روانشناسي هوش

هوش هيجاني
و تعداد زبان!

بررسي هوش هيجاني در دانشآموزان دوزبانه و تكزبانه
هنده مجدي ،مدير پژوهشسراي دانشآموزي محمدبن زكرياي رازي  1شهرري
دكتر زهرا ارزجاني ،استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز
مائده اسماعيلپور ،دانشآموز عضو انجمن روانشناسي از دبيرستان شريعت ناحية  1ري

اصطالح دوزبانه
به افراد يا
گروههايي اطالق
ميشود كه
توانش زباني
آنها در آن دو
زبان ،بهويژه
در بعد كالمي،
در حد كاربران
بومي آن دو زبان
باشد
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چكيده
اصطالح دوزبانه به فردي اطالق ميش��ود كه قادر است كالم
خ��ود را به دو زب��ان مطرح كند يا فردي كه دو زبان را ميداند
و از آن دو اس��تفاده ميكن��د .عموماً اصط�لاح دوزبانه به افراد
يا گروههايي اطالق ميش��ود كه توان��ش زباني آنها در آن دو
زبان ،بهوي��ژه در بعد كالمي ،در حد كاربران بومي آن دو زبان
باشد .پژوهش حاضر با هدف پردازش و مقايسة هوش هيجاني
افراد تكزبان��ه (فارسزبان) و دوزبانه (عرب��ي ،تركي) بر روي
دانشآم��وزان دختر مدارس متوس��طة ناحية  1ش��هرري كه
بهصورت تصادفي نس��بي خوش��هاي انتخاب شد ،انجام گرفت.
گ��روه نمونة پژوه��ش  200نفر ( 100نف��ر تكزبانه 100 ،نفر
دوزبانه) با ميانگين سني  14تا  17سال انتخاب شدند .در اين
پژوهش از پرس��شنامة هيجاني شوت استفاده شد و از طريق
آزمون آماري  tاستودنت مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج حاصل
از تحليل دادهها نشان داد كه از نظر هوش هيجاني بهطور كلي
ميان دانشآموز تكزبانه و دوزبانه تفاوت معناداري وجود دارد.
كليدواژهه�ا :پردازش هوش هيجان��ي ،دانشآموز تكزبانه،
دانشآموز دوزبانه ،ناحية يك شهرري
مقدمه
هيجانها طي ميليونها س��ال تغيير و اصالح تدريجي بشر،
ب��راي كم��ك به كامي��اب ش��دن او و ادامة زندگياش ش��كل
گرفتن��د .بدينگونه ك��ه هوش هيجاني ب��ه نيازهاي هيجانها
پاسخ ميدهد يا آنها را دوست دارد و آنها را در محل صحيح
خود قرار ميدهد .دوزبانه بودن بدين معناس��ت كه يك فرد يا
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مجموع��هاي از افراد در يك جامع��ة زباني از بيش از يك زبان
براي برقراري ارتباط استفاده ميكنند .تخمين زده ميشود كه
مردم دنيا به بيش از  7000زبان مختلف صحبت ميكنند90 .
درصد اين زبانها توس��ط كمتر از  100هزار نفر مورد استفاده
قرار ميگيرد (مارور.)1960 ،
عموماً اصطالح دوزبانه به افراد يا گروههايي اطالق ميش��ود
ك��ه توانش زباني آنها در آن دو زب��ان ،بهويژه در بعد كالمي،
در حد كاربران بومي آن دو زبان باش��د .ب ه هر حال ،طبق نظر
بالتر و هاكوتا ،دوزبانگي رفتار پيچيدة روانش��ناختي ،زباني،
اجتماع��ي ـ فرهنگي اس��ت كه ابع��اد گوناگون��ي دارد .دربارة
تعريف دوزبانگي در بي��ن پژوهشگران اتفاقنظر كاملي وجود
ندارد .بنابراين ،فرد دوزبانه به فردي اطالق ميشود كه از زمان
آغاز آموزش رسمي ،با زبان ديگري كه در كشور عموميت يافته
و در حكم زبان دوم است ،آشنا ميشود و آموزش ميبيند.
هوش هيجاني ) (EQبهعنوان يكي از عوامل بس��يار مؤثر در
موفقيت فردي شناخته شده است .هوش هيجاني يعني توانايي
مه��ار تمايالت عاطف��ي و هيجاني خ��ود ،درك خصوصيترين
احساس��ات ديگران ،رفتار آرام و س��نجيده در روابط انساني و
خالصه ،همانطور كه ارس��طو گفته است« :مهارت نادر به حق
عصباني شدن در حد و اندازة معقول ،در زمان مناسب ،با دليل
موجه و به ش��يوة شايس��ته .بهعبارت ديگر ،فردي كه از هوش
هيجاني بااليي برخوردار اس��ت ،بهخوبي ميتواند احساس��ات
خود را مهار كند و آنها را به ش��كل مناسب بيان كند .چنين
فردي بهدليل داش��تن حس همدلي باال و كنترل مناس��ب بر
هيجان��ات خود در روابط بين فردي موفقتر اس��ت و در نتيجه

از امكانات و موقعيتهاي بهتري در زندگي برخوردار ميشود.
مفهوم هوش هيجاني توسط گلمن در سال  1995رواج يافت.
محقق ديگري به نام بار .آن در س��ال  1997پرسشنامهاي را
براي س��نجش هوش هيجاني ) (EQتهيه كرد .اين پرسشنامه
ش��امل  133م��ورد و از نوع پرس��شنامة خودس��نجي بود .در
مجموع موردهاي مطرح ش��ده در پرس��شنامة ) (EQپنج بعد
اصل��ي را اندازه ميگيرند كه عبارتان��د از :هوش درون فردي،
هوش بين فردي ،قابليت انطباق ،كنترل استرس و خلق عمومي.
ه��وش درون فردي به توانايي تش��خيص و درك احساس��ات
ش��خصي ،بيان احساسات ،عقايد و افكار و دفاع از حقوق فردي
به ش��يوهاي غيرمخرب و رها بودن از وابس��تگي هيجاني اطالق
ميشود .هوش بينفردي به معناي توانايي همدلي يعني آگاهي،
درك و ارزيابي احساسات ديگران و همچنين ارتباط بين فردي
به معناي ايجاد و حفظ روابط رضايتبخش دوطرفه (كه شامل
ابزار و دريافت محبت ميشود) است .همچنين هوش بين فردي
باال به معناي مسئوليتپذيري اجتماعي باالست.
س��ازگاري شامل توانمنديهاي حل مس��ئله ،ارزيابي واقعيت
و انعطافپذي��ري اس��ت .كنترل اس��ترس توان تحم��ل وقايع
ناخوش��ايند و شرايط استرسزا و همچنين مقاومت يا به تأخير
انداختن يك تكانه ،سائق يا وسوسه براي عمل كردن است .خلق
عمومي به معناي احساس رضايت از زندگي شخصي ،لذت بردن
از خود و ديگران و نگاه كردن به نيمة پرليوان و همچنين حفظ
نگرش مثبت در مقابله با دشواريهاي زندگي است.
بهطور كلي ،افرادي ك��ه  EQيا هوش هيجاني بااليي دارند،
سطح بااليي از عاطفة مثبت و سطح پاييني از عاطفة منفي از

خود نشان ميدهند .اين افراد با وجدان و پذيرندهاند ،مشكالت
احساس��ي كمتري دارند و در روابط بينفردي عملكرد بهتري
دارند .براس��اس مدل توانايي ماير ،كاروسو و سالوي ،هوش
هيجاني به تواناييهايي اشاره ميكند كه در پردازش اطالعات
دربارة هيجانات خود شخص و هيجانات ديگران ،مورد استفاده
قرار ميگيرد (پارسا.)1389 ،
البته دوزبانه بودن پديدة جديدي اس��ت كه حداكثر از قرن
نوزده ميالدي مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت .در سال 1995
واژة هوش هيجاني بهعنوان يكي از عبارات س��ودمند جديد از
ط��رف جامعة ديالكتيك 1آمريكا پذيرفته ش��د (كارر.)2004 ،
ه��وش هيجاني بهعن��وان زيرمجموعهاي از ه��وش اجتماعي
تعريف ش��ده اس��ت؛ يعني كنار آمدن با مردم ،مهار هيجانها
در روابط با انس��انها و توانايي ترغي��ب يا راهنمايي ديگران و
شامل ويژگيهايي است مثل توانايي تهييج و برانگيختن خود،
استقامت و پايداري در مقابل شكست ،از دست ندادن روحيه،
پس راندن افس��ردگي و يأس هنگام تفكر ،همدلي و صميميت
و اميد داشتن (پارسا.)1389 ،
از بررسي پژوهشهاي انجام شده در اين مورد نتايج متفاوتي
بهدس��ت آمده است اسپول ( )1964براساس پژوهش خود به
اين نتيجه رس��يد كه دوزبانهها از نظر پيش��رفت تحصيلي در
مدرس��ه از افراد عادي جلوتر بودهاند .ويليامز نيز در استراليا
درب��ارة دانشآموزان غيرانگليس��ي و انگليس��ي زب��ان به اين
نتيجه رس��يد كه پيش��رفت دانشآموزان دوزبانه به مراتب از
دانشآموزان عادي در اتمام دوران تحصيلي دبيرس��تان بيشتر
بوده است.

دورة نهم | شمارة  | 4تابستان 1393

17

فردي كه از
هوش هيجاني
بااليي برخوردار
است ،بهخوبي
ميتواند
احساسات خود
را مهار كند و
آنها را به شكل
مناسب بيان كند
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در ايران نيز رابطة ميان دوزبانگي و پيشرفت تحصيلي مورد
پژوهش ق��رار گرفته كه توجه به نتاي��ج اين پژوهشها آنها
الزم و ضروري اس��ت .در ايران به غير از زبان فارسي كه زبان
رسمي است ،زبانهاي تركي ،عربي ،كردي ،زرتشتي و ارمني
نيز مورد اس��تفادة مردم ق��رار ميگيرند .در يكي از تحقيقات
دربارة دوزبانه بودن ترك ـ فارس نتايج نشاندهندة اثر منفي
دوزبانگ��ي بر تطبيق معان��ي ،مفاهيم و بهط��ور كلي تجارب
دانشآموزان و كندي پيش��رفت تحصيلي بوده است .در عين
حال ،بعضي از تحقيقات عكس مطلب فوق را نش��ان ميدهد؛
بدي��ن معن��ا كه برتري ب��ا دوزبانهها بوده اس��ت .با توجه به
اينكه ايران از جمله كش��ورهاي دو و حتي چندزبانه محسوب
ميشود ،بهنظر ميرسد كه تشكيل مركز بررسيهاي تأثيرات
دوزبانگ��ي ض��روري باش��د ،تا از اي��ن راه يك��ي از علل افت
تحصيلي بررسي و شناخته شود.
صدها سال تصور بر اين بود كه آدمي موجودي خردگراست
و آنچ��ه را بايد انجام دهد ،مش��خص كرده اس��ت و مفهومي
تحت عنوان انگيزش و هيجان ضرورت ندارد .فالس��فه تا قرن
 17و  18از مفه��وم خردگرايي دور نش��ده بودن��د و ديدگاه
بدبينان��هاي دربارة هيجان حاكم بود تا جاييكه بس��ياري از
اف��راد و مكاتب به نفي عواطف ميپرداختند .در همين جهت،
ديويد هيوم ،فيلس��وف تجربهگراي انگليسي ،در اوايل قرن
 18قضي��ة برتري عقل و خرد بر هيجان را به چالش كش��يد
(سبحانينژاد.)1387 ،
بهطور خالصه ،فعاليتهاي انجام شده در زمينة هوش هيجاني
از سال  1900تاكنون را ميتوان به پنج دوره تقسيم كرد:
 .1س��الهاي  :1900-1969دورهاي ك��ه در آن مطالع��ات
روانش��ناختي مربوط ب��ه هوش و هيجان جدا و مس��تقل از
يكديگر ص��ورت ميگرفت .در حوزة ه��وش ،اولين آزمونها
توس��عه يافت و هوش بهعنوان عاملي در نظر گرفته ش��د كه
دربرگيرندة توانايي انجام صحيح امور و استدالل كردن است.
در اي��ن دوره همچنين اس��اس زيستش��ناختي هوش مورد
توجه قرار گرفت.
 .2سالهاي  :1970-1989دورهاي كه طي آن روانشناسان
به بررسي چگونگي تأثير هيجانات و تفكر بر يكديگر پرداختند.
 .3سالهاي  :1990-1993دورة توجه ويژة پژوهشگران به
مطالعه و بررس��ي پيرامون هوش هيجاني است؛ در اين دوره
زيربناها و مفاهيم هوش هيجاني بهويژه در زمينة علم عصبي
توسعه پيدا كردند.
 .4س��الهاي  :1994-1997دورهاي ك��ه ط��ي آن مفهوم
هوش هيجاني رواج پيدا كرد.
 .5از س��الهاي  1998تاكنون :پژوهش روي هوش هيجاني
و نهادينه ش��دن آن در محافل علمي بهطور ويژه مورد توجه
واقع شده است (سبحانينژاد.)1387 ،
دانيل گلمن اولين كس��ي اس��ت كه مفهوم هوش هيجاني
را وارد عرص��ة مفاهيم س��ازماني كرد .گلم��ن هوش هيجاني
را اس��تعداد ،مهارت و ي��ا قابليتي ميداند ك��ه عميقاً تمامي
تواناييها را بهوسيلة تسهيل يا مداخله تحتالشعاع خود قرار
ميدهد كرده (سبحانينژاد.)1387 ،
گلم��ن ( )1995معتقد اس��ت كه در واقعي��ت امر ،دو ذهن
فعال داريم؛ يكي فكر ميكند و ديگري احساس ميكند .اين
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دو راه اساس��اً متفاوت در كنش��ي متفاوت ،حي��ات رواني ما را
ميس��ازند .هوش شناختي ش��امل تواناييهايي براي يادآوري،
تفكر منطقي و انتزاعي اس��ت؛ در حاليك��ه هوش هيجاني به
نحوة اس��تفاده از هوش شناختي در جهت موفقيت در زندگي
مرتبط است (سبحانينژاد.)1387 ،
در پژوهش حاضر به بررس��ي هوش هيجاني در دانشآموزان
دوزبانه و تكزبانه پرداخته شده است.
روش پژوهش
پژوهش حاض��ر از لحاظ روش ،توصیفی از نوع همبس��تگی
و از لح��اظ هدف ،کاربردی اس��ت که از نظ��ر معیار گردآوری
دادهها ،جزو روشهای تحقیق اس��نادی و میدانی لحاظ ش��ده
است .پژوهش حاضر با هدف پردازش و مقایسة هوش هیجانی
اف��راد تکزبانه (فارس زب��ان) و دوزبانه (عربی ،ترکی) بودن بر
روی دانشآموزان دختر مدارس متوسطة ناحیة  1شهرری ،که
بهصورت تصادفی نسبی خوشهای انتخاب شدند ،انجام گرفت.
گ��روه نمون��ة پژوهش  200نفر ( 100نف��ر تکزبانه 100 ،نفر
دوزبانه) با میانگین س��نی  14ت��ا  17بودند .در این پژوهش از
پرسشنامة هیجانی شوت استفاده شد.
یافتههای پژوهش
ب��ا توجه به اینک��ه گروههای مورد مطالعه دو گروه مس��تقل
را تش��کیل میدادند که در یک متغیر کم��ی فاصلهای با هم
مقایسه ش��دند و با در نظر گرفتن اینکه دادههای مورد نظر از
توزی��ع طبیعی (زمان) پیروی میکردند؛ از آزمون تی دو نمونة

افراد دوزبانه
نسبت به
افراد تکزبانه
خالقتر ،و به
تصادفی بودن
زبان و رابطة
میان واژهها
آگاهترند

جدول شمارة  :1آمار توصیفی مقایسة هوش دانشآموزان دوزبانه و تکزبانه
خطاي معیار

انحراف میانگین

میانگین

گروهها

1/75
1/54

17/53
15/37

121/50
119/30

دوزبانهها
تکزبانهها

ک و دوزبانه
جدول شمارة  2آزمون تی دو گروه مستقل میانگین هوش هیجانی دانشآموزان ت 
فاصلة اطمینان با  95درصد تفاوت
باالترین سطح

پایینترین سطح

124/98
122/35

118/02
116/25

تفاوت میانگین

سطح معنادار

درجة آزادی

t

121/50
119/30

0/000
0/000

99
99

69/31
77/63

دوزبانهها
تکزبانهها

جدول شمارة :3نمونههای همبستگی زوج شده
 %95فاصلة اطمینان
باالترین سطح

پایینترین سطح

0/308

-/094

سطح معنادار

همبستگی

تعداد

0/218

0/124

100

مس��تقل استفاده شد .جدول ش��مارة  1خالصهای از اطالعات کلی
نتایج را نش��ان میدهد .نتایج بهدس��ت آمده با توجه به جدول فوق
نشان میدهد که میانگین در افراد دوزبانه  12/5و در افراد تکزبانه
 119/3است.
با توجه به آنچه جدول ش��مارة  2نش��ان میدهد و رابطة معنادار
بودن آزم��ون بین دانشآم��وزان دوزبانه و تکزبان��ه ،فرضیه تأیید
میشود ،بنابراین ،افراد دوزبانه از هوش هیجانی باالیی برخوردارند.
خروجی این آزمون نش��ان میدهد که مقدار تی بهدس��ت آمده در
دانشآم��وزان تکزبانه  77/629و در دانشآموزان دوزبانه 69/307
است؛ لذا تفاوت تی بهدست آمده در مقایسة دانشآموزان دوزبانه و
تکزبانه نشانگر تأیید این فرضیه است.
نتیجهگیری
نتایج تحقیقات پیش��ین نشان میدهد که همیش��ه افراد دوزبانه
نس��بت به افراد تکزبانه خالقتر ،و ب��ه تصادفی بودن زبان و رابطة
میان واژهها آگاهترند .عالوه بر این ،به تواناییهای فرا زبانی مجهزند
و توانایی بیشتری در پردازش درونی کالم دارند .در حقیقت ،بررسی
دوزبانگی حیطهای گسترده و پیچیده است که شامل مطالعة ماهیت
دانش زبانی افراد و نحوة بهکار بردن دو زبان (یا بیش��تر) میش��ود.
از نظ��ر هوش هیجانی در افراد تکزبان��ه و دوزبانه تفاوت معناداری
دیده ش��د .نتایج بهدست آمده حاکی از وجود هوش هیجانی باالیی
در دانشآموز دوزبانه در منطقة ری یک میباشد.

دوزبانهها و تکزبانهها

منابع
 .1گلم��ن ،دانی��ل؛ ه�وش هیجانی (خ��ود آگاهی
هیجانی ،خویش��تنداری ،همدلی و یاری به دیگران)،
مترجم نسرین پارسا ،تهران :رشد.1389 .
 .2ب��وزان ،تونی؛ ق�درت هوش هیجان�ی .مترجم
سعید مینویی ،نشر بخشایش؛ .1390
 .3سپهریان ،فیروزه .هوش هیجانی (از  SQو EQ
تا  ،)IQارومیه ،جهاد دانشگاهی.1386 ،
 .4س��بحانینژاد ،مهدی و علیرضا یوزباش��ی؛ هوش
هیجانی و مدیریت در س�ازمان ،ناش��ر يسطرون،
.1387
 .5اردچ��ی ش��هین .فاطم��ه واعظ��ی ذوالفق��اری و
ابراهی��م رحيمي «پردازش ذهنی در کودکان دوزبانه
و تکزبان��ه» پژوهش��گاه عل��وم انس��انی و مطالعات
فرهنگی .سال سوم ،شمارة اول.1391 ،
 .6عبداله��ی مق��دم ،مری��م .علیرضا م��رادی ،جعفر
حسنی و مجید ،رضازاده« .مقایسة حافظه شرححال
در افراد تکزبانه و دوزبانة مبتال به نشانگان نارسایی
ایمن��ی» .مجلة روانشناس��ی بالینی ،س��ال چهارم،
شمارة .1391 .1
7. Butler, G. Y. and K.Hakuta (2006). 'Textbooks Bilingualism and Second Language
Acquisition', T. K. Bhatia and W. C. Ritchie
(eds.), The Handbook of Bilingualism, Oxford: Blackwell
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