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Objectives The present study compared executive functions and creative thinking in older monolingual 
and bilingual adults.
Methods & Materials This was a descriptive study with a causal-comparative design. Study population 
consisted of all elderly people enjoying parks in Tehran City, Iran to spend their leisure time. Of whom, 
100 elderlies, including 50 monolinguals (Persian), and 50 bilinguals (Azeri-Persian) aged 60-80 years were 
selected using convenience sampling method and based on the inclusion criteria. The subjects were fully 
conscious, able to answer the questions, and accessible. The data collection tools were digit span memory 
test, Wechsler adult intelligence scale, D2 test of attention, continuous performance test, and Torrance 
tests of creative thinking. For analyzing the obtained data, multivariate analysis of variance and pairwise 
comparison tests were used.
Results There was a significant difference between bilinguals and monolinguals in terms of forward span 
memory, backward span memory, and total working memory. Also, bilinguals reported a higher perfor-
mance in the dimensions of selective attention and the dimensions of cognitive inhibition.
Conclusion Bilingualism can improve cognitive function in the elderly. It is suggested that in future stud-
ies, while assessing the effect of bilingualism on the prevention of dementia, people be encouraged to 
learn a second language.
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Extended Abstract

1. Objectives

any studies have reported that bilin-
guals are intellectually superior to 
their monolingual counterparts. Re-
search in the United States and India 
have suggested that speaking 2 lan-

guages can protect a person from cognitive impair-

M
ment after stroke. These studies indicate that bilingual 
people have a more normal cognitive functioning than 
monolingual subjects after a stroke [1]. It seems that 
the process of bilingual acquisition and their simulta-
neous management and control, increase the ability of 
bilingual people to properly control the resources and 
cognitive functions. Moreover, they use symbolic and 
abstract representations for problem solving and cre-
ative thinking [2]. The current study aimed to compare 
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executive functioning and creative thinking in older 
monolingual and bilingual adults.

2. Methods and Materials

This was a descriptive study with a causal-compara-
tive design. It was approved by the Ethics Committee 
of Kharazmi University. Study population consisted of 
all elderly people visiting parks in Tehran City, Iran to 
spend leisure time. Of whom, 100 elderlies, including 
50 monolinguals (Persian), and 50 bilinguals (Azeri-Per-
sian) aged 60-80 years were selected using convenience 
sampling method. The inclusion criteria considered the 
study participants’ age, marital status, educational level, 
financial status, and bilingualism or monolingualism. 
The subjects were fully conscious, able to answer the 
questions, and accessible. The data collection tools were 
digit span memory test, Wechsler adult intelligence scale, 
D2 test of attention, continuous performance test, and 
Torrance tests of creative thinking.

3. Results

Data analysis was conducted by SPSS. Kolmogorov-
Smirnov test was used to test the normality of data dis-
tribution. In addition, the Chi-squared test and t test 
were performed to assess the homogeneity of samples 
in terms of age, marital status, education, financial sta-
tus, and bilingualism or monolingualism. For answer-
ing research questions, Multivariate Analysis of Vari-
ance (MANOVA) and pairwise comparisons (Least 
Significant Difference [LSD]) were used.

Results indicated a significant difference between the 
mean scores of bilinguals and monolinguals in terms 
of forward span memory, backward span memory, 
and total working memory, where bilinguals reported 
higher performance. In other words, bilinguals had 
higher mean scores in working memory and its dimen-
sions. As a result, they have a better working memory 
in comparison with monolinguals. With respect to the 
mean scores of the dimensions of selective attention 
(processed targets, concentration performance, and the 
number of incorrect responses), there was also a sig-
nificant difference between the 2 groups. In addition, 
processed targets and the concentration performance of 
bilinguals were better, and monolinguals had a higher 
number of incorrect responses. In other words, bilin-
gual elderly subjects had higher selective attention and 
lower attentional error in comparison with monolin-
gual elderly participants.

Results of this study also reported a significant dif-
ference between the study groups in terms of cogni-
tive inhibition and its dimensions (correct response, 
omission error, commitment error, and response time). 
Bilinguals had a higher number of correct responses, 
while monolinguals had higher mean scores in terms of 
omission error, commitment error, and response time. 
Two study groups also significantly differed in terms of 
creativity and its dimensions (innovation, fluency, flex-
ibility), where bilinguals had higher mean scores of in-
novation and flexibility, and monolinguals had higher 
mean fluency. 

With respect to elaboration, as another dimension of 
creativity, no significant difference was found between 
bilinguals and monolinguals. Overall, bilingual elder-
lies had better creativity in terms of innovation and 
flexibility, while monolingual elderlies were better in 
terms of elaboration.

4. Conclusion

The results of this study revealed that bilingualism can 
improve the cognitive functions. Therefore, it seems 
that encouraging people to learn a second language 
is useful. Previous studies have reported the negative 
impact of bilingualism on the cognitive abilities of in-
dividuals, and considered it as an inhibitor of cognitive 
development. However, most recent cognitive devel-
opment studies have reported that it not only lacks any 
negative impact on the development and acquisition of 
cognitive ability, but even has a positive effect on those 
items, too. Learning a second language in childhood is 
associated with an increase in the cognitive ability and 
mental processes, compared to monolingual children. 

Various studies present a list of bilingualism benefits on 
cognitive abilities such as intelligence, creativity, diver-
gent thinking, deductive reasoning, classification skills, 
problem solving, learning styles, and thinking flexibility.
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اهداف هدف این پژوهش مقایسه کارکردهای اجرایی و تفکر خالق در دوزبانه ها و یک زبانه های ساملند بود.
ساملندانی  همه  پژوهش  این  در  آماری  جامعه  است.  مقایسه ای  و  عّلی  و  توصیفی  مطالعات  نوع  از  تحقیق  این  پژوهش  روش  روش ها  و  مواد 
نفر   50( ساملند  نفر   100 پژوهش  این  در  می کنند.  پیدا  حضور  تهران  شهر  سطح  پارک های  در  فراغت  اوقات  گذراندن  برای  که  بودند 

مالک های  درنظرگرفنت  با  دردسرتس  منونه گیری  روش  به  سال   80 تا   60 سنی  دامنه  در  آذری فارسی(  دو زبانه  نفر   50 و  فارسی  تک زبانه 

وضعیت  دو زبانه بودن،  و  تک زبانه  تحصیالت،  میزان  تأهل،  وضعیت  سن،  همچون  پژوهش  مدنظر  متغیرهای  همچنین  و  خروجی  و  ورودی 

و  آزمون ها  به  پاسخگویی  به  قادر  و  هوشیار  کامالً  تهران،  شهر  ساکن  مطالعه شده  ساملندان  همه  شدند.  مطالعه  و  انتخاب  اقتصادی 

دی  آزمون  بزرگساالن،  وکسلر  هوش  آزمون  ارقام  فراخنای  خرده مقیاس  اندازه گیری  ابزارهای  از  اطالعات  گردآوری  برای  بودند.  دردسرتس 

2، آزمون عملکرد مداوم و آزمون تفکر خالق تورنس استفاده شد.

بین  پژوهش  نتایج  طبق  بود.  زوجی  مقایسه های  آزمون  و  چندمتغیری  واریانس  تحلیل  آزمون  داده ها،  تحلیل  روش  یافته ها 
همچنین  کاری،  حافظه  کل  و  معکوس  ارقام  حافظه  مستقیم،  ارقام  حافظه  در  دوزبانه  و  تک زبانه  ساملندان  گروه  دو  میانگین 

این  و  دارد  وجود  آماری  نظر  از  معنی داری  تفاوت  آن،  ابعاد  و  کل  خالقیت  در  شناختی  بازداری  ابعاد  در  انتخابی  توجه  ابعاد  در 

معنی داری به نفع میانگین گروه ساملندان دوزبانه است.

پیشنهاد  راستا  این  در  شود.  شناختی  عملکرد  بهبود  باعث  می تواند  زندگی  طول  در  دوزبانگی  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  نتیجه گیری 
ترغیب  افراد  دوزبانگی،  مثبت  پیامدهای  به  توجه  با  دمانس،  از  پیشگیری  در  دوزبانگی  اثر  بررسی  ضمن  آتی  تحقیقات  در  می  شود 

به یادگیری زبان دوم شوند. 

کلیدواژه ها:
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مقدمه

زمینه های  در  توجهی  درخور  پیرشفت  محققان  جهان  در  امروزه 

داشته اند.  دوزبانگی  آموزش  و  دوم  زبان  فراگیری  زبان،  روان شناسی 

است  مسئله ای  ساملندان  در  شناختی  دیدگاه  از  دوزبانگی  مطالعه 

کرده  مشغول  خود  به  را  زیادی  محققان  اخیر  سال های  در  که 

است،  افزایش  به  رو  گوناگون  ملل  در  ساملندی  که  آنجایی  از  است. 

به  توجه  جهان  توسعه  حال  در  یا  توسعه یافته  کشورهای  اغلب 

ساملندی  درباره  اقتصادی  و  اجتامعی  مختلف  برنامه های  اهمیت 

را در برنامه های توسعه خود جای داده اند.

دوزبانه ها  شناختی  برتری  بسیاری،  پژوهش های  میان  این  در 

صورت گرفته  تحقیقات  کرده اند.  گزارش  را  تک زبانه ها  به  نسبت 

دو  به  صحبت کردن  داده اند  نشان  هند  و  آمریکا  متحده  ایاالت  در 

نقص های  بروز  از  سکته  به  مبتال  فرد  حفاظت  باعث  می تواند  زبان 

دوزبانه  که  افرادی  کردند  اشاره  تحقیقات  این  شود.  شناختی 

پس  تک زبانه  افراد  به  نسبت  طبیعی تری  شناختی  عملکرد  بودند 

دو  اکتساب  فرایند  می رسد  نظر  به   .]1[ داشتند  مغزی  سکته  از 

یک  همزمان  مهار  یعنی  آن ها،  همزمان  کنرتل  و  مدیریت  و  زبان 

مناسب  کنرتل  در  دوزبانه  افراد  توانایی  دیگر،  زبان  کاربرد  و  زبان 

و  می دهد  افزایش  را  شناختی  کارکردهای  و  مورد توجه  منابع 

را  خالق  تفکر  و  مسائل  حل  برای  انتزاعی  و  منادین  بازمنایی های 

در آن ها ارتقا می دهد ]2[.

تغییر  حال  در  دامئاً  خود  زندگی  طول  در  دوزبانه ها  سویی،  از 

صورت  و  ظاهر  در  نه تنها  تغییر  این  دیگرند.  زبان  به  زبانی  از 

نیازمند  نیز  دوزبانه  شخص  ذهن  بلکه  می شود،  حادث  زبان 

و  دیگر  زبانی  نظام  به  زبانی  نظام  یک  از  دائم  انتقال  و  حرکت 

1-گروهروانشناسی،دانشکدهروانشناسیوعلومتربیتی،دانشگاهخوارزمی،تهران،ایران.
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، مهناز شهقلیان1  نسیم السادات حسینی زاده1، * محمد حسین عبداللهی1 

https://orcid.org/0000-0002-9121-7920
https://orcid.org/0000-0003-3651-9042


484

زمستان 1397. دوره 13. شماره 4

چنین  است.  دیگر  فکری  نظام  به  فکری  نظام  یک  از  درنتیجه 

بیشرت  افراد  این  در  را  انعطاف پذیری  قدرت  دامئی ای،  تغییر 

در  بلکه  زبانی،  فعالیت های  در  نه تنها  برتـری  این  تـا  می کند 

فعالیت های غیرزبـانی نیز بروز پیدا کند ]3[.

خاص  توجه  کشورمان،  در  ساملندان  شامر  افزایش  به  توجه  با 

تدوین شده ای  برنامه های  مستلزم  آن ها  مختلف  نیازهای  به 

این  فیزیکی  و  نوروآناتومیکی  آناتومیکی،  تغییرات  با  که  است 

توانایی های  حفظ  باشد.  داشته  مطابقت  جامعه  ارزشمند  گروه 

در  دوزبانگی  تأثیرات  از  آگاهی  و  زبان  و  گفتار  کّمی  و  کیفی 

ارزشمندی  نقش  می تواند  ساملندان  شناختی  عملکردهای 

سمت  به  افراد  تشویق  برای  سیاست هایی  درپیش گرفنت  در 

دوزبانگی و چند زبانگی داشته باشد.

کشورهای  بیشرت  در  که  است  جهانی  پدیده ای  دوزبانگی 

به  دنیا  رستارس  در  بسیاری  افراد  امروزه،   .]4[ دارد  وجود  جهان 

نیازهای  و  مسائل  از  ناشی  که  می گویند  سخن  زبان  یک  از  بیش 

به  دوزبانگی1   .]3[ است  امروز  جامعه  متعدد  اجتامعی  و  فرهنگی 

می شود  گفته  متفاوت  زبان  چند  یا  دو  از  همزمان  و  منظم  استفاده 

مهارت  میزان  از  نظر  رصف  که  دارد  فردی  به  اشاره  دو زبانه   .]5[

به  خواه  می کند؛  استفاده  زبان  دو  از  روزمره  زندگی  در  زبانی اش، 

طور همزمان یا به صورت متوالی ]6[.

است.  بحث  درخور  موضوعی  شناخت  و  دوزبانگی  بین  رابطه 

ذهنی،  فرایندهای  و  شناختی  محتوای  در  دوزبانگی  تأثیر  مسئله 

است  شده  متقابل  دیدگاه  دو  به  منجر  و  دارد  طوالنی  تاریخچه ای 

دیدگاه  و  کاهشی2  دوزبانگی  بر  مبتنی  دیدگاه  از:  عبارتند  که 

ویژگی هایی  با  کاهشی  دوزبانگی  افزایشی3.  دوزبانگی  بر  مبتنی 

تسلط  افزایش  دنبال  به  اول  زبان  تدریجی  ازدست دادن  همچون 

ممکن  کاهشی  موقعیت های  در  می شود.  داده  ارتباط  دوم  زبان  بر 

فرد  شود  باعث  و  شود  دیگر  زبان  جایگزین  زبان ها  از  یکی  است 

افزایشی  دوزبانگی  باشد.  نداشته  را  کافی  مهارت  زبان  دو  هر  در 

یکدیگر  به موازات  زبان  دو  هر  که  می شود  اطالق  موقعیت هایی  به 

حامیت شوند و رشد کنند ]7[.

و  شناخت  بر  آن  تأثیر  و  دوزبانگی  به  غالب  نگرش  گذشته  در 

از  بسیاری  عامل  را  دوزبانگی  چراکه  بود،  منفی  نگرشی  هوش، 

زبان  درست  یادگیری  برای  مانعی  مغز،  بر  فشار  قبیل  از  مشکالت 

تفکر  در  ناتوانی  ذهنی،  رسدرگمی  هویت،  بحران  جامعه،  غالب 

والدین  به  دلیل  همین  به  می دانستند.  اسکیزوفرنی  حتی  و  مؤثر 

کنند  جلوگیری  کودکان  دو زبانه شدن  از  که  می شد  توصیه  اکیداً 

دوزبانگی  مزایای  به  غالباً  پژوهشگران  اخیر  سال های  در  اما   .]8[

1. Bilingualism
2. Subtractive bilingualism
3. Additive bilingualism

و  اجرایی4  کارکرد های  به خصوص  و  شناختی  حوزه  در  به ویژه 

خالقیت پرداخته اند.

مهارت های  از  مجموعه ای  به  کلی  طور  به  اجرایی  کارکرد های 

عملکردهای  از  بسیاری  شامل  هدفمند،  و  مستقل  فعالیت  برای  الزم 

مهاری،  کنرتل  کاری5،  حافظه   مانند  باالتر،  سطح  عصب شناختِی 

برای  که   ]9[ می شود  گفته  مجدد  برنامه ریزی  و  سازماندهی 

رفتار های  آن ها  زیرا  هستند،  حیاتی  موفقیت آمیز  سازگاری 

یا  و  چندگانه  محرک های  مدیریت  ظرفیت  و  هدف  به  معطوف 

اجرایی  کنش های   .]9[ می کنند  تسهیل  را  درخواست ها  اجرای 

کنرتل کننده  جریانی  که  دارد  اشاره  شناختی  پیچیده  ساختار  به 

هامهنگ کردن،  گردآوری،  برنامه ریزی،  مسئولیت  عهده دار  و 

این  است.  شناختی  فعالیت های  سایر  بر  نظارت  و  مرتب کردن 

توجه7  و  کاری  حافظه  بازداری6،  قبیل  از  مفاهیمی  شامل  کنش ها 

می شود و در رابطه مستقیم با لوب قدامی8 مغز است ]10[.

حل  مهارت های  افزایش  باعث  دوزبانگی  می دهد  نشان  مطالعات 

اثر  این  می شود.  ساملندی  تا  کودکی  دوران  از  دوزبانه  افراد  مسئله 

طرح ریزی،  مثل  اجرایی  علمکرد  و  کنرتل  به  که  تکالیفی  در  به ویژه 

و  مناسب  عملکردهای  مهار  و  رشوع  شناختی،  انعطاف پذیری 

دوزبانگی  سویی،  از   .]11[ است  بوده  منایان تر  دارند،  نیاز  نامناسب 

آن  پدیدارشدن  در  مختلفی  عوامل  که  است  چند ُبعدی  پدیده ای 

شناختی  فرایندهای  بر  زیاد  احتامل  به  مسئله  این  و  هستند  دخیل 

شناختی  حوزه های  دیگر  از  میان،  این  در  است.  مؤثر  نیز  زیادی 

تفکر  یا  خالقیت9  گیرد،  قرار  دوزبانگی  تأثیر  تحت  است  ممکن  که 

وجود  بدون  که  است  رو  این  از  خالقیت  اهمیت  است.  خالق 

و  توسعه  منی توانند  به هیچ وجه  برشی  جوامع  مطمئناً  خالقیت، 

را  انسانی  تجربه  اساسی  بخش  خالقیت  باشند.  داشته  پیرشفت 

تشکیل می دهد ]12[.

نوعی  عنوان  به  را  خالقیت  یا  خالق  تفکر  تورنس10 

خالق  تفکر  او  نظر  به  داده  است.  قرار  نظر  مد  مسئله گشایی 

موجود  کاستی های  یا  مسائل  حس کردن  فرایند  از:  است  عبارت 

کاستی ها،  رفع  و  مسائل  حل  درباره  فرضیه سازی  اطالعات،  در 

و  آن ها  بازآزمایی  و  بازنگری  فرضیه ها،  آزمودن  و  ارزیابی 

رسانجام انتقال نتایج به دیگران ]13[.

که  بود  این  نشانگر  همکاران  و  گوالن11  پژوهش  نتایج 

نسبت  کالمی  سیالی  تکالیف  به کارگیری  در  دوزبانه  دانش آموزان 

4. Executive function
5. Working memory
6. Inhibition
7. Attention
8. Frontal lobe
9. Creativity
10. Torrens
11. Gollan
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تفکر  عملکرد  بر  دال  احتامالً  که  هستند  ضعیف تر  تک زبانه ها  به 

واگرای ضعیف دو زبانه ها در حوزه کالمی است ]14[.

دوزبانگی  می دهد  نشان  مختلف  شواهد  حارض  حال  در 

تأثیر  شناختی  پردازش  روی  کودکان  و  جوان  افراد  در  به خصوص 

بر  اثرات  این  تداوم  زمینه  در  زیادی  مطالعات  ولی   ،]15[ دارد 

ساملندی  دوره  و  زندگی  طول  در  دوزبانه  افراد  شناختی  عملکرد 

ساملندان  در  مطالعات  این  بیشرت  همچنین  و   ]16[ نگرفته  صورت 

انجام شده  تحقیقات  همچنین،  است.  شده  انجام  غیرفارسی زبان 

همراه  به  را  متناقضی  آثار  خالقیت،  در  دوزبانگی  نقش  درباره 

خارجی  و  داخلی  پژوهشی  ادبیات  بررسی  طرفی،  از  است.  داشته 

در  خالقیت  و  شناختی  کارکردهای  بر  دوزبانگی  تأثیر  زمینه  در 

است.  حیطه  این  در  پژوهشی  خأل  نشان دهنده  ساملندان  میان 

هم  دوزبانگی  اهمیت  علت  به  حوزه  این  که  است  حالی  در  این 

نیازمند  ایرانی  جامعه  در  کاربردی  نظر  از  هم  و  نظری  لحاظ  از 

این  کلی  هدف  مطرح شده،  موارد  به  توجه  با  رو،  این  از  است.  توجه 

و  دوزبانه ها  در  خالق  تفکر  و  اجرایی  کارکردهای  مقایسه  پژوهش 

یک زبانه های ساملند است.

روش مطالعه

است.  مقایسه ای12  و  و عّلی  توصیفی  مطالعات  نوع  از  تحقیق  این 

عوامل  یا  متغیرها  آماری  روش های  از  استفاده  با  شد  سعی  چند  هر 

تفسیر  نباید  حال  این  با  شد،  کنرتل  وابسته  متغیر  بر  تأثیرگذار 

داده ها  جمع آوری  نظر  از  باشیم.  داشته  یافته شده  نتایج  از  عّلی 

چراکه  است،  طولی(  برابر  )در  مقطعی  تحقیقات  نوع  از  تحقیق  این 

داده های پژوهش به طور همزمان جمع آوری شده اند.

برای  که  بودند  ساملندانی  همه  پژوهش  این  در  آماری  جامعه 

پیدا  حضور  تهران  شهر  سطح  پارک های  در  فراغت  اوقات  گذراندن 

گروه  هر  برای  بیشرت  یا  نفر   15 حداقل  تعیین  به  توجه  با  می کنند. 

روش های  در  منونه،  حجم  عنوان  به  اکتشافی(  روش  طریق  )از 

تک زبانه  نفر   50( ساملند  نفر   100 پژوهش  این  در  علی مقایسه ای، 

 80 تا   60 سنی  دامنه  در  آذری فارسی(  دوزبانه  نفر   50 و  فارسی 

مالک های  درنظرگرفنت  با  دردسرتس  منونه گیری  روش  به  سال 

همچون  پژوهش  مد نظر  متغیرهای  همچنین  و  خروجی  و  ورودی 

دو زبانه بودن  و  تک زبانه  تحصیالت،  میزان  تأهل،  وضعیت  سن، 

ساملندان  همه  شدند.  مطالعه  و  انتخاب  اقتصادی  وضعیت  و 

پاسخگویی  به  قادر  و  هوشیار  کامالً  تهران،  شهر  ساکن  مطالعه شده، 

به آزمون ها و دردسرتس بودند.

کارهای  انجام  به  قادر  که  بود  نحوی  به  آن ها  جسامنی  وضعیت 

محدود کننده ای  بیامری  هیچ گونه  و  بودند  وابستگی  بدون  معمول 

ابتدا  پژوهشی،  اخالق  نکات  رعایت  برای  همچنین،  نداشتند. 

بین  اجرا  زمان  در  علمی،  نظر  از  طرح  به  مربوط  رضایت نامه  فرم 

12. Casual-comparative research

در  رشکت  به  متایل  صورت  در  تا  شد  توزیع  رشکت کنندگان 

ترصیح  فرم  این  در  کنند.  تکمیل  را  آن  رضایت  اعالم  برای  پژوهش 

هر  در  که  دارند  را  اختیار  و  حق  این  رشکت کنندگان  که  شد 

خود  همکاری  به  کامل  اختیار  و  میل  اساس  بر  پژوهش  از  مرحله 

با پژوهشگر خامته دهند.

سال،   80 تا   60 سنی  دامنه  از:  بودند  عبارت  ورود  مالک های 

تأثیرگذار  شنوایی  و  بینایی  اختالل  نداشنت  نوشنت،  و  خواندن  سواد 

راست دست بودن،  الزم،  شناختی  توانایی  و  آزمون  اجرای  بر 

مالک های  دارو.  مرصف  مستلزم  روان پزشکی  بیامری های  نداشنت 

عصب شناختی،  بیامری های  داشنت  از:  بودند  عبارت  خروج 

سابقه  بی سواد،  کامالً  یا  دیپلم  از  باالتر  سواد  سطح  چپ دست بودن، 

بسرتی در بیامرستان روان پزشکی.

خرده مقیاس فراخنای ارقام آزمون هوش وکسلر بزرگساالن13

مقیاس  چهارم  ویرایش  روایی  و  پایایی  روان سنجی  مطالعات 

که  طوری  به  کرده اند؛  گزارش  مطلوب  را  بزرگساالن  وکسلر  هوشی 

گزارش   0/83 را  ارقام  فراخنای  خرده مقیاس  پایایی  رضیب  وکسلر 

در  را  مقیاس  بازآزمایی  اعتبار  رضایب  زراعت کار   .]17[ است  کرده 

 0/74 از  را  آن  درونی  همسانی  و   0/88 تا  هفته   6 تا   4 زمانی  فاصله 

تا 0/93 گزارش کرده است ]18[.

D2 آزمون

آن  اعتبار  و  هنجاریابی   1390 سال  در  باقری  را  آزمون  این 

 .]19،  20[ است  شده  گزارش   0/91 آن  روایی  و  کرد  تأیید  را 

 D2 آزمون  اسپانیایی  نسخه  روان سنجی  ویژگی های  مطالعه ای  در 

همچنین  است.  شده  گزارش   0/90 آن  درونی  همسانی  و  بررسی 

و  تأیید  آن  سه عاملی  ساختار  اکتشافی  تحلیل  روش  از  استفاده  با 

مطلوبی  روان سنجی  ویژگی های   D2 آزمون  که  است  شده  عنوان 

برای استفاده در گروه های کلی و زیرگروه های آماری مختلف دارد.

آزمون عملکرد مداوم14

بازآزمایی  طریق  از  را  آزمون  این  پایایی  همکاران  و  هادیان فرد 

بین  دامنه  در  مختلف  قسمت های  برای  روز   20 زمانی  فاصله  با 

مطلوبی  روایی  همچنین  آن ها   .]21[ کردند  گزارش   0/93 تا   0/59

مطالعه  در  کردند.  گزارش  آزمون  این  برای  مالکی  روایی  طریق  از 

با  مداوم  عملکرد  آزمون  بازآزمایی  پایایی  همکاران  و  محموعلی لو 

شد  گزارش   0/81 دانشجویی  جمعیت  در  دو هفته ای  زمانی  فاصله 

تأیید  بالینی  روان شناسی  متخصص  دو  نیز  را  آن  صوری  روایی  و 

کردند ]22[.

13. Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R)
14. Continuous Performance Test (CPT)
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آزمون تفکر خالق تورنس15

مقیاس  این  روایی  و  پایایی  درباره  صورت گرفته  مطالعات 

عابدی  کرده اند.  ارزیابی  مطلوب  را  آن  روان سنجی  شاخص های 

ابتکار،  مؤلفه های  بازآزمایی  رضیب  منوچهری  و  رضایی  از  نقل  به 

گزارش   0/84 و   ،0/82  ،0/85 ترتیب  به  را  بسط  و  انعطاف پذیری 

پژوهشی  در  نیز  سفیدگر  از  نقل  به  کفایت   .]23[ است  کرده 

سه  زمانی  فاصله  در  را  مقیاس  بازآزمایی  رضیب  و  درونی  همسانی 

مؤلفه های  برای   ،0/78 و   0/86 ترتیب  به  مقیاس  کل  برای  هفته 

 0/50 ابتکار   ،0/48 و   0/62 انعطاف پذیری   ،0/69 و   0/73 سیالی، 

همچنین،   .]24[ است  کرده  گزارش   0/58 و   0/68 بسط  و   0/53 و 

با  تورنس  خالق  تفکر  مقیاس  روایی  نیز  حقیقت  پژوهش  در 

 ،0/46 سیالی   ،0/40 ابتکار  مؤلفه های  برای  عابدی  خالقیت  آزمون 

انعطاف پذیری 0/18 و برای بسط 0/21 عنوان شده است ]25[.

یافته ها

نسخه  با   0/05 معنی داری  سطح  در  داده ها  تحلیل  و  تجزیه 

روش های  از  ابتدا  که  صورت  بدین  شد؛  انجام   SPSS نرم افزار   21

برای  درصد(  و  فراوانی  استاندارد،  انحراف  )میانگین،  توصیفی  آمار 

و  شد  استفاده  متغیرها  و  رشکت کنندگان  توزیع  نسبت  بررسی 

بررسی  برای  اسمیرنف  کوملوگروف  آماری  آزمون های  از  سپس 

 x2 و   t آزمون های  از  و  رشکت کنندگان  توزیع  طبیعی بودن 

سنی،  نظر  از  رشکت کنندگان  همسان سازی کردن  بررسی  برای 

وضعیت  دو زبانه بودن،  و  تک زبانه  تحصیالت،  میزان  تأهل،  وضعیت 

رعایت  با  پژوهش  اصلی  سؤاالت  به  پاسخ  برای  درنهایت  و  اقتصادی 

و  چند متغیری16  واریانس  تحلیل  آزمون  از  الزم  پیش فرض های 

15. Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT)
16. Multivariate Analysis of Covariance (Mancova)

آزمون مقایسه های زوجی17 استفاده شد.

بهرتی  کاری  حافظه  دوزبانه  ساملندان  فرضیه  بررسی  برای 

واریانس  تحلیل  روش  از  دارند،  یک زبانه  ساملندان  به  نسبت 

آزمون  از  استفاده  از  قبل  که  طوری  به  شد؛  استفاده  چندمتغیری 

همگنی  پیش فرض  چند متغیری،  واریانس  تحلیل  چندمتغیره 

واریانس ها  همگنی  فرض  )پیش  شد  بررسی  لون  آزمون  با  واریانس 

برای متغیر وابسته تأیید شد(.

میانگین  بین  می  شود،  مشاهده   1 شامره  جدول  در  چنان که 

مستقیم  ارقام  حافظه  در  دوزبانه  و  تک زبانه  ساملندان  گروه  دو 

 ،F=7/964( معکوس  ارقام  حافظه   ،)P=0/0001  ،F=17/413(

تفاوت   ،)P=0/0001  ،F=23/878( کاری  حافظه  کل  و   )P=0/006

چگونگی  بررسی  برای  ادامه  در  دارد.  وجود  آماری  نظر  از  معنی داری 

آزمون  از  دوزبانه  و  تک زبانه  ساملندان  گروه  دو  میانگین  بین  تفاوت 

 2 شامره  جدول  در  آن  نتایج  که  شد  استفاده  زوجی  مقایسه های 

درج شده است.

در  می دهد  نشان  زوجی  مقایسه های  آزمون  به  مربوط  نتایج 

کاری  حافظه  کل  و  معکوس  ارقام  حافظه  مستقیم،  ارقام  حافظه 

در  دوزبانه  و  تک زبانه  ساملندان  گروه  دو  میانگین  بین  تفاوت 

گروه  میانگین  نفع  به  معنی داری  این  و  است  معنی دار   0/05 سطح 

میانگین  دوزبانه  ساملندان  عبارتی،  به  است.  دوزبانه  ساملندان 

ساملندان  به  نسبت  آن  ابعاد  و  کاری  حافظه  در  را  بیشرتی  منرات 

دوزبانه  ساملندان  داشتند.  بهرتی  و  باالتر  کاری  حافظه  و  تک زبانه 

توجه انتخابی بهرتی نسبت به ساملندان یک زبانه های دارند.

تحلیل  روش  از  پژوهش،  دوم  فرضیه  به  پاسخ  و  بررسی  برای 

استفاده  از  قبل  که  طوری  به  شد؛  استفاده  چند متغیری  واریانس 

17. Least Significant Difference (LSD)

جدول 1. نتایجتحلیلواریانساثراتبینگروهیبرایدوگروهسالمندانتکزبانهودوزبانه)حافظهکاری(

معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته متغیر مستقل

0/0001 17/413 104/040 1 104/040 ارقام مستقیم

0/006گروه 7/964 38/440 1 38/440 ارقام معکوس

0/0001 23/878 268/960 1 268/960 کل حافظه

جدول 2. نتایجآزمونتعقیبیLSDبرایمقایسهزوجیمیانگیندوگروهدرابعادحافظهکاری

معناداریخطای استانداردتفاوت میانگینمیانگین دو زبانهمیانگین تک زبانهمتغیر

0/4890/0001*2/040-7/609/64ارقام مستقیم

0/4390/006*1/240-6/227/46ارقام معکوس

0/6710/0001*3/280-13/8217/100کل حافظه 

*معنیداریدرسطح0/05
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پیش فرض  چند متغیری،  واریانس  تحلیل  چندمتغیره  آزمون  از 

همگنی  پیش فرض  شد.  بررسی  لون18  آزمون  با  واریانس  همگنی 

واریانس ها برای متغیر وابسته تأیید شد.

ابعاد  در  دوزبانه  و  تک زبانه  ساملندان  گروه  دو  میانگین  بین 

 ،)P=0/0001  ،F=13/471( کل  توجه  کارایی  شامل  انتخابی  توجه 

 ،F=84/838( خطا  تعداد  و   )P=0/012  ،F=6/540( مترکز  کارایی 

ادامه  در  دارد.  وجود  آماری  نظر  از  معنی داری  تفاوت   ،)P=0/0001

ساملندان  گروه  دو  میانگین  بین  تفاوت  چگونگی  بررسی  برای 

که  شد  استفاده  زوجی  مقایسه های  آزمون  از  دوزبانه  و  تک زبانه 

نتایج آن در جدول شامره 3 درج شده است.

در  می دهد  نشان  زوجی  مقایسه های  آزمون  به  مربوط  نتایج 

خطا  و  مترکز  کارایی  کل،  توجه  کارایی  شامل،  انتخابی  توجه  ابعاد 

سطح  در  دوزبانه  و  تک زبانه  ساملندان  گروه  دو  میانگین  بین  تفاوت 

18. Leven

کل  توجه  کارایی  ابعاد  در  معنی داری  این  و  است  معنی دار   0/05

ُبعد  در  و  دوزبانه  ساملندان  گروه  میانگین  نفع  به  مترکز،  کارایی  و 

به  است.  تک زبانه  ساملندان  گروه  میانگین  نفع  به  خطا،  به  مربوط 

توجه  در  را  بیشرتی  منرات  میانگین  دوزبانه  ساملندان  عبارتی، 

سطح  همچنین  و  داشتند  تک زبانه  ساملندان  به  نسبت  انتخابی 

خطای توجهی پایین تری نسبت به ساملندان تک زبانه بداشتند.

بهرتی  توجه(  )نگهداشت  شناختی  بازداری  دوزبانه  ساملندان 

فرضیه  به  پاسخ  و  بررسی  برای  دارند.  زبانه  یک  ساملندان  به  نسبت 

شد.  استفاده  چند متغیری  واریانس  تحلیل  روش  از  پژوهش،  سوم 

چند متغیری،  واریانس  تحلیل  چند متغیره  آزمون  از  استفاده  از  قبل 

)پیش فرض  شد  بررسی  لون  آزمون  با  واریانس  همگنی  پیش فرض 

همگنی واریانس ها برای همه ابعاد بازداری شناختی تأیید شد(.

میانگین  بین  می شود  مشاهده   4 شامره  جدول  در  چنان که 

شناختی  بازداری  ابعاد  در  دوزبانه  و  تک زبانه  ساملندان  گروه  دو 

حذف  خطای   ،)P=0/0001  ،F=13/888( صحیح  پاسخ  شامل 

جدول 3.نتایجآزمونتعقیبیLSDبرایمقایسهزوجیمیانگیندوگروهدرابعادتوجهانتخابی

معناداریخطای استانداردتفاوت میانگینمیانگین دو زبانهمیانگین تک زبانهمتغیر

GZ 5/7820/0001*21/220-483/14504/36کارایی توجه کل

KZ 4/5200/012*11/560-199/30210/86کارایی تمرکز

F 0/7530/0001*25/9819/046/940خطا

*معنیداریدرسطح0/05

جدول 4.نتایجتحلیلواریانساثراتبینگروهیبرایدوگروهسالمندانتکزبانهودوزبانه)بازداریشناختی(

معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته متغیر مستقل

0/0001 13/888 1406/25 1 1406/25 پاسخ صحیح

گروه
0/0001 63/742 33/64 1 33/64 خطای حذف

0/0001 68/613 102/01 1 102/01 خطای ارائه پاسخ

0/0001 43/369 87025/00 1 87025/00 زمان واکنش

جدول 5. نتایجآزمونتعقیبیLSDبرایمقایسهزوجیمیانگیندوگروهدرابعادبازداریشناختی

معناداریخطای استانداردتفاوت میانگینمیانگین دو زبانهمیانگین تک زبانهمتغیر

2/0130/0001*7/500-137/88145/38پاسخ صحیح

0/1450/0001*2/6601/5001/160خطای حذف

0/2440/0001*5/2403/2202/020خطای ارائه پاسخ

8/9590/0001*560/30501/3059/00زمان واکنش

*معنیداریدرسطح0/05
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 ،F=68/613( پاسخ  ارائه  خطای   ،)P=0/0001  ،F=63/742(

تفاوت   )P=0/0001  ،F=43/369( واکنش  زمان  و   )P=0/0001

چگونگی  بررسی  برای  ادامه  در  دارد.  وجود  آماری  نظر  از  معنی داری 

آزمون  از  دوزبانه  و  تک زبانه  ساملندان  گروه  دو  میانگین  بین  تفاوت 

 5 شامره  جدول  در  آن  نتایج  که  شد  استفاده  زوجی  مقایسه های 

درج شده است.

در  می دهد  نشان  زوجی  مقایسه های  آزمون  به  مربوط  نتایج 

خطای  حذف،  خطای  صحیح،  پاسخ  شامل،  شناختی  بازداری  ابعاد 

ساملندان  گروه  دو  میانگین  بین  تفاوت  واکنش،  زمان  و  پاسخ  ارائه 

معنی داری  این  و  است  معنی دار   0/05 سطح  در  دوزبانه  و  تک زبانه 

و  دوزبانه  ساملندان  گروه  میانگین  نفع  به  صحیح،  پاسخ  ُبعد  در 

نفع  به  واکنش  زمان  و  پاسخ  ارائه  خطای  حذف،  خطای  ابعاد  در 

ساملندان  عبارتی،  به  است.  تک زبانه  ساملندان  گروه  میانگین 

صحیح  پاسخ های  تعداد  در  را  بیشرتی  منرات  میانگین  دوزبانه 

خطای  سطح  همچنین  و  داشتند  تک زبانه  ساملندان  به  نسبت 

ساملندان  به  نسبت  بهرتی  و  پایین تر  واکنش  زمان  و  پاسخ دهی 

تک زبانه داشتند.

ساملندان  به  نسبت  بیشرتی  خالق  تفکر  دوزبانه  ساملندان 

پژوهش  چهارم  فرضیه  به  پاسخ  و  بررسی  برای  دارند.  یک زبانه 

که  طوری  به  شد؛  استفاده  چندمتغیری  واریانس  تحلیل  روش  از 

چندمتغیری،  واریانس  تحلیل  پارامرتیک  آزمون  از  استفاده  از  قبل 

پیش فرض  شد.  بررسی  لون  آزمون  با  واریانس  همگنی  پیش فرض 

همگنی واریانس ها برای متغیرهای وابسته تأیید شد.

دو  میانگین  بین  می شود،  مشاهده   6 شامره  جدول  در  چنان که 

 ،F=21/726( کل  خالقیت  در  دوزبانه  و  تک زبانه  ساملندان  گروه 

 ،)P=0/0001  ،F=63/491( ابتکار  شامل  آن  ابعاد  و   )P=0/0001

 ،F=34/015( ذهنی  انعطاف پذیری  و   )P=0/035  ،F=4/580( سیالی 

بعد  در  ولی  دارد،  وجود  آماری  نظر  از  معنی داری  تفاوت   )P=0/0001

وجود  آماری  نظر  از  معنی داری  تفاوت   )P=0/0001  ،F=1/981( بسط 

گروه  دو  میانگین  بین  تفاوت  چگونگی  بررسی  برای  ادامه  در  ندارد. 

شد  استفاده  زوجی  مقایسه های  آزمون  از  دوزبانه  و  تک زبانه  ساملندان 

که نتایج آن در جدول شامره 7 درج شده است.

متغیر  در  می دهد  نشان  زوجی  مقایسه های  آزمون  به  مربوط  نتایج 

میانگین  بین  تفاوت  ذهنی  انعطاف پذیری  و  سیالی  ابتکار،  کل،  خالقیت 

است  معنی دار   0/05 سطح  در  دوزبانه  و  تک زبانه  ساملندان  گروه  دو 

انعطاف پذیری  و  ابتکار  ابعاد  و  کل  خالقیت  در  معنی داری  این  و 

به  سیالی،  ُبعد  در  و  دوزبانه  ساملندان  گروه  میانگین  نفع  به  ذهنی 

ساملندان  عبارتی،  به  است.  تک زبانه  ساملندان  گروه  میانگین  نفع 

و  ابتکار  ابعاد  و  کل  خالقیت  در  را  باالتری  منرات  میانگین  دوزبانه 

همچنین  و  داشتند  تک زبانه  ساملندان  به  نسبت  ذهنی  انعطاف پذیری 

ساملندان  سیالی  ُبعد  در  ولی  داشتند،  بهرتی  و  بیشرت  خالقیت  سطح 

تک زبانه عملکرد بیشرت و بهرتی نسبت به ساملندان دوزبانه داشتند.

جدول 6. نتایجتحلیلواریانساثراتبینگروهیبرایدوگروهسالمندانتکزبانهودوزبانه)خالقیت(

معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته متغیر مستقل

0/0001 63/491 259/21 1 259/21 ابتکار

گروه

0/035 4/580 72/25 1 72/25 سیالی

0/162 1/981 5/29 1 5/29 بسط

0/0001 34/015 225/00 1 225/00 انعطاف پذیری ذهنی

0/0001 21/726 620/01 1 620/01 خالقیت کل

جدول 7. نتایجآزمونتعقیبیLSDبرایمقایسهزوجیمیانگیندوگروهدرابعادخالقیت

معناداریخطای استانداردتفاوت میانگینمیانگین دو زبانهمیانگین تک زبانهمتغیر

0/4040/0001*3/220-20/52023/740ابتکار

0/7940/035*21/02019/3201/700سیالی

0/4600/3270/162-18/28018/740بسط

0/5140/0001*3/00-21/24024/240انعطاف پذیری ذهنی

1/0680/0001*4/980-81/06086/040خالقیت کل

*معنیداریدرسطح0/05
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بحث

میانگین  بین  داد  نشان  پژوهش  اول  فرضیه  به  مربوط  نتایج 

مستقیم،  ارقام  حافظه  در  دوزبانه  و  تک زبانه  ساملندان  گروه  دو 

از  معنی داری  تفاوت  کاری،  حافظه  کل  و  معکوس  ارقام  حافظه 

گروه  میانگین  نفع  به  معنی داری  این  و  دارد  وجود  آماری  نظر 

و  اچ رایدر  یافته های  با  یافته  این  نتایج  است.  دوزبانه  ساملندان 

و  روتر لورنز21   ،)2014( همکاران  و  گرانت20   ،)2012( ماریان19 

است  همسو  همکاران  و  فروغیان  از  نقل  به   )2000( همکاران 

مطرح  پژوهشی  در   ]26[ همکاران  و  گرانت  راستا،  این  در   .]2[

تأثیر  زیر زمینه  در  عصب شناختی  سازوکار  نوعی  که  کردند 

کنرتل شناختی،  فرایند های  در  که  دارد  وجود  شناخت  بر  دوزبانگی 

اچروئیدر  است.  درگیر  ساملندان  مغز  در  حافظه  و  ذخیره شناختی 

اشاره  پژوهشی  در  همکاران  و  فروغیان  از  نقل  به   )2012( ماریان  و 

زبان  دو  هر  با  بیشرتی  سال های  که  دوزبانه ای  ساملندان  که  کردند 

آزمون  ارائه شده  مواد  یادآوری  در  کردند  صحبت  مستمر  صورت  به 

عملکرد بهرتی داشتند ]2[.

بزرگساالن  در  رویدادی  حافظه  بر  زیادی  احتامل  به  دو زبانگی 

و  آمریکا  متحده  ایاالت  در  صورت گرفته  تحقیقات  است.  مؤثر  مسن 

حفاظت  باعث  می تواند  زبان  دو  به  صحبت کردن  داده اند  نشان  هند 

تحقیقات  این  شود.  شناختی  نقص های  بروز  از  سکته  به  مبتال  فرد 

طبیعی تری  شناختی  عملکرد  بودند  دوزبانه  که  افرادی  کردند  اشاره 

تبیین  در   .]1[ داشتند  مغزی  سکته  از  پس  تک زبانه  افراد  به  نسبت 

نقش  به  می توان  کاری  حافظه  عملکرد  در  به دست آمده  تفاوت 

دستگاه عصبی و عملکرد نیمکره راست مغز اشاره کرد.

دو  میانگین  بین  داد  نشان  پژوهش  دوم  فرضیه  به  مربوط  نتایج 

شامل  انتخابی  توجه  ابعاد  در  دوزبانه  و  تک زبانه  ساملندان  گروه 

معنی داری  تفاوت  خطا،  تعداد  و  مترکز  کارایی  کل،  توجه  کارایی 

توجه  کارایی  ابعاد  در  معنی داری  این  و  دارد  وجود  آماری  نظر  از 

در  و  دوزبانه  ساملندان  گروه  میانگین  نفع  به  مترکز  کارایی  و  کل 

ُبعد مربوط به خطا به نفع میانگین گروه ساملندان تک زبانه است.

و  باک22   ،)2014( همکاران  و  اربابی  یافته های  با  یافته  این 

نقل  به  همکاران  و  مایکی23  و   )2013( بهاری   ،)2014( همکاران 

در  بهاری  که  طوری  به  ]2[؛  است  همسو  همکاران  و  فروغیان  از 

دوزبانه  افراد  در  اجرایی  کارکرد های  که  کرد  مطرح  مطالعه ای 

و  کلزاتو24   .]2[ دارند  قرار  باالتری  سطح  در  زبانه ها  تک  به  نسبت 

فرایندهای  بر  دوزبانگی  که  کردند  اشاره  درپژوهشی  نیز  همکاران 

19. H. Rider & Marianne
20. Grant
21. Router Lorenz
22. Buck
23. Mikey
24. Colzato

و  مایکی  همچنین،  دارد.  مثبتی  تأثیر  ساملندان  در  شناختی 

که  کردند  خاطر نشان  پژوهشی  در  عظیمی  و  بهاری  و  همکاران، 

تک  زبانه های  از  بهرتی  اجرایی  کنرتل  سنین  متام  در  دوزبانه ها 

 .]27،  28[ می دهند  نشان  دیگر  زمینه های  و  سن  نظر  از  همتاشده 

منابع  اساس  بر  شناختی  مهارت های  از  مجموعه ای  اجرایی  کنرتل 

و  توجه  تغییر  بازداری،  مانند  کارکردهایی  برای  محدود  شناختی 

حاکی  نیز  همکاران  و  اربابی  پژوهش  نتایج  است.  کاری  حافظه 

به  اجرایی  کنش های  در  تک زبانه ها  به  نسبت  دوزبانه ها  برتری  از 

این  و  بود  خاص  طور  به  شناختی  انعطاف پذیری  در  و  کلی  طور 

از  ناشی  دوزبانه ها  شناختی  برتری  که  کردند  استدالل  پژوهشگران 

ماهیت به کارگیری دوزبان متفاوت است و نه نوع زبان ]3[.

دو  میانگین  بین  داد  نشان  پژوهش  سوم  فرضیه  به  مربوط  نتایج 

شامل  شناختی  بازداری  ابعاد  در  دوزبانه  و  تک زبانه  ساملندان  گروه 

واکنش  زمان  و  پاسخ  ارائه  خطای  حذف،  خطای  صحیح،  پاسخ 

معنی داری  این  و  دارد  وجود  آماری  نظر  از  معنی داری  تفاوت 

و  دوزبانه  ساملندان  گروه  میانگین  نفع  به  صحیح  پاسخ  ُبعد  در 

نفع  به  واکنش  زمان  و  پاسخ  ارائه  خطای  حذف،  خطای  ابعاد  در 

ساملندان  عبارتی،  به  است.  تک زبانه  ساملندان  گروه  میانگین 

صحیح  پاسخ های  تعداد  در  را  بیشرتی  منرات  میانگین  دوزبانه 

پاسخ دهی  خطای  سطح  و  داشتند  تک زبانه  ساملندان  به  نسبت 

ساملندان  به  نسبت  بهرتی  و  پایین تر  واکنش  زمان  همچنین  و 

تک زبانه داشتند.

بیالیستوک25   ،]29[ همکاران  و  کلزاتو  یافته های  با  یافته  این  نتایج 

به  است.  همسو   ]30[ وینی26  مک  و  پریور  و   ]16[ همکاران  و 

که  کردند  مطرح  پژوهشی  در   ]29[ همکاران  و  کلزاتو  که  طوری 

منی بخشد.  بهبود  را  بازداری  مهارت های  چندگانه  زبان  یادگیری 

اساس  بر  که  کرد  مطرح  چنین  می توان  یافته  این  تبیین  در 

سال  هر  در  سن  افزایش  با  پیشانی  قطعه  حجم  مغز،  تصویربرداری 

مغزی  نواحی  سایر  برابر  دو  میزان  این  که  می یابد  کاهش  درصد   5

نشان  مغناطیسی  تشدید  تصویربرداری  از  استفاده  با   .]31[ است 

خاکسرتی  نواحی  حجم  و  سن  بین  ارتباط  که  است  شده  داده 

استفاده  با  این،  بر  عالوه  است.  معنی دارتر  پیشانی  قطعه  برای  مغز 

قطعه  خون  جریان  که  است  شده  داده  نشان  پت  تصویربرداری  از 

 .]32[ می یابد  کاهش  سن  افزایش  با  معنی داری  طور  به  پیشانی 

در  اسرتاحت  هنگام  کمرتی  گلوکز  متابولیزم  مسن تر  ساملندان 

پیشانی،  قطعه  در  متابولیزم  دارند.  مخچه  جز  به  مغزی  نواحی  همه 

بسیار کمرت نشان داده شده است ]33[.

میانگین  بین  داد  نشان  پژوهش  چهارم  فرضیه  به  مربوط  نتایج 

آن  ابعاد  و  کل  خالقیت  در  دوزبانه  و  تک زبانه  ساملندان  گروه  دو 

از  معنی داری  تفاوت  ذهنی  انعطاف پذیری  و  سیالی  ابتکار،  شامل 

ابعاد  و  کل  خالقیت  در  معنی داری  این  و  دارد  وجود  آماری  نظر 

25. Bialystoke
26. Prior & Macwhinney
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ساملندان  گروه  میانگین  نفع  به  ذهنی  انعطاف پذیری  و  ابتکار 

تک زبانه  ساملندان  گروه  میانگین  نفع  به  سیالی  ُبعد  در  و  دوزبانه 

وجود  آماری  نظر  از  معنی داری  تفاوت  بسط  ُبعد  در  ولی  است، 

بیشرتی  منرات  میانگین  دوزبانه  ساملندان  عبارتی،  به  نداشت. 

نسبت  ذهنی  انعطاف پذیری  و  ابتکار  ابعاد  و  کل  خالقیت  در  را 

بهرتی  و  بیشرت  خالقیت  سطح  و  داشتند  تک زبانه  ساملندان  به 

و  باالتر  عملکرد  تک زبانه  ساملندان  سیالی  ُبعد  در  ولی  داشتند، 

بهرتی نسبت به ساملندان دوزبانه داشتند.

و  فلیت28   ،]34[ همکاران  و  هومل27  یافته های  با  یافته  این  نتایج 

همکاران  و  حرفه دوست  و   ]14[ همکاران  و  گوالن29   ،]35[ همکاران 

 ]36[ ویالفوئرته30  پژوهش های  نتایج  از  بخشی  با  و  همسو   ]12[

در  همکاران  و  هومن  که  طوری  به  است؛  ناهمسو   ]37[ لی31  و 

و  تفکر همگرا  بر  دوزبانگی  در  زیاد  تسلط  که  کردند  اشاره  پژوهشی 

هستند  سودمند  واگرا  تفکر  سیالی  مؤلفه  بر  دوزبانگی  در  کم  تسلط 

عنوان  به  خالقیت  با  دوزبانگی  داد  نشان  یافته  این  نتایج   .]34[

خاص  فرایند های  به  عوض  در  اما  نیست،  مرتبط  واحد  مفهومی 

شواهد  همچنین  است.  مرتبط  خالقیت  زمینه ساز  سازوکارهای  و 

زبان  دو  در  مهارت  و  صحبت کردن  که  می کنند  پیشنهاد  بسیاری 

بهبود  را  کالمی  مهارت های  نه تنها  تک زبانه بودن  به  نسبت  متفاوت 

نیز  غیرزبانی  شناختی  مهارت های  بر  کلی  طور  به  بلکه  می بخشد، 

دوزبانه  افراد  که  است  شده  ثابت  امر  این  که  طوری  به  است؛  مؤثر 

آزمون  و  ادراکی  مترکز  مسئله،  حل  مهارت های  در  بهرتی  عملکرد 

سایمون دارند.

کردند  اشاره  پژوهشی  در  نیز   )2010( همکاران  و  موداکس32 

عملکرد  دارند،  را  خارجی  کشور  در  زندگی  تجربه  که  افرادی 

زندگی  تجربه  بدون  افراد  با  مقایسه  در  خالقیت  تکالیف  در  بهرتی 

مذکور  نتایج  دیگر،  عبارت  به   .]38[ دارند  خارجی  کشورهای  در 

و  شدن  نیرومندتر  موجب  دوم  زبان  یادگیری  که  است  آن  بیانگر 

مترکز بیشرت بر کنرتل شناختی افراد می شود.

نتیجه گیری نهایی

می تواند  زندگی  طول  در  دوزبانگی  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 

ترغیب  می رسد  به  نظر  بنابراین  شود؛  شناختی  عملکرد  بهبود  باعث 

افراد به یادگیری زبان دوم الزم و مفید خواهد بود.

زبان  دو  از  هریک  در  افراد  تبحر  و  تسلط  میزان  مطالعه  این  در 

جمله  از  که  نشد  بررسی  زبانی  استاندارد  آزمون های  از  استفاده  با 

پژوهش  این  آماری  جامعه  است.  مطالعه  این  محدودیت های 

27. Hommel
28. Fleith
29. Gollan
30. Villafuerte
31. Lee
32. Maddux

آن  یافته های  تعمیم  و  بود  ساله   80 الی   60 ساملندان  به  محدود 

گذشته نگر  ماهیت  گیرد.  صورت  احتیاط  با  باید  گروه ها  سایر  به 

پژوهشگر  دسرتس  از  خارج  محدودیت های  جمله  از  نیز  مطالعه 

مناسب  جسمی  و  روحی  وضعیت  با  ساملندان  کم  تعداد  بود. 

دیگر  از  فکری  کارهای  انجام  از  ساملندان  از  برخی  اجتناب  و 

محدودیت های این پژوهش بود.
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