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Introduction: Studies show that bilingualism affects cognitive processes. By studying Azeri Turk-
ish-Persian bilinguals and Persian monolinguals, the present study aimed to examine the evidence 
of the advantages of bilingualism in spatial perspective-takingability and self-regulation. Azeri 
Turkish bilinguals and Persian monolinguals participated in this study. 
Methods: The participants in this study included 39 monolingual and bilingual Persian and Turkish 
students with a mean age of 29 years. To assess the spatial perspective taking ability, the Hegarty 
Test was used, in which participants were asked to imagine themselves in multiple spatial positions 
and determine the angle of position of several objects relative to the imagined position. An unsolv-
able puzzle designed in Persian was used to measure the ability of self-regulation. This unsolvable 
puzzle was presented to both groups and the duration of their efforts it was considered as an indica-
tor of self-regulation.  A more extended time led to a higher score on the ability to self-regulation. 
Non-parametric Mann-Whitney and Kendall correlation tests were used to measure the relationships 
between the variables.
Results: There was a significant difference between the self-regulation scores of individuals 
in both monolingual and bilingual groups; In other words, monolingual individuals had lower 
self-regulation scores. Also, the relationship between spatial perspective-taking ability and bilin-
gualism was insignificant, although the observed differences in means and scatter between the two 
groups were significant. There was no significant difference between self-regulation and spatial 
perspective-taking ability in both monolingual and bilingual groups.
Conclusion: The results showed that there is a significant relationship between bilingualism and 
self-regulation. Although correlation tests were not statistically significant, bilinguals spent an av-
erage of less time on the spatial perspective-taking test, indicating a higher average of spatial 
perspective-taking ability. It is possible that with further investigation, more evidence can be found 
for the significance of the difference between the two groups.
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Extended Abstract
Introduction
According to Grosjean (2010), more than half of the 

world's population is bilingual (2). This highlights the 

need to study different aspects of bilingualism. Due to 

the contemporary period’s sweeping social and cultural 

changes, many researchers believe bilingualism is con-

sidered normal and exceptional monolingualism. It was 

believed that bilingualism and learning two or more lan-

guages, especially in the early years of a person's life, 
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would confuse and impair a person's cognitive and lin-

guistic abilities, and in many respects, would confuse the 

individual. However, recent research  has reinforced the 

notion that learning two languages has not only  a nega-

tive cognitive and non-cognitive effect but also improves 

individuals' brain functions and helps people outper-

form in cognitive and non-cognitive tasks than their peer 

monolinguals (1). Different theories about the advantage 

of being bilingual predict that bilinguals should show 

superior performance in different cognitive tasks due to 

increased executive control functions. Although there is 

no consensus on this, some studies have shown that even 

if there is a difference in essential cognitive functions be-

tween bilinguals and monolinguals, this is not necessarily 

always the positive effect of bilingualism (5). Recently, 

accumulating research shows that bilingualism affects 

cognitive processes. Bilingual advantages were report-

ed in executive functions, theory of mind, metalinguis-

tic knowledge, socio-pragmatic abilities, and some lin-

guistic functions, including grammatical judgments (6). 

The present research examined the evidence for bilingual 

advantages in spatial perspective-taking and self-regula-

tion. The main question of this research is whether bilin-

gual and monolingual individuals differ in their ability to 

choose a spatial perspective and self-regulating.   

Methods
Azeri Turkish-Persian bilinguals and Persian mono-

linguals attended this study. Participants were asked to 

self-report their language proficiency (listening compre-

hension and speaking skills) in Persian and Turkish on 

a scale of zero to ten using a self-assessment question-

naire. Participants’ self-reported measures of language 

proficiency (speaking, comprehension, and reading) re-

vealed that they were proficient in Turkish and Persian. 

Of the 39 participants, 21 participants spoke Persian at 

home. Factors such as age and education were controlled 

as disruptive factors that could lead to individual differ-

ences. The participants performed a visual task used in 

Hegarty (2004) (24). Then, to measure the ability of spa-

tial perspective-taking, a spatial perspective-taking task 

designed by Hegarty et al. was used. This task has twelve 

visual items, in each of which the participant must visu-

alize himself in different spatial situations and determine 

the degree of angle of the objects in question relative to 

the imagined position for himself. A second task was 

used to measure the dependent variable of self-regula-

tion. For this purpose, we used an unsolvable puzzle (17). 

The participants were required to visualize themselves in 

different spatial situations and recognize the angle of the 

objects in relation to the visualized position. Moreover, 

unsolvable puzzles were presented to both groups in or-

der to measure their self-regulation. In the last task, the 

more time a participant spent to find the answer, the high-

er the self-regulation score he/she obtained. This means 

that participants who ponder more on the unsolvable puz-

zle task have a higher ability to self-regulate. 

Results
As stated above, this study investigated the ability of spa-

tial perspective-taking of bilingual and monolingual in-

dividuals. This research used the spatial perspective-tak-

ing task to assess the spatial perspective-taking ability of 

Turkish-Persian bilinguals and Farsi monolingual speak-

ers. Mann-Whitney test and Kendall correlation coef-

ficient test at the significance level of 5% were used to 

evaluate the significance of the relationship between the 

variables. The difference in self-regulation between the 

two bilingual and monolingual groups was significant. 

This study found that the monolingual participants had 

lower scores in self-regulation, and bilingual partici-

pants spent more time solving the puzzle and got a higher 

score. The relationship between spatial perspective-tak-

ing and bilingualism was not significant, though the dif-
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ferences observed in the mean and standard deviations in 

two groups of bi- and monolinguals are considerable. The 

results of the self-regulatory ability of monolingual and 

bilingual participants showed that most people who use 

both Turkish and Persian languages have higher scores 

in the self-regulatory task compared to their monolingual 

peers. In other words, monolingual people, on average, 

had less self-regulation ability, and the scatter of scores 

in this group was lower than bilingual people. Thus, the 

results of the present study are in line with the results of 

studies that found the effect of bilingualism on individu-

als' self-regulatory ability.   

Conclusion
The results showed that there was an association between 

bilingualism and performance in self-regulation tasks. 

Although Kendall correlation coefficients test between 

possible pairs of the variables related to the ability of 

spatial perspective-taking and bilingualism were not sta-

tistically significant, the bilingual participants spent less 

time on the spatial perspective-taking task, indicating 

the participants' ability of spatial perspective taking was 

higher than average. The statistical results did not show 

a significant difference between the scores of spatial and 

self-regulatory selection tests. However, careful attention 

to the means and data scatter of the studied variables in-

dicates that people with lower scores in self-regulation 

tests, on average, have more ability to select landscape. 

In addition, it was observed that there is a significant re-

lationship between the three scores of "total duration of 

spatial selection test," "total duration of self-regulation 

test," and the dominant language of people at home. Also, 

an essential finding of this test was that Persian monolin-

gual participants tended mainly to the right in orienta-

tions, while Turkish-Persian bilinguals tended mainly to 

the left in orientations. A closer look at the direction of 

the hints may provide useful information on the relation-

ship between bilingualism and map-based spatial orienta-

tion. The statistical results did not show a significant dif-

ference between the scores of spatial and self-regulated 

landscape selection tests. However, careful attention to 

the means and data scatter of the studied variables indi-

cates that people with lower scores in the self-regulatory 

test, on average, have more ability to select perspective. 

In addition, it was observed that there is a significant 

relationship between the three scores of "total duration 

of the spatial perspective-taking task," "total duration of 

self-regulation test," and the dominant language of peo-

ple at home. 

Ethical Considerations
Compliance with ethical guidelines

The researchers obtained informed consent from the par-

ticipants, and all procedures followed were in accordance 

with the ethical standards. 

Authors’ contributions

Mehdi Purmohammad: Conceived the presented idea and 

contributed to experimental design. Azadeh Derakhshan: 

Designed the experiment, collected the data, and reported 

the results. Farzaneh Safavimanesh: Conducted the data 

analysis and contributed to experimental design 

Funding

This research received no specific grant from any funding 

agency in the public, commercial, or not-for-profit sec-

tors.     

Acknowledgments

We would like to thank all participants who attended this 

study.

Conflict of interest

The authors declare no conflicts of interest.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


بررسی ارتباط دوزبانگی با توانایی انتخاب منظر فضایی و خودتنظیمی

مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1400
صفحات  41-52

آزاده درخشان۱        ، مهدی پورمحمد2*        ، فرزانه صفوی منش3 

۱.دانشجوی دکتری علوم شناختی، شناخت اجتماعی، مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی،  پردیس، تهران،  ایران
2. استادیار روان شناسی زبان،  دانشگاه شهیدبهشتی،  پژوهشکده علوم شناختی و مغز، تهران،  ایران

3. آماردان و مشاور ارشد، مرکز تحقیقات استنو،  کپنهاگ،  دانمارک

آذری/  ترکی  دوزبانه های  مطالعه  با  دارند.  اثر  شناختی  فرایندهای  بر  دوزبانگی  که  می دهد  نشان  پژوهش ها  مقدمه: 

فارسی زبان و تک زبانه های فارسی زبان، به بررسی شواهدی از مزیت های دوزبانگی در توانایی های انتخاب منظر فضایی و 

خودتنظیمی پرداختیم.

روش کار: شرکت کنندگان در این پژوهش 3۹ نفر از دانشجویان تک زبانه و دوزبانه فارسی و ترکی با میانگین سنی 2۹ 

سال بودند. برای سنجش توانایی انتخاب منظر فضایی، از آزمون تصویری انتخاب منظر فضایی Hegarty استفاده شد 

که طی آن از شرکت کنندگان خواسته شد که خود را در موقعیت های فضایی متعددی تصور کنند و زاویه  قرارگرفتن چند 

شیء را نسبت به موقعیت مجسم شده تشخیص دهند. برای سنجش توانایی خودتنظیمی،  یک معمای حل نشدنی که 

به زبان فارسی طراحی شده بود به هر دو گروه ارائه شد و مدت  زمان تالش آنها برای حل معما به عنوان شاخص سنجش 

خودتنظیمی در نظر گرفته شد، به  طوری  که مدت  زمان بیشتر منجر به کسب نمره باالتری در توانایی خودتنظیمی بود. 

برای سنجش ارتباط های مورد نظر بین متغیرها از آزمون های ناپارامتری من_ ویتنی و همبستگی کندال استفاده شد. 

نمره  تک زبانه  افراد  به  عبارتی،  بود؛  معنا دار  دوزبانه  و  تک زبانه  گروه  دو  در  افراد  خودتنظیمی  نمره   تفاوت  یافته ها: 

گرچه  نبود،   معنا دار  دوزبانگی  و  فضایی  منظر  انتخاب  توانایی  بین  ارتباط  همچنین،  داشتند.  کمتری  خودتنظیمی 

تفاوت های مشاهده  شده در میانگین ها و پراکندگی ها بین این دو گروه قابل توجه بود. بین توانایی های خودتنظیمی و 

انتخاب منظر فضایی نیز تفاوت معنا داری در هیچ  یک از دو گروه تک زبانه و دوزبانه مشاهده نشد.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین دوزبانگی و خودتنظیمی ارتباط معنا دار وجود دارد. گرچه آزمون های همبستگی به 

لحاظ آماری معنا دار نبودند، افراد دوزبانه به  طور متوسط مدت  زمان کمتری را صرف آزمون انتخاب منظر فضایی کرده بودند 

که حاکی از باالتر بودن متوسط توانایی انتخاب منظر فضایی در ایشان است. احتمال دارد که  با بررسی بیشتر، بتوان به 

شواهد بیشتری برای معنا دار بودن تفاوت بین این دو گروه دست یافت.

دریافت: ۱399/07/05                                
اصالح نهایی: ۱400/04/03                                     

پذیرش: ۱400/04/۱3
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مقدمه
بر اثر تغییرات وسیع اجتماعی و فرهنگی دوره  معاصر، شاید بتوان گفت 
که دوزبانگی امری عادی قلمداد می شود و تک زبانگی شرایطی استثنایی 
به شمار می رود )۱(. در گذشته باور بر این بود که دوزبانگی و فراگیری دو 
یا چند زبان، به خصوص در سال های اولیه  زندگی افراد، موجب گیج شدن 
و اختالل در توانمندی های شناختی و زبانی شخص می شود و در بسیاری 
از جنبه ها برای فرد سردرگمی ایجاد می کند. این باور سبب شده بود که 

بسیاری از والدین، که به دالیلی از قبیل مهاجرت با دو زبان سروکار دارند، 
در اکثر موارد زبان غالب محیط را به زبان مادری کودک ترجیح دهند 
و، به  منظور رفع آثار منفی دوزبانگی، کودک را از آموختن زبان مادری 
محروم کنند؛ در حالی  که در پژوهش های متأخر این تفکر قوت گرفت که 
یادگیری دو زبان نه  تنها تأثیر شناختی و غیرشناختی منفی ندارد، بلکه 
منجر به بهبود و تقویت عملکردهای مغزی افراد می شود و به بهتر انجام 

چکیده
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 دادن تکالیف شناختی و غیرشناختی نیز کمک می کند )۱(.
بنا بر نظر Grosjean )20۱0( بیش از نیمی از جمعیت دنیا دوزبانه اند 
می کند.  تقویت  را  دوزبانگی  تأثیرات  مطالعه   به  نیاز  مسئله  این   .)2(
بیان کردن یک تعریف واحد برای مفهوم دوزبانگی کار ساده ای نیست 
و تعاریف متعددی در طول سال ها برای دوزبانگی بیان شده است، اما 
به  طور کلی می توان گفت گویشوری را که بتواند به دو زبان، به روانی 
صحبت کند، دوزبانه می نامند )3(. دوزبانگی دارای تأثیرات درون زبانی 
و برون زبانی است. به منظور روشن تر شدن مفهوم تأثیرات درون زبانی 
 )۱۹88( Bialystok دوزبانگی، می توان مطالعه  آزمون قضاوت دستوری
را مطرح کرد )4(. در مطالعه  حاضر تنها به تأثیرات برون زبانی دوزبانگی 

پرداخته شده است.        
به  که،  می کند  پیش بینی  بودن  دوزبانه  مزیت  درباره  مختلف  نظریات 
دلیل افزایش عملکردهای کنترل اجرایی، دوزبانه ها باید عملکرد برتری 
را در تکالیف مختلف شناختی نشان دهند؛ گرچه در این زمینه اتفاق 
نظر وجود ندارد و برخی از مطالعات نشان داده اند که حتی اگر تفاوتی 
در عملکردهای شناختی پایه در میان دوزبانه ها و تک زبانه ها مشاهده 
بشود، این امر لزوماً همیشه تأثیر مثبت دوزبانگی نیست )۵(. در مطالعه  
از  پس   )20۱8(  Schroeder دوزبانگی،  مزیت  موضوع  فراتحلیلی 
بررسی ۱6 پژوهش، این نتیجه به دست آمد که مزیت های دوزبانگی 
توانایی های  و  فرازبانی  آگاهی های  اجرایی،  عملکردهای  در  می توان  را 
که  ترتیب  به  این   کرد؛  مشاهده  دوزبانه  گویشوران  عملی_اجتماعی 
استفاده از دو زبان تأثیر مفیدی بر استدالل وضعیت ذهنی دارد )6(. 
در بیشتر اوقات گویشوران تک زبانه، در تمرین های مربوط به زبان، بهتر 
از گویشوران دوزبانه عمل می کنند، در حالی  که در مورد تمرین های 
شناختی مانند بازداری و خودتنظیمی و حافظه  کاری گویشوران دوزبانه 
هر  که  می دهند  نشان  یافته ها  کلی  طور  به    .)7( می کنند  عمل  بهتر 
مزیتی که دوزبانه بودن ارائه می دهد، قابل بسط دهی به تمام حوزه های 
شناختی است )8(. مطالعات بسیاری نشان داده اند زمانی که گویشور 
دوزبانه به یکی از زبان هایش صحبت می کند، زبان دیگر هم به طور هم 

 زمان فعال است.
از طرفی، دوزبانگی می تواند باعث بهبود و افزایش ارتباط مؤثر بین افراد 
شود، به این  گونه که دوزبانگی می تواند به افزایش توانمندی افراد در 
انتخاب منظر )Perspective taking( دیگران کمک کند )۹(. انتخاب 
دیدگاه  و  منظر  مالحظه  و  دریافت  درک،  در  شخص  توانایی  منظر، 
انتخاب  توانایی  که  داده اند  نشان  پیشین  مطالعات   .)۵( است  دیگری 
منظر فضایی ارتباط نزدیکی با توانایی های با اهمیت دیگری دارد، مانند 
همدالنه  منظر  انتخاب  و   ،)۱۱( ذهن  نظریه   ،)۱0( توانایی جهت یابی 

)۱2، ۱3(. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان دهنده  لزوم استفاده 
از مکانیسم مهار در انتخاب بین منظر خود و دیگری است )۱4(. طبق 
مشاهدات علمی افراد دوزبانه از حساسیت اجتماعی باالتری برخوردار 
افراد تک زبانه ای است  با  تعامل  از  ناشی  این موضوع شاید  هستند که 
گویشوران  نظر ذهنی  از   .)۱۵( نمی دانند  را  آنها  زبان های  از  یکی  که 
زبانی  برچسب  دو  دارای  مفهومی  هر  که  درمی یابند  سریع تر  دوزبانه 
متفاوت در هر یک از زبان ها است و تجربیات عملی مرتبط با هر یک 
این واقعیت کمک کند که همین  این برچسب ها می تواند به درک  از 
روند را می توان به بازنمایی های ذهنی مختلف، متصل کرد )۱6(. شواهد 
عصب شناختی در کودکان و بزرگساالن نشان می دهد که افراد دوزبانه، 
هنگام درگیرکردن نظریه ذهن در هر زبان، از حوزه های جداگانه ای بهره 
انتخاب  بر  تأثیر عمیقی  این نکته اند که تجربه زبانی  می برند و مدعی 

منظر و دیدگاه دارد )۱۵(.
متقابل  رابطه  مؤید  انجام گرفته  مطالعات  از  بسیاری  دیگر،   سوی  از 
 .)8( زبانی است  و مهارت های   )Self-regulation( بین خودتنظیمی 
محرک هاست  به  خود  پاسخ های  تغییر  و  اصالح  توانایی  خودتنظیمی 
و  افکار  اعمال،  هدایت  هدفمند  فرایند  می توان  را  خودتنظیمی   .)8(
احساسات، در جهت رسیدن به هدف دانست )۱8(. این فرایند هدایت 
با توجه  به عوامل مختلف  رفتار، به صورت لحظه  به  لحظه، روزبه روز، 
موجود در بافت و بستر هر هدف، به جهت های متفاوت معطوف می شود؛ 
بنابراین، خودتنظیمی طیف وسیعی از مهارت ها، از جمله خودکنترلی، 
برنامه ریزی و سایر عملکردهای اجرایی را می طلبد و البته فقط به این 
مهارت ها محدود نمی شود )۱8(. مهارت های زبانی از طریق به کاربردن 
ابزارهای شناختی برای درک و برنامه ریزی رفتار، می تواند باعث تسهیل 
خودتنظیمی  توانایی  دیگر  طرف  از  و   )۱۹( شود  افراد  خودتنظیمی 

می تواند باعث تقویت مهارت های زبانی افراد شود )22، 23(.
با توجه  به نتایج به  دست  آمده از مطالعات پیشین در حوزه  مزیت های 
دوزبانگی، به نظر می رسد که مطالعه  عملکردهای پیچیده تر غیر وابسته 
به زبان، بهتر بتواند به روشن  کردن ارتباط دوزبانگی و ارتقاء عملکردهای 
ساختاری مغز و ذهن کمک کند )23(. از این جهت در این مطالعه به 
میزان  و  افراد  فضایی  منظر  انتخاب  توانایی  بر  دوزبانگی  تأثیر  بررسی 

خودتنظیمی در آنها پرداخته شد.    

روش کار
و  دوزبانگی  مستقل  متغیر  بود.  علی مقایسه ای  نوع  از  حاضر  پژوهش 
منظر  انتخاب  توانایی  و  افراد  خودتنظیمی  میزان  وابسته،  متغیرهای 
 ۵3 پیشین،  مقاالت  اساس  بر  پژوهش  این  در  است.  آنها  فضایی 
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آن  به  پس  این  از  )که  آذری  ترکی  زبانه  تک  و  دوزبانه  گویشور  نفر 
مجموع  از  کردند.  مطالعه شرکت  در  زبان  فارسی  و  می گوییم(  ترکی 
نکردن  به دلیل رعایت   آزمون، ۱4 شرکت کننده  ۵3 شرکت کننده در 
مشخص  مدت  زمان  در  تکلیفها  انجام دادن  بر  مبنی  آزمون  پروتکل 
این  از شرکت کنندگان در  نفر  از داده ها حذف شدند و پاسخ های 3۹ 
آزمایش مورد بررسی قرار گرفت که میانگین و انحراف معیار سن آنها 
در گروه فارسی زبان ها به  ترتیب برابر با 2۹ و 4/۵ و در گروه دوزبانه ها 

به ترتیب برابر با 28 و ۵/۵ سال بود.  
برای نمونه گیری از روش نمونه گیری به صورت در دسترس از جامعه 
دانشجویان تک زبانه فارسی زبان و دوزبانه ترکی و فارسی شهر تهران 
استفاده شده است. در این پژوهش، برای سنجش دوزبانگی از پرسشنامه 
انتخاب  یعنی  وابسته،  از متغیرهای  برای سنجش هر یک  و  دوزبانگی 
منظر فضایی و خودتنظیمی، از دو تکلیف جداگانه استفاده شد که در 
ادامه به معرفی آنها می پردازیم. هر یک از بخش های تکالیف جداگانه 
به صورت  برنامه تحت وب  از یک  استفاده  با  قالب فرم های برخط  در 
آنالین در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت و نتایج حاصل از آن در 
نرم افزار  توسط  داده ها  نهایت،   در  شد.  ثبت  دیجیتال  اطالعاتی  بانک 

R-4.0.2 انجام شد.

پرسشنامه  دوزبانگی 
میزان  به  مربوط  سؤاالت  به  پاسخ  طریق  از  تک زبانه  و  دوزبانه  افراد 

تسلط در مهارت های درک شنیدن و صحبت کردن به زبان فارسی و 
ترکی انتخاب شدند. به این شکل که شرکت کنندگان به توانایی خود 
در صحبت کردن و درک شنیدن زبان فارسی و ترکی خود، از یک تا 
ده امتیاز دادند. اطالعات جمعیت شناختی زبانی شرکت کنندگان نشان 
می دهد که افراد ترک زبان شرکت کننده در این پژوهش از تسلط باالیی 
در زبان )Highly proficient bilinguals speaker( ترکی و فارسی 
از تسلط  نیز  زبان  فارسی  بوده اند. همچنین شرکت کنندگان  برخوردار 
باالیی در زبان فارسی برخوردار بوده اند. از بین 3۹ شرکت کننده نهایی 
زبان فارسی صحبت می کردند.  به  اغلب در خانه  نفر  در آزمایش، 2۱ 
عواملی همچون سن و تحصیالت به عنوان عوامل اخالل گری که ممکن 

بود به تفاوت های فردی بینجامند کنترل شدند. 

آزمون انتخاب منظر فضایی  
برای اندازه گیری توانایی انتخاب منظر فضایی از آزمون تصویری انتخاب 
منظر فضایی که توسط Hegarty و همکاران )24( طراحی شده استفاده 
شد. این تکلیف دارای دوازده گویه تصویری است که در هر یک از آنها 
شرکت کننده باید خود را در موقعیت های فضایی متفاوتی تجسم کند و 
درجه زاویه قرار گرفتن اشیاء مورد پرسش را نسبت به موقعیت متصور 
برای خودش، تشخیص دهد. شکل ۱ نمونه ای از گویه های این تکلیف را 
نشان می دهد. به دلیل تصویری  بودن این آزمون، نیاز به ترجمه وجود 

ندارد و مسئله استفاده از مهارت های زبانی مطرح نیست. 
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آزمون خودتنظیمی
وابسته  متغیر  سنجش  راستای  در  شرکت کنندگان  دوم  تکلیف 
مورد  ابزار های  از  یکی  پیشین  مطالعات  اساس  بر  است.  خودتنظیمی 
استفاده برای سنجش میزان خودتنظیمی معماهای حل نشدنی هستند 
)۱7( که در این مطالعه نیز از یک معمای حل نشدنی به همین منظور 
طراحی و استفاده شده است. در این مطالعه به بررسی روایی و پایایی 
این  در  استفاده  مورد  سؤال  اما  نپرداختیم،  طراحی شده  فارسی  سؤال 
پژوهش با در نظر گرفتن تمام مالحظات مرتبط با طراحِی ابزار مورد 

استفاده در مقاالت پیشین طراحی شد.

روش اجرا
توضیحات الزم  افراد شرکت کننده  تمامی  برای  آزمون،  از شروع  قبل 
ارائه شد. در قسمت اول آزمون، از طریق فایل صوتی به زبان فارسی 
از شرکت کنندگان خواسته شد تا به سؤاالت تکلیف اول یعنی تکلیف 
دوزبانگی پاسخ دهند. سپس، از آنها خواسته شد که به اجرای تکلیف 
اجرای  نحوه  آزمون،  بهتر  درک  برای  بپردازند.  فضایی  منظر  انتخاب 
داده  توضیح  اصلی  گویه های  با  متفاوت  مثال  یک  وسیله  به  تکلیف 
شد. در مرحله بعدی، شرکت کنندگان به تکلیف مربوط به حل معمای 
حل نشدنی پاسخ دادند. بدین  منظور، از شرکت کنندگان خواسته شد 
برای آن وجود نداشت. به  برای حل معمایی تالش کنند که پاسخی 
به  تکلیف  اجرای  از  پیش  شرکت کننده،  افراد  بیشتر  تشویق  منظور 
در  معما  پاسخ صحیح  یافتن  ازای  در  که،  شد  گفته  شرکت کنندگان 
او  به  هدیه ای  شرکت کنندگان،  سایر  به  نسبت  ممکن  زمان  کمترین 
فارسی  زبان  به  گروه  دو  هر  برای  گرفت. صورت  مسئله  تعلق خواهد 
شده  مطرح  معمای  مطالعه  از  پس  شرکت کنندگان  بود.  شده  ارائه 
معما  پاسخ  یافتن  برای  می خواستند  که  اندازه  هر  تا  داشتند  فرصت 
تأمل کنند. در نهایت مدت زمانی را که شرکت کننده برای به نتیجه 
رسیدن صبر کرده بود اندازه گیری و ثبت شد و از آن به  عنوان شاخص 
استفاده  مختلف  افراد  خودتنظیمی  میزان  در  تفاوت  سنجش  اصلی 
شد  داده  توضیح  شرکت کنندگان  برای  تکلیف،  این  انتهای  در  شد. 
آن صرفاً سنجش  از  و هدف  بوده  واقع حل  نشدنی  در  معما  این  که 
میزان تحمل افراد برای به دست آوردن نتیجه معما بوده و از آنها به 
پاسخ  بدون  معمای  یک  به  پاسخ دهی  موقعیت  در  گرفتن  قرار  خاطر 
عذرخواهی به عمل آمد. تمامی شرکت کنندگان با موافقت شخصی و 
به صورت داوطلبانه و آگاهانه در آزمون شرکت کردند و به آنها درباره 
و  کامل  به صورت  ایشان  پاسخ های  بودن  محرمانه  و  پژوهش  اهداف 

دقیق اطالع داده شده بود.

روش تحلیل داده ها
از سه  به هر یک  به تحلیل جداگانه  متغیرهای مربوط  ابتدا  ادامه،  در 
بخش »دوزبانگی«، »توانایی انتخاب منظر« و »خودتنظیمی« و سپس 
به بررسی ارتباط بین متغیرها پرداخته شد. برای بررسی معنا داری های 
آماری مورد نظر در این مطالعه، از آزمون  ناپارامتری من_ ویتنی و آزمون 

ضریب همبستگی کندال در سطح معنا داری ۵ درصد استفاده شد.

یافته ها
در این پژوهش، ۵3 نفر گویشور دوزبانه و تک زبانه ترکی آذری )که 
از این پس به آن ترکی می گوییم( و فارسی زبان با میانگین سنی 2۹ 
سال شرکت کردند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری به صورت در 

دسترس استفاده شد. 
خودتنظیمی،  سنجش  در  استفاده  مورد  آزمون  ماهیت  به  توجه  با 
مدت زمان انجام دادن تکلیف به عنوان مالک ارزیابی توانایی خودتنظیمی 
تکمیل  زمان  )24(. متوسط مدت  نظر گرفته شد  در  شرکت کنندگان 
 2 شکل  بود.  ثانیه   438/6۹ با  برابر  شرکت کنندگان  کل  برای  آزمون 
فضایی  منظر  انتخاب  آزمون  کل  زمان  مدت  متوسط  جعبه ای  نمودار 
را به تفکیک این که افراد در خانه اغلب به چه زبانی صحبت می کنند 
میانگین  این شکل مشاهده می شود،  در  که  نشان می دهد. همان طور 
مدت  زمان آزمون انتخاب منظر فضایی برای افراد تک زبانه کمتر از افراد 
دوزبانه  بود. همچنین، پراکندگی و دامنه  این مدت  زمان برای این افراد 
کمتر از گروه دوزبانه بود، اما نتایج آزمون من _ویتنی )که به دلیل برقرار 
نبودن فرضیه نرمال  بودن داده ها از آن استفاده شد( حاکی از معنا داری 
این دو اختالف  نبودند )U=۱۵7، P=0/6(. با اینکه در متوسط خطای 
کل آزمون انتخاب منظر فضایی بین دو گروه تک زبانه فارسی و دوزبانه 
 ،)U=۱۹4/۵0، P=0/8۹( ترکی/فارسی تفاوت معنا داری مشاهده نشد

تفاوت بین دامنه  و پراکندگی پاسخ های دو گروه حائز اهمیت بود.
متوسط خطای کل در آزمون انتخاب منظر فضایی برابر با 0/۵- رادیان 
)معادل 28/64- درجه(، متوسط خطای کل در این آزمون برای آنهایی که 
زبان غالبشان در خانه فارسی بود، برابر با 2/4 رادیان )معادل با ۱37/۵۵ 
درجه( و برای آنهایی که زبان غالبشان در خانه ترکی بود، برابر با 3/8- رادیان 
)معادل با 222/۵۵- درجه( بود. یافته  مهم این آزمون، که در شکل های 3 و 
4 نیز مشاهده می شود، این بود که شرکت کنندگان تک زبانه فارسی عمدتاً 
در جهت گیری ها تمایل به راست داشتند، در حالی که شرکت کنندگانی که 
دوزبانه ترکی/فارسی بودند، عمدتاً در جهت گیری ها تمایل به چپ داشتند. 
بررسی های دقیق تر در زمینه  جهت اشاره ها ممکن است حاوی اطالعات 

مفیدی در زمینه  ارتباط دوزبانگی با جهت یابی فضایی نقشه محور باشد. 
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شکل 3. نمودار متوسط خطای کل در آزمون انتخاب منظر فضایی به ترتیب برای کل شرکت کنندگان )نمودار سمت چپ(، برای افرادی که اغلب در خانه فارسی صحبت می کنند 
)نمودار میانی( و برای افرادی که اغلب در خانه ترکی صحبت می کنند )نمودار سمت راست(.

شکل 2. نمودار جعبه ای متوسط مدت زمان کل آزمون انتخاب منظر فضایی به تفکیک این که افراد در خانه اغلب به چه زبانی صحبت می کنند

شکل 4. نمودار توزیع فراوانی خطای کل آزمون انتخاب منظر فضایی به ترتیب برای کل شرکت کنندگان )نمودار سمت چپ(، برای افرادی که اغلب در خانه فارسی صحبت می کنند 
)نمودار میانی( و برای افرادی که اغلب در خانه ترکی صحبت می کنند )نمودار سمت راست(.
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بر اساس آزمون من_ویتنی )که به دلیل برقرار نبودن فرضیه نرمال  بودن 
داده ها از آن استفاده شد(، تفاوت بین نمرات آزمون خودتنظیمی بین دو گروه 
دوزبانه و تک زبانه معنا دار بود )U=۱۱3/۵0، P>0/03(. این تفاوت در شکل 

۵ نیز مشاهده می شود. به  عبارتی، افراد تک زبانه، عمدتاً توانایی خودتنظیمی 
کمتری داشته اند )مدت  زمان کمتری را صرف آزمون خودتنظیمی کرده 

بودند(. پراکندگی نمرات این گروه نیز نسبت به گروه دوزبانه کمتر بود.

شکل ۵. نمودار متوسط زمان کل آزمون خودتنظیمی به تفکیک زبان

زوِج  هشت  تمامی  بین  کندال  همبستگی  ضرایب  آزمون های  گرچه 
)متوسط  فضایی  منظر  انتخاب  توانایی  با  مرتبط  متغیر  دو  از  ممکن 
زمان کل آزمون انتخاب منظر فضایی و متوسط خطای کل در آزمون 
انتخاب منظر فضایی( و چهار متغیر مرتبط با دوزبانگی )توانایی درک 
شنیدن به زبان فارسی، صحبت  کردن به زبان فارسی، درک شنیدن 
معنادار  آماری  لحاظ  به  ترکی(  زبان  به  ترکی، صحبت کردن  زبان  به 
نبودند )به  ترتیب با ضرایب همبستگی 0/0۵، 0/02، 0/۱۵- و 0/08- 

برای ارتباط چهار متغیر دوزبانگی با متوسط زمان کل آزمون انتخاب 
منظر فضایی، و نیز با ضرایب همبستگی 0/08- و 0/03- برای ارتباط 
انتخاب منظر  آزمون  با متوسط خطای کل در  متغیر دوزبانگی  چهار 
صرف  را  کمتری  زمان  مدت  متوسط  به  طور  دوزبانه  افراد  فضایی(، 
آزمون انتخاب منظر فضایی کرده بودند. عالوه بر آن، تفاوت معنا داری 
بین متغیرهای مرتبط با انتخاب منظر فضایی و خودتنظیمی مشاهده 

نشد )شکل 6(. 

شکل 6. ارتباط بین خودتنظیمی و انتخاب منظر فضایی
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بحث
در این پژوهش به بررسی میزان توانایی انتخاب منظر فضایی افراد دوزبانه و 
تک زبانه پرداخته شد. برای سنجیدن توانایی انتخاب منظر فضایی افرادی 
که اغلب در خانه ترکی صحبت می کنند )دوزبانه ترکی/ فارسی( و افرادی 
که در خانه اغلب به زبان فارسی صحبت می کنند )تک زبانه(، از تکلیف 
انتخاب منظر فضایی استفاده کردیم. نتایج به  دست  آمده از تحلیل های 
آماری اختالف معنا داری را در عملکرد افراد دوزبانه و تک زبانه در انجام 
تکلیف مربوط به توانایی انتخاب منظر فضایی نشان نداد، اما با دقت در 
نمودارها، نمی توان تفاوت های قابل توجه در میانگین ها و پراکندگی ها 
بین شرکت کنندگان دوزبانه و تک زبانه را نادیده گرفت. گرچه آزمون های 
با  از متغیرهای مرتبط  بین زوج های ممکن  ضرایب همبستگی کندال 
توانایی انتخاب منظر فضایی و دوزبانگی به لحاظ آماری معنادار نبودند، 
را صرف  کمتری  زمان  مدت  متوسط  به  طور  دو زبانه،  شرکت کنندگان 
آزمون انتخاب منظر فضایی کرده بودند که حاکی از باالتر بودن متوسط 
توانایی انتخاب منظر فضایی در آنها است. بنابراین، احتمال می رود که 
با در اختیار داشتن داده های بیشتر، بتوان به شواهد بیشتری که حاکی 
از معنا دار بودن تفاوت بین این دو گروه است، دست یافت. نتایج بررسی 
ارتباط بین خطای آزمون )که در اینجا شاخصی مرتبط با صحت آزمون 
است( و زمان کل آزمون انتخاب منظر فضایی نشان می  دهد که این دو 
متغیر نیز ارتباط معناداری با یکدیگر ندارند؛  به  عبارتی، نمی توان ادعا 
کرد که مثاًل، با افزایش مدت  زمان آزمون انتخاب منظر فضایی، صحت 

آزمون افزایش یا کاهش داشته است.  
با وجود این که مطالعات بسیاری آثار مثبت دوزبانگی بر توانایی انتخاب 
منظر فضایی را تأیید کرده اند )۱7(، در برخی از پژوهش ها ارتباطی بین 
دوزبانگی و توانایی انتخاب منظر فضایی دیده نشده است و در برخی 
دیگر از مطالعات، آثار منفی دوزبانگی بر توانایی انتخاب منظر فضایی 
شرکت کنندگان نیز دیده شده است. به  طور کلی شاید بتوان گفت که 
حتی اگر تفاوتی در عملکرد شناختی پایه بین افراد دوزبانه و تک زبانه 
وجود داشته باشد، این امر همیشه به یک تأثیر مثبت در شناخت سطح 
عالی تبدیل نمی شود )۵(. با توجه به مطالعات در زمینه تأثیر دوزبانگی 
بر توانایی انتخاب منظر فضایی افراد، به طور کلی این نتیجه به دست 
می شود  ایجاد  افراد  برای  دوزبانگی  اساس  بر  که  آگاهی هایی  که  آمد 
تأثیرگذار  می تواند  فضایی  منظر  انتخاب  و  ذهن  نظریه  مهارت های  بر 
باشد. دوزبانه بودن باعث می شود که افراد درک کنند که هر مفهومی 
می تواند دارای برچسب های زبانی متفاوت باشد و تجربیات کاماًل عملی 
در به  کارگیری برچسب های متفاوت برای مفاهیم یکسان، کمک قابل  
توجهی برای درک و پذیرفتن این حقیقت است که برای هر واقعیتی، 

بازنمایی های ذهنی متفاوتی وجود دارد )۱4(.
نشان  دوزبانه  و  تک زبانه  توانایی خودتنظیمی شرکت کنندگان  بررسی 
از دو زبان ترکی و فارسی استفاده می کنند،  افرادی که  داد که اغلب 
در تکلیف مربوط به خودتنظیمی، در مقایسه با افراد تک زبانه، نمرات 
باالتری به دست آورده اند. به  عبارتی، افرادی تک زبانه، به  طور متوسط، 
گروه  این  نمرات  پراکندگی  و  داشته اند  کمتری  خودتنظیمی  توانایی 
نیز نسبت به افراد دوزبانه کمتر بود. به این ترتیب پژوهش ما با نتایج 
مطالعاتی که تأییدکننده  تأثیر دوزبانگی در توانایی خودتنظیمی افراد 
است، هم راستا است. همان گونه که در مرور مطالعات پیشین دیده شد، 
بین خودتنظیمی  متقابل  رابطه  مؤید  انجام گرفته  مطالعات  از  بسیاری 
به  کاربردن  از طریق  زبانی  مهارت های   .)8( است  زبانی  مهارت های  و 
ابزارهای شناختی برای درک و برنامه ریزی رفتار، می تواند باعث تسهیل 
خودتنظیمی  توانایی  دیگر  طرف  از  و   )20( شود  افراد  خودتنظیمی 
در   .)22  ،2۱( شود  افراد  زبانی  مهارت های  تقویت  باعث  می تواند 
مطالعه ای که در سال 20۱4 بر روی کودکان دوزبانه چینی/انگلیسی 
صورت گرفته بود، نتایج به  دست  آمده حاکی از تأثیرات مثبت دوزبانگی 
بر برخی از جنبه های خودتنظیمی در کودکان بود )8(. به این صورت 
زبان می تواند به عنوان متغیری باعث بهبود توانمندی خودتنظیمی افراد 
شود و از سوی دیگر خودتنظیمی باال ممکن است به مهارت و تسلط 

زبانی بیشتر افراد کمک کند.
از ابتدا قرار بر این بود که تکالیف انتخاب منظر فضایی و خودتنظیمی به 
 صورت رابانه ای اما حضوری اجرا شوند، اما متأسفانه به دلیل شیوع ویروس 
کووید ۱۹ و پیدایش شرایط خاص و ناآشنای قرنطینه، به  ناچار، به صورت 
غیرحضوری و برخط )آنالین(  اجرا شدند. این احتمال وجود دارد که در 
صورت اجرای حضوری تکالیف، که منجر به کنترل دقیق تر شرایط انجام 

تکالیف می شد، نتایج دقیق تر و قابل  اعتمادتری به دست آید.
به دلیل محدودیت های فراوان در دسترسی آنالین به آزمودنی ها، امکان 
همسان سازی کامِل دو گروه تک زبانه و دو زبانه  در این پژوهش فراهم 
تمامی متغیرهای مزاحم و  با حذف  آتی می بایست  نشد. در مطالعات 
کنترل متغیرهای تعدیل کننده بر دقت پژوهش افزود. به  عنوان مثال، 
به نظر می رسد که همسان سازی دو گروه در زمینه  جنسیت، شغل و 
حتی شهر محل سکونت روایی پژوهش را افزایش  دهد. اجرای همین 
مقایسه   امکان  نیز،  نتایج  بررسی  و  دیگر  زبان های  بستر  در  آزمون ها 
تأثیر متغیر نوع زبان به عنوان متغیری وابسته را ایجاد می کند. با انجام 
هر  تأثیر  آیا  که  دهیم  پاسخ  سؤال  این  به  می توانیم  مطالعاتی  چنین 
یک از زبان های موجود، بدون توجه به تفاوت های ماهیتی هر زبان، بر 
عملکردهای مغزی یکسان است یا خیر. عالوه بر آن،  با توجه به این که 
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خودتنظیمی مفهومی چندوجهی و فراگیر است، آزمون استفاده  شده 
در این پژوهش شاید به  تنهایی برای سنجش این مفهوم در دوزبانه ها 
برآورد  آزمون  چند  از  هم زمان  استفاده   با  بتوان  شاید  و  نکند  کفایت 

دقیق تری از میزان ارتباط های مورد نظر به دست آورد.
همچنین، مطالعه مزیت های شناختی دوزبانگی در کودکان و بزرگساالن 
به منظور یافتن ابزار و وسیله ای برای توانمندسازی نقاط ضعف کودکان 
در  باارزشی  قدم  می تواند  شناختی،  حوزه های  دیگر  در  بزرگساالن  یا 
شاخه  توان بخشی های شناختی به شمار آید. اگر نتایج مطالعات دقیق و 
گسترده بتواند نشان دهنده  مزیت های شناختی دوزبانگی باشد، با توجه 
آثار مثبت رشد  نتایجی که در پژوهش های پیشین درباره  احتمال  به 
نواحی مختلف مغزی بر دیگر ناحیه ها دیده شده است )2۵(، می توان 
از آموزش زبان دوم به عنوان یک ابزار توان بخشی برای کلیه افراد به 

خصوص کودکان نیازمند به توانمندسازی های شناختی، بهره برد. 

نتیجه گیری
آزمون  دو  نمرات  بین  معنا دار  تفاوتی  از  حاکی  آماری  نتایج  بررسی 
انتخاب منظر فضایی و خودتنظیمی نبود، اما توجه دقیق به میانگین ها 
و پراکندگی های داده های متغیرهای مورد مطالعه نشان دهنده  آن است 
افرادی که نمره  کمتری در آزمون خودتنظیمی داشته اند، به  طور  که 
متوسط از توانایی انتخاب منظر بیشتری برخوردار بوده اند. عالوه بر آن، 
منظر  انتخاب  آزمون  زمان کل  نمره  »مدت  بین سه  که  مشاهده شد 
فضایی«، »مدت زمان کل آزمون خودتنظیمی« و زبان غالب افراد در 

خانه ارتباط معنا داری وجود دارد.   

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

افراد شرکت کننده در این پژوهش با رضایت و آگاهی به شرکت در آزمایش ها 
پرداختند و تمام روش های اجرا شده مطابق با استانداردهای اخالقی بوده است.

مشارکت نویسندگان 
مهدی پورمحمد: کمک و همفکری در پردازش و طراحی ایده ارائه شده، 
نتایج،  آزمایش و جمع آوری داده ها و گزارش  آزاده درخشان: طراحی 
فرزانه صفوی منش: کمک و همفکری در طراحی آزمایش وانجام تجزیه 

و تحلیل داده ها.  

منابع مالی
این پژوهش هیچ گونه کمک مالی خاصی از هیچ موسسه تامین مالی در 

بخش های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرده است.  

تشکر و قدردانی
از تمامی افراد شرکت کننده در این پژوهش تشکر و قدردانی می کنیم.  
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