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 71/72/59تاریخ پذیرش:  22/70/52تاریخ دریافت: 

 چکیده
 

شکالتی مبیند و این وود دوزبانگی عبارت از حالتی استت که فرد به زبان دیگری ییر از زبان مادری وود آموزش میزمینه و هدف: 

     انهزبآموزان یکدانش هوش هیجانی مقایستته هدف باحاضتتر  پژوهشکند. های زبانی به وصتتود در تیصتتیا فراه  میرا برای اقلیت

 .شدانجام یادگیری زبان انگلیسی  به نسبتو نقش آن در نگرش  بلوچ( -فارس( و دوزبانه )فارس)

دوم متوسطه شهر چابهار  آموزان دورهدانش شاما تمامی آماری ةجامع .استت ایمقایسته -از نوع علی ، توصتیفی طرح پژوهش روش:

 انتخاب شتتتده و بلوچ(  127فتارس و  127آموز )دانش 247ای گیری طبقتهکته بته صتتتورت نمونته بود 1352-53تیصتتتیلی  در ستتتا 

. را تکمیا کردند (1512گاردنر، ) و انگیزش یادگیری زبان انگلیسی شرنگ و  (1551)شات و همکاران،  هوش هیجانیهای پرستشتنامه

  شد. نجاماو تیلیا رگرسیون چندگانه  تیلیا واریانس چندمتغیره ،های مستقاروههای تی گبا استفاده از آزمونها داده تیلیا

بین نگرش  .دنظی  هیجانی باالتری برووردارنزبانه از تآموزان یکآموزان دوزبانه در مقایستته با دانشدانشنتایج نشتتان داد که  ها:یافته

بین این  انیهوش هیجبین ن همچنی و زبانه و دوزبانه تفاوت معناداری مشاهده نشدآموزان یکنستبت به یادگیری زبان انگلیسی در دانش

 .  (p< 71/7) تفاوت معناداری مشاهده نشد ،آموزاندانش دو گروه

بینی پیش هوش هیجانیاما متغیر آموزان استتت کننده موفقیت تیصتتیلی دانشبینیپیش انگلیستتی نستتبت به زبان نگرشگیری: نتیجه

همیت و ضرورت زبان نسبت به اآموزان فارسیهای دانش؛ در نتیجه تغییر نگرشکننده موفقیت تیصتیلی در درس زبان انگلیستی نیست

 تواند مفید باشد.یادگیری زبان انگلیسی می

 نسبت به زبان انگلیسی ، نگرشهوش هیجانی، زبانهدو، زبانهیک: هاکلیدواژه
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و جهانی استتتت  یتا چندزبانگی یک پدیده 1امروزه دوزبتانگی

 ک دستتوان کشتوری را ستراد داشتت که می ندرتبه تقریباً

بخش کوچکی از جمعیتت آن بته دو یتا چند زبان تکل  نکنند 

ها عالوه بر زبان مادری یا زبان رسمی (. در بسیاری از کشور1)

هتتا و هتتای دیگر یتتا لهجتتهآموزش و پرورش، زبتتان یتتا زبتتان

هتتایی نیز وجود دارد کتته این موضتتتوع بر یتتادگیری و گویش

ایران (. 2گتتذارد )می زیتتادیآموزش افراد آن جتتامعتته تتت  یر 

 یا لکشتورهایی است که ه  به لیا  فردی و ه  به  ازجمله

استتت، یعنی ه  افراد زیادی هستتتند که از دو  دوزبانهاجتماعی 

کننتتد و ه  وود جتتامعتته متتا از زبتتان در ارتبتتات استتتتفتتاده می

متانند زبان بلوچی، کردی،  هتای متفتاوتاجتمتاعتاتی بتا زبتان

 (.3) تشکیا شده استترکمنی و ییره 

 کشورهای بیشتر در که جهانی استت ایزبانگی پدیدهدو

 زبان دو از منتتتتتظ  استتتفاده زبانگی بهدارد. دو وجود جهان

 در که هستند کودکانی زبانهدو کودکان و شودمتتتتی اطالق

 از استتتفاده نیازمند مدرستته، و وانه در وود زندگی روزمره

 ای،مدرستته یا آموزشتتی زبانگیدو (. در4هستتتند ) زبان دو

 روند آموزش در را مادریییر زبان یا دیگر زبان شتتتخ 

 رستتمی برنامه آن برای و گیردفرامی مدرستته در و رستتمی

دو پیتامدهای شتتتود. در وصتتتودطراحی می آموزیزبتان

 و ،اجتماعی یافتگیستتتازش شتتتناوتی، تیو  در زبتانگی

 بین چندانی نظر توافق نیز کودکتان پیشتتترفتت تیصتتتیلی

 به ت  یرات مطالعات از بروی ندارد. وجود نظرانصتتتاح 

 (.2اند )کرده اشاره شناوتی عواما بر زبانگیدو مخرب

 نظر از چنان مدرستتته به ورود هنگام دوزبانه کودک

 و ندارد را دروس آمادگی درک که ماندمی عق  گفتاری

 به نسبت مدرسه مییطی شرایط و عواما با او یافتگیستازش

 موج  ت. این امراستت دشتتوارتر مرات  به نهزبایک کودکان

 دلیتتا همین بتته و شتتتتده در کودک حتتد از نگرانی بیش

 تیصتتیلی یافتگیستتازش در ستتختی موانع با زبانهدو کودکان

 تیصیلی موفقیت به توانندمی زحمت به و گردندمی روروبه

                                                            
1. Bilingualism 

 دوزبانگی منفی ت  یر که معتقدند نظرانیابند. صتتاح  دستتت

 بیش از کودک اجتمتتاعی و عتتاطفی یتتافتگیستتتتازش در

 که استتت معتقد (. ویگوتستتکی9استتت ) تیصتتیلی موفقیت

 هایمهارت شتتناوتی، هایتوانایی توستتعه موج  دوزبانگی

 فرد برای کودکی دوران در و شده کالمی روانی و فرازبانی

دارد.  همراه به با بزرگسالی مقایسه در بیشتری مثبت پیامدهای

 و دهد افزایش را اصتتلی زبان هایمهارت تواندمی به عالوه

  (.0کند ) جبران را نواق  آن

ای برای ارتبات و میاوره نیستتتت بلکه زبان صتتترفاً وستتتیله

دهی و تغییر و توصیف واقعیت و ابزاری برای سازمان ایوسیله

استتتتفاده از زبان مادری کودک در  (.1) استتتتنیز برای تفکر 

آیاز ورود به مدرسته به علت پیوستگی در استفاده از نمادهای 

اولیه، ستتتب  ارتقای قوه تفکر او  شتتتدهآمووتهشتتتناوتی زبان

شتتتود. این در حالی استتتت که کنار گذاشتتتتن این نمادها و می

 یو ت باعث وقفه در زیاداحتما بهنمادهای ناآشتنا  کارگیریبه

در  و ها در مییط مدرستتتهیتادگیریو  فکری او وواهتد شتتتد

شود تقویت نمی شتایسته تکرار و ایگونهبهمییط وارج از آن 

ا فرد ب یپویایتوانتد به واطر آموزش بته زبتان متادری می (.5)

 تیو وتتانواده و مییط زنتتدگی بتته عنوان عتتامتتا مهمی در 

ه زبان تیمیلی ب ،و در صورت نبود این آموزشباشتد شتناوتی 

های پایین اجتماعی های میدود و ساده شناوتی و مهارتنقش

دریس . تشودمی کندتر ،و امکان والقیت علمی گرفته صورت

، اضتتتطراب، فرار از وود حرمتتواند تنها به زبان تیمیلی می

را  گییافتسازشو  ،مدرسه، ارتبات با همساالن، موفقیت درسی

  (.17)الشعاع قرار دهد تیت

های پایانی قرن بیستتت  مطرح در ستتا  2هوش هیجانیبیث 

الً گونه که قبگردید. بر استتاس این مفهوم اندیشتته و هیجان آن

جدیدترین  هوش هیجانیشتتد، جدای از ه  نیستتتند. فرض می

والف تیو  در زمینه فه  ارتبات میان تفکر و هیجان استتت. بر

ه این مفهوم کمکی ک فردترینمنیصربهعقاید پیشین، بهترین و 

 هیافتسازشها و افکار را با ه  انجام داده، این استت که هیجان

2. Emotional intelligence 
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ند کای با ه  ترکی  میها را به شتتکا هوشتتمندانهداند و آنمی

 از دیگری جنبة هوش هیجانی که استتت . گلمن معتقد(11)

 ابعاد در موفقیت به افراد یابیدستتتت در که هوش استتتت

کند. نقش می ایفای شناوتیهوش  از تربیش زندگی، مختلف

 ةاولی کارهای در توانمی را هوش هیجانی دور هایریشتتته

 را هیجانی ابزار اهمیت او کرد. جایی که جستتتتجو داروین

. این اصطالح اولین بار (12) شودمی یادآور انطباق و بقا برای

از سوی مایر و سالووی پیشنهاد شد. از نظر آنها  1557در ستا  

 بتتازنگری در فرد توانتتایی عمتتدتتتاً بتته عنوان هوش هیجتتانی

بین  شدن ائقا تمیز دیگران، و وود هایهیجان و احستاستات

 و مستتهله حا در هاهیجان اطالعات از استتتفاده و هاهیجان

 را هوش هیجانی(. گلمن 13شود )تعریف می رفتار بخشینظ 

 مواجه در مقاومت وود، برانگیختن مثا هاییتوانایی شتتاما

 انداوتن ت ویر به و هاتکانه مهار ،هانایافتگیکام با شتتتدن

بودن  امیدوار و کردنهمدلی ولق وود، تنظی  ها،ووشتتتی

هوش ها به عنوان یک اصا مه  این یافته .(12)کند می تعریف

نظران بوده است. در مطالعه صاح  قبو  موردتا امروز  هیجانی

بتته عنوان یتتک توانتتایی کلی جهتتت  هوش هیجتتانی 1انگلبرک

عتتاطفی و اجتمتتاعی مطرح شتتتتده استتتتت.  یتتافتگیستتتتازش

 ووب، ستتالمت روانی شتتاما توانمی را عاطفییافتگیستتازش

میان احستتاستتات، رضتتایت از زندگی شتتخصتتی، و هماهنگی 

 و افکار دانست. ،هافعالیت

 وم،د زبان یادگیری در هوش هیجانی نقش توصتتیف برای

 در دیزیا هایپژوهش تاکنون که کرد اشتتاره نکته این به باید

 برای عمتتده دلیتتا دو. استتتتت نگرفتتته صتتتورت زمینتته این

 او  دلیا: کرد مطرح گونهاین توانمی راهای اندک پژوهش

نی یع او ، زبان فراگیری پژوهش او در چامستتکی و هعقید به

 ودشمی مربوت همگانی دستتور و ذهنی قوای استتقال  فرضتیه

 یک درون فردی هایتفاوت بودن اهمیتبی به آن وی در که

 های جدیدت  یر شتتتیوه دوم دلیا. استتتت کرده اشتتتاره جامعه

. است ومد زبان یادگیری به اکتسابی هایشتیوه و زبان تدریس

                                                            
1. Engelberg 

 دهندنمی چندان اهمیتی ذاتی استتتتعداد بهآوردهتا روی این

 بررسی هدف با پژوهشی( در 12آز، دمیرزن و پورفیض ) .(14)

ارتبات هوش هیجانی و نگرش نستتتبت به یادگیری زبان به این 

هوش هیجانی  هایمؤلفهنتیجه رسیدند که همبستگی مثبتی بین 

و نگرش نستبت به یادگیری زبان وارجی در دانشجویان وجود 

ارتبات  هدف با( در پژوهشی 19همچنین قنادی و کتابی ) دارد.

یادگیرنده درباره زبان وارجی  هایبین هوش هیجتانی و اعتقاد

هوش  بین داریمعنیرابطه مثبت و بته این نتیجته رستتتیدند که 

هیجتانی و باورهای فراگیران نستتتبت به یادگیری زبان وارجی 

( در 10وجود دارد. عالوه بر این کتابدار، یزدانی و یاراحمدی )

ش هیجتانی و تمایا به وپژوهشتتتی تیتت عنوان ارتبتات بین ه

برقراری ارتبات در میان دانشتتتجویان زبان وارجی به این نتیجه 

و  متایتا بته برقراری ارتباتارتبتات مثبتی بین ترستتتیتدنتد کته 

 هوش هیجانی دانشجویان وجود دارد.  هایمؤلفه

 در هوش هیجتتانی نقش زمینتته در پتژوهش تتریتنمتهت 

 آن در که شد انجام (1509) 2گنس توستط دوم زبان یادگیری

 رد و بندیتقسی  هوش ضتری  نمرات استاس بر آموزاندانش

 فراگیری در هاآن عملکرد. گرفتند قرار 11 و 0 ،4 هایکالس

 رب تریپایین هایگروه در که آنهایی با( فرانستتته) دوم زبان

 هادپیشن گنس. شد مقایسته داشتتند، قرار هوش ضتری  استاس

 هوش هایآزمون نتایج از باید دوم زبان یادگیری در که کرد

در  (،27به نقا ازکرد ) استتتتفتاده آموزاندانش برای انتختاب

 موج  دوزبانگی که استتت معتقد صتتورتی که ویگوتستتکی

 - یروان و فرازبانی هایمهارت شتناوتی، هایتوانایی توستعه

 مثبت پیامدهای فرد برای کودکی دوران در و شتتده کالمی

با این (. 0دارد ) همراه به ستتالیزرگبا ب مقایستته در تریبیشتت

 هوش هیجانینقش  زیادی در زمینه  هایپژوهشتاکنون حتا  

اضر پژوهش ح بنابراین ،انجام نشده استدوم  زبان یادگیری در

 زبانهآموزان یکدانش هوش هیجانینقش که  در پی آن است

2. Genesee 
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فتتارس( را در نگرش نستتتبتتت بتته  -)فتتارس( و دوزبتتانتته )بلوچ

 . و مقایسه کند یادگیری زبان انگلیسی بررسی

  روش

پژوهش  طرح: کننردگانشرررکرتطرح پژوهش و ( الف

شتتاما آماری  ةجامع استتت. ایمقایستتهتوصتتیفی و از نوع علی 

دوم متوسطه شهر چابهار  دوره دوتر و پسر آموزاندانشتمامی 

ای به کته از بین آنها نمونه بود 1352-53در ستتتا  تیصتتتیلی 

با استتتتفاده از ( فارس -بلوچ 127فارس و  127)نفر  247حج  

نمونه  امتیاز .ای انتخاب شتتدندگیری تصتتادفی طبقهروش نمونه

بندی در آن است که می توان واحد های جامعه را گیری طبقه 

 بندی کرد که اوال هزینه تیقیق ک  شتتود و  انیاًبه شتتکلی طبقه

. شود گیری بیشتترطبقات دقت آماربه علت ک  بودن واریانس 

به  ونژاد )بلوج و فارس( در این تیقیق طبقات صتترفًا بر اساس 

دوترانه و  دبیرستان 17 ده است.در نظر گرفته شنسبت مساوی 

ه شد. در مرحله بعد از هر پای پسرانه به صورت تصادفی انتخاب

موزان بلوچ و فارس آو به نستتتبت مستتتاوی دانشیک کالس 

مورد مطالعه قرار نفر  247 تعداد انتختاب شتتتدنتد تا در نهایت

 گرفتند.

 ابزار ب( 
، 1551شات و همکاران در سا   :هوش هیجانی پرستشتنامه (1

( از 1557این پرسشنامه را بر اساس مد  نظری سالووی و مایر )

گویه  33. این مقیاس دارای (22 و 21) ستتاوتند هوش هیجانی

و  ،ارزیتابی و ابراز هیجانی، تنظی  هیجانی مقیتاسو ستتته ورده

به منظور  (2772) . وستتترو جاویداستتتتبرداری از هیجان بهره

میاستتتبه اعتبار، از ضتتتری  آلفای کرونبات و جهت میاستتتبه 

ز ا هوش هیجانیمقیاس روایی ستتازه و همبستگی درونی ورده

عستتتگری و همکاران . (11) روش تیلیا عاملی استتتتفاده کرد

را  قیاسم کا اعتبارضری  آلفای کرونبات، با استفاده از ( 15)

. در مرحله بعدی به منظور بررستتی اعتبار گزارش کردند 91/7

شتتات در نوجوانان  هوش هیجانیو روایی ستتازه، پرستتشتتنامه 

 انیهوش هیج پرستتشتتنامهنشتتان داد که  هایافتهیابی شتتد. اعتبار

 ( برووردار است.11/7شات در میان نوجوانان از اعتبار باالیی )

 هایهمؤلفدر ضتتتمن تیلیا عاملی مقیاس با استتتتفاده از تیلیا 

 ،(97/7ابراز هیجانی ) ،(01/7اصتتلی، ستته عاما تنظی  هیجانی )

الزم به ذکر  .دهد( را پیشنهاد می27/7برداری از هیجان )و بهره

این پرستتشتتنامه بر حستت  ضتتری  آلفای کرونبات  اعتباراستتت 

 به دست آمد. 09/7توسط پژوهشگر 

نجش ستتبرای  :نگرش نستتبت به زبان انگلیستتی نامهپرستتش (2

نگرش نستتبت به یادگیری درس زبان انگلیستتی از پرستتشتتنامه 

 174این پرستتشتتنامه  .استتتفاده شتتده استتت (23) نگرش گاردنر

مقیاس )عالقه به زبان وارجی، تشویق ورده 12گویه دارد و از 

والدین، شتدت انگیزش، و اضتطراب کالس انگلیسی، ارزیابی 

لیتتتتسی، انگمعل  انگلتتتتیسی، نگرش نسبتتتتت به یادگیری زبان 

نند، کنگرش نستتتبت به افرادی که انگلیتتتسی صیبتتتت متتتی

گیری یکپارچه، میا به یادگیری انگلیسی، ارزیابی درس جهت

 (ابزاری گیریو جهت ،انگلیستی، اضطراب استفاده از انگلیسی

در این پژوهش تمرکز عمتتده بر  تشتتتکیتتا شتتتده استتتت کتته

این  ود.ب مقیاس نگرش نستتبت به یادگیری زبان انگلیستتیورده

ای بتته ارزیتتابی نظر درجتته 9مقیتتاس در یتتک طیف لیکرت 

با ار ابزاین روایی  ای در ایراندر مطالعه پردازد.پاسخگویان می

، نتایج مطلوبی را به دنبا  تت ییتدییلیتا عتامتا ت ازاستتتتفتاده 

از طریق میتتاستتتبتته آلفتتای  . اعتتتبتتار متقیتتاس نیزداشتتتتت

 اعتبار همچنین .(32) گزارش شتتتده استتتت 530/7 کرونبات

نامه نگرش نستتبت به یادگیری زبان انگلیستتی از طریق پرستتش

 است. آمدهدستبه 14/7در این پژوهشآلفای کرونبات 

اوتتذ مجوز از   در پژوهش حتتاضتتتر پس از ج( روش اجرا:

ستتتازمتان آموزش و پرورش و کمیته اوالقی و فنی آموزش و 

 از مدارس شتتتهر چابهار گیرینمونتهانجتام فراینتد پرورش بته 

پس از شتتتناستتتایی  موردنظر هایپرستتتشتتتنامه و پرداوته شتتتد

( بتته اجرا دوزبتتانتتهان فتتارس و بلوچ )یتتک زبتتانتته و آموزدانش

 اس پی افزارنرمبا استفاده از ، هاداده. پس از گردآوری درآمد

آمار توصتتیفی و استتتنباطی برای تیلیا  هایشتتاو  ،اس اس

ی کدهای اوالقی موردنظر بر استفاده شد. همچنین تمام هاداده

شناسی امریکا در این مطالعه رعایت تجویز انجمن رواناستاس 
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ای مبنی بر رضتتتایت والدین نامهرضتتتایتشتتتد؛ بتدین ترتی  

 ژوهشپآموزان بلوچ مبنی بر شترکت فرزندانشان در این دانش

ردن مجبور بتته پر ک آموزیدانششتتتتد و هی   گرفتتتهاز آنهتتا 

 پرسشنامه نبود.

 هایافته
 127آموز دوره دوم متوستتتطه )دانش 247در پژوهش حاضتتتر 

 آموزدانش 47هر پایه  ازبلوچ( شترکت داشتند و  127فارس و 

 111به صتتتورت مستتتاوی انتخاب شتتتدند.  دوزبانهیک زبانه و 

 1/27دوتر )دانش آموز  122درصد( و  2/45دانش آموز پسر )

( در این تیقیق مشتارکت داشتند که از پایه های او  و درصتد

 223دانش آموز انتخاب شد.  17دوم و سوم به صورت مساوی 

نفر  10تا بیستتتت و  19درصتتتد( از آنها دارای معد   5/52نفر )

بودند. 19درصد( دارای معد  کمتر از  1/0)

 

 )میانگین، انحراف استاندارد، کشیدگی و چولگی( متغیرهای مورد مطالعه توصیفی هایآماره  :1جدول 

 چولگی کشیدگی انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 39/7 -21/7 19/12 94/121 هوش هیجانی

 11/1 -12/7 22/4 50/47 تنظی  هیجان

 97/7 -91/7 70/2 05/32 ارزیابی و ابراز هیجان

 -29/7 -29/7 50/2 42/27 برداری از هیجانبهره

 23/7 -12/7 75/11 43/44 زبان انگلیسی یادگیرینگرش به 

 

در متغیر  مشتتتاهده می شتتتود، 1همان گونه که در جدو  

هوش هیجانی، مؤلفه تنظی  هیجان بیشتتترین میانگین و انیراف 

مشتتتاهده شتتتده برای کلیه مقدار چولگی . استتتتاندارد را دارد

از لیتتا  کجی یعنی ( قرار دارد؛ -2و  2متغیرهتتا در بتتازه )

. همچنین مقدار متغیرهتا نرما  بوده و توزیع آن متقارن استتتت

که نشان می  ( قرار دارد-2و  2کشیدگی برای متغیرها در بازه )

 دهد توزیع متغیرها از کشیدگی نرما  برووردار است.

 2دو گروه مستقا در جدو    tداده های مربوت به آزمون 

. نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی ارائه گردیده است

معنی دار به دست  واریانس در متغیر هوش هیجانی در دو گروه

(؛ بنابراین دو گروه واریانس =F 772/7و  <72/7pنیامد )

 برابری دارند.

 

 زبانه و دوزبانهآموزان یکدانشبین هوش هیجانی  مقایسه میانگین :2جدول 

 t df sig انحراف استاندارد میانگین تعداد شاخص های اماری متغیر

 هوش هیجانی
 132/7 231 -212/7 37/12 40/121 127 دانش آموزان یک زبانه

    70/12 17/121 127 دانش آموزان دو زبانه

 

تفاوت مشاهده مالحظه می شتود، 2همانطور که در جدو  

آموزان دانشدر دو گروه از   هوش هیجانی شتتتده بین میانگین

،  p=132/7) از لیا  آماری معنادار نیستتتزبانه زبانه و دویک

212/7-=t) . 

به  آیا بین نگرش نسبتجهت پاسخگویی به این سوا  که 

انه وزبزبانه و دآموزان یکزبان انگلیسی در دانشیادگیری 

تفاوت معنادار وجود دارد؟ از آزمون تی مستقا استفاده شد که 

نتایج آن در جدو  زیر گزارش شده است. قبا از استفاده از 

 یید فرض بررسی و تهای پیشاین آزمون نتایج مربوت به آزمون

 3دو گروه مستقا در جدو    tداده های مربوت به آزمون  شد.

ارائه گردیده است. نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی 

واریانس در متغیر نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی در دو 
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(؛ بنابراین =p>  713/7 F  72/7گروه معنی دار به دست نیامد )

 دو گروه واریانس برابری دارند.
 

  زبانه و دوزبانهآموزان یکمقایسه میانگین نگرش به یادگیری زبان انگلیسی بین دانش :3جدول 

 میانگین تعداد شاخص های اماری متغیر
انحراف 

 استاندارد
t df sig 

نگرش به یادگیری 

 زبان انگلیسی

 70/7 231 054/1 29/17 01/42 127 دانش آموزان یک زبانه

    27/11 12/43 127 دانش آموزان دو زبانه

 

مالحظه می شتود،تفاوت مشاهده  3همانطور که در جدو  

شده بین میانگین نگرش به یادگیری زبان انگلیسی در دو گروه 

زبتانته از لیا  آماری معنادار زبتانته و دوآموزان یتکاز دانش

 (. p  ،05/1-=t=70/7نیست )

های هوش آیتا بین مؤلفه کته ستتتؤا بررستتتی این  جهتت

زبتانته و دوزبتانه تفاوت معنادار آموزان یتکهیجتانی در دانش

متغیری استفاده شد. از آزمون تیلیا واریانس چند وجود دارد؟

یا پردازد که آآزمون تیلیا واریانس بر بررستتتی این فرض می

یجان، ههتای وابستتتته )تنظی  هیجان، ارزیابی از میتانگین متغیر

 زبانه،برداری از هیجتان( در ستتتطوح متغیر مستتتتقتا )یکبهره

مگنی ه فرضپیشبررسی  برای دوزبانه( یکستان استت یا ویر.

در  هوش هیجانی هایمؤلفتهکوواریتانس  -متاتریس واریتانس

 .نیز از آزمون بتاکس استتتتفاده شتتتد موردپژوهشهتای گروه

همگنی متتاتریس واریتتانس و کوواریتتانس و  بتتاکسآزمون 

 =95/7P() هتتا را نشتتتتان دادلوین برابری واریتتانسآزمون 

92/7F=  , 3/59 Box=.)
 

 های هوش هیجانینتایج تحلیل واریانس مؤلفه :4جدول 

 F p درجه آزادی منبع تغییرات هامتغیر

 تنظی  هیجان

 1 گروهیبین
75/4 74/7 

 215 گروهیدرون

   227 کا

 ارزیابی و ابراز هیجان

 1 گروهیبین
42/7 27/7 

 215 گروهیدرون

   227 کا

 برداری از هیجانبهره

 1 گروهیبین
44/2 12/7 

 215 گروهیدرون

   227 کا

 

برای هریک از  آمدهدستتتتبهستتتطع معناداری  مقتایستتته

 72/7 )تقسی  آلفای رسمی شتدهتعدیاها با مقدار آلفای مؤلفه

( بیانگر این است که از بین 710/7= سته متغیر وابستته تعداد به 

آموزان تنظی  هیجتتان بین دانش ،هوش هیجتتانی ستتتته مؤلفتته

ی بر استتتاس ستتتطع آلفای زبانه و دوزبانه تفاوت معناداریتک

در تنظی  هیجان (، و p< 72/7) شتتودمی مشتتاهده شتتدهتعدیا

زبانه استتتت. نتایج همچنین تر از یکآموزان دوزبانه بیشدانش

طع زبانه و دوزبانه در ستتبیانگر این استتت که بین دو گروه یک

برداری و ارزیتتابی از هیجتتان تفتتاوت هتتای بهرهمؤلفتتهدر  72/7

 (.P>72/7و  F= 75/4معناداری مشاهده نشد )

و  هوش هیجانیآیا جهت پاستتتخگویی به این ستتتؤا  که 

موفقیت  ندهکنبینیپیشنگرش نستتبت به درس زبان  انگلیستتی 

آموزان است؟ از آزمون رگرسیون استفاده شد. تیصیلی دانش

ارائه شده است. قبا از استفاده از  2نتایج این آزمون در جدو  
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رگرستیون ماتریس ضتری  همبستتگی پیرسون بررسی شد که 

 بین هوش هیجانی و نگرش نتیجه نشتان داد ضتتری  همبستگی

استتت که در ستتطع کمتر از   r= 105/7به درس زبان انگلیستتی 

دار است.  معنی 71/7
 

 بینی موفقیت تحصیلی آزمون معناداری مدل پیش استانداردشدهخالصه ضریب رگرسیون  :5جدول 

 و نگرش نسبت به یادگیری درس زبان انگلیسی هوش هیجانیتوسط 

 t بتا R Fمجذور R متغیر

 152/7 713/7 731/7 771/7 713/7 هوش هیجانی

 23/3 27/7 40/17** 74/7 27/7 نگرش

 

و  R=13/7که  دهدمینشتتتان جدو  باال نتتایج حتاصتتتا 

بنابراین در این پژوهش  است 771/7مجذور ضری  همبستگی 

آموزان در درس زبان موفقیت تیصتتتیلی دانش هوش هیجتانی

رقرار وطی میان دو متغیر ب کند، و رابطهانگلیستتتی را تبیین نمی

ین ب استتتانداردشتتدهبیانگر ضتتری  بتای  2نیستتت. نتایج جدو  

)موفقیتتت  مالک( و متغیر هوش هیجتتانی) بینمتتتغتیتر پیش

دار معنیو  B= 713/7ضری  بتا در اینجا منفی  استتیصیلی( 

بیانگر ضری   2(. نتایج جدو  p=142/7و  T =152/7) یستن

گرش( و کننده )نبینیهای پیشبین متغیر استتتتانداردشتتتدهبتای 

ینجا مثبت ضری  بتا در ا استمتغیر مستقا )موفقیت تیصیلی( 

(27/7B=و از نتظر آمتتاری معنی ) 23/3) استتتتتدار= T و

771/7>P .) نتایج حاصتتا از انجام رگرستتیون وطی نشتتان داد

آموزان را موفقیت تیصیلی دانش درصد 4تواند که نگرش می

ون چ هوش هیجانیدر درس زبان انگلیستتتی تبیین کند. اما در 

 هوش هیجتتانیرابطتته وطی میتتان دو متغیر وجود نتتدارد متغیر 

 ت.کننده موفقیت تیصیلی در درس زبان انگلیسی نیسبینیپیش

 گیرینتیجهبحث و 

روانی هستتتند.  هایگزاره تیو زبان و هوش عواما مهمی در 

عواما چندی ممکن  هوش هیجانیبتا توجته به ابعاد گستتتترده 

استت در تقویت یا تعتعیف آن نقش داشته باشند. یکی از این 

که به نوبه وود  استتتتهای دیگر زبان، تستتتلط بر عوامتا مه 

 .در این فرایند مه  ایفای نقش داشتتته باشتتد تواندمیدوزبانگی 

وش ه که به منظور مقایستته نتایج حاصتتا از آزمون تی مستتتقا

زبانه و دوزبانه انجام شد نشان داد که بین دو گروه یک هیجانی

از نظر آماری اوتالف معناداری بین این  %52در سطع اطمینان 

یادگیرندگان  که کنتدمی بیتاننتتایج  .دو گروه وجود نتدارد

 آن و ندارند انگلیسی زبان و فرهنگ از کافی و جامع اطالع

اند. پذیرفته دروس مثا  بقیه درستتی موضتتوع یک انبه عنو را

 آن مردم و زبان و فرهنگ با ارتبات عدم آن عمده دلیا

 اوتیار در آموزش ستتطع در فقط را زبان باشتتد ومی جامعه

مستتتو ههای قنبری و همکارانش با یافته نتایج این یافته .دارنتد

 اب یادگیری هایستتتبک رابطه به بررستتتی آنها کهاستتتت، چرا 

بانه ززبان( و یک)عرب دوزبانه آموزاندانش تیصیلی عملکرد

ی انگلیستت زبان متوستتطه در درس او  دوره زبان( پایه)فارستتی

 ادگیریی هایسبک بین که داد نشان ی آنهاهایافته و پرداوتند

 ابطهر انگلیسی زبان در درس آموزاندانش تیصیلی و عملکرد

 بتته تفتتاوت کتته در این پژوهش، بتتا این وجود دارد معنتتاداری

 نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی پرداوته شده است.

 متغیری نشتتانتیلیا واریانس چند از آزموننتایج حاصتتا 

تنظی  هیجان در  بین ،هوش هیجانیهتای داد کته از بین مؤلفته

تفاوت معنادار وجود زبانه و دوزبانه متفاوت آموزان یکدانش

تیلیا توصتتتیفی نیز نشتتتان داد که میانگین تنظی   نتتایجدارد. 

ه زبانآموزان یکآموزان دوزبانه باالتر از دانشهیجان در دانش

کودکتان گروه دوزبانه تنظی  هیجان باالتری  درنتیجتهاستتتت، 

هیجانی باالتر در شتتتناوت  هوش باآموزان انتد. دانشداشتتتتته

هدایت  احستاسات وود و دیگران و استفاده از این شناوت در

دارند  یرترفتار و مقاومت در مقابا فشتار همساالن توانایی بیش
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شتتتان نت  یر مثبت دوزبانگی بر هوش را بروی مطالعات (. 29)

آموزان دانش مطتتالعتتات پیتتا و المبرت بتتا مقتتایستتتهانتتد. داده

(، انگلیستتتی -انه )فرانستتتویزبان( و دوزب)فرانستتتوی زبانهیک

 ،های شتتتناوتی ابتکار و هوشیایدر توان را هتابرتری دوزبتانته

با هش های این پژوهمخوانی میان یافته با توجه به .ت یید کردند

ننده کمبانی قوی حمایت های قبلی بر استتتاسهای پژوهشیافته

ار وجود تفاوت معنادرستتدبه نظر میاز ا رات مثبت دوزبانگی، 

به  (تنظی  هیجان)مؤلفه  هوش هیجانیهتای در میتانگین مؤلفته

 ،نهاآ زبانهآموزان دوزبانه در مقایسته با همساالن یکدانش نفع

 امری طبیعی باشد.

 نگرش نتایج حاصتا از انجام رگرستیون وطی نشان داد   

یت تیصیلی کننده موفقبینیپیش نسبت به درس زبان  انگلیسی

آموزان را موفقیت تیصتتتیلی دانش هوش هیجتانیاستتتت امتا 

 (2772) توستتتط بستتتی شتتتدهانجامپژوهش  .کندبینی نمیپیش

آموزان نستتتبت به استتتت که نگرش مثبت دانش از آنحتاکی 

ا هدر این درس هادروس دانشتتگاهی بر پیشتترفت تیصتتیلی آن

ها نشتتتان داده که نگرش . پژوهش(20) گذاردتت  یر مثبت می

ی یابآموزان نستتبت به درس ریاضتتی در مقایستته با ارزشدانش

تری از عملکرد علمان، ستتته  بیشهای تدریس ماز روش هاآن

موز آکنند. عالوه بر نگرش دانشدر این درس را تبیین میآنها 

نستبت به مدرسته، نگرش او نسبت به توانایی و شایستگی وود 

 پیشتتترفت و انگیزه بادر انجتام دادن تکتالیف درستتتی، ایل  

فت در پیشتتتر تنهامتغیر نته. این رابطته داردعملکرد تیصتتتیلی 

ه در موفقیتتت زنتتدگی نیز نقش مهمی را ایفتتا تیصتتتیلی، بلکتت

هایی که اشتتاره شد، های پژوهش(. با توجه به یافته21کند )می

 جمله زاتوان نتیجه گرفت نگرش نسبت به مسائا تیصیلی، می

د و پیشتتترفت تیصتتتیلی به شتتتمار کننده عملکرعیینعوامتا ت

د. نگرش منفی نستتبت به مدرستته، بر عملکرد تیصتتیلی رومی

گذارد و ترک تیصتتتیا آموزان تت  یر منفی بر جتای میدانش

 زند.های مختلف تیصیلی دامن میرهنابهنگام را در دو

به علت این بود که  حاضر های پژوهشمیدودیت ازجمله

نبود. ر میس ی، امکان انتخاب حج  نمونه بیشترمشتکالت اجرای

سبتاً ن مفهومی هوش هیجانیبا توجه به اینکه مفهوم  طورکلیبه

ود که ششتناستی تربیتی است توصیه میجدید در مباحث روان

ان آموزو چگونگی استفاده از آن در دانش هوش هیجانیبیث 

های ضتتمن ودمت آموزش داده ورهدر طی د و تربیتو تعلی  

به صورت  هوش هیجانیهای و همچنین آموزش مهارت شتود

کاربردی، مداوم و به زبان ستتاده از دوره دبستان و راهنمایی به 

این پژوهش در آموزان ارائته شتتتود. بتا توجته به این که دانش

 های آتی درشود در پژوهشمتوسطه اجرا شد پیشنهاد می دوره

تا  انجام شودزبانه، دوزبانه( دانشگاه ه  سطع دانشجویان )یک

ی ای آتهفزایش یابد. همچنین در پژوهشقتابلیت تعمی  نتایج ا

ی تیصتتیلی و رشتتته ها مانندهای فردی آزمودنینقش ویژگی

ی اجتمتتاعی در ارتبتتات بین نگرش و یتتادگیری زبتتان طبقتته

 .قرار گیرد موردبررسیانگلیسی 

ارشناسی نامه کپژوهش برگرفته از پایان این  تقدیر و تشرکر:

گاه دانشی درستتی برنامه ریزارشتد وان  حفیظه بلوچ در رشتته 

نین مجوز اجرای آن بر روی . همچاستتتت 4910با کد  بیرجند

 سیستان وافراد نمونه از سوی سازمان آموزش و پرورش استان 

بدین صتتادر شتتد.  1353/د/117با شتتماره مجوز   بلوچستتتان 

که در اجرای این پژوهش مشتتارکت  کستتانیوستتیله از تمامی 

داشتتند و همچنین استتاد راهنما و مشتتاور این پژوهش تشکر و 

 شود.قدردانی می

عتتاد گونه تاین پژوهش برای نویستتندگان هی تضرراد منافع: 

منافعی نداشته است.
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Abstract  

Background and Purpose: Bilingualism means that the person is trained in a language other than 

his native language, and this situation provides problems for minority languages, especially in 

education. The present study aimed to compare the emotional intelligence of monolingual 

(Persian) and bilingual (Persian-Baluchi) students and its role in the attitude toward learning 

English. 

Method: The present research is a causal-comparative study. The statistical population consisted 

of all students in the second grade secondary school of Chabahar city in the academic year 2012-

2013. The sample was 240 students (Persians and 120 Baluchis) were selected by stratified 

sampling and completed emotional intelligence questionnaire (Schutte et al., 1998) and motivation 

and attitudes toward learning English scale (Gardner, 1985). Data were analyzed using 

independent T-test, multivariate analysis of variance and multiple regression analysis. 

Results: The results showed that bilingual students had higher emotional regulation compared to 

monolingual students. There was no significant difference between students' attitudes toward 

learning English in monolingual and bilingual students. Also, there was no significant difference 

between students' emotional intelligence of monolingual and bilingual students (p< 0.01). 

Conclusion: Attitude toward English learning is a predictor of students' academic achievement, 

but emotional intelligence variable does not predict academic success in English lesson; as a result, 

changing attitudes of Persian students about the importance of learning English language can be 

useful. 

Keywords: Monolingual, bilingual, emotional intelligence, attitude  

 

Quarterly Journal of Child Mental Health                                                             Vol. 4, No. 4, Winter 2018 

Original Article 

Original Article 

 

Citation: Baloch H, Asgari A, Hamedinasab S.  Comparison of emotional intelligence of monolingual and bilingual students and its role in 

attitudes toward learning english. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2018; 4(4): 14-23. 

 

 

*Corresponding author: Ali Asgari, Assistant Professor, Department of Educational Studies, Faculty of Education and Psychology, 

University of Birjand, Birjand, Iran. 

Email: Ali.asgari@birjand.ac.ir           Tel: (+98) 056-32211001 

2 


