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                                                                            چکیده

اثر بافت اجتماعی دو زبانه بر هدف از پژوهش حاضر بررسی  :مقدمه 
خردسال دو  27 بدین منظور :روش. حافظه رویدادي خردساالن است

 ماهه به روش 36و  30 ،24 در سه رده سنی  )فارسی زبان و ارمنی(زبانه 
فارسی (و گروه خردساالن یک زبانه انتخاب گیري در دسترس نمونه
هاي حافظه، عملکرد به منظور سنجش مهارت .ها همتا شدندبا آن) زبان

در سه مرحله بررسی و سه نوع  با آزمون حافظه عملی، هاتقلیدي آن
در خردساالن مقایسه  تأخیرارزیابی خط پایه، ارزیابی آنی و ارزیابی با 

ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی داده .شد
است که بین دو گروه  از این نتایج بدست آمده حاکی :هایافته .تحلیل شد

اما تفاوت دو جنس . هاي حافظه تفاوت معناداري دیده نشداز نظر مهارت
. معنادار بود بدین صورت که دختران نسبت به پسران برتري داشتند

تفاوت معنادار ) تأخیرپایه، آنی و با (هاي گوناگون چنین بین ارزیابیهم
  . از پایه بهتر بود تأخیربدین صورت که ارزیابی آنی و با . دیده شد

هاي زبانی خردساالن به عنوان عامل در این پژوهش مهارت :گیرينتیجه
روال  بر همین. بودها ها در تکالیف تقلید توالیمهمی در عملکرد آن

کند حداقل تا دو سالگی زبان براي خردساالن هاي اخیر پیشنهاد مییافته
  .رودکننده و مهمی است از آنچه که به حافظه میعامل تعیین

 

، رویدادي ، حافظهدوزبانگی، بافت اجتماعی دوزبانه: کلیدي واژگان
 .خردساالن

  

 
Abstract   

Introduction: The current study aimed to assess the 
effect of bilingual social context on children's episodic 
memory. Method: To do so, 27 bilingual children at 24, 
30 and 36 months of age were selected using 
convenience sampling and the monolingual group was 
matched with them.  To assess the memory skills, their 
elicited Imitation was investigated in three phases with 
action memory test and three types of assessment of 
base line, immediate and delayed performance in 
children were compared. The data were analyzed using 
variance analysis and the Tukey test. Findings: the 
results revealed no significant differences between 
bilinguals and monolinguals. But the difference between 
genders was significant (i. e. girls gained higher scores). 
Also, there was significant difference between the base 
line, immediate and delayed performance. That is, the 
immediate and delayed performances were better than 
base line performance. Conclusions: Based on this 
study, children’s language skills is an important factor 
in the sequenced imitation task. Accordingly, the 
current findings suggest that at least by 2 years of age, 
the language available to children is an important 
determinant of what gets into memory. 

Keywords: Bilingualism, Bilingual social context, 
episodic memory, children. 
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  مقدمه
ر ــنظبه. دهدرخ می در اثر رشد، تغییرات زیادي در حافظه

هاي هاي حافظه و سایر مهارترسد خردساالن مهارتمی
. گیرندکار میشناختی متعدد را در خود توسعه داده و بهفرا

و نیز (تفاوت عمده بین حافظه خردساالن کوچکتر و بزرگتر 
  . اي مثل تمرین استدر راهبردهاي آموخته شده) بزرگساالن

طور خردساالن توانایی خود را در یادآوري اطالعات به 
) 1،2003دماریه و فرون(زنند جدي بیش از حد تخمین می

 ها را یادآوري کنند بهشود گویهها خواسته میوقتی از آن
    طور خود به خود از راهبردهاي تمرین استفاده ندرت به

از  رسد خردساالن از بسیارينظر مییعنی به. کنندمی
  . راهبردهاي تقویت حافظه مطلع نباشند

همچنین بلوغ فیزیولوژیک مغز و افزایش دانش محتوا 
ممکن است تا حدي توضیح دهد که چرا بزرگساالن و 

هاي حافظه، عملکرد طور کلی در آزمونبه خردساالن بزرگتر
این تغییرات فیزیولوژیک و . بهتري نسبت به خردساالن دارند

دهد تغییر در فرآیندهاي حافظه را افزایش میتجربه پایه، 
  ). 2003 ،دماریه و فرون(

دهد که محققین زیادي هنوز مروري بر ادبیات نشان می
هاي حافظه عامل اصلی مشکالت باور دارند که محدودیت

به نقل از مورفی و (حافظه در خردساالن کوچکتر است 
دساالن به اغلب ارزیابی ظرفیت حافظه خر). 2003 ،2همکاران

. هاي عددي استگیريدو طریق استفاده از واژگان و یا اندازه
براي این تکالیف، خردساالن لیستی از موارد نشان داده شده 

       همان ترتیبی که آزمایشگر ارائه کرده است تکراررا به
یافته مشخص ادبیات این است که خردساالن بزرگتر . کنندمی

کلمات را نسبت به خردساالن کوچکتر تري از لیست طوالنی
حافظه بزرگتري دارند  بازهکنند، بدین معنی که تکرار می

  ). 2003 5و راشل و تامسون 2007 4، رزنیک2004 3هاینه(

                                                   
1. Demarie & Ferron 
3. Murfy et al.  
4. Hayne 
5. Reznick 
6. Russel & Thompson 

 ،توافق جمعی وجود دارد که تقلید طفل نوپا از توالی حوادث
که با مهارت حافظه صریحی  بنا شدهاي بر پایه فرایند حافظه

شود و طی آن هاي اطفال بزرگتر ظاهر میاناییکه در تو
زنند قابل قیاس درباره تجربیات گذشته خود حرف میکودك 

ي به خاطر سپردن تأخیرهاي که در این معنی ارزیابی. باشدمی
اورنستین و همکاران،  و 2006باوئر، (گیرد صورت می

ز هاي ناشی ااین منابع غنی در زمینه تفاوت بر عالوه). 2008
ها مدل سن اطفال در زمینه توالی کار وجود دارد که براي آن

بعد از یک دوره مقدماتی طفل ). 2007باوئر، (شده است 
تحت این آزمایش اعمالی را که براي ساخت یک مدال نیاز 

صورت مشخص با توصیف کالمی رفتارها و  است را به
هاي ي براي توالیتأخیرحافظه آنی و یا . دهدمی  هدف نشان 

شما به من نشان «: پاسخ فوري کودك به مدل شده اعمال در
با . قابل مشاهده است »دهی که چگونه یک مدال بسازممی

و همچنین باوئر و همکاران ) 2007(استفاده از این متد باوئر 
تعدادي از تغییرات وابسته به سن را در حافظه ) 2000(

  و  مدت آغازین شامل افزایش اساسی در حافظه دراز
  سازي یادآوري منظم بعد از هاي اطفال در مستندتوانایی

افزون بر این با . دهدنشان می وت رامتفا تأخیرهاي بازه
 هاي افزایش سن اطفال توانایی بیشتري دارند تا توالی

تري به خاطر داشته تري از اعمال را براي دوره طوالنیطوالنی
ول زمان یادآوري منظم ها همچنین نشان دادند که طآن. باشند

براي بیشتر از نصف اطفال بیست ماهه به صورت فاحشی در 
ها با دهد بدین معنی که آناین دوره زمانی افزایش نشان می

ها بعد از هاي الزم به خاطر سپردن توالیاي منظم، بخشرویه
  . ي قریب به یک سال را بازسازي نمودندتأخیر

خاطر آوردن بدین صورت در مدل تقلید فراخوان، به 
شود که توالی چند شود که به کودك کمک مینمایش داده می

کار را که پیش از این توسط آزمایشگر انجام شده است، 
در واقع حجم عظیمی از داده وجود دارد که . بازسازي نماید

تواند ها در حافظه کاري میکند که محدودیتپیشنهاد می
هاي شناختی متعاقب باشد و تغییرات موجب کاهش فعالیت
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هاي وابسته به سن در ظرفیت حافظه کاري در درك توانایی
اي از کارهاي شناختی قابل به رو به تحول اطفال در گستره

هاي با این وجود بررسی). 2007رزنیک، (باشد گیري میکار
یطی اخیر از کارهاي منطقی و رخدادي حافظه در همان شرا

که بر رمزگذاري، ذخیره و احیاء اطالعات حاکم است 
دال بر این امر است که ) 2006اورنستین، هادن و الیشبرگر، (

  .هاي اولیه و تقلید فراخوان وجود داردارتباطاتی بین استراتژي
هاي حافظه مطالعات همچنین نشان داد که استراتژي

. شودتر میرویدادي در طی زمان و با تغییرات سنی پیشرفته
این مطالعات نشان داده که الگوي تغییرات مرتبط با سن در 

 ؛2010 ،و همکاران 1شاینگ(ي رویدادي وجود دارد حافظه
 3و آفن 2007 ،و همکاران 2بر همر ؛2008 ،شاینگ و همکاران

  ). 2007 ،و همکاران
با این وجود محققین بر این موضوع توافق ندارند که 

مشاهده شده در قلمرو حافظه خردساالن هاي آیا این تفاوت
در سنین مختلف ناشی از تغییرات عملی در مقدار فضاي 

است یا عوامل دیگري در ) افرازبه معناي سخت(سازي ذخیره
ها و تغییرات رشدي در آن دخیل هستند مانند آشنایی با آیتم

و  6، هدن5اورنستین ؛2011 ،و همکاران 4ریگز(خردساالن 
  ). 2009 ،و همکاران 7پورتریت و 2006 ،الیشبرگر

معتقدند ) 2011(در همین زمینه هدن و همکاران 
. بر حافظه خردساالن است تأثیرجنسیت نیز از عوامل اصلی 

ماهه نشان داد که  30تا  18ها بر روي اطفال نتایج مطالعات آن
دختران نسبت به ) تقلید فراخوان(در تمام تکالیف حافظه 

  .بهتري دارندپسران عملکرد 
نیز ) 1998(دروپیک و دالی  گارد، ،هرتس ،بائر همچنین

له و باالتر را بررسی که در مطالعه خود حافظه کودکان دو سا
  .برتري دختران نسبت به پسران را گزارش کردند ،کرده بودند

                                                   
1. Shing 
2  . Brehmer 
3  . Ofen 
4  . Riggs 
5  . Ornstein 
6  . Haden 
7  . Portrat 

که حافظه  )2003(نتایج مطالعه کرمی نوري و همکاران 
یک زبانه را بررسی کرده  دوزبانه ورویدادي و معنایی کودکان 

پسران در کودکان سنین  ربودند نشان داد که برتري دختران ب
  . تر مشاهده شد اما در کودکان بزرگتر چنین تفاوتی نبودپایین

کننده انواع حافظه بینیترین عوامل پیشیکی از قوياما 
هاست که ارتباطش با آن هاي زبانیدر خردساالن مهارت

 8کاون(هاي متعددي بررسی شده است پژوهش درحافظه 
و  11فیووش ؛2006 10،هدن و رزي ؛2002 ،9الرسن ؛2001

  ). 2004 ،12و هاینه و هربرت 2006 ،همکاران
اند در هاي زبانی پیشرفتهخردساالنی که در مهارت

مقایسه با دیگرانی که توانایی کمتري دارند در عملکردهاي 
الیف ارائه شده فواید بیشتري تر هستند و از تکحافظه موفق

در واقع این خردساالن توانایی بیشتري دارند تا در . برندمی
هاینه و (مفاهیم برجسته تکالیف ارائه شده شرکت کنند 

  ). 2005 13، لیندبرگ2000، هربرت و هاینه 2004هربرت 
نقش حافظه در یادگیري زبان مورد عالقه پژوهشگران 

ارتباط زبان و ) 2001 ،14الیس(حیطه دو زبانگی بوده است 
رسد تفاوت نظر میحافظه دو طرفه است، در سطح بصري به

ها در ظرفیت گیرند با یک زبانهافرادي که زبان دوم را فرا می
بافت  دردهد کسانی که مطالعات نشان می. حافظه باشد

تر در عملکردهاي حافظه موفق انداجتماعی دوزبانه قرار گرفته
کند و یري زبان دوم پردازش حافظه را تسهیل مییادگ. هستند

تر ها موفقافراد دوزبانه در پردازش اطالعات از یک زبانه
  ). 2012 ،15الحمادي(کنند عمل می

 نیز معتقدند مغز افراد دو) 2012(و همکاران  16پتیتو
زبانه و چند زبانه با توجه به وسعت و تنوع کامل عصبی که 

                                                   
8  . Koven 
9  . Larsen 
10  . Reese 
11  . Fivush 
12  . Herbert 
13  . Lindenberger 
14  . Ellis 
15  . Alhammadi 
16  . petitto 
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هاي بیشتري را به سوي ناحیه هگونه انسان داراست، پنجر
  . گشایدمغزي پردازش زبانی می

هاي گذشته اکثر مطالعات در حیطه رشد طی سال
بدین معنی که . اندزبانگی را نشان داده مثبت دو تأثیرشناختی 

در خردسالی همراه با  زبانه گیري در بافت اجتماعی دوقرار
مقایسه با درهاي شناختی و فرآیندهاي ذهنی افزایش توانایی

ین دیدگاه ا). 2003کرمی نوري، ( یک زبانه بوده است محیط
کرد دو گیرد که فرض میدر مقابل دیدگاه سنتی قرار می

  . زبانگی اثر منفی بر رشد شناختی دارد
و همکاران نشان داد که وقتی  1سري مطالعات پیرسون
واژگان کودکان پیش  سیالیشد، هر زبان جداگانه بررسی می

تر از همتاي یک زبانه داري پائینطور معنیدبستانی دو زبانه به
ها بیشتر اما واژگان کلی و ترکیب لغات در دو زبانه. ها بودآن

  ). 2011 ،2به نقل از ثورداردوتیر(ها بود از یک زبانه
با اینحال داشتن واژگان عالی در هر زبان در خردساالن 

هاي اما یافته) 2007 ،آلکی و پائز(ه نشده است زبانه شنید دو
دهد که در سنین پیش دبستانی و دبستان متعددي نشان می

گیرد واژگان کودك دو زبانه در وضعیت بهتري قرار می
 2002 ،7و استاکمن 6رجانک ؛2008 ،5و میکیو 4، الرنس3هامر(

  ). 2007 ،9، پیرسون و لویس8و آلر 2002
نی لغات مشاهده شده در توجیه عمده در مورد فراوا

ها این است که کودك دو زبانه وقتش را در بین دو دوزبانه
 و و ثوردارد 2007 ،آلر و همکاران(کند محیط زبانی تقسیم می

 تأثیرطور قوي تحت داد زبانی بهمیزان برون). 2006، تیر
و  2003 ،10هاف(مقدار پیشرفت در دو یا یک زبان است 

اند که دو عنوان مثال مطالعات نشان دادهبه). 2007 ،پیرسون
ها در یادگیري نظام آوایی هاي همزمان از یک زبانهزبانه

                                                   
1  . Pearson 
2  . Thordardottir 
3  . Hammer 
4  . Lawrence 
5  . Miccio 
6  . Junker 
7  . Stockman 
8  . Oller 
9  . Lewis 
10  . Hoff 

و  14، هینالین13فنل(و واژگان ) 2003 ،12و گالز 11بوش(
  . کنندمتفاوت عمل می) 2007 ،15ورکر

و فنل و همکاران ) 2012( 16در حالیکه ساین و فونگ
هاي لغت جفت معتقدند که در تکلیف یادگیري،) 2007(

ماهگی صورت گرفت ولی  17ها در زبانه   یادگیري در یک
اما . ماهگی هم به این یادگیري نرسیدند 20در دو زبانه ها تا 

کسانی که در بافت معتقدند ) 2009(و همکاران  17بیلجک
ها در این به خوبی یک زبانهزبانه قرار داشتند  اجتماعی دو

  . ها دیده شدو زبان در آنتکلیف عمل کردند و این در هر د
نتایج متفاوت زمانی  نیز معتقد است که) 2000( 18کامینز

آید که کودك از ابتدا چگونه در معرض بافت به دست می
وقتی به دو زبان اجازه داده  .گیردزبانه قرار می اجتماعی دو

شود که همزمان رشد کنند، دو زبانگی همراه با افزایش می
  .زبانی، شناختی و تحصیلی خواهد بودهاي پیشرفت مهارت

ویژگی این مطالعه توجه آن به زبان اطفال به عنوان 
هاي مدل شده خاطر سپردن توالیها در بهعاملی در توانایی آن

اعتقاد بر این است که زبان نقش اصلی در . باشدمی عملی
رجوع شود به فیووش، (ظهور و توسعه حافظه رویدادي دارد 

هاي تقلید ، اما تحقیقاتی که در زمینه مدل)2006رزي،  هادن و
    ات زبانتأثیرکند که صورت گرفته است چنین مطرح می

عنوان مثال باوئر و  به(حافظه کالمی نقش ندارد نفسه برفی
هربرت و هاینه،  و 2004 هاینه و هربرت، ؛1995ویورکا، 

خاطر سپردن در مقوله تقلید فراخوان در چند بههر). 2000
الگو بازسازي رفتاري اعمال خاص منعکس شده است، 

صورت تیپیک دربرگیرنده همه آن چیزي وضعیت به برداري
کننده اپیزودهاي ابراز است که به عنوان روایت کالمی کمک

از اینرو . شده توسط معاینه کننده در نظر گرفته شده است
نه تنها  اندها مشارکت داشتهگشایی با آندر رمز  ی کهاطفال

                                                   
11  . Bosch 
12  . Galles 
13  . Fennell 
14  . Heinlein 
15  . Werker 
16  . Singh & Foong 
17  . Bijeljac 
18  . Cummins 
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که به موازات این هم داستانی  بلکهمورد اعمال مدل شده در
      اطفال با  درحقیقت. گیرندمی فرااعمال وجود دارد 

هاي پیشرفته زبان در مقایسه با دیگرانی که توانایی مهارت
ع در واق. برندمی از این روایت فایده بیشتري ،کمتري دارند

این اطفال توانایی بیشتري دارند تا در مفاهیم برجسته توالی 
مدل شده شرکت کنند و با آشکار شدن رخداد درك شهودي 

) معاینه کننده(اي خود با روایتگر داشته و در تجسم حافظه
  . دهندشرکت می

اگر فرض بر این باشد که زبان بر رمزگشایی توالی 
ویژه زمانیکه اطفال در هبرخداد در این روش اثر گذار باشد، 

هاي تعدادي از ماهگی هستند، نتیجه با یافته 30و  24
هاي زبانی ویژه اطفال کنند که مهارتمطالعاتی که پیشنهاد می

ها کنند بر روي ارائه آندر زمانی که یک حادثه را تجربه می
باوئر، کروپینا، شوودا، (گذار است، همخوانی دارد تأثیر

 ؛1998پیترسن و ریدوت،  ؛1998ویورکا، دروپیک و 
هاي ه مدلنتحقیقاتی که در زمی). 2002سیمکوك و هاینه، 

هاي کالمی کند که سرنختقلید صورت گرفته است پیشنهاد می
بدست آمده در طی نمایش یک رخداد و در زمان آزمایش 

ماه را  18عملکرد حافظه غیرکالمی اطفال حتی کوچکتر از 
 و 2004عنوان مثال هاینه و هربرت، به(بخشد بهبود می

ین پذیرفته شده است که نچ). 2000هربرت و هاینه، 
هاي حافظه غیر کالمی ارتباطات بین زبان اطفال و مهارت

 2002عنوان مثال به باوئر و همکاران، به(همیشه وجود ندارد 
 )براي نتایج ضد و نقیض مراجعه شود 2005و چیتام و باوئر، 

هاي زبانی ویژه کنند که مهارتات پیشنهاد میاین مطالع
کند بر ارائه آن خردساالن در زمانی که یک حادثه را تجربه می

 ،سیمکوك و هاینه و 1998 ،بائر و همکاران(اثرگذار است 
2002.(   

گردانی اند که زبان بر رمزمطالعات متعدد گزارش کرده
 24 خردساالن درتوالی اعمال اثرگذار است به ویژه زمانی که 

در برگیرنده بازه زمانی  این نقاط سنی،. ماهگی هستند 30و 
باشد هستند که با توسعه و استحکام حافظه طفل همزمان می

کالمی با ظهور یادآوري کالمی که در این دوره حافظه غیر
   .گرددمنتهی می

با وجود این شایان اهمیت است که این ارتباطات بالقوه 
سنین مختلف بررسی شود که در این مطالعه  در خردساالن در

ماهگی  36و  30، 24سعی بر آن است که از خردساالن که در 
این با توجه به مطالعاتی که در  بر عالوه. اند استفاده شودبوده

انگی صورت گرفته و حاکی از ارتباط هماهنگ بحیطه دو ز
و ماریان و  2002و الرسن  2001کاون (زبان و حافظه است 

، به منظور بررسی این اثر در این مطالعه از )2004کاشانسکایا 
در سنین مشابه  زبانه و که در بافت اجتماعی دوخردساالن 

لذا در این مطالعه  .عنوان نمونه استفاده شدبهقرار داشتند 
زبانه بر حافظه  بافت اجتماعی دو تأثیرعالوه بر بررسی 

اولیه حافظه هاي روند مهارترویدادي، امکان بررسی 
  . رویدادي در هر دو گروه نیز فراهم گردید

اثر بافت اجتماعی هدف از این پژوهش بررسی  بنابراین
همچنین در این . زبانه در حافظه رویدادي خردساالن است دو

پژوهش به بررسی اثر جنسیت بر حافظه این خردساالن نیز 
  . شودپرداخته می

  

  روش 
. اي استمقایسهـ نوع طرح پژوهش در این مطالعه علی 

 3تا  2کلیه خردساالن  آماري پژوهش حاضر شامل جامعه
ساله دو زبانه ارمنی و فارسی زبان و یک زبانه فارسی زبان 

با توجه به محدودیت تعداد . منطقه جلفا اصفهان هستند
گیري خردساالن دو زبانه ارمنی زبان ابتدا از این گروه نمونه

این . انتخاب شدند) در سه رده سنی(خردسال  27شد تعداد 
 24اي بود که بین زبانه دو تعداد نمونه شامل کلیه خردساالن

دلیل  .گر بودندماه سن داشتند و در دسترس آزمون 36تا 
انتخاب این رده سنی نیز این بود که به اعتقاد هدن و همکاران 

برگیرنده بازه زمانی  ماهگی در 30تا  18رده سنی  )2011(
است که با رشد و استحکام حافظه خردسال و همچنین ظهور 

 27(و سپس گروه یک زبانه هاي زبانی همراه است مهارت
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اجتماعی،  ـهاي اقتصادي با توجه به سن ویژگی) خردسال
 . ها همتا شدندتحصیالت والدین و منطقه زندگی با آن

پژوهش شامل آزمون حافظه در این  :پژوهش ابزار
شود که در جریان پژوهش در هایی میوسایل و اسباب بازي

گیرد و سپس خردسال و آزمایشگر اختیار خردسال قرار می
هایی در این وسایل دارند و پس از یک دوره چند دستکاري

شود براي سنجش حافظه، وسایل ایجاد می تأخیراي که هفته
خردسال مجدداً مورد شود و رفتار مجدداً به خردسال داده می

گیرد در این سنجش به درستی انجام عمل و مشاهده قرار می
روش کار از مطالعه . شودتوالی و نظم صحیح نمره داده می

اقتباس شده  2011 و هدن و همکاران 2000بائر و همکاران 
الزم به ذکر است که قبل از اجراي اصلی آزمون در یک  .است

روي گروهی مشابه آزمودنی اجرا مطالعه مقدماتی این روش بر
  . )P<% 77( شد

در هر رده سنی خردساالن در  :ي پژوهشروش اجرا
دو بازدید اول با فاصله . سه نوبت مورد ارزشیابی قرار گرفتند

بازدید نهایی نیز تقریباً یک . هفته صورت گرفت 3 تقریبی
به شرح  تأخیرهاي بازه .روز بعد از بازدید دوم صورت گرفت

الذکر از مرور و بازبینی منابع در زمینه کار تقلید فراخوان فوق
انتخاب ) 2011، و هدن و همکاران 2000 ،بائر و همکاران(

هایی به روند تأخیربدین معنی که با تحمیل چنین . شده است
آزمون، یادآوري رخداد و نسبت فراموشی اطفال در سنین 

ر روش د) 2011( هدن و همکاران. شودبخصوص آزموده می
ماه پس  6تا   2ي بعد از تأخیرمشابهی جهت ارزیابی اجراء 

از ارائه مدل استفاده گردید، اما در پیوستگی تام با مطالعات 
کردند که اجراء  تأییدها یافته) 2000باوئر و همکاران، (پیشتر 

    ماه فرق  6هفته با  3تا  2هاي تأخیرتقلید فراخوان بین 
اطالعات بیشتري از بین رفته  تأخیرماه  6کند، البته پس از نمی
   .بود

در این روش در بازدید اول یادآوري آنی و در بازدید 
بررسی تقلید . ي خردساالن ارزیابی شدتأخیرآوري دوم یاد

شود که در این مرحله فراخوان با دوره آشنا شدن شروع می
هاي که هیچ ربطی به مواد آزمون ندارند بین محقق و فعالیت

ء به خردسال داده در این مرحله شی. شودطفل رد و بدل می
به این (شود تا به هر نحوي که دوست دارد با آن عمل کند می

این  )توانی بکنی؟می چیز نگاه کن، با این وسیله چه کاري
را است آن یعنی عالقمند(مرحله بسته به عالقه خردسال است 

اما اگر خردسال با آن ) پرت کند یا بی میلی به آن نشان دهد
عملی را انجام داد که در راستاي اهداف مورد نظر است این 

  . کنداعمال خط پایه او را مشخص می
هاي مشخص شده به خردسال نشان در مرحله بعد توالی

نگاه کن، من با این روش یک «: گویدمحقق می. شودداده می
بعد . دهدسپس اعمال الزم را نشان می. »سازماسباب بازي می

توانی مثل کند آیا شما میخردسال را به انجام کار ترغیب می
گونه تقلید بعد از این اي که من ساختم بسازي؟ هروسیله

و بعد از . اي براي ارزیابی آنی خردساالن استسازي پایهمدل
سازي تکرار دوره آشنار بازدید دوم با اي دسه هفته تأخیر

شود که با ارائه مجدد همان وسایل است بازدید اول شروع می
. شوددر عین حال هیچ راهنمایی یا مدلی به طفل ارائه نمی

اگر خردساالن از این وسایل جهت تولید رخدادهایی که قبالً 
ها ي آنتأخیرعنوان ارزیابی اند استفاده کنند این اعمال بهدیده

  . شودمی امتیاز دهی
. تعداد مراحل رخدادها تابعی از سن خردساالن بود

 :عنوان مثال قطاربه( ايمرحله 5ها چهار رخداد ماهه 24براي 
ها، زدن ها کنار هم، گذاشتن قطار روي ریلقرار دادن ریل

زنگ قطار، روشن کردن قطار و حرکت دادن آن و برداشتن 
    7چهار رخداد  هاماهه 30، براي )مانع از سر راه قطار

گذاشتن صندلی در کامیون،  :عنوان مثال کامیونبه(اي مرحله
قرار دادن راننده روي صندلی، قرار دادن بارکش عقب کامیون، 

ها، گذاشتن مکعب چوبی در بارکش، فیکس کردن چرخ
نهایت و در) ون و خالی کردن بار کامیونحرکت دادن کامی

 به( اي اجرا شدمرحله 9ها نیز چهار رخداد ماهه 36براي 
پهن کردن زیر انداز، قرار دادن خرس روي  :عنوان مثال تولد

آن، چسباندن روبان دور کاله، چسباندن استیکر روي کاله، 
قرار دادن کاله روي سر خرس، قرار دادن کیک روي زیر 
انداز، گذاشتن شمع روي کیک، بریدن کیک و قرار دادن کیک 
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با استفاده از  ي این پژوهشهادادهتجزیه و تحلیل ). در ظرف
تحلیل واریانس و همچنین آزمون تعقیبی توکی صورت 

  .گرفت
  
  
  

  ها یافته
ارزیابی به دو قسمت نمره داده در این پژوهش در سه نوع 

میانگین ها و . اعمال جداگانه و توالی صحیح اعمال :شد
ها در سه نوع ارزیابی در جدول انحراف معیار اعمال و توالی

  . آمده است 1
  .ها در انواع ارزیابیها و انحراف معیار اعمال و توالیمیانگین .1 جدول

 ماهه 36 ماهه 30 ماهه24 نوع ارزیابی
 دو زبانه یک زبانه دو زبانه یک زبانه دوزبانه یک زبانه

ایه
ط پ

خ
 

 89/1 58/1 42/1 4/1 63/0 58/0 اعمال
19/0 21/0 63/0 67/0 69/0 72/0 

 63/0 58/0 35/0 33/0 13/0 1/0 توالی ها
06/0  08/0 29/0 25/0 32/0 32/0 

آنی
ی 

زیاب
ار

 

 83/7 23/7 45/5 84/5 6/4 51/4 اعمال
63/0 57/0 3/1 17/1 29/1 38/1 

 62/5 14/5 51/3 27/3 31/2 21/2 توالی ها
58/0 6/0 95/0 75/0 98/0 1/1 

 با 
ابی

رزی
ا

خیر
تأ

 

 65/6 47/6 98/3 6/4 3/3 25/3 اعمال
81/0 68/0 19/1 34/1 17/1 22/1 

 83/4 56/4 78/1 23/2 39/1 35/1 توالی ها
57/0 54/0 8/0 85/0  

 
88/0 94/0 

  
در هر گروه سنی براي مشخص شدن این نکته که 
خردسال توالی اعمال را یاد گرفته است اجراء آنی و اجراء با 

شد و براي اینکه دوام ها با خط پایه مقایسه آن تأخیر
با  تأخیرطول زمان محاسبه شود اجراء آنی و با  اطالعات در

براي بررسی انواع ارزیابی  ANOVA نتایج. ندهم مقایسه شد
آورده شده  2در خردساالن دو زبانه و یک زبانه در جدول 

  . است

  

  .براي بررسی انواع ارزیابی ANOVAخالصه  .2جدول 
sig F مجذورات مجموع میانگین مجذورات Df منبع تغییر  
  گروه 1 741/26 741/26 889/3 0527/0
 جنس 1 074/50 074/50 282/7 0088/0
 جنس× گروه 1 796/9 796/9 425/1 2368/0
 خطا 68 593/467 876/6  
 ارزیابی 2 287/119 644/59 360/51 0000/0
 ارزیابی×گروه 2 565/5 782/2 753/0 4731/0
 ارزیابی×جنس 2 954/10 477/5 481/1 2310/0
6970/0 362/0 338/1 676/2   

2 
 ارزیابی×جنس× گروه

 خطا 126 852/502 697/3  
 

آمده است، تفاوت دو گروه  2گونه که در جدول همان
هاي حافظه در این معنادار نبود و بنابراین از نظر رشد مهارت

پژوهش بین گروه یک زبانه و دو زبانه تفاوت معناداري 
  ). P ،851/3=F%=53(ندارد  وجود
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ها بررسی میانگین. اما تفاوت بین دو جنس معنادار بود
دهد که در اینجا عملکرد دختران بهتر از پسران نشان می

) تأخیرپایه، آنی و با (این بین انواع ارزیابی  بر عالوه. است
مقایسه اجراء آنی و خط پایه . نیز تفاوت معنادار مشاهده شد

هاي اعمال که خردسال هم اعمال و هم جفت دهدنشان می
ي از اجراء خط تأخیراجراء . مرتبط به هم را یاد گرفته است

هاي مبنا بهتر بوده ولی در مقایسه با اجراء آنی اعمال و جفت
). P>008/0در همه این موارد (کمتري صورت گرفته است 

آمده است تفاوت  2گونه که در جدول در بقیه موارد همان
  . اداري مشاهده نشدمعن

  

  بحث گیري و نتیجه
زبانه  اثر بافت اجتماعی دوهدف اصلی این پژوهش بررسی 

ویژگی خاص این مطالعه . بود بر حافظه رویدادي خردساالن
 36و  30، 24این است که ارزشیابی را در چند نقطه سنی 

) 2011(هدن و همکاران  .است ماهه مورد ارزیابی قرار داده
ماهگی در بر گیرنده بازه  30و  24، 18معتقدند رده سنی 

زمانی هستند که با رشد و استحکام حافظه خردسال همزمان 
هاي زبان همراه مهارت در این دوره حافظه با ظهور) باشندمی

 . است

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین دو گروه 
) تقلید فراخوانده شده(ي حافظه عملی هااز نظر رشد مهارت

ضمن اینکه ادبیات پژوهش در . تفاوت معناداري دیده نشد
 برخی . دهدهاي متفاوتی را ارائه میاین زمینه دیدگاه

 2003بوش و گالز،  ؛2009بلیجینک و همکاران، (ها پژوهش
از عملکرد متفاوت و باالتر دو  )2007و فنل و همکاران، 

هاي دیگر نظیر ساین پژوهش کنند و برخییها یاد مزبانه
  معتقدند عملکرد دو  2007، الکی و پائز، 2012وفونگ، 

  . ها استتر از یک زبانهها پائینزبانه
هاي تقلید هایی که در زمینه مدلهمچنین پژوهش

ن زبان ارتباط بی کنند کهصورت گرفته چنین مطرح می
بائر (کالمی همیشه وجود ندارد خردسال و مهارت حافظه غیر

هاي این که یافته) 2005و بائر،  1و چیتام 2002و همکاران، 
در اینجا . باشدپژوهش همسو با مطالعات فوق الذکر می

علیرغم اینکه واژگان خردساالن دو زبانه در مرتبه باالتري از 
ها بود اما تفاوت معناداري در عملکرد شان به عنوان یک زبانه

  . شدنحافظه عملی دیده  مهارت
مطالعات در حیطه دوزبانگی نشان داده است که عالوه 

، میزان به کارگیري هر بافت اجتماعی دوزبانه بر قرارگیري در
زبانه نقش مهمی  دو زبان در افزایش و کارامدي زبان فرد دو

ها به دلیل دارا بودن شرایط یکسان براي به و دو زبانه دارد
جانکر ( زبان عملکرد شناختی باالتري دارندکارگیري هر دو 

  ).2006 ،ثورداردوتیر و همکاران و 2002و استاکمن 
کند که اثر مثبت نیز اشاره می) 2011(ثورداردوتیر 

دو زبان روزانه و  دوزبانگی هنگامی بیشتر است که فرد از هر
به یک میزان استفاده کند و هرچه استفاده بیشتر باشد کارایی 

همچنین در تبیین نتایج متفاوت در  .د باالتر استزبانی فر
معتقدند حصول ) 2007(حیطه دو زبانگی آلر و همکاران 

نتایج متفاوت بسته به این است که کودك از ابتدا چگونه در 
بافت قرارگیري در. گیردهاي مختلف قرار میمعرض زبان

اجتماعی دوزبانه و اینکه یادگیري دو زبان همزمان صورت 
د یا به صورت متوالی و همچنین سطوح متفاوت دستیابی بگیر

 .ر بر نتایج استگذا تأثیرو تسلط زبانی در هر زبان از موارد 
فاوت بر دو هاي زبانی متها همچنین اشاره دارند که محیطآن

   بدین معنی که اگر دو زبان جزو . زبانگی مثبت اثر دارد
ت اثرات مثبهاي اصلی در یک منطقه باشد شاهد زبان

  .دوزبانگی در کودکان خواهیم بود
توان به این نکته اشاره در تبیین نتایج پژوهش حاضر می

کرد که این خردساالن با توجه به اینکه هنوز آموزش رسمی 
ها در گیري آننکرده بودند و همچنین میزان قراررا شروع 

معرض دو زبان یکسان نبوده و در زبان دوم به اندازه زبان 
مشابه کودکان عادي نشان  اند عملکرديل پیشرفت نداشتهاو

  .دادند

                                                   
1  . Cheatham 
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همچنین از جمله اهداف این پژوهش صرف نظر از 
هاي حافظه در مقوله دو زبانگی، بررسی روند تحولی مهارت

-نتایج حاصله نشان داد با افزایش سن مهارت. دو گروه بود

با  این یافته نیز هماهنگ. یابدهاي حافظه نیز افزایش می
و بائر و ) 2000(، بائر و همکاران )2007(مطالعات بائر 

تغییرات وابسته به سن را در حافظه ) 2010(الکوفسکی 
بدین معنا که با افزایش سن، عملکرد . دهدخردساالن نشان می

ی را ییابد و خردسال این تواناخردساالن در تکالیف بهبود می
تر براي دوره طوالنی تري راهاي طوالنیکند که توالیپیدا می

پیشرفت همراه با افزایش سن در . به خاطر داشته باشد
بندي گزینش و هایی مثل مرور ذهنی، دستهاستراتژي

دماریه و فرن، (خوبی مطالعه شده است  سازماندهی به
اند که خردساالن برخی پژوهشگران اظهار داشته). 2003

ثل منابع توجه بزرگتر ممکن است از منابع پردازش باالتري م
این منابع ممکن است زیر . و حافظه کاري برخوردار باشند

. بناي سرعت بیشتر پردازش شناختی خردساالن بزرگتر باشد
بنابراین علت پردازش سریعتر این خردساالن ممکن است این 

توانند اطالعات بیشتري را براي پردازش ها میباشد که آن
از طرف دیگر ). 2007کالیگل و جاگر، (فعال نگه دارند 

هاي زبانی پیشرفته دارند از این خردساالنی که مهارت
در واقع این خردساالن . برندمی ها فایده بیشترياستراتژي

توانائی بیشتري دارند تا در مفاهیم برجسته تکالیف ارائه شده 
هربرت وهاینه،  و 2004هاینه و هربرت، (شرکت کنند 

تثناء که بگذریم سطوح متوسط در واقع از معدودي اس ).2000
حافظه که در هر تکلیف مشخص شده است مقادیر خیلی 
مشابهی بوده است که در تحقیق قبلی براي کودکان با سن 

  ).2011 ،هدن و همکاران( مشابه انجام شده است
علیرغم تمرکز بر روي ارزشیابی غیرکالمی از یادآوري 

در این تحقیق درك این  اطفال در این تحقیق، گام دیگر
موضوع بود که چگونه مهارت زبان خردساالن در زمان تجربه 

باید  .ها مالزمت داشته باشدتواند با عملکرد آنرخدادها می
بندي و تئوري ذهن بر روابط طور که دستهاذعان کرد همان

بین زبان کودکان و دیگر قلمروهاي توسعه شناختی تمرکز 

 و درباره تئوري ذهن 2005و بیرد، آستینگتون (کرده است 
ادبیات گسترده ) هابنديدرباره دسته 2003راکیسون و اوکز، 

هایی از ارتباطات در این زمینه مغشوش است، حاوي گزارش
هاي زبانی کودکان در رمزگذاري و به یاد آوري بین مهارت

ها با هایی در زمینه پیدا کردن ارتباطات آنمتعاقب و ناتوانی
چیتام و باوئر،  و 2002، 1998باوئر و همکاران، ( .همدیگر

هاي زبانی خردساالن با در این پژوهش مهارت) 2005
هاي گیريعملکرد بالفاصله بعد از مدل کردن براي اندازه

حد زیادي این نتایج از اینرو تا. ها الزم استاعمال و توالی
شده است مشابه نتایجی است که توسط هدن و همکاران ارائه 

ماهه مربوط است  20تا  18که دایره لغات زایاي خردساالن 
کالمی در ارزشیابی آنی صورت غیربه خاطر سپردن آنچه به به،

کند هاي اخیر پیشنهاد میبر همین روال یافته. انجام شده است
سالگی زبان براي خردساالن عامل تعیین کننده  2حداقل تا 

، هدن و همکاران(رود می مهمی است از آنچه که به حافظه
این در  بر عالوه). 2003 ،بوالند، هدن و اورنستینو  2011

کالمی یري غیرگاندازه هاي زبان مربوط بهاین مطالعه مهارت
مطالعات قبلی ارتباط . هفته نیز بررسی شد 3اجرا بعد از 

بنیادي بین توانایی زبانی خردساالن بعد از تجربه یک رویداد 
و  2006بائر (کنند ی مدت آن رویداد را بیان میو دوام طوالن

و نتایج این پژوهش در هماهنگی ). 2006 ،فیووش و همکاران
روابط بین تکالیف در رخداد . باشدها میتام با این یافته

از اینرو که . منطقی جالب است کالمی و تکالیف حافظهغیر
کان ها و کودها از عملکرد پیش دبستانیمقایسه با یافتهدر

عنوان مثال هدن، به. بزرگتر با تکالیف کالمی مغایرت دارند
همراهی قوي بین  تقریباً )2001(اورنستین، اکرمان و دیدو 

ماهگی و عملکرد حافظه  30 خداد کودکان دریادآوري ر
 ، در صورتیدهندمی ها حتی تا یک سال را گزارشمنطقی آن

را در این زمینه هاي منفی همبستگی) 2003(که النج و کارول 
 از تکالیف و  هاچند این تفاوتهر. کنندمعرفی می

هاي حافظه منطقی هایی متفاوت در ارزیابی مهارتمتدولوژي
 و شودهاي استفاده شده از این دو مطالعه ناشی میو استراتژي

هاي آشکاري است که در دوره پیش از دبستان گویاي انتقال
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همزبانی با این تفسیر  در. دهددر مقوله شناخت رخ می
مطالعات صورت گرفته بر روي کودکان به سن دبستان 

هد دارتباطات کمی در میان تکالیف حافظه کالمی نشان می
عدم توان گفت حتی تاحدي که می) 1995وینرت و شنایدر، (

هاي حافظه منطقی هاي مختلف مهارتگیريارتباط بین اندازه
ح است که تحقیقات واض. هم مشاهده شده استکودکان 

اي که کودکان حافظه بهتري براي بیشتري نیاز است تا گستره
طور هب(رخدادها دارند را درك کنیم و همچنین مدلل شود که 

در تکالیف حافظه منطقی ) همزمان و همچنین در طول زمان
  .کالمی و غیرکالمی نیز مهارت بیشتري دارند

ژوهش تفاوت از جمله نتایج دیگر بدست آمده در این پ
برتري دختران که در این پژوهش . معنادار بین دو جنس است

) 2011( هدن و همکاران اتبدست آمده در پیوستگی با مطالع
جنسیت را در  تأثیرباشد که می )1998(و بائر و همکاران 

هاي سنی مشابه با پژوهش خردساالن در ردهتحول حافظه 
 هااین پژوهش در. بودندبررسی کرده  )ماهه 30تا 18(حاضر 

ها نسبت به هاي سنی و گروهنیز عملکرد دختران در همه رده
مطالعات گوناگون در . پسران در مرتبه باالتري قرار داشت

حیطه حافظه رویدادي همواره برتري زنان را نسبت به مردان 
 نیلسون و بکمن، ،هرلیتز( انداین نوع حافظه نشان داده در

در  ).2007 بلویز و جانسون، و 2003کرمی نوري  :1997
روانی اجتماعی اشاره  جنبه زیستی وتبیین این نتیجه به دو

هاي محیطی متغیر تأثیرجنبه روانی اجتماعی به شده است در
جنبه  در ،مقابل شود و درتوجه می...)  عالقه و مانند انگیزه،(

زیستی به سازمان مغزي متفاوت در زنان و مردان پرداخته 
تواند این توجیه احتمالی نتایج پژوهش حاضر نیز می .ودشمی

باشد که در سنین اولیه رشد شناختی در دختران زودتر از 
ر عملکردهاي ها دافتد و همین دلیل برتري آنپسران اتفاق می

. البته این نکته نیاز به تحقیقات بیشتري دارد .حافظه است
ان و حافظه ي زبهااینکه این اعتقاد که بین مهارت نهایتاً

خردساالن رابطه وجود دارد، ) کالمیکالمی و غیر(رویدادي 
در این خصوص . باشدبیش از حد ساده کردن موضوع می

شود که چرا زبان براي تحقیقات آتی این سوال مطرح می
هاي رو به رشد خردساالن از منظر به خاطر براي مهارت

  . سپاري اهمیت دارد
اي براي تحقیقات بیشتر در پایهعنوان اطالعات اخیر به

     هاي کالمی کودکان بر پایه بینی مهارتزمینه پیش
چند صحبت در هر. هاستهاي حافظه خردسالی آنارزشیابی

هایی که به نوبه خود رشد سریع را بینی مهارتزمینه پیش
رسد شوند دشوار است اما این محتمل به نظر میمتحمل می

تا  18هاي کودکان در دوره رکیبی مهارتهاي تگیريکه اندازه
ها در طی آن ماهگی در سطح اعتماد باالیی با عملکرد  30

هاي نخست دبستان ارتباط هاي پیش از دبستان و سالسال
      البته نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه احساس. دارد
  . شودمی

  

  سپاسگزاري
    صمیمانه  داند که از همکاريلف بر خود الزم میؤم

  .عمل آوردههاي اطفال تحت آزمون قدردانی بخانواده
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