثبت دوزبانگی فراهم میسازند .براين اساس ،پيشنهاد میشود دو زبانگی نه
بهعنوان يک تهديد ،بلکه بهعنوان يک فرصت تلقی شود و زبان مادری در کنار زبان رسمی،
بويژه در دورة ابتدايي مورد توجه الزم قرار گيرد.
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