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چکیده
تواننکد بکه بکازدهی بیشکتر در      عوامل مختلفی در فراگیری زبان تأثیرگذارنکد ککه همگکی مکی    
هکای یکادگیری و   مقایسکة سکبک  استفادۀ درست از زبان منجر شوند. تحقیق حاضر با هکدف  

زبانه انجام شکد. طکرح تحقیکق از نکوع     آموزان دوزبانه و تکگرایی تحصیلی در دانشهدف
آمکوزان دختکر مؤسسکة جهکاد     ها متشککل از زبکان  ای بود. جامعة آماری دوزبانهعلّی ک مقایسه 

و تعکداد   زبکان دارنکد  والد فکارس  کیزبان و والد تر  کیکه  دانشگاهی مرند و تبریز بود
آمکوزان دختکر مدرسکة    هکا نیکز شکامل دانکش    زبانکه نفر بودند. جامعة آمکاری تکک   121ها آن

نفر بود. نمونة آماری ایکن تحقیکق متشککل     141ها آباد مرند بود که تعداد آنروستای دولت
آمکوز دوزبانکه بکود ککه بکا اسکتفاده از روش       نفکر دانکش   91زبانه و آموز تکنفر دانش 91از 
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هکای  نامکة سکبک  دو پرسکش  یری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شاملگ نمونه
های تحقیق حاکی از آن بودند گرایی تحصیلی بود. یافتهنامة هدفیادگیری کلب و پرسش

های یادگیری )به دیر از سبک یادگیری آزمایشگری گرایی تحصیلی و سبککه بین هدف
نککه تفککاوت معنککاداری وجککود داشککت. افککراد دوزبانککه،    زبافعککال( در افککراد دوزبانککه و تککک 

زبانکه  عینکی بیشکتری نسکبت بکه افکراد تکک       گرایی تحصیلی بیشتری داشتند و از سبک هدف
سکازی و سکبک یکادگیری    زبانه از سبک تکأملی، سکبک مفهکوم   کردند. افراد تکاستفاده می

توان گفکت  این پژوهش میهای  کردند. بر اساس یافتهآزمایشگری فعال بیشتری استفاده می
کننکد و در بسکیاری از مکوارد سکبب      که دوزبانگی هی  محدودیتی را برای افراد ایجکاد نمکی  

 شود. تر افراد برای رسیدن به اهدافشان می ریزی دقیق گذاری و برنامه هدف
 زبانه، دوزبانه.گرایی تحصیلی، سبک یادگیری، تکهدف هایکلیدی:واژه
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Abstract 

There are various factors that affect language learning which could all lead to 

greater efficiency in the correct use of language. The objective of this study was to 

compare learning styles and academic goal orientation in bilingual and monolingual 

students. The research design was causal-comparative. The bilingual population 

consisted of 120 female students of Marand and Tabriz University Jahad Institute 

with one Turkic parent and one Persian parent; the statistical population of the 

monolinguals included 140 female students of a school in Dolat Abad Village in 

Marand. The statistical sample of this study consisted of 30 monolingual students 

and 30 bilingual students who were selected by available sampling method. 
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Learning Styles Scale (Kolb, 1985) and Academic Goal-Oriented Scale (Bufard et 

al, 1998) were used as study tools. Results indicated that there was a significant 

difference between academic goal orientation and learning styles (except active 

experiential learning style) in bilingual and monolingual subjects, as well as the fact 

that bilinguals had higher educational goal orientation and used a more objective 

style than monolinguals. However, monolinguals used more reflective, conceptual, 

and experiential learning styles. Accordingly, we could suggest that bilingualism is 

not a ban for learner, but it also can help the bilinguals have a more goal-oriented 

life and achieve their goals. 

 Keywords: academic goal-oriented, learning styles, monolingual, bilingual. 

مقدمه
آموزان با تسلط ایران کشوری با تنوع گویشی فراوان است؛ سرزمینی که تعداد زیادی از دانش

شوند )عصکاره  آشنایی اند  به زبان فارسی به دبستان وارد میشان و با به زبان قومی و مادری
شکود و  (. دوزبانگی به استفادۀ عادی و روزمره از دو زبان یا بیشتر گفتکه مکی  1932و همکاران، 

کودکان دوزبانه کودکانی هستند که در زندگی روزمرۀ خود )خانه و مدرسه( نیازمند اسکتفاده  
های شناختی متفکاوتی  کنند، نظامهای مختلف صحبت میباناز دو زبان هستند. کسانی که به ز

گکذارد  های شناختی متفکاوت بکر روش تفکرشکان در مکورد جهکان تکأثیر مکی       دارند و این نظام
(. از این رو، افراد چندزبانه دارای الگوهای مختلف فکری برای هکر زبکان   1312، 1)گروسجین

عوامل شناختی مانند حکل مسکئله، تفککر خکالق،     هستند و بنابراین دوزبانگی ارتباط مستقیمی با 
 (. 2112و همکاران،  2گیری مفهوم دارد )آلبرتتفکر واگرا، استقالل و شکل

پکردازان  ازجمله روزآمدترین رویکردهایی که در زمینة انگیزۀ پیشرفت، توجه نظریه
اسکت  و محققان این حوزه را جلب کرده، رویکرد شناختی ک اجتماعی تعیین هدف پیشرفت  

هکای خکاص مکوقعیتی    گیکری (، ککه شکامل جهکت   2116و همککاران،   4؛ دیا1316، 9)دویک
هستند که تمایل برای ترقی، اکتساب و یا نشان دادن شایستگی خود در یک بافکت ویکژه را   

ن دهد. نظریة هدف بر این فرض استوار است که اهداف پیشرفتی ککه یادگیرنکدگا  نشان می
کنند بر کیفیت توانایی و اشتغال نسبت به آن تککالیف  بال میشان دنتکلیف تحصیلیدربارۀ 
گرایی را با اهداف رفتاری خاصی ککه افکراد   ( و نباید هدف2114، 5گذارد )تاکمنتأثیر می
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ای است که در پکس رسکیدن   کنندۀ انگیزهگرایی تبیینگزینند، یکسان انگاشت. اهدف می بر
وجککود دارد کککه یککک هککدف واحککد،   شککود. پککس ایککن امکککان  بککه آن مقصککد دنبککال مککی 

هکای فکردی در   گرایی اساس تفکاوت های متفاوتی در بر داشته باشد. پس هدف گیری جهت
بینککی کککرد )عطککاردی و تککوان موفقیککت فککرد را پککیشهاسککت و بککر اسککاس آن، مککیموقعیککت
 2گرایی تبحکری های هدف را به دو نوع هدفگیری( جهت1332) 1(. ایمز1932کارشکی، 
صکورت  ( اهکداف پیشکرفت را بکه   2111) 4تقسیم کرده و پینتکری   9یی عملکردیگرا و هدف

یک ماتریس دو بعدی پیشنهاد کرده است که بر اساس آن چهار گرایش بکه هکدف وجکود    
هکای تبحرگکرا، اجتنکاب از تبحکر، عملکردگکرا و اجتنکاب از عملککرد        دارد که شامل هدف

مایز بین انگیزۀ درونی و بیرونکی اسکت.   است. تمایز بین اهداف تبحری و عملکردی مشابه ت
هککدف تبحککری در برخککی از خصوصککیات بککا انگیککزۀ درونککی وجککه اشککترا  دارد و هککدف  

هککای خاصککی از انگیککزۀ بیرونککی اسککت )یعقککوبی و عملکککردی نیککز از جهککاتی شککبیه بککه جنبککه
 (. 1934همکاران، 

یادشکده،   هکای تازگی مورد توجه متخصصان حوزهیکی از روندهای تحقیقاتی که به
اسکت. یکادگیری    6هکای یکادگیری  و سکبک  5گرایکی واقع شده است، چگونگی ارتباط هدف

آیکد  دسکت مکی  فرایند تغیرات نسبتاا پایدار در رفتار بالقوۀ فرد اسکت ککه از طریکق تجربکه بکه     
(. یککادگیری فراینککد مککداوم در طککول زنککدگی انسککان شککمرده 1932)نصککیرزاده و همکککاران، 

و  7گذارند )اسملتزرتعددی، بر فراگیری و وضعیت یادگیری تأثیر میشود. فاکتورهای م می
هکای مهکم و   (. شناسایی عوامل مؤثر در حصکول یکادگیری، یککی از مقولکه    2113 همکاران،

های یادگیری که عکادات پکردازش اطالعکات دریکافتی     مورد پژوهش محققان است و سبک
(. طبق تعریف، بکه روشکی   2114، 1)کاتزافراد است، یکی از عوامل مؤثر در یادگیری است 
دهکد سکبک یکادگیری    های دیگر ترجیح میکه یادگیرنده در یادگیری خود آن را به روش

ها را در سه دسکتة  های یادگیری متنوعی وجود دارد که پژوهشگران آنشود. سبکگفته می
صکورت  انکد ککه بکه   های یادگیری شناختی، عاطفی و فیزیولوژیکی تقسیم ککرده کلی سبک

هکای  نسبتاا ثابت، بیانگر چگونگی در ، کنش و پاسکخ بکه محکیط یکادگیری اسکت. سکبک      
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یادگیری شناختی مبتنی بر در  موضوع، به خاطر سپردن، اندیشیدن و حل مسکائل هسکتند.   
هکای  های هیجانی یادگیرنده هستند و سبکهای یادگیری عاطفی دربرگیرندۀ ویژگیسبک

های فرد به محکیط  شناختی و دربرگیرندۀ واکنشی جنبة زیستیادگیری فیزیولوژیکی، دارا
 (.1932فیزیکی مؤثر بر یادگیری وی هستند )نصیرزاده و همکاران، 

هسکتند. مکثالا هکر     های یادگیری از نظر فرهنگکی، جنسکیت و قومیکت متفکاوت    سبک
هکا را  داند و آنجامعه یا فرهنگی تحول استعدادهای خاصی را در کودکان خود باارزش می

، 1گیرد )دلیکون ها را نادیده میکند یا آنتوجهی میکند و به دیگر استعدادها کمتشویق می
 قکرار  تربیت و تعلیم متخصصان توجه مورد دیرباز از یادگیری در فردی هایتفاوت(. 1319
 در ها آن های تفاوت از ناشی صرفاا یادگیری در افراد های تفاوت که عقیده این. است گرفته
 تغییکر  بعکدها  امکا  بکود؛  شده پذیرفته تربیت و تعلیم دنیای در ها مدت تا است توانایی و هوش
 توسکط  شکده سکاخته  دانکشِ  ککه  شکود مکی  حمایکت  دیکدگاه  ایکن  از اخیکر  هایسال در .یافت
اسکت )خدابنکده و    یکادگیری  هکای موقعیکت  سایر به انتقال قابل و بوده سودمند آموزان دانش

 . (1939همکاران، 
نککوع سککبک یککادگیری تجربککة عینککی، مشککاهدۀ تککأملی،      4، 1311کلککب در سککال  

کند. در سبک تجربة عینی، فرد بیشتر از  سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال را بیان می مفهوم
آمکوزد و   طریق تجارب ویژه، ارتباط با مردم و حساسیت به احساسات افکراد، مطالکب را مکی   

دار نسکبت   های خود متکی است تا بر یک رویکرد نظکام  بیشتر بر احساسات درونی و توانایی
هکا. در رویککرد مشکاهدۀ تکأملی، افکراد بکا نظکارۀ چیزهکا و اشکیا از           به حل مسکئله و موقعیکت  

هکا   گیرند و فرد بیشتر اندیشکه  ها یاد میوجوی مفاهیم و معنای آنهای مختلف و جست جنبه
سازی انتزاعی شامل تحلیل  . بُعد مفهومکند های متفاوت در  می ها را از دیدگاه و موقعیت

هاسککت. رویکککرد  هککا، طراحککی اصککولی و مککنظم و ادرا  عقالنککی موقعیککت منطقککی دیککدگاه
آوری ابزار ککار، ریسکک و تأثیرگکذاری بکر افکراد و       آزمایشگری فعال نیز همان توان فراهم

ککردن بکرای    صورت تجربهشود. در این مرحله، یادگیری به وقایع را در طول عمر شامل می
 (.1913آید )سیف،  تأثیرگذاری و تغییر موقعیت درمی

 یعنکی  دارنکد؛  متفاوتی یادگیری های سبک آموزان دانش که دادند نشان پژوهشگران
 ککامالا  امکروزه . گیرنکد مکی  یکاد  و کننکد مکی  تحلیکل  و تجزیکه  مختلف های راه از را اطالعات
هکای   به هکوش و توانکایی   حدی تا فقط یادگیری در افراد های تفاوت که است شده مشخص
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 هکا  تکلیکف  دشواری شخصیتی، های ویژگی نظیر دیگری عوامل بنابراین دارد؛ بستگی ها آن
 فکرد  دالکب  الگکوی  به سبک اصطالح مجموع در. اند دخیل امر این در نیز ها سبک تفاوت و
 بکرای  فکرد  معمکول  یکا  ترجیحکی  روش یکادگیری،  سکبک . دارد اشکاره  کارهکا  دادن انجام در

آمکوزان  تواند تأثیر مثبتکی بکر ککاهش فرسکودگی تحصکیلی در دانکش      است که می یادگیری
پکور   (. شمس اسکفندآبادی و امکامی  1939 همکاران، و ؛ خدابنده1319ون، یداشته باشد )دول

آموزان  های تحصیلی پیشرفت تحصیلی در دانش ( در پژوهشی بیان کردند بین سبک1912)
زبانکه، در   آمکوزان یکک   دانکش طوری که اوت معناداری وجود دارد، بهزبانه تف دوزبانه و تک
یکادگیری شکهودی و دیکداری برخوردارنکد؛ در       آمکوزان دوزبانکه، از سکبک    مقایسه با دانش

یادگیری حسکی    زبانه، سبک آموزان یک در مقایسه با دانش  زبانه، آموزان دو که دانش  حالی
هکای   نامة کلب که بهتکرین ابکزار در زمینکة سکبک    . در این پژوهش از پرسشو کالمی دارند

( در پژوهشکی نشکان   1911یادگیری است، استفاده نشده بود. همچنین یوسکفی و همککاران )  
زبانه در یادگیری زبان انگلیسی تفکاوت معنکاداری    آموزان دوزبانه و تک دادند که بین دانش

زبانکه، انگلیسکی را یکاد    ان یکک آموز آموزان دوزبانه بیش از دانش وجود دارد؛ درواقع دانش
گیرند. این یافته توجهی به سبک یادگیری این افراد نداشکته اسکت و از ایکن بابکت هنکوز       می

 جای کار کردن بر این موضوع وجود دارد.
دهند، در مدارس، تمرککز بیشکتر بکر ادرا  و پکردازش     ها نشان میکه پژوهشچنان

کنند. احتمکال دارد ایکن امکر دلیکل     ای استفاده میانفعالی است و دالب معلمان از چنین شیوه
آموزانی که سبک یکادگیری آنکان بکا    آموزان باشد. دانشتفاوت در پیشرفت تحصیلی دانش
آمکوزانی ککه   خوانی داشکته باشکد، در مقایسکه بکا دانکش     سبک تدریس یا سبک آموزش هم

عملککرد بهتکری   خکوانی نداشکته باشکد،    سبک یادگیری آنان با سبک تدریس یا آموزش هم
مکرور زمکان باعکث    های یادگیری جزو مواردی است که بکه  دارند، لذا پیدا کردن نوع سبک

شود. با تأکید بر  ها میآموزان و ایجاد ردبت و انگیزۀ تحصیلی در آن هدفمندتر شدن دانش
ب دهنکد و معلمکان ادلک    آموزان کشور ما را افراد دوزبانه تشکیل می اینکه شمار زیادی از دانش
دانند که باید چکار کنند و زبان دالکب یکا سکبک یکادگیری اصکلی       در مواجهه با این افراد نمی

آموزان ک که زبکان مکادری آنکان متفکاوت از       آنان کدام است، مشکالت زیادی برای این دانش
شکده در ایکن زمینکه و     آید. با توجه بکه تحقیقکات معکدود انجکام     وجود میزبان فارسی است ک به 

هسکتند، لکذا    ها دچار نکوعی سکردرگمی  ها در برخورد با آن آموزان، اکثر معلم دانشروی این 
تواند سبب رفع ایکن سکردرگمی شکود.     هایی در این زمینه و روی این افراد می انجام پژوهش
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درنتیجه در این تحقیق تکالش شکده اسکت تکا بکه ایکن سکوال پاسکخ داده شکود ککه آیکا میکان             
زبانکه تفکاوت   آموزان دوزبانکه و تکک  تحصیلی در دانش گراییهای یادگیری و هدف سبک

 معناداری وجود داردب   

طرحتحقیق
 گرایی های یادگیری و هدف ای است که در آن سبک مقایسه کروش این پژوهش از نوع علّی  
زبانه و دوزبانه مورد بررسی قکرار گرفتکه اسکت.    آموزان تک تحصیلی در بین دو گروه دانش

آموزان دختر مؤسسة جهاد دانشگاهی مرنکد و تبریکز   ها متشکل از زباندوزبانهجامعة آماری 
زبان دارنکد و در خانکه بکا دو زبکان مکادری      زبان و یک والد فارسهستند که یک والد تر 

هکا نیکز شکامل    زبانکه نفکر اسکت و جامعکة آمکاری تکک      121ها کنند، که تعداد آن صحبت می
نفکر اسکت و    141هکا  آباد مرند است که تعداد آن ولتآموزان دختر مدرسة روستای ددانش

آمکوز دو  نفکر دانکش   91زبانکه و  آمکوز تکک  نفر دانش 91نمونة آماری این تحقیق متشکل از 
انکد. گفتنکی اسکت ککه هکر دو      گیری در دسترس انتخکاب شکده  زبانه است که به روش نمونه

سکال داشکتند.    11تکا   15ن گروه مورد پژوهش از نظر سنی همتا شده بودند و همگی سنی بی
زبان و یکک والکد   معیار انتخاب برای دوزبانه بودن این بود که حتماا در خانه یک والد تر 

صورت مادری فراگرفتکه باشکد و   آموز هر دو زبان را به زبان وجود داشته باشد و دانشفارس
بان مادری بود. هکر  زبانه نیز داشتن یک زاز هر دو استفاده کند و معیار ورود برای افراد تک

گرایکی تحصکیلی را   نامکة هکدف  های یکادگیری و پرسکش   دو گروه سؤاالت مربوط به سبک
( و 1315) 1های یادگیری کلکب  نامة سبکدو پرسش جواب دادند. ابزار مورد استفاده شامل

 ( است. 1331) 2گرایی تحصیلی بوفارد و همکاراننامة هدفپرسش
گویککه اسککت.  21فککارد و همکککاران دارای گرایککی تحصککیلی بو نامککة هککدفپرسککش

ای لیکرت از کامالا موافقم، موافقم، تا حدودی،  درجه 5گذاری مقیاس بر اساس طیف  نمره
( ضکرایب پایکایی را بکا روش آلفکای     1331مخالفم، کامالا مخالفم است. بوفارد و همکاران )
و بکا   75/1و 75/1، 11/1ترتیکب برابکر بکا    کرونباخ، برای ابعاد تسلط، عملککرد و اجتنکابی بکه   

محاسبه کردند. در ایران ایکن مقیکاس    11/1، و 11/1، 14/1ترتیب برابر با روش بازآزمایی به
عامل مکذکور بکود. محاسکبة     9( ارزیابی شد. نتایج تحلیل عاملی مؤید 1911توسط جوکار )

                                                                                                                                        
1.  Kolb Learning Style Inventory 

2.  Goal-oriented study by Buffard et al. 
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ترتیکب بکا   هضرایب آلفای کرونباخ، پایایی مقیاس را برای ابعاد تسلط، عملکرد و اجتنکابی بک  
 گزارش کرد. 71/1، و 69/1، 11/1

( ارائکه شکده اسکت،    1314های یادگیری کلب که از سوی کلکب )  نامة سبکپرسش
ترتیکب  گزینه پیشکنهاد شکده اسکت. هکر گزینکه بکه       4جمله است که برای هر جمله  12شامل 
انتزاعکی   سکازی دهندۀ یکی از چهار شیوۀ یادگیری: تجربة عینی، مشاهدۀ تأملی، مفهومنشان

دهی شود، حاصل جمع نمکرات   تواند نمره می 4تا  1و آزمایشگری فعال است. هر سؤال بین 
است که بیانگر چهار شیوۀ یادگیری است؛ به طوری که اولین گزینکه در هکر    4ها  این گزینه

سؤال شیوۀ یادگیری تجربة عینی، دومکین گزینکه یکادگیری مشکاهدۀ تکأملی، سکومین گزینکه        
ساز انتزاعی و چهارمین گزینه شیوۀ یادگیری آزمایشگری فعال اسکت.  ی مفهومشیوۀ یادگیر

( بررسکی  1973(، رحمانی شکمس ) 1977نامه را حسینی الرگانی )روایی و اعتبار این پرسش
 اند. کرده

مند بکه مشکارکت در   در پژوهش حاضر، ابتدا طی فراخوانی از داوطلبانی که عالقه
نفر  41زبانه و  نفر از افراد تک 41ی شد. پس از انتخاب پژوهش بودند، دعوت به همکار

گرایکی تحصکیلی، بکین افکراد      یکادگیری و هکدف   هکای سکبک   نامکه از افراد دوزبانه، پرسش
ها را بکا دقکت پکر کننکد. درنهایکت از هکر       ها خواسته شد تا آنداوطلب پخش شد و از آن

عنکوان نمونکة پکژوهش    ه بودند، بهتر پر کرد تر و کامل نامه را دقیقنفر که پرسش 91گروه 
گکذاری و تفسکیر و نتکایج نیکز تجزیکه و       هکا نمکره  های آن نامهحاضر انتخاب شدند. پرسش

 تحلیل شد.
کننککدگان ایککن اطمینککان داده شککد کککه از نتککایج       در پککژوهش حاضککر بککه شککرکت   

داده شکد ککه   ها این قکول  شود و به آن ها تنها برای کار پژوهشی استفاده میهای آن نامه پرسش
گیرد و این کار انجام شد. همچنین برای تجزیکه   نتایج حاصل از پژوهش در اختیارشان قرار می

های حاصل از پژوهش از روش آماری توصیفی و استنباطی اسکتفاده شکد ککه بکا      و تحلیل داده
 دست آمد.ها به ها بررسی شد و یافته استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس داده

 هایتحقیقهتیاف

هکای آمکار توصکیفی    بکا اسکتفاده از شکاخص    در این قسمت، ابتدا متغیرهکای اصکلی پکژوهش   
هکای نرمکال بکودن     آزمکون  های آمار استنباطی شکامل با استفاده از روشسپس و  شد، بررسی
 تحلیکل اسکتنباطی   بکه  ها و آزمکون تحلیکل واریکانس    ها، آزمون بررسی همگنی واریانس داده
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کننده در گکروه   نفر شرکت 61گفتنی است که میانگین سنی  پرداخته شد. های پژوهش داده
 16هکا   کننده در گروه دوزبانه نفر شرکت 61ماه بود و میانگین سنی  3سال و  16ها  زبانه تک
 ماه بوده است. 11سال و 

 

 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مورد پژوهش  8جدول

کشیدگیکجیانحرافمعیارمیانگینگروهمتغیر
گرایی  هدف

 تحصیلی
 114/1 -119/1 31/5 47/51 دوزبانه
 213/1 929/1 24/1 21/46 زبانه تک

 سبک عینی
 -177/1 -416/1 72/2 19/41 دوزبانه
 -399/1 112/1 71/4 79/91 زبانه تک

 سبک تأملی
 -191/1 111/1 31/4 91/26 دوزبانه
 -754/1 -656/1 61/4 97/23 زبانه تک

 سازی مفهوم سبک
 -256/1 111/1 72/9 51/25 دوزبانه
 -191/1 -133/1 17/5 31/23 زبانه تک

 سبک آزمایشگری
 -579/1 -217/1 15/5 97/27 دوزبانه
 214/1 214/1 21/5 11/23 زبانه تک

 
تکوان میکانگین، انحکراف معیکار، کجکی و کشکیدگی        مکی  1با تأکید بر جدول شمارۀ 

تکوان چنکین    پژوهش را مشاهده کرد. با استفاده از این جکدول مکی  مربوط به متغیرهای مورد 
گرایکی تحصکیلی بیشکتری دارنکد.      کننکده در گکروه دوزبانکه، هکدف     گفت که افکراد شکرکت  

شکود. از نظکر    توان گفت که سبک عینی در افراد گروه دوزبانه بیشتر استفاده می همچنین می
ین نمکرۀ افکراد دوزبانکه بکوده اسکت. از نظکر       زبانه بکاالتر از میکانگ   سبک تأملی نمرۀ افراد تک

زبانه بیشتر از افکراد گکروه دوزبانکه اسکت.      سازی، میانگین نمرۀ افراد گروه تک سبک مفهوم
زبانکه بکیش از دوزبانکه بکود.      همچنین از نظر سبک یادگیری آزمایشکگری، نمکرۀ افکراد تکک    

ک یکادگیری عینکی   هکای یکادگیری از سکب    گفتنی است که هر دو گروه بیشتر از همة سکبک 
کنند. همچنین گفتنی است که نمرات حاصل از کجی و کشیدگی برای هریکک   استفاده می

هکای حاصکل از ایکن متغیرهاسکت. حکال       از متغیرهای مورد پژوهش گویای نرمال بودن داده
  توان از آمار استنباطی استفاده کرد. ها می برای بررسی معناداری این تفاوت
داری در آزمکون اسکمیرونوف ک     و میکزان سکطح معنکی    2رۀ با توجکه بکه جکدول شکما    

 هکای مختلکف    هکای حاصکل از مؤلفکه    تکوان داده  است، لذا می15/1کلموگروف که بیشتر از 
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 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش  2جدول

سطحمعناداریدرجةآزادیآمارهمتغیر
 117/1 61 112/1 گرایی تحصیلی هدف

 171/1 61 115/1 سبک عینی
 131/1 61 111/1 سبک تأملی
 211/1 61 131/1 سازی سبک مفهوم

 211/1 61 163/1 سبک آزمایشگری
 

شکود و  پژوهش حاضر را با اطمینان باالیی نرمال فرض کرد، درنتیجکه فکرض صکفر رد نمکی    
دهکد ککه فرضکیة     ها نشکان مکی   های آماری پارامتریک استفاده کرد. این داده توان از مدل می

 (.≤P 15/1) ها برقرار است نرمال بودن داده
 

 های متغیرهای مورد پژوهش آزمون همگن بودن واریانس  9جدول

سطحمعناداری2درجةآزادی8درجةآزادیآمارهمتغیر
 159/1 51 1 113/9 گرایی تحصیلی هدف

 166/1 51 1 259/9 سبک عینی
 754/1 51 1 117/1 سبک تأملی
 191/1 51 1 265/2 سازی سبک مفهوم

 196/1 51 1 149/1 سبک آزمایشگری
 

هاست که نشان از  نتیجة آزمون لوین جهت سنجش برابری واریانس 9جدول شمارۀ 
(، P>15/1دار نیسکت )  لحاظ آماری معنکی ها دارد. شاخص آماری لوین به یکسانی واریانس

هکا را در همکة   هکای آن  مقیکاس  خکرده های متغیرهکای مکورد پکژوهش و    که یکسانی واریانس
شکود ککه   هکا تأییکد مکی   دهد. گفتنکی اسکت زمکانی یکسکانی واریکانس      سطوح متغیر نشان می

باشد که ایکن موضکوع در پکژوهش حاضکر رعایکت شکده اسکت و         15/1داری بیشتر از  معنی
 ها همگن هستند. واریانس

ها در  م یک از میانگینتوان استنباط کرد که میان کدا می 4با تأکید بر جدول شمارۀ 
و  Fزبانه تفاوت معنکاداری وجکود دارد. بکا توجکه بکه میکزان        گروه افراد دوزبانه و گروه تک

 دیکر های یادگیری )به گرایی تحصیلی و سبک آمده میان نمرۀ هدفدستسطح معناداری به
 اداری دیکده زبانه تفاوت معن از سبک آزمایشگری فعال( در دو گروه افراد دوزبانه و افراد تک

 گرایکی تحصکیلی و سکبک یکادگیری عینکی در      صورتی است که هکدف شود. این تفاوت به می
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 تحلیل واریانس یکراهه )آنووا( متغیرهای مورد پژوهش  4جدول

مرحلهمتغیر
مجموع
مجذورات

درجة
آزادی

میانگین
مجذورات

Fمیزان
سطح
معناداری

گرایی  هدف
 تحصیلی

 167/279 1 167/279 بین گروهی
 411/51 51 267/2312 گروهی درون 125/1 911/5

  53 999/9255 کل

 سبک عینی
 151/1242 1 151/1242 بین گروهی

 193/15 51 199/171 گروهی درون 111/1 152/12
  53 119/2121 کل

 سبک تأملی
 167/141 1 167/141 بین گروهی

 122/29 51 267/1995 گروهی درون 116/1 121/6
  53 999/1467 کل

 سبک مفهومی

 411/231 1 411/231 بین گروهی

 737/13 51 211/1141 گروهی درون 111/1 663/14

  53 611/1491 کل

سبک 
 آزمایشی

 117/41 1 117/41 بین گروهی
 144/26 51 367/1556 گروهی درون 227/1 431/1

  53 319/1536 کل
 

هاسکت. ایکن موضکوع در حکالی اسکت ککه سکبک یکادگیری          زبانه ها بیش از تک گروه دوزبانه
هاست. همچنین میان  ها بیش از دوزبانه زبانه سازی انتزاعی در گروه تک مشاهدۀ تأملی و مفهوم

 ها تفاوتی دیده نشد. زبانه ها و تک نمرات سبک یادگیری آزمایشگری فعال در گروه دوزبانه

گیریبحثونتیجه
آمکوزان  گرایی تحصیلی در دانکش های یادگیری و هدفهدف تحقیق حاضر، مقایسة سبک

گرایکی  هکای تحقیکق حکاکی از آن اسکت ککه بکین هکدف       زبانه بکود ککه یافتکه   دوزبانه و تک
زبانکه  دیر از سبک یادگیری آزمایشگری فعال( افراد تکهای یادگیری )بهتحصیلی و سبک

د؛ سبک یادگیری عینکی بیشکتر در گکروه افکراد دوزبانکه ککاربرد       و دوزبانه تفاوت وجود دار
ها مکورد   زبانه سازی انتزاعی نیز بیشتر در گروه تکهای مشاهدۀ تأملی و مفهوم دارد و سبک

 هکا بکود.    زبانه ها بیش از تک گرایی تحصیلی نیز در گروه دوزبانه استفاده قرار گرفتند؛ هدف
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( نشککان داده اسککت کککه 2115؛ پککاالدینو، 2117، 1دینوشککده )فککراری و پککاالمطالعککات انجککام
مسکئله، تفککر    های شناختی و قدرت پردازش اطالعات مانند حلتواند مهارتدوزبانگی می
هکا در  پذیری و خالقیت را در افراد دوزبانه افزایش دهد و توانکایی دوزبانکه  انتقادی، انعطاف

هکا  ککه توانکایی عملکردهکای شکناختی آن    ایجاد تعادل و تعامل بین دو زبان سبب شده است 
انکد ککه افکراد    ها باشد. این مطالعات نشان دادهزبانهیادآوری بیشتر از تکمانند تشخیص و به

تواند مانع از تکأثیر منفکی آن   دوزبانه در مدیریت تفکرات خود عملکرد بهتری دارند که می
گرایی تحصیلی در افراد دوزبانکه  تواند باال بودن هدفشان شود، لذا میبر عملکرد تحصیلی
و  2بنکی ها در مدیریت تفکراتشان نسکبت داد. همچنکین مطالعکات )دی   را به عملکرد بهتر آن

زبانکه  ( نشان داده است که میزان تمرکز و توجه افکراد دوزبانکه بیشکتر از تکک    2113پاالدینو، 
ارتباط با تککالیف  مزاحم و بیتوانند افکار است و میزان تمرکز و توجه این افراد که بهتر می

یادگیری خود را از ذهن حذف کننکد، بیشکتر اسکت؛ زیکرا قسکمتی از ظرفیکت حافظکة افکراد         
شکود و بکه همکین دلیکل عملکردشکان در      زبانه صرف پردازش موضوعات دیرمرتبط می تک

د تر از افراد دوزبانه است. این افراد از لحاظ شکناختی خکود را افکرا   تکالیف یادگیری ضعیف
آید، و لکذا متفکاوت بکودن    شان به این دلیل پایین میدانند و عملکرد تحصیلیمهارت می کم
توان به این امر نسکبت داد. عکالوه بکر آن    زبانه را میهای یادگیری افراد دوزبانه و تکسبک

 کنند.  ها از سبک عینی بیشتری استفاده مینتایج تحقیق حاضر نشان داده است که دوزبانه
هکا  توان چنکین تبیکین ککرد ککه دوزبانکه      های یادگیری دو گروه را می در سبک تفاوت

تمایالت بیشتری بکه کسکب تجکارب فرهنگکی دارنکد و از طرفکی افکرادی ککه از سکبک عینکی           
هکای عینکی دارنکد و عالیکق     کننکد بیشکترین توانکایی را در دیکدن موقعیکت     بیشتری اسکتفاده مکی  

آوری کنند، بنکابراین بکدین وسکیله    اطالعات را جمعفرهنگی زیادی دارند و دوست دارند که 
هکای  توان استفادۀ بیشتر افراد دوزبانه از سبک یادگیری عینی را تبیین ککرد. همچنکین یافتکه   می

کننکد، افکرادی ککه از    ها از سبک تأملی بیشتری استفاده میزبانهتحقیق نشان داده است که تک
زننکد و مرتککب اشکتباهات    دی دست به فعالیت مکی کنند به کنسبک تأملی استفاده بیشتری می

کنند. این مطالکب بکا   تر عمل میشوند و در حل مسائل ساده نسبت به دیگران موفقکمتری می
 ( همسو و همخوان است.2111و همکاران ) 9شده در پژوهش بایولیستو های مطرح یافته

                                                                                                                                        
1.  Ferrari & Palladino 

2.  De-Beni 

3.  Bialystok 
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ککه تغییکرات مکداوم     توان بیان کرد های حاصل از پژوهش می همچنین در تبیین یافته
کند ککه توجکه مغکز روی یکک موضکوع خکاص بیشکتر        از یک زبان به زبان دیگر کمک می

حفظ شود و از این رو افراد دوزبانه در حل مسائل پیچیده عملکرد بهتری دارنکد، در حکالی   
زبانکه از  تر هستند، لذا استفادۀ بیشکتر افکراد تکک   زبانه در حل مسائل ساده موفقکه افراد تک

 توان تبیین کرد.بک تأملی را میس
سازی بیشتری اسکتفاده  زبانه از سبک مفهومیافتة دیگر تحقیق آن است که افراد تک

ای کلمکات تحلیلکی،   دهندهاگر پاسخکنند. در مدل سبک یادگیری کلب آمده است که می
گکرا  هگرا و تجربک فکری، منطقی، مفهومی و عقالنی را به پذیرشی، احساسی، اکتشافی، حال

ترجیح دهد، باید بیان کرد که او شیوۀ مفهوم سازی انتزاعی را به شیوۀ تجربة عینکی تکرجیح   
ککارگیری تککالیف سکیالی    زبانه در بهآموزان تکتوان گفت که دانش . از طرفی میدهدمی

ها عملکرد بهتری دارند که احتماالا دال بر عملککرد تفککر واگکرای    کالمی نسبت به دوزبانه
توانککد بککه فککرد در هککا در حککوزۀ کالمککی باشککد. توانککایی سککیالی کالمککی مککیوزبانککهضککعیف د

شده، تفکر منطقی و گسترش دانش و اطالعات کمک کنکد ککه   سازماندهی مطالب آموخته
توانکد اسکتفادۀ   ( همسکو و همخکوان اسکت و مکی    1917های کرمی نوری و همکاران ) با یافته

 ی انتزاعی را تبیین کند. ساززبانه از سبک مفهومبیشتر افراد تک
توان به ایکن   گرایی تحصیلی در افراد دوزبانه میدر ارتباط با بیشتر بودن میزان هدف

هکای فرهنگکی، قکومیتی و جنسکیتی      موضوع اشاره کرد که افراد دوزبانکه معمکوالا بکه سکاخت    
اف کننکد اهکد   گراتر هستند که سکعی مکی   تر و هدف تفاوت بیشتری دارند؛ لذا افرادی خالق

هکا دسکت   ریزی خاص به آن هایشان تعریف کنند و با برنامه خود را مبتنی بر هر یک از زبان
شکان اسکتفاده    هکایی ککه بلکد هسکتند نیکز در شکغل و حرفکه        یابند. افراد دوزبانه معموالا از زبان

های مختلکف بخواننکد؛ درنتیجکه     کنند متون علمی و تخصصی را به زبان کنند و تالش می می
شود و اهکداف بیشکتری را در تحصکیل    هایشان بیشتر می تحصیلی، اطالعات و تواناییانگیزۀ 

هکای   کنند تا اگر از راهی که به آن وارد شدند، شکست خوردنکد، راه  خود دارند و سعی می
گرایکی   مکرور زمکان سکبب افکزایش میکزان هکدف      دیگری را امتحان کنند که این موضوع بکه 

هکا  توان به ایکن نکتکه اشکاره ککرد ککه چکون دوزبکان        ن میشود. همچنی ها میتحصیلی در آن
کارگیری صورت کامالا مجزا و دقیق آشنا هستند، توانایی بهمعموالا با دو فرهنگ مختلف به

های خود را به مسائل بیشتری تعمیم  توانند آموخته بیشتر از مفاهیم و اطالعات را دارند و می
شکود ککه ایکن     گرایی تحصیلی در این افراد می دهند که این موضوع نیز سبب افزایش هدف
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 ( همسو و همخوان است.2115) 1موارد نیز با نتایج پژوهش ژو و کرافت
عککدم کنتککرل متغیرهککایی ماننککد زمینککة فرهنگککی و تککأثیر منطقککة جغرافیککایی، ازجملککه  

شکود ککه بکا تکدابیر صکحیح آموزشکی و        های تحقیق است و بنابراین پیشکنهاد مکی   محدودیت
زبانکه و   آمکوزان تکک   هکای یکادگیری دانکش    های آموزشی مناسب سبک سازی فرصت فراهم
 ها را به نقطة قوت تبدیل کرد.  زبانه و دوزبانگی آن های تکزبانه، ویژگی دو
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