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 چکیده

هاي آن در کودکان پژوهش حاضر با هدف بررسی تحول تفکرخالق و مؤلفه :مقدمه

آموز دانش 260نمونه پژوهش شامل  :روش. هنگام انجام شد زبانه و دوزبانه زودیک

    آموزدانش 130فارس و ـ  آموز دوزبانه زودهنگام آذريدانش 130(دختر و پسر 

صورت در دسترس از مدارس ابتدائی ناحیه دو قم انتخاب بود که به) زبانه فارسیک

، Bنسخه تصویري فرم ؛ TTCT(ها با استفاده از آزمون تفکر خالق تورنس داده. شدند

ها ندراهه و مقایسه زوجی میانگینآوري و با آزمون تحلیل واریانس چجمع) 1974

ها، جنس، زبان و پایه تحصیلی بر تفکر خالق و اساس یافتهبر :هایافته. تحلیل شد

هاي آن تأثیر معنادار داشتند و موجب روند غیرخطی تحول خالقیت در بین مؤلفه

روند تعامل جنس، زبان و سن بیشترین تأثیر محسوس را در  :گیرينتیجه. ها شدندگروه

تر و هاي تحصیلی باال خالقاي که پسرهاي دوزبانه در پایهگونهتحولی خالقیت دارد، به

  .ها عمل کردندتر از سایر گروهزبانه ضعیفدخترهاي یک

  .زبانه، دوزبانه زودهنگامتحول تفکر خالق، یک: کلیدي گانواژ

 

Abstract   

 

Introduction: The present study was conducted to investigate 

the development of creative thinking and related subscales in 

monolingual and earlybilingual children. Method: The study 

sample consisted of 260 male and female students (130 Azari-

Fars earlybilingual students and 130 Fars monolingual) which 

were selected at convenience from elementary schools in region 

II of the city of Qom. Data were collected by Torrance Creative 

Thinking Test (TTCT; figural version of form B,1974) and the 

results were analyzed by MANOVA and paired comparison of 

means. Results: According to the findings, gender, language, 

and grade had significant effect on creative thinking and its 

subscales, which led to a nonlinear trend in development of 

creativity between the groups. Conclusion: the interaction 

between gender, language and age has the most significant 

impact on the development of creativity; such that bilingual boys 

at higher grades were more creative and monolingual girls were 

less among the groups. 

 

Keywords: development of creative thinking, Monolingual, 

early bilingual.  
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  مقدمه
هاي شناختی تحت تأثیر عوامل ژنتیکی، توانایی

، 2011، 1هریس و دیري(کنند محیطی و سن تغییر می
    عنوان یکی ازبهنیز  2تفکر خالق). 388 :ص

طول زندگی تغییر شناختی ممکن است درهاي توانایی
تدریج و همراه با رشد خالقیت به .و تحول پیدا کند
تجارب زندگی در مراحلی با فراز و فرد و دستیابی به

   شود تحولفرودهایی که در طول زمان ظاهر می
خالقیت و سن  ).162 :ص،  3،1999رانکو(یابد می

احتماال  هاآن اند و نقطه مشترك ارتباطبا هم در رابطه
، تسبیح سازان( عامل تجربه و کسب معلومات است

این جریان تحول غیرخطی و منحنی ). 2 :، ص1380
هاي کلی و عمومی تحول همسویی شکل با نظریه

تغییرات غیرخطی به) 1980( 4عنوان مثال پیاژهدارد؛ به
). 155 :، ص1384علوي، (است  تحول اشاره کرده

مورد حداقل یکی از عناصر مربوط به مجموعه در
بر نیز شواهدي مبنی) 5تفکر واگرایعنی (خالقیت 

، 6تورنس(غیرخطی بودن تحول آن وجود دارد 
اسمیت و ). 155 :، ص1384نقل از علوي،  ؛1986

هاي خود در پژوهش) 329 :، ص1985( 7کارلسون
سالگی نزول  8تا  7گزارش کردند که خالقیت در 

رسد و دوباره سالگی به اوج می 11تا  10کند، میپیدا 
سالگی،  12بعد از . یابدی کاهش میسالگ 12در سن 

در ادامه دوران نوجوانی خالقیت افزایش تدریجی اما 
سالگی مجدداً به اوج خود  16در  و یکنواخت دارد

در نهایت این دو پژوهشگر به این نتیجه . رسدمی
 10ی خالقیت در سنین رسیدند که اولین مرحله واقع

                                                             
1. Harris & Deary 
2. Creative Thinking 
3. Runco 
4. Piaget 
5. Divergent Thinking 
6. Torrance  
7. Smith  & Carlson 

تورنس در پژوهشی که . افتدسالگی اتفاق می 11تا 
به منظور هنجاریابی آزمون تفکر خالق خود در 

به این نتیجه دست  کودکان هفت کشور انجام داد
پذیري ناشی از سن در کودکان مقاطع یافت که تغییر

دار است و از اولین کسانی بود تحصیلی مختلف معنا
سالگی  6آموزان حدود خالقیت دانشکه نشان داد 

سالگی این کاهش بسیار بیشتر  10کاهش یافته و در
یابد میشود ولی بعد از این سن دوباره افزایش می

 :، ص1386نقل از امیري و اسعدي،  ؛1970تورنس، (
با ) 155 :، ص1384(در پژوهشی که علوي ).  30

حول استفاده از آزمون تفکر خالق تورنس انجام داد، ت
قدرت بالقوه خالقیت کودکان از کالس سوم به پنجم 

دار بود و از سوم به چهارم داراي روند افزایش معنا
دار ولی بین نمرات کالس چهارم و پنجم تفاوت معنا

هاي تفکر خالق نیز داراي روند مؤلفه. مشاهده نشد
    هاتحولی همراه با یک یا چند افت در میزان آن

  ). 418 :، ص2001، 8رانکو چارلز و(باشد می
هاي محیطی متعددي نیز وجود عالوه بر سن ، پدیده

در این میان . گذارنددارند که بر تفکر خالق تأثیر می
ارتباط نزدیک زبان به دلیل 10یا چند زبانگی 9پدیده دو

 کارکردهاي شناختیزبان و شناخت بیش از هر چیز 
زبانه شدن دو دهد به ویژه اگرمی را تحت تأثیر قرار

، 2007، 11اکبات(در اوایل زندگی اتفاق افتاده باشد 
کسب زودهنگام و استفاده منظم از دو ). 422صفحه 

زبان موجب افزایش توانایی کودکان در اعمال 
. شوداي از تکالیف میشناختی در طیف گسترده

سال در مقایسه با  8تا  4هاي کم سن بین دوزبانه
در حل مسائلی که نیاز به زبانه خود همساالن یک

                                                             
8. Charle 
9. Bilinguality 
10. Multilingualism or Polyglot 
11. Akbulut 

101 



  زبانه و دوزبانه زودهنگامتحول تفکر خالق در کودکان یک :اعظم بیانلو و همکاران

 

  

 

هاي گمراه کننده دارد کنترل یا نادیده گرفتن نشانه
کریک، گرادي، چاوو و  ،بایولیستوك( ماهرتر هستند 

این مزیت پردازش در ). 40: ، ص2005، 1ایشی
بیوویلین و (هاي متعدد تفکر یافت شده است زمینه

؛ 67 :ص1998 ،3؛ گرین658 :ص 1987، 2گرینگیر
؛ بایولیستوك 59 :ص 2008، 4هرناندز و گلسکوستا، 

هاي زبانهدو). 5 :، ص2011، 5بایولیستوك و باراك
 6هایی که هر دو زبان را قبل از دوزبانه( 6زودهنگام

براي انجام ) اندسالگی در یک محیط طبیعی فرا گرفته
ر دو نیمکره مغز هاي هتکالیف شناختی از ظرفیت

یا به عبارت دیگر در انجام تکالیف  .کننداستفاده می
  هستند و به همین دلیل از  7شناختی کمتر جانبی شده

مسکیل، (باالتري برخوردارند  8پذیري ذهنیانعطاف
، 2008، 10؛ هال و وید7 :ص، 2000 ، 9ماسوپ و بتز

 :ص، 2011، 11و الست ؛ یانگ، یانگ1987 :ص
موجب ها پذیري ذهنی باال در دوزبانهانعطاف ).419

کاگین، کندي و (شود برتري عملکردهاي شناختی می
؛ بایولیستوك و 72 :ص، 2004، 12آرمسترانگ
از مهمترین  تفکر خالق). 48 :ص، 2005همکاران، 

پذیري هاي شناختی است که نیازمند انعطافکنش
 :ص،  13،2011کاشن و ویلی(باشد ذهنی باال می

عصب شناسی خالقیت را ) 2006( 14بالزاك. )458
  مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافت که 

                                                             
1. Bialystok, Craik, Grady, Chau, & Ishii 
2. Beauvillain, & Grainger 
3. Green 
4. Costa, Hernandez, & Sebastian-Galles 
5. Barac 
6. Early bilingual 
7. Lateralization 
8.  mental flexibility 
9. Meskill, Mossop & Bates 
10. Hull &  Vaid 
11. Yang, Yang, & Lust 
12. Coggins, Kennedy, Armstrong 
13. Cushen & Wiley 
14.  Balzac 

هاي خالقانه نیازمند فعالیت همزمان و ارتباط نوآوري
ارتباطی  طور معمول دارايمناطقی از مغز است که به

 :، ص1386امیري و اسعدي، (یکدیگر نیستند قوي با 
شناختی سطح مغز به هنگام انجام کارکردهاي ). 26

باال همچون خالقیت به شکل یک سیستم واحد عمل 
کند، بنابراین براي انجام تکالیف مربوط به می

باشد مغز می خالقیت نیاز به تعامل هر دو نیمکره
افراد بسیار خالق از کنش . )283ص ، 2010 ،15مندل(

کنند طور آزادانه استفاده میهر دو نیمکره با هم به
جانبی  چنین تفاوتی در). 216 ص، 2002 ،16جونز(

بین مردان و زنان نیز  شدن تکالیف شناختی در مغز
دهد زنان هاي جدید نشان مییافته. وجود دارد

کارکردهاي مغزي کمتر جانبی شده دارند و براي 
ها فعال است انجام تکالیف شناختی هر دو نیمکره آن

ولی در مردان بیشتر کارکردها جانبی شده است 
؛ لودرز، نار، 1239ص ،  17،2000و بادونبیمن (

 ).351ص ،  2006، 18زیدل، تامسون، جکسون و توگا
یکی از عوامل  نیز هاي جنسیاوتتف بنابراین

هاي شناختی از جمله تفکر خالق کنش گذار برتأثیر
اي که مطالعه   در). 53 :ص،  2010 ،19زایدي(است 

با نسخه ) 1142 :، ص2007( 20ماتود و گراند
انجام  تصویري و کالمی آزمون تفکر خالق تورنس

هاي آن تفاوت مؤلفه  دادند در نمره کل خالقیت و 
در تحقیق هی و . دار بین دو جنس وجود داشتمعنا

ین دار بنیز تفاوت معنا) 810 :، ص2011( 21وونگ
اي که به گونه .عملکرد خالق دو جنس وجود داشت

ت و ضعف نسبی در هر دو جنس داراي نقاط قو
                                                             
15. Mandel 
16. Jones 
17. Beeman & Bowden 
18. Luders, Narr, Zaidel. Thompson, Jancke, & 
Toga 
19. Zaidi 
20. Matud & Grande 
21. He & Wong 
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یعنی نمره دخترها در نظم و دقت  .تفکر خالق بودند
بهتر از پسرها و نمره پسرها در شکستن مرزها بهتر از 

طور کلی پسرها عملکرد بهتري ولی به ،دخترها بود
بنابراین پژوهش حاضر در . نسبت به دخترها داشتند

، 1ابتکار(هاي آن شامل نظر دارد تفکر خالق و مؤلفه
و  4، انتزاعی بودن عنوان تصاویر3، سیالی2بسط

در روند ) 5مقاومت در برابر بستن زودهنگام تصاویر
کودکان ) آموزان مقطع تحصیلی ابتداییدانش(تحولی 

زبانه و دوزبانه زودهنگام در هر دو جنس بررسی یک
ال است که تفکر ؤبه این س کند و به دنبال پاسخ

ر متغیرهاي جنس، هاي آن تحت تأثیمؤلفه خالق و
کنند تغییراتی می چه) هاي تحصیلیپایه(  زبان و سن

   آن چگونه است؟ هايو نوسان
  

  روش
زیرا به  است؛ 6روش پژوهش حاضر از نوع مقطعی

توصیف وضعیت موجود تحول تفکر خالق با توجه 
به ویژگی دوزبانگی و جنس در یک مقطع زمانی 

. پردازدسنی می هايخاص و مقایسه همزمان گروه
آموزان جامعه آماري در این پژوهش شامل دانش

دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قم شاغل به 
  260. بود 1390-91تحصیل در سال تحصیلی 

 آذريزبانه زودهنگام دختر و پسر دو130(آموز دانش
 به) زبانه فارسدختر و پسر یک 130فارس و ـ 

م که بیشترین تعداد صورت در دسترس از منطقه دو ق
عنوان  به فارس را دارد ـ آذريآموزان دوزبانه دانش

براي انتخاب گروه نمونه . گروه نمونه انتخاب شدند
لیست اسامی مدارس دولتی دخترانه و پسرانه منطقه 

                                                             
1. Originality 
2. Elaboration 
3. Fluency 
4. Abstractness of titles 
5. Resistance to Premature Closure 
6. cross-sectional 

دو قم تهیه و از بین این مدارس بنا به گزارش 
کارشناسان آموزش و پرورش مدارسی که تعداد 

طور تصادفی به دوزبانه بیشتري داشتند آموزان دانش
مدرسه که در نقاط مختلف ناحیه دو وجود داشت  12

مدرسه دخترانه انتخاب  6مدرسه پسرانه و  6شامل 
آموزان دوزبانه دانش در هر پایه تحصیلی. شدند

  توسط معلمان معرفی شده و بعد از مصاحبه با 
پایه تحصیلی ها در هر آموزان دوزبانه از بین آندانش

آموز پسر که هم قادر دانش 13آموز دختر و دانش 13
به درك و هم قادر به صحبت کردن روان هر دو زبان 

     اطالعات(بنا به تشخیص پژوهشگر بودند 
زبانه به هر دو زبان آموزان دوشناختی از دانشجمعیت

ها بر و فارسی جمع آوري شد تا تسلط آن آذري
در ) ر دو زبان مشخص شوددرك و صحبت کردن ه

زبانه نیز آموزان یکدانش .گروه نمونه باقی ماندند
ها به جز براي رعایت یکسان بودن همه شرایط گروه

 13مدرسه براي هر پایه  12از همین  یعامل دوزبانگ
از بین گروه نمونه . پسر انتخاب شدند 13دختر و 

آموزانی که بر مبناي ارزیابی انتخاب شده دانش
    پژوهشگر و گزارش والدین داراي مشکالت 

     برتر، آموزان چپشناختی بودند، دانشروان
    هاي قبل و سالآموزان مردود شده دردانش

بودند و  آذريهایی که فقط قادر به فهم زبان دوزبانه
توانایی صحبت کردن به این زبان را نداشتند از گروه 

 اندارد سنیمیانگین و انحراف است. مونه حذف شدندن
و دوزبانه    زبانهیک آموزاندانش

گروه نمونه  4در این پژوهش  .بود 
زبانه، پسرهاي زبانه، دخترهاي یکیک شامل پسرهاي

دوزبانه و دخترهاي دوزبانه وجود داشت که 
ها اطالعات توصیفی مربوط به سن و تعداد آزمودنی

  . آمده است 1در جدول 
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 هامیانگین و انحراف استاندارد سن آزمودنی .1جدول

 M SD فراوانی هاگروه

 51/1 76/9 65 زبانهپسرهاي یک

 49/1 84/9 65 زبانهدخترهاي یک

 45/1 8/9  65 زبانهپسرهاي دو

 49/1 78/9 65 دخترهاي دوزبانه

 5/1 8/9 130 هایک زبانه

 46/1 7/9 130 هادوزبانه

 47/1 78/9 130 پسرها

 49/1 81/9 130 دخترها
  

  
  ابزار 

 تصویري Bآزمون تفکر خالق تورنس، فرم 
TTCT)این آزمون جزء  :1)1974تورنس،  ؛ 

هاي عملکردي است که تعدادي تکالیف باز آزمون
خواهد می گذارد و از اودر اختیار فرد می پاسخ

تواند یک تصویر استثنایی بکشد و تا جایی که می
یک عنوان بسیار جالب و جدید براي آن انتخاب 

ابتکار، بسط، سیالی، انتزاعی  مؤلفه 5کند و در آن 
بودن عنوان تصاویر و مقاومت در برابر بستن 

، 2011، 2کیم(شود می گذاريزودهنگام نمره
عبارت  "ابتکار"در این مقیاس مؤلفه  ).5صفحه 

است از توانایی آزمودنی در تولید تصویرهاي 
منحصر به فرد که مستلزم داشتن قدرت خالق 

شامل امتیاز دهی به کلیه  "بسط"مؤلفه. است

                                                             
1. Torrance Creative Thinking Test (TTCT; figural 
version of form B, 1974). 
2. Kim, H. K. 

این . گردداجزایی است که به تصویر اضافه می
درون شکل یا در اطراف آن  اجزاء ممکن است در

اینکه به ارزیابی بسط بپردازیم و  اما قبل از باشند،
. به آن امتیاز دهیم کلیت شکل باید معنادار باشد

و  3هاایده عبارت است از تعداد "سیالی"مؤلفه
تواند از طریق هایی که یک شخص میموضوع

انتزاعی "مؤلفه. هاي قابل تفسیر بیان نمایدپاسخ
بر اساس میزان انتزاعی و  "بودن عنوان تصاویر

بودن عناوینی که براي تصاویر کشیده شده تخیلی 
 "مؤلفه .شودی میکند امتیاز دهانتخاب می

ز نی "هنگام تصاویر مقاومت در برابر بستن زود
توانند تصویر می عبارت است از اینکه افراد خالق

ناقص ارائه شده را باز نگهدارند و بستن آن را به 
بتوانند اندازه کافی به تأخیر بیندازند تا زمانی که 

                                                             
3. Idea 
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بسازند و دیدگاه خود را نشان  1یک ایده ذهنی
    افرادي که خالقیت کمتري دارند سعی. دهند

کنند شکل را به صورت زودرس ببندند بدون می
کیم، (ها حاوي اطالعات کافی باشد اینکه شکل آن

گذاري هر یک از این  نمره ).5، صفحه 2006
   ها براي تصاویر کشیده شده توسطمؤلفه

گذاري این نمره کنندگان مطابق راهنمايشرکت
طور مثبت و خالقیت تصویري به. آزمون انجام شد

قوي با انواع دستاوردهاي خالق مرتبط است و 
براي سنجش خالقیت در دو جنس، نژادهاي 

هاي متعدد استفاده متفاوت، افرادي که از زبان
هاي اجتماعی، اقتصادي و کنند و موقعیتمی

باشد می فرهنگی متفاوتی دارند سودمند هايزمینه
هاي باز پاسخ قدرت بیشتري و از طرفی آزمون

کیم، (براي ارزیابی میزان خالقیت افراد دارند 
 :، ص2011(به عالوه کیم ). 286 :، ص2011
هاي آزمون نمره به این نتیجه رسید که ) 285

هاي مقیاس تفکر خالق تورنس نسبت به دیگر 
تواند دستاوردهاي خالقیت را می خالقیت بهتر 

بنابراین مقیاس تفکر خالق تورنس . بینی کندپیش
عنوان ابزار سنجش تفکر خالق بالقوه در  به

گذاري این نمره در. پژوهش حاضر انتخاب شد
هاي عالی نقاشی مهارت آزمون بر کیفیت هنري و

شود، آنچه مالك ارزیابی است وجود تأکید نمی
نتایج مطالعات متعدد در . است ایده در هر تصویر

گذاران در قسمت تصویري نمره 2خصوص اعتبار
آزمون تفکر خالق تورنس حاکی از آن است که 

به باال  90/0یا  80/0گذاران از همبستگی بین نمره
اي هاعتبار مؤلفه). 6 :، ص2006کیم، (بوده است 

کودر این آزمون با استفاده از شاخص 

                                                             
1. Mental leap 
2. Reliability 

برآورد شده است  94/0تا  89/0بین  3ریچاردسون
 4بررسی ثبات درونی). 252 :، ص2006کیم، (

دهد که دامنه ضرایب ثبات درونی آزمون نشان می
) 41/0متوسط ( 69/0تا  14/0آزمون تورنس از 

  . است
 آموزان در بعد از انتخاب گروه نمونه، دانش

براي اجراي آزمون در یک  ينفر 5تا  3هاي گروه
آزمون تفکر خالق به شکل . کالس آماده شدند

روي است که  هاییقلم و کاغذي و شامل صفحه
ها تصاویر ناقص یا خطوط مختلف کشیده شده آن

عنوان یک کودکان ارائه و آزمون بهاست به 
ها تکلیف یا بازي براي گروه نمونه معرفی و از آن

شد که با تکمیل خطوط و تصاویر ناقص خواسته 
یک تصویر جدید و نو، چیزي که به ذهن 
دوستانشان نرسد بکشند و یک عنوان جالب هم 

آزمون تفکر خالق تورنس . براي آن انتخاب کنند
داراي سه تکلیف است که براي هر تکلیف 

دقیقه بنا به دستورالعمل آزمون و براي  10حداکثر 
یقه زمان براي تکمیل دق 30کل آزمون حداکثر 

دقیقه زمان  10با احتساب . شدتصاویر داده می
دقیقه  40ها در کل جهت توضیح دستورالعمل

  .زمان براي هر آزمودنی اختصاص داده شد
  

  هایافته
میانگین و انحراف استاندارد آزمون تفکر خالق و 

هاي آن به تفکیک زبان، جنس وپایه مؤلفه
  .آمده است 3و  2تحصیلی در جدول 

                                                             
3. Kuder-Richardson 
4. Internal consistency 
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  زبانهآموزان یکدر دانش هاي آنمیانگین و انحراف استاندارد نمره آزمون تفکر خالق تورنس و مؤلفه .2 جدول
 پسرهاي یک زبانه

  پایه                               
 مؤلفه

  پایه اول
(SD) M 

  پایه دوم
(SD) M  

  پایه سوم
(SD) M  

  پایه چهارم
(SD) M 

  پایه پنجم
(SD) M 

 )7/36( 54 )3/11( 6/19 )9/14( 7/28 )2/13( 7/18  )3/15( 4/26  ابتکار

 )8/1( 4/1 )9/2( 8/2 )9/1( 2 )9/0( 5/0 )6/1( 9/0 انتزاعی بودن عنوان تیترها

 )2( 9/12 )6/2( 11 )2/3( 5/11 )5/3( 6/10 )2( 4/10 سیالی

 )6/3( 4/8 )9/2( 6/7 )2/3( 7 )7/1( 9/2 )2/4( 07/5  زودهنگاممقاومت در برابر بستن 

 )8/0( 4/7 )07/1( 2/6 )4/1( 5/7 )9/1( 4/4 )7/1( 5  بسط

 )37( 9/83 )5/15( 67 )7/18( 6/56 )7/11( 37 )7/21( 7/47  نمره کل تفکر خالق

  زبانهدخترهاي یک
 )4/11( 2/24 )4/7( 9/18 )2/7( 8/22 )2/8( 5/25 )5/6( 17 ابتکار

 )8/2( 8/1 )6/1( 1 )9/0( 5/0 )2/1( 5/0 )6/0( 7/0 انتزاعی بودن عنوان تیترها

 )4( 5/12 )4/5( 07/12 )4/4( 7/13 )6/1( 13 )8/2( 8/12 سیالی

 )8/2( 7/7 )6/2( 7 )9/2( 8 )4/2( 7/8 )9/2( 2/8 مقاومت در برابر بستن زودهنگام

 )2/1( 4/7 )06/1( 9/6 )5/1( 8/6 )3/1( 7 )5/1( 2/7 بسط

 )8/13( 4/53 )4/14( 7/45 )10( 7/52 )5/10( 7/54 )7/11( 7/45 نمره کل تفکر خالق

                              
 زبانهآموزان دوهاي آن در دانشمیانگین و انحراف استاندارد نمره آزمون تفکر خالق تورنس و مؤلفه .3جدول

 پسرهاي دو زبانه

  پایه                                
 مؤلفه

  پایه اول
(SD) M 

  پایه دوم
(SD) M 

  پایه سوم
(SD) M 

  پایه چهارم
(SD) M  

  پایه پنجم
(SD) M 

 )2/14( 8/45 )5/15( 8/37 )5/14( 5/28 )9/11( 2/33  )11( 8/19 ابتکار

 )7/6( 7/5 )5/3( 9/2 )4/1( 5/1 )9/1( 7/2 )9( 5/0 انتزاعی بودن عنوان تیترها

 )07/3( 7/14 )4( 2/12 )4/3( 4/13 )5/3( 08/12 )4( 9/7 سیالی

 )6/5( 7/13 )05/4( 4/9 )8/4( 6/10 )4/4( 4/8 )8/3( 07/3 مقاومت در برابر بستن زودهنگام

 )4/1( 4/6 )3/2( 4/5 )6/1( 4/5 )2/2( 6/6 )2/2( 4 بسط

 )5/23( 07/86 )8/24( 4/67 )02/20( 60 )3/17( 8/62 )6/14( 08/35 نمره کل تفکر خالق

  دخترهاي دو زبانه
 )3/10( 07/23 )24( 7/29 )4/14( 7/28 )5/14( 4/19 )2/16( 23 ابتکار

 )8/3( 7/3 )8/1( 7/1 )4/1( 3/1 )8/1( 5/1 )3/0( 8/0 انتزاعی بودن عنوان تیترها

 )9/2( 9/11 )09/3( 6/11 )2/2( 9/12 )2/3( 4/11 )8/2( 8 سیالی

 )7/2( 8/10 )8/2( 07/11 )5/3(  8/11 )07/3( 9/6 )8/1( 07/6 مقاومت در برابر بستن زودهنگام

 )9/1( 7/6 )2/1( 7/6 )2/2( 8 7/1( 3/6 )2/1( 7/4 بسط

 )6/17( 07/57 )2/27( 7/60 )6/14( 4/62 )7/19( 2/45 )8/15( 7/41 نمره کل تفکر خالق
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براي بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان تفکر خالق و 
استفاده شد راهه هاي آن از تحلیل واریانس یکمؤلفه

   .آمده است 4که نتایج آن در جدول 

  
  

 هاي آن تحلیل واریانس تأثیر جنس، زبان و پایه تحصیلی بر نمره تفکر خالق و مؤلفه .4جدول 

 مجذور اتا df F متغیر وابسته منبع اثر

  
  جنس
  
  
 

  ابتکار
  انتزاعی بودن عنوان تیترها

  سیالی
  مقاومت در برابر بستن زودهنگام

  بسط
 نمره کل تفکر خالق

1  
1  
1  
1  
1  
1 

**9/17  
**5/7  
 Ns 7/0  

 
*6  
**8/24  
**7/7  

069/0  
030/0  
003/0  
024/0  
094/0  
031/0 

  
  زبان
  
  
  

  ابتکار
  انتزاعی بودن عنوان تیترها

  سیالی
  مقاومت در برابر بستن زودهنگام

  بسط
  نمره کل تفکر خالق

1  
1  
1  
1  
1  
1  

Ns 05/3  
**3/10  
Ns 3/1  

**26  
**3/9  
*2/5  

013/0  
041/0  
005/0  
098/0  
037/0  
021/0  

  
  پایه تحصیلی

 
  

  ابتکار
  انتزاعی بودن عنوان تیترها

  سیالی
  مقاومت در برابر بستن زودهنگام

  بسط
  نمره کل تفکر خالق

4  
4  
4  
4  
4  
4  

**4/7  
**2/9  
**03/8  
**3/16  
**3/11  
**7/14  

110/0  
132/0  
118/0  
213/0  
158/0  
196/0  

01/0 < P** ،05/0 <P *، N.S= Non-significant  
  

  
دهد که جنس، زبان نشان می 4هاي جدول یافته

و پایه تحصیلی از جمله عوامل تأثیرگذار بر 
نمره تفکر خالق افراد هستند، طوري که نمره 
  کل تفکر خالق در هر سه منبع اثر و اکثر 

. معنادار بود) P>01/0(ها در سطح آن هايمؤلفه
بیشترین تأثیر از بین منابع اثر مربوط به پایه 

 5نمره تفکر خالق و هر  زیرا تحصیلی بود
آن در این عامل تفاوت معنادار داشتند  مؤلفه

)01/0<P .( جهت بررسی تأثیر تعامل منابع اثر
هاي آن از مقایسه بر نمره تفکر خالق و مؤلفه

راهه ها و تحلیل واریانس چندمیانگینزوجی 
  .استفاده شد
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  هاي آنبر تفکر خالق و مؤلفه ها و تعامل هر سه منبع اثرمقایسه زوجی میانگین .5جدول 
 مجذور اتا df F متغیر وابسته منبع اثر

 جنس و زبان

 ابتکار
 انتزاعی بودن عنوان تیترها

 سیالی
 مقاومت در برابر بستن زودهنگام

 بسط
 نمره کل تفکر خالق

1 
1 
1 
1 
1 
1 

02/0 Ns 

4/0 Ns  
 **2/9  
3 Ns  

2 Ns  

1Ns 

000/0  
001/0  
037/0  
012/0  

000/0  
004/0  

 جنس و پایه

 تحصیلی

 ابتکار
 انتزاعی بودن عنوان تیترها

 سیالی

 مقاومت در برابر بستن زودهنگام
 بسط

  نمره کل تفکر خالق

4 
4 
4 
4 
4 
4 

 **8/5  

5/0  Ns 
6/1Ns  

 **9/3  
2/1Ns  

 **5/6  

088/0  

007/0  
025/0  
060/0  
019/0  
097/0  

زبان و پایه 
 تحصیلی

 ابتکار
 انتزاعی بودن عنوان تیترها

 سیالی
مقاومت در برابر بستن زودهنگام 

 بسط
 بسط

  نمره کل تفکر خالق

4 

4 
4 
4 
4 
4 

 *9/2  

 **7/4  
 **02/4  
 **2/7  

 **5/4  
 *2/3  

045/0  

071/0  
063/0  
106/0  
069/0  
050/0  

تعامل جنس، 
زبان و پایه 

 تحصیلی

 ابتکار
 انتزاعی بودن عنوان تیترها

 سیالی
 مقاومت در برابر بستن زودهنگام

 بسط
  نمره کل تفکر خالق

4 
4 
4 
4 
4 
4 

 *5/2  
3/1 Ns  
09/0 Ns  

 **4  
 **6/7  

 *3  

040/0  

020/0  
001/0  
062/0  
111/0  
046/0  

  
در تعامل زوجی عوامل،  5اساس نتایج جدول بر

هاي تحصیلی بود بیشترین تأثیر در تعامل زبان و پایه
مؤلفه آن تفاوت  5و در نمره کل تفکر خالق و هر 

اما در تعامل جنس با زبان فقط . معنادار وجود داشت

در مؤلفه سیالی و در تعامل جنس و پایه تحصیلی دو 
هنگام  مؤلفه ابتکار و مقاومت در برابر بستن زود

تصاویر و نمره کل تفکر خالق تفاوت معنادار وجود 
هایت بررسی تعامل سه منبع اثر در نمره ندر. تداش
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ر، مقاومت و بسط کل تفکر خالق سه مؤلفه ابتکا
، پایه 5و  4هاي جدول اساس یافتهبر. معنادار بود

تحصیلی بیشترین تأثیر را بر تفکر خالق داشت که 
هاي حاکی از سیر تحولی تفکر خالق در بین گروه

ول است که با توجه به جدا زبانه و دوزبانهیک

ها ها، دوزبانهمیانگین و مقایسه 3و  2 توصیفی
سیر تحولی خالقیت با توجه . اندعملکرد بهتري داشته

به تعامل سه منبع جنس، زبان و پایه تحصیلی در 
  .نشان داده شده است 1شکل 

  

  

  

  
  گروه با توجه به پایه تحصیلی 4سیر تحول خالقیت در  .1شکل 

  
ها در پایه اول نسبت به دوزبانه 1مطابق شکل 

کسب در تفکر خالق  ها نمرات کمتريیک زبانه
  ی از کالس دوم به بعد نسبت به اند ولکرده
تفکر . اندها عملکرد بهتري نشان دادهزبانهیک

خالق دختران در کالس چهارم ابتدائی افت 
. داشته و این افت در کالس پنجم نیز ادامه دارد

پسرهاي دوزبانه در روند تحول نسبت به سایر 

زبانه ها عملکرد بهتر و دخترهاي یکگروه
    .تر داشتندعملکرد ضعیف

  

  بحث و گیرينتیجه  
روند تحولی تفکر بررسی هدف پژوهش حاضر 

زبانه و هاي آن در کودکان یکخالق و مؤلفه
ها نشان داد جنس، یافته. دوزبانه زودهنگام بود

و پایه تحصیلی بر تفکر خالق و  دوزبانه بودن

0

1

2

3

4

5

6

7

اول دوم سوم چهارم پنجم

پایه تحصیلی*زبان*تعامل جنس

دوزبانهپسر
زبانهیکپسر

دوزبانهدختر
زبانهیکدختر

109 



  زبانه و دوزبانه زودهنگامتحول تفکر خالق در کودکان یک :اعظم بیانلو و همکاران

  

 

در بین . گذارندتحول غیرخطی آن تأثیر می
ودن پایه تحصیلی در دار بعوامل تأثیرگذار، معنی

دهد سن بیشتر از دو عامل نشان می مؤلفه 5هر 
را تحت تأثیر هاي آن لفهدیگر تفکر خالق و مؤ

ین این یافته به اي که در تبینکته .دهدمی قرار 
تجارب شخصی و اجتماعی  ، تأثیررسدمی نظر

تحول موجب افزایش توانایی کودکان . افراد است
شود؛ از ها میها و توجه به آندر ادراك موقعیت

 طرفی بخش مهمی از تجارب زندگی کودکان در
گیرد، به همین محیط مدرسه و کالس شکل می

دلیل با افزایش سن و پایه تحصیلی توانایی تفکر 
رسی در بر. ه استتافزایش یاف نیزخالق کودکان 

همزمان هر تعامل  ارتباط متقابل متغیرها با هم
بیشترین تأثیر سه عامل جنس، زبان و سن 

به  وس را در روند تحولی خالقیت داشت؛محس
هاي تحصیلی باال پسرهاي که در پایهاي گونه

تر زبانه ضعیفتر و دخترهاي یکدوزبانه خالق
 اوت اینتف در تبیین .ها عمل کردنداز سایر گروه

دخالت توان می دو گروه در پژوهش حاضر
تصویري بودن نوع آزمون به همچون  عواملی

دلیل عملکرد بهتر پسرها در خالقیت تصویري 
هاي ویژگی، )1145: ص، 2007ماتود و گراند، (

و 2، خود پیروي1استقالل شخصیتی مانند
و اینکه پسرها  پسرها در گروه نمونه 3ناهمنوایی

مسلط بر معتقدند بیشتر از دخترها بر محیط 
 :، ص2013حسینی و خزعلی، ( شمردهستند 

ها که از طرفی زودهنگام بودن گروه دوزبانه). 45
جانبی شدن کارکردهاي مغزي مطابق مبانی نظري 

پذیري ذهنی باالتري در کارکردهاي از انعطاف

                                                             
1. Independence 
2. Autonomous 
3. Non- Conformity 

شناختی برخوردار هستند و همراه شدن این 
ها با متغیر سن به عنوان یکی از عوامل ویژگی

عنوان توان بهگذار بر تحول خالقیت را میتأثیر
همسو با نتایج . علل تفاوت این دو گروه دانست

و ) 213 :، ص2000( 4ارهاي الزاگبستپژوهش
که کودکان دوزبانه ) 59 :، ص2009( 5خارخورین

زبانه عملکرد یک  در تکلیف خالقیت از کودکان 
بهتري نشان دادند در پژوهش حاضر نیز مطابق 

آموزان پسر دوزبانه نسبت به دانش 1شکل 
زبانه و دخترهاي دوزبانه نسبت به پسرهاي یک

. باالتري کسب کردندزبانه نمرات دخترهاي یک
ها در این از جمله عوامل برتري عملکرد دوزبانه

زودهنگام : توان موارد زیر را نام بردپژوهش می
 بیشترین هماهنگیدوزبانه که از  بودن گروه

هاي عالیتهاي مغزي هنگام انجام فنیمکره
ها و فرصتداشتن  شناختی برخوردار هستند؛

نسبت به کودکان  هاهاي بیشتر دوزبانهموقعیت
هاي زبانه براي تجربه و تمرین مهارتیک

 :ص 2008، 6، کریک و لوكبایولیستوك( شناختی
تجربه چند فرهنگی و چند زبانی که  ؛) 871 :ص

تغییر در رفتارهاي  پذیري و نیاز به انعطاف
   .)7 :ص 2000مسکیل و همکاران،( فرهنگی دارد

آموزان دختر در هر دانش کاهش نمره تفکر خالق
در کالس چهارم ) زبانه و دوزبانهیک(دو گروه 

که تا کالس پنجم نیز ادامه داشت هماهنگ با 
 10نظر تورنس است که معتقد بود خالقیت در 

کند با این تفاوت که در پژوهش سالگی افت می
حاضر کاهش نمره خالقیت فقط در دخترها 

ایشی مشاهده شد و در پسرها همچنان روند افز

                                                             
4. Lasagabaster, D. 
5. Kharkhurin, A.V. 
6. Luk, G. 
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همچنین این یافته بر . خالقیت ادامه داشت
، 1386(خالف نتایج پژوهش امیري و اسعدي 

که نشان دادند خالقیت در  است) 26 :ص
کند ولی بین کودکان از روند تحولی پیروي می

نمره دخترها و پسرها تفاوت معنادار وجود 
ها را کاهش خالقیت دخترها در این سال. ندارد

هاي جسمی تغییرات و دگرگونی توان با آغازمی
  ها و و روانی ناشی از بلوغ و اضطراب

هاي خلقی ناشی از آن تبیین کرد حساسیت
از آنجا که ). 40 :، ص1389خانقاه و سوادیان، (

اضطراب روند فکري را مختل کرده و منجر به 
      توجه افزایش یافته کانونی و کاهش 

تیجه جریان گردد در نمی پذیري شناختیانعطاف
     فکري متمرکز موجب کاهش میزان خالقیت 

 ).300 :، ص1993، 1شانتو و آندینو( شودمی
همچنین این تغییرات، انرژي روانی را در حصار 

هاي جریان بلوغ قرار داده و از تمرکز بر جریان
امیري (کند شناختی از جمله خالقیت خارج می

پژوهش هاي یافته). 30 :، ص1386و اسعدي، 
 :، ص1384(هاي تحقیق علوي حاضر با یافته

که تفکر خالق پسرها در سه پایه سوم، ) 155
چهارم و پنجم را مطالعه کرده بود از این لحاظ 

آموزان در پایه سوم با پایه چهارم دانش که نمره
و پنجم تفاوت معنادار داشت همسو ولی از این 
 لحاظ که تفاوت معناداري بین پایه چهارم و

زیرا در پژوهش  .پنجم وجود نداشت مغایر بود
حاضر روند صعودي نمره تفکر خالق پسرها 

هاي این دو تفاوت یافته. همچنان ادامه داشت
پژوهش با وجود ابزار مشترك سنجش تفکر 

هاي گروه نمونه مربوط خالق احتماالً به ویژگی
هاي مطالعه حاضر بر زیرا آزمودنیشود؛ می

                                                             
1. Shanteau,  j.  & Anne Dino, G. 

هش علوي شامل دو دسته آزمودنی خالف پژو
زبانه و دوزبانه بود و از آنجا که زبان یکی یک

از عوامل تأثیر گذار بر نمره خالقیت است 
توان به دلیل تأثیر عامل تفاوت موجود را می

  .زبان دانست
توان میهاي پژوهش حاضر از محدودیت

رچوب تفکر پرداختن به سازه خالقیت در چها
ظرفیت تولید و نوآوري  زیرا ،نام بردخالق را 

که بخشی از خالقیت است مورد مقایسه و 
از آنجا که یکی از . بررسی قرار نگرفته است

اساس هاي اساسی این پژوهش برفرض پیش
پذیري ذهنی باالي هاي پیشین انعطافیافته

 هاي زودهنگامها به ویژه گروه دوزبانهدوزبانه
این گروه با  شود تفکر خالق دربود پیشنهاد می

هایی که زبان دوم دوزبانه(2هاي تأخیريدوزبانه
اند که معموالً در سالگی کسب کرده 6را بعد از 

نیز  )افتدها اتفاق مینظام آموزشی یا نقل مکان
تر و مورد بررسی قرار گیرد تا اطالعات کامل

گروه هاي این دو به تفاوتتري راجعدقیق
هنگام حاصل  هاي زوددوزبانه به ویژه هادوزبانه

  . شود
  

  سپاسگزاري
ولین محترم ؤآموزان عزیز و مسکلیه دانشاز 

 که در اجراي این پژوهش همکاري مدارس
شوراي تحقیقات اداره کل آموزش و داشتند و 

حمایت مالی تحقیق حاضر  کهپرورش استان قم 
کمال تشکر و قدردانی را را بر عهده داشت 

.داریم

                                                             
2. Late-Bilingual 
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