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  چکیده
هدف از پژوهش حاضر مقایسه کارکردهاي اجرایی و حافظه  :مقدمه
 120براي این منظور  :روش. زبانه بود آموزان دو زبانه و یک دانش
زبانه فارسی زبان و  یک آموز دانش 60(ساله  12ـ  7آموز دختر و پسر  دانش

هاي دوم تا ششم  از پایه) فارسی زبان ـ زبانه ارمنی آموزان دو دانش 60
گیري  آموزش و پرورش شهر تهران با روش نمونه 8هاي منطقه  دبستان

از آزمون آندره ري و ویسکانسین . انتخاب شدند اي تصادفی چند مرحله
ریزي و سازماندهی،  برنامه(براي سنجش کارکردهاي اجرایی 

راي سنجش حافظه کورنولدي ب 5×5و   3×3وماتریس ) پذیري انعطاف
ها به روش تحلیل  داده. ها استفاده شد فعال و حافظه منفعل آزمودنی

نتایج  :ها یافته .تحلیل شد SPSSواریانس دو راهه و با استفاده از نرم افزار 
 پذیري و انعطاف ریزي نشان داد که کارکردهاي اجرایی سازماندهی و برنامه

است اما در حافظه فعال و منفعل  زبانه و دوزبانه متفاوت یک آموزان دانش
هاي  عالوه بر این، تفاوت. بین این دو گروه تفاوت معناداري دیده نشد

 آموزان جنسیتی چندانی بین دو گروه مشاهده نشد، به جز اینکه در دانش

. پذیري دختران بهتر از پسران به دست آمد زبانه کارکرد اجرایی انعطاف یک
دو زبانه  آموزان دانش یج به دست آمده و برتريبا توجه به نتا: گیري نتیجه

توان نسبت به  می زبانه یک آموزان اجرایی نسبت به دانش در کارکردهاي
  . دبستانی اقدام کرد ریزي زودهنگام آموزش زبان دوم در مدارس پیش برنامه

  

ریزي  پذیري، کارکرد اجرایی برنامه کارکرد اجرایی انعطاف :واژگان کلیدي
  .زبانگی، جنسیت هی، حافظه فعال، حافظه منفعل، دوزبانگی، یکو سازماند

 

Abstract   
 

Introduction: The aim of this study was to compare the 
executive functions (flexibility, planning, and organizing) 
and memory (active and passive) of monolingual and 
bilingual students. Method: For this purpose,120 students, 
including 60 male and female students who were Persian-
speaking monolinguals and aged between 7 to 12 years (30 
girls, 30 boys) and 60 Armenian-Persian bilingual students 
(30 girls, 30 boys) from the second to the sixth grade in 
district 8 of Tehran were selected by convenience sampling. 
Andre-ray test was used to measure executive function 
(planning and organization), and Wisconsin test was used to 
measure executive function tests (flexibility). Furthermore, 3 
× 3 Matrix of Cornoldy was used to measure working 
memory and Matrix 5 × 5 Cornoldy was used to assess 
passive memory. Data were analyzed by two-way ANOVA 
using SPSS software. Results: The results showed that the 
executive functions of organizing and planning of 
monolingual students are different from bilingual students.  
However, there was not a significant difference between the 
two groups in the passive and working memory. In addition, 
significant differences were not observed between the 
genders, except that in monolingual students the executive 
function of flexibility of girls was better than boys. 
Conclusion: Based on the results and the advantages of 
bilingual students in executive functions over monolingual 
students, early second language education in preschools 
could be recommended. 
 

Keywords: Executive function, Flexibility, Planning and 
Organization of Executive Function, Working Memory, 
Passive Memory, Bilingual, Monolingual, Gender. 
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  مقدمه
جهانی و در  پدیده دو زبانگی به منزله یک

 هنجار برايیک  عنوان به بسیاري از کشورها
در  در یادگیري مؤثر و عاملیسازگاري با محیط

رشد زبان در ساختار ذهن،  .شود مینظر گرفته 
عواطف و رشد استعدادهاي کودك ریشه دارد و 

عینی و  یواقعیت عنوان بهدو زبانگی نیز 
در ساختار ذهن و پرورش  تواند می شناختی روان

ی نیل(استعدادهاي کودك نقش مهمی داشته باشد 
این نظریه که ) 1368( 1ویگوستکی). 1390پور،

 واز عادات ساده  اي مجموعهمشتمل بر رشد زبان
مداوم و طبیعی تلقی  صورت بهرشد قواي ذهنی 

فرایندهاي ذهنی چه، ، داند میرا مردود  شود می
کودك براثر تعامل با محیط و در نتیجه کسب 

و  گیرد میاز دیگران، به مدد زبان شکل تجارب 
در اینجاست که اهمیت زبان در جهت شناخت 

  .شود میود و سازگاري با آن آشکار محیط خ
بدیهی و یکی از مراحل  کهفراگیري زبان 

از  رشد در دوران کودکی است،تعریف شده 
. آید می شماراین دوره نیز به  هاي شگفتی جمله

سنین  بین که دهد مینشان  شناختی زبانمطالعات 
 زبان یکتقریباً همه کودکان به  سالگی پنجسه تا 
 تر شگرفو  تر پیچیدهبا این حال، . یابند میتسلط 

، توانایی برخی کودکان در از فراگیري زبان
به عبارت . یادگیري همزمان دو یا چند زبان است

در همان محدوده زمانی که یک کودك دیگر، 
، یک کودك دو یا چند آموزد می، زبانی را زبانه تک

به یادگیري  همزمان باید موقعیت، برحسب زبانه
هاي و در موقعیت پرداختهدو یا چند زبان 

                                                             
1. Vygotsky  

استفاده  ها آناز ماعی متفاوت و مناسب اجت
 ـ همزمان ـ کاربرد مطلقاین استفاده از  که.کند

متناوب و استادانه دو زبان تا دانستن مقداري از 
خود به  هاي مهارتعالوه بر (دوم  زبان یک

ز آن برخوردار خودي که هر فرد در زبان مادري ا
  .در نوسان است) است

از میان تعاریف متعددي که از دوزبانگی ارائه 
تا حدودي ) 1992( 2شده، تعریف گروسجین

مورد قبول محققان قرار گرفته است در این 
تعریف دوزبانگی به استفاده عادي و روزمره از دو 

و کودکان دوزبانه،  شود میاطالق ) بیشتر(زبان 
خانه (کودکانی هستند که در زندگی روزمره خود 

نیازمند استفاده از دو زبان هستند ) و مدرسه
  ).1391ابراهیم زاده، (

) 2004، 3براي مثال کاگینز(تحقیقات  نتایج
از دو یا چند همزمان استفاده  بیانگر آن است که

 هاي نمیلیو  ها سیناپسزبان موجب افزایش تعداد 
که رابط بین دو نیمکره است،  اي پینهجسم 

این تغییر موجب افزایش سرعت انتقال و . شود می
و . گردد میپردازش اطالعات بین دو نیمکره مغز 

ساختار  تواند میاستفاده از دو زبان ترتیب،  به این
را تحت تأثیر قرار  اي پینهجسم  ویژه بهمغزي 

  .دهد
در  ها زبانه یکتأخیري و  هاي دوزبانهبین 

جانبی شدن کارکردهاي مغزي تفاوتی وجود 
ندارد و در هر دو گروه نیمکره چپ براي 

اما در . زبان اختصاص یافته است هاي فعالیت
   کارکردهاينخستین هر دو نیمکره در  هاي دوزبانه

                                                             
2. Grosjean 
3. Coggins 
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  ).2008، 2و وید 1هال(زبانی فعال است 
مطالعات متعددي در ارتباط با دوزبانگی با 

همچون برخی اختالالت مثل  ها زمینهري از بسیا
آن لکنت زبان، آفازي یا مشکالت ارتباطی  براي 

ه، زبانی به کودکان که زبان رسمی جامعدسته از 
طش با رشد و یا ارتبا هاست آنجز زبان مادري 

دوزبانگی بیشتر از . شناختی صورت گرفته است
هر چیزي رشد شناختی را تحت تأثیر قرار 

، زیرا زبان و شناخت بسیار به یکدیگر دهد می
اگر دوزبانگی در اوایل  ویژه بهوابسته هستند 

نتایج مثبتی بر  تواند می دوزبانگی. رخ دهدزندگی 
آن داشته  پذیري انعطافروي ساختار شناختی و 

به نقل از (نتایج مطالعات ). 2007، 3اکباالت(باشد 
گی و بین دوزبان کهدهند مینشان ) 1383اردکانی، 

بسیار قوي وجود دارد،  همبستگیرشد شناختی 
اهداف، خالقیت،  بندي طبقهدر  ها دوزبانه

زبانی، ثبات  مفهوم، حافظه، آگاهی فرا گیري شکل
، مفاهیم علمی، پذیري نقشادراکی، حل مسئله، 
فهم دستورات پیچیده و  حساسیت اجتماعی و

  .کلی در کارکردهاي اجرایی برتري دارند طور به
ساختارهاي مهمی  4کارکردهاي اجرایی

نقش  ،هستند که در هدایت و بهنجار کردن رفتار
کارکردهاي اجرایی در طول . کنند میاساسی ایفا 

 یابند میفرایند رشد و با افزایش سن کودك تحول 
زمینه انجام تکالیف پیچیده و سخت  تدریج  بهو 

آسیب در کارکردهاي اجرایی . کنند میرا فراهم 
در عملکرد  اي مالحظهپیامدهاي قابل  تواند می

                                                             
1. Hull 
2. Vaid 
3. Akbulut 
4. Executive Functions  

اجتماعی، هیجانی و شناختی فرد داشته باشد 
  ).2007 ،5گیانکوال(

این  نیتر مهم) 2004( 7و گوار 6داوسن
، سازماندهی، ریزي برنامهکارکردها را به شکل 

، حافظه فعال، مدیریت زمان، پذیري انعطاف
مبتنی بازداري پاسخ، آغازگري تکلیف و مقاومت 

نقص در  هرگونه. اند کرده بندي دستهبر هدف 
موجب اختالل نقص  تواند می رشد این کارکردها

براي  ریزي برنامهتوجه، بیش فعالی یا اختالل در 
تکلیف،  یادسپاريشروع و اتمام تکلیف، به 

اختالل حافظه و اختالل یادگیري شود 
  ). 2002، 8اندرسون(

اظهار کرد که کارکردهاي ) 2001( 9بیالیستوك
کارکردهاي اجرایی پایه و اساس تمام افکار و 

ضروري (برتر از جمله کنترل توجه  هاي اندیشه
، )محیطی هاي نشانهبراي گزینش و بازداري تنوع 

و مجموعه  ریزي برنامهضروري براي (حافظه فعال 
ضروري براي عملکرد (و تغییر دادن ) نگهداري

قات او روي کودکان است و تحقی) چند تکلیفی
نشان داد که کودکان دو زبانه  دبستانی پیش

 زبانه تکنسبت به کودکان  شان اجرایی کارکردهاي
 هاي برتريو از  یابد میرشد  تري پاییندر سنین 

در این کارکردها برخوردارند که این  توجهی قابل
 چنین هم. یکی از تأثیرات مثبت دو زبانگی است

پژوهشی نشان داد که در ) 2005(بیالیستوك 
و تکالیف شفاهی و  ها آزموندر انواع  ها دوزبانه

، در تجزیه و تحلیل اطالعات متناقض و غیرشفاهی

                                                             
5. Giankola 
6. Dawson 
7. Guare 
8. Anderson 
9. Bialystok 
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 ها زبانه یکبازداري اطالعات نامربوط در مقایسه با 
به  ها برتريکه این  دهد میتحقیقات نشان . برترند

در  ها دوزبانهاین دلیل است که کنترل شناختی 
طالعات و عملکرد توجه بهتر است و پردازش ا

بیشتر از کارکردهاي شناختی  مؤثراستفاده  چنین هم
نتایج تحقیقات  چنین هم). 2005بیالیستوك،(است 
در عملکردهاي کنترل  ها دوزبانهکه  دهند مینشان 

شناختی مانند آزمون سیمون و آزمون توجه نیز از 
، 2، سباستین1کوستا(برتر هستند  ها زبانه یک

  ). 3،2006هرناندز
دوزبانه بودن فراتر از تنها کاربرد دو زبان 

گوناگون  هاي میزان به بیان دیگر، دوزبانگی. است
 واره طرحدارد و کارکردهاي شناختی واال چون 

فرا زبانی و  هاي آگاهیسازي، خالقیت، 
االي ب هاي میزاندر اندیشه تنها با  پذیري انعطاف

  ). 2002، 4یگنس(دوزبانگی همبستگی دارند 
از دیگر مزایاي شناختی که به دوزبانه بودن 

شناختی  پذیري انعطافویژگی  شود مینسبت داده 
شناختی  پذیري انعطاف. است ها دوزبانه

اشاره به ) دهی جهتتوجه، تنظیم  دهی جهت(
توانایی در تغییر ذهنی از یک تکلیف به تکلیف 

 یريپذ انعطاف). 2008، 5هاتکینسون(دیگر است 
شناختی یک ویژگی مهم است که به انسان در 

تغییر  همچون .کند میحل تکالیف پیچیده کمک 
از یک تکلیف به تکلیف دیگر یا چند تکلیف را 
همزمان انجام دادن، تغییر رفتار به یک روش 

جدید براي حل مسائل و  حل راهدیگر، پیدا کردن 

                                                             
1. Costa 
2. Sebastian 
3. Hernandas 
4. Genesee 
5. Hutchinson 

اخیراً . مشکالت، ایجاد دانش و ابزارهاي جدید
تباط بین دوزبانگی و تغییر بین این دو زبان را ار
 پذیري انعطافبررسی  هاي راهیکی از  عنوان به

افرادي ). 2008بیالیستوك، ( کنند میذهنی استفاده 
کنند  میصحبت  زبان یککه در محیط به بیش از 

مهارت و توانایی در سیالیت و  چنان به
که میان  کنند میدر زبان دست پیدا  پذیري انعطاف

زبان مادري و زبان دوم مدام در حال 
ذهن  پذیري انعطافکه جز به مدد  اند جایی جابه

نشان  شناختی زبانفرا مطالعات . دهد میرخ ن
 در مقایسه با همتایان که کودکان دوزبانه اند داده
از سطح باالیی از کنترل و تجزیه و  خود زبانه یک

  ).1992بیالیستوك، (تحلیل زبان برخوردارند 
عالوه بر ارتباط زبان و کارکردهاي اجرایی، 

قسمت اعظم اطالعات در حافظه ما  از آنجا که
 در خصوص حافظه، اي نظریهکالمی است، هر 

نقش زبان در کارکرد حافظه نیز  متضمنباید 
زبان  الگوهايدر قالب  ها خاطرهبسیاري از . باشد

کی این نیز ی. شوند می فراخواندهبه یاد سپرده و 
زبان به  شناسی رواندیگر از دالیلی است که 

مند شناخت چگونگی پیوند حافظه و زبان عالقه
ارتباط بین حافظه و زبان نظیر این است که . است

، 6آیزنک(تا چه حد تفکر به زبان مربوط است 
2005.(  

 انگیز شگفتاي وردهامبناي دستحافظه، 
بسیاري از . است کودك در آموختن زبان دوم

و  9؛ انگل2006، 8بدلی و 7ریپور(تحقیقات 

                                                             
6. Eysenk 
7. Repovs 
8. Baddeley 
9. Engelz 
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) 2009، 2و اوکونور 1؛ سوانسون2008، همکاران
و دستکاري  سازي ذخیرهتوانایی  شاملحافظه را 

و ) موقت و دائمی(و پردازش اطالعات و تجارب 
در تعامالت بعدي با محیط دانسته و  ها آناستفاده 

فرایندهاي کسب، ضبط و رمزگردانی، ذخیره و 
مراحل حافظه  عنوان بهرا بازیابی اطالعات 

از بین انواع حافظه، تحقیقات اندکی . اند برشمرده
فعال  حافظه .بر حافظه فعال و منفعل شده است

با فرآیندهاي کنترل شده و پردازش هشیار 
به  ؛1992 ،3کورنولدي(دارد  اطالعات سرو کار
یک و عبارت است از ) 1382نقل از کاکاوند، 

نظام ذهنی که ذخیره و دستکاري موقت اطالعات 
الزم براي انجام تکالیف پیچیده شناختی مانند 

 آورد میدرك مطلب، استدالل و یادگیري را فراهم 
است که  اي حافظهمنفعل  حافظه). 2004بدلی، (

. با پردازش خودکار اطالعات سرو کار دارد
خودکار با پردازش اطالعات ناهشیار یا  فرایندهاي

 ؛1992کورنولدي،(بدون هشیاري در ارتباط است 
  ).1382به نقل از کاکاوند،
نشان دادند ) 2008(و همکاران  4کرمی نوري

فارس،  ـ فارس و ترك ـ که کودکان دوزبانه کرد
 زبانه یکرویدادي و معنایی بر کودکان  در حافظه

در مطالعه دیگري کرمی . فارس برتري دارند
نشان دادند که ) 2003( 6و نیلسون 5نوري، منیري

 ـ که توانایی یادآوري کودکان دوزبانه ایرانی
سوئدي در  زبان یکسوئدي در مقایسه با کودکان 

  .انواع حافظه رویدادي و معنایی بیشتر است
                                                             
1. Swanson 
2. Oconnor 
3. Cornoldi 
4. KormiNouri 
5. Moniri 
6. Nilsson  

پژوهشگران زیادي مثل تا به امروز 
بر روي رابطه  9و ماریان 8، بلومنفلد7کاشانسکایا

 ها دوزبانهانواع حافظه و یادگیري زبان و مقایسه 
که  اند دادهو نشان  اند کردهتحقیق  ها زبانه یکو 

کودکان دو زبانه داراي برتري هستند و همچنین 
دوزبانگی تأثیر مثبتی بر حافظه معنایی و رویدادي 

  ).2011 ( گذارد مین کودکا
با مقایسه حافظه فعال سه ) 1390(فروغی 

) فارس ـ ترك(، دوزبانه )فارسی( زبانه تکگروه 
به این نتیجه رسید ) انگلیسی ـ فارس(و دوزبانه 

که بین این سه گروه در حافظه فعال تفاوت 
  .معناداري وجود ندارد

میالدي  1960از دهه  که اینبا وجود 
ت مثبت دوزبانگی را در پژوهشگران تأثیرا

و  10کندي(بسیاري از تحقیقات نشان دادند 
؛ 2002، 13و بیتس 12؛ کوهنرت1994، 11پارك

اما ) 2009 15و مهلر 14؛ کوواچ2005بیالیستوك، 
در ایران با اینکه نیمی از مردم کشور به زبانی غیر 

کمی  هاي پژوهش، کنند میاز زبان فارسی صحبت 
 پاسخ بی سؤاالتدر این زمینه انجام شده و 

 تحقیق .بسیاري در زمینه دوزبانگی وجود دارد
دلیلی  تواند میحاضر از آن جهت اهمیت دارد که 

در . بر توجه بیشتر ما به آموزش صحیح زبان باشد
صورتی که دو زبانگی بر کارکردهاي اجرایی و 
حافظه افراد تأثیر داشته باشد، وظایف والدین و 

                                                             
7. Kaushanskaya 
8. Blumenfeld 
9. Marian 
10. Kennedy 
11. Park 
12. Kohnert 
13. Bates 
14. Kovasc 
15. Mehler 
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فراگیري زبان مضاعف  تعلیم و تربیت در توجه به
حاضر مطالعاتی از جنس مطالعه  نتایجلذا . شود می

اطالعات مفیدي را  تواند میبه لحاظ ارزش نظري 
در مورد میزان کارکردهاي اجرایی و حافظه در 

در اختیار سیستم آموزشی  ها دوزبانهو  ها زبانه تک
ین به لحاظ کاربردي چنکشور قرار دهد و هم

تعلیم و تربیت را به  مسئوالنتر توجه بیش تواند می
 کارگیري بهاهمیت و نقش این فرایندها و 

  .سازدمناسب در امر یادگیري معطوف  هاي روش
انجام شده، در این  هاي پژوهشبا مرور 

 زبانه یکو دو زبانه پژوهش با انتخاب گروه نمونه 
 تالش مطالعات، برخالف از یک منطقه جغرافیایی

ـ  داراي زمینه فرهنگیافراد مورد مطالعه که شد 
اجتماعی یکسان و نظام و منابع آموزشی تقریباً 

  .باشندمشابهی 
 بهلذا توجه به کارکردهاي اجرایی و حافظه 

 تواند میشناختی کارکردهاي زیر بنایی عصب مثابه 
 آموزي  زبانرویکردي نوین در توجه به  صورت به

با توجه به موارد فوق . ان مطرح شودآموز دانش
که آیا بین کارکردهاي  شود میمطرح  سؤالاین 

 یتفاوت ها دوزبانهو  ها زبانه یکاجرایی و حافظه 
  ؟وجود دارد

دو فرضیه زیر مورد  سؤالبراي پاسخ به این 
  :بررسی قرار گرفت

 انآموز دانشبین کارکردهاي اجرایی در 
جنس تفاوت وجود  برحسبو دوزبانه  زبانه یک
 .دارد

بین عملکرد حافظه فعال و منفعل در 
جنس  برحسبو دوزبانه  زبانه یک انآموز دانش

  .تفاوت وجود دارد
  

  روش
 ـ یپژوهش حاضر کاربردي و از نوع عل روش

ان آموز دانششامل  آماريجامعه . است اي مقایسه
 فارسی(و دوزبانه ) فارسی(  زبانه یکدختر و پسر 

 ـ 94سالکه در سال تحصیلی  12تا  7)  ارمنی ـ
آموزش و پرورش شهر تهران  8در منطقه  93

  .مشغول به تحصیل بودند
تصادفی چند  گیري نمونهبا استفاده از روش 

نفري  60نفر شامل دو گروه  120، اي مرحله
گروه اول، . گروه نمونه انتخاب شدند عنوان به

فارسی و  زبانه یک) دختر و پسر(ان آموز دانش
دوزبانه ) دختر و پسر(ان آموز دانشگروه دوم 

علت انتخاب این منطقه این . فارسی بود ـ ارمنی
ارمنی  ـ ان دوزبانه فارسیآموز دانشبود که اکثر 

 انآموز دانشدر این منطقه ساکن هستند و 
فارسی هم براي اینکه در محیط و شرایط  زبانه یک

باشند، از مدارس  انآموز دانشیکسان با این 
از . همین منطقه انتخاب شدند) فارسی( زبانه یک

تصادفی یک مدرسه  طور بهبین مدارس این منطقه 
دوزبانه پسرانه و یک مدرسه دوزبانه دخترانه و 

پسرانه و یک  زبانه یکیک مدرسه  چنین هم
ان آموز دانش. دخترانه انتخاب شد زبانه یکمدرسه 
 6به تعداد (ششم ابتدایی دوم تا  هاي پایهنیز از 

. تصادفی انتخاب شدند صورت به) نفر از هر پایه
آزمایشی و  هاي پژوهشبراي  به اینکهبا توجه 

نفر در  30حجم نمونه حداقل  اي مقایسه ـعلی 
 با) 1381دالور، ( شود میهر گروه توصیه 

، ها آزموناحتساب احتمال عدم همکاري در اتمام 
ورود  معیارهاي. ن شدنفر تعیی 120حجم نمونه 

به مطالعه شامل معیار سنی، دوزبانه بودن و 

57 



 
 زبانهیکآموزان دوزبانه و مقایسه کارکردهاي اجرایی و حافظه دانش :همکاران مونا گلستانی فرد و

  

 

و کسب اجازه از  کنندگان شرکتبودن  زبانه یک
والدین کودکان و اعالم رضایت آنان براي شرکت 

  .کودکانشان در پژوهش بود
  :که در پژوهش حضر به کار رفته عبارتند ازابزار 

آزمون تصاویر هندسی درهم را : آزمون آندره ري
 7پروفسور آندره ري در سال براي افراد باالي 

 18که متشکل از  Aکارت . ابداع کرد 1942سال 
تصویر در جلوي کودك  کارت .جزء ادراکی است

قرار داده شد و به او گفته شد که عین تصویر را 
 .چیزي را فراموش کند، روي کاغذ بکشد آنکه بی

روش نمره دهی به . استود زمان آزمون نامحد
آزمون به این صورت انجام شد  که به هر جزء از 

درستی دو یا یک یا نیم یا صفر  برحسبتصویر 
 نیا .است 36بنابراین حداکثر نمره . تعلق گرفت

در تهران آماده اجرا ) 1374( میر هاشمیآزمون را 
کرد و روایی مالکی آن بر پایه همبسته سازي 
امتیازات آن با خرده مقیاس حافظه عددي وکسلر 

آن  ییباز آزماو پایایی) P> 001/0( 25/0برابر با 
پایایی این . گزارش نموده است 62/0را برابر با 

آزمون برحسب آلفایکرونباخ در این پژوهش 
  .)1374میر هاشمی، (آمد به دست  61/0برابر با 

: ویسکانسین هاي کارت بندي دستهآزمون 
کارت به آزمودنی ارائه شد  64از  اي دسته

 4زیر  یکی یکیدیگر را  هاي کارتآزمودنی 
ه به ترتیب شامل یک مثلث قرمز، کارت اصلی ک

دایره آبی است،  4صلیب زرد و  3سبز،  ستاره 2
مطرح  بندي دستهپایه  عنوان بهابتدا رنگ  .قرار داد

 عنوان به، بعد شکل و سپس تعداد نمادها شد یم
و دوباره  شدند یمدر نظر گرفته  بندي دستهاصل 

رنگ و سایر موارد به ترتیب اصل قرار گرفته 

که  کرد یمآزمون تا زمانی ادامه پیدا . شد یم
 6کارت را براي  10آزمودنی جایگزینی صحیح 

آزمودنی بر اساس تعداد کل  نمره .داد یمبار انجام 
 استکارت صحیح  64براي چیدن  شیها تالش

 بندي دستهتعداد در جاماندگی و هر  چنین هم
و امتیاز کل آزمودنی از  شود مینادرست نیز ثبت 

در ایران نادري . شود میجمع این سه نمره حاصل 
این آزمون را در جمعیت ایرانی  پایایی) 1373(

  .رده استبرآورده ک 85/0
وسط تدر این تکلیف که : آزمون حافظه فعال

طراحی شد، از یک ماتریس ) 1995(کورنولدي 
که تنها مربع سمت چپ قسمت پایین آن به  3×3

نقطه  عنوان بهمربع . رنگ قرمز است استفاده شد
از آزمودنی خواسته  . شروع در نظر گرفته شد

شد، دقیقاً نگاه کند و تالش نماید که آن را در 
که  شد یمبعد به او گفته . حافظه خود نگه دارد

راست، چپ، باال، « صورت بهبه دستوراتی که 
 یخوب به شد یماز سوي آزمایشگر ارائه  »پایین

 عنوان بهگوش کند و بر آن اساس خانه قرمز را که 
در داخل ماتریس  شد یمنقطه شروع به آن معرفی 

و در نهایت با پایان یافتن  آورد یدرمبه حرکت 
دستوراتی که مستلزم حرکت در ماتریس است، 

منتقل  آنجارا که هم اکنون خانه قرمز به  يا خانه
بار اجرا   3این آزمون . داد میشده بود را نشان 

دستور تشکیل  6از شد و هر بار یا هر مرحله نیز 
، یک نمره زیآم تیموفقبراي هر مرحله . شده بود

 بر اساسپایایی این آزمون . در نظر گرفته شد
  گزارش شده 61/0محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ 

  .)1382کاکاوند، (است 
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این آزمون که توسط : آزمون حافظه منفعل
طراحی شد داراي سه فرم ) 1995(کورنولدي 

به عبارت دیگر . است و هر فرم دو بار اجرا شد
داراي  است 5×5اول این آزمون که ماتریسفرم 

سه خانه زرد رنگ است که دوبار تکرار شد اما 
زرد رنگ در ماتریس متفاوت  يها خانهجاي 
 5×5فرم دوم و سوم نیز که از ماتریسی. است

ثانیه  10 سیماترتشکیل شده است به ترتیب هر 
 برداشتهنشان داده شد و سپس از مقابل آزمودنی 

شد و از آزمودنی خواسته شد که بر روي ماتریس 
 .مربع زرد رنگ قبلی را نشان دهد سفید جاي

زرد رنگی که  يها خانهنمره عبارت است از تعداد 
 دهد میدر ماتریس سفید نشان  یدرست بهکودك 

براي هر خانه درست یک نمره به آزمودنی تعلق 
اگر آزمودنی در فرم اول، دوم و سوم در . ردیگ یم

دیگر نیازي به اجراي  شد یممرحله اول موفق 
پایایی این آزمون . مرحله بعدي از همان فرم نبود

گزارش  61/0نیز بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ 
  ).1382کاکاوند، ( شده است

، عالوه بر ها دادهجهت تجزیه و تحلیل 
آمار  يها خصشاآمار توصیفی، از  يها شاخص

 راهه دراستنباطی شامل تحلیل واریانس دو 
. آزمون استفاده شد يها مفروضهصورت وجود 

 SPSSبا استفاده از نرم افزار آماري  ها دادهتحلیل 
  .انجام شد 22نسخه 

  ها افتهی
میانگین و انحراف معیار نمرات کارکرد اجرایی 

 08/26 ±89/6، زبانه یک انآموز دانش ریزي برنامه
، در 30/28 ±04/5ان دو زبانه آموز دانشو در 

در  پذیري انعطافآزمون کارکرد اجرایی 
و در  66/80 ±04/12 زبانه یک انآموز دانش

، در آزمون 66/65 ±45/4ان دو زبانه آموز دانش
 ±88/0 زبانه یک انآموز دانشعال در حافظه ف

و  46/2 ±91/0ان دو زبانه آموز دانشو در  36/2
ان دو زبانه آموز دانشدر آزمون حافظه منفعل در 

  ).1نتایج جدول . (به دست آمد 60/9 88/3±

  

  آموزان در دو گروه دانش و حافظهي اجرایی کارکردهاي توصیفی نمرات ها شاخص .1جدول 

  

نتیجه آزمون تحلیل واریانس دو راهه در 
محاسبه شده فقط در  Fکه  دهد می، نشان 2جدول 

معنادار است، به نحوي که  بندي گروهرابطه با عامل 
کارکرد اجرایی  دهد مینشان  ها میانگینبررسی 

  تعداد  متغیرها
  دوزبانه  زبانه یک

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین
 04/5 30/28  89/6  08/26  60  ریزي کارکرد اجرایی برنامه

 45/4 66/65 04/12  66/80  60  پذیري کارکرد اجرایی انعطاف

 91/0 46/2 88/0 36/2  60  حافظه فعال

 88/3 60/9 71/3 75/8  60  حافظه منفعل
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.)>05/0P(است  زبانه یکن اآموز دانشاز ان دوزبانه بهتر آموز دانشو سازماندهی  ریزي برنامه

و سازماندهی ریزي برنامهاجرایی  ينمرات کارکردهاتحلیل واریانس دو راهه براي  خالصه .2جدول 

  
نتایج آزمون تحلیل واریانس دو راهه در 

محاسبه شده در  Fکه  دهد مینشان  3جدول 
، عامل جنس و تعامل بندي گروهرابطه با عامل 

و جنس معنادار است، به نحوي  بندي گروهعوامل 
کارکرد اجرایی  دهد مینشان  ها میانگینکه بررسی 

ان دوزبانه بهتر از آموز دانش پذیري انعطاف
 کارکرد چنین هماست،  زبانه یک انآموز دانش

ان دختر باالتر از آموز دانش پذیري انعطافاجرایی 
  ).>05/0p( استان پسر آموز دانش

  

پذیري انعطافواریانس دو راهه براي نمرات کارکردهاي اجرایی  تحلیل خالصهجدول  .3جدول 
 داري معنیسطح  F میانگین مجموع مجزورات آزادي درجه مجموع مجذورات منبع تغییرات

 001/0 505/98 888/6901 1 888/6901 بندي گروهعامل 

 001/0 300/12 824/861 1 824/861 عامل جنس

 022/0 533/10 022/738 1 022/738 جنس*تعامل گروه 

 066/70 116 708/8127 خطا
  

 119 667/16476 کل
   

نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس دو 
محاسبه شده  Fکه  دهد مینشان  4راهه در جدول 

نیست، به  معناداراز عوامل  کدام هیچدر رابطه با 
بین  دهد مینشان  ها میانگیننحوي که مقایسه 

 زبانه یکان دو زبانه و آموز دانشحافظه فعال 
وجود ندارد  داري ومعنیدختر و پسر تفاوت 

)05/0P<.(

 داري معنیسطح  F میانگین مجموع مجذورات آزادي درجه مجموع مجذورات منبع تغییرات

 047/0 046/4 945/148 1  945/148 بندي گروهعامل 

 751/0 101/0 723/3 1 723/3 عامل جنس

 331/0 952/0 035/35 1 035/35 جنس* تعامل گروه

 810/36 116 913/4269 خطا
  

 119 092/4456 کل
   

60 



  
 1395 تابستانو  بهار، )9 پیاپی( اول ، شمارهپنجمپژوهشی شناخت اجتماعی، سال  وفصلنامه علمی ـد

  

 

  دوراهه براي نمرات حافظه فعال تحلیل واریانسجدول خالصه . 4 جدول 

  

نتایج آزمون تحلیل واریانس دو راهه در 
محاسبه شده تنها در  Fکه  دهد مینشان  5جدول 

رابطه با عامل جنس معنادار است، به نحوي که 

که حافظه منفعل  دهد مینشان  ها میانگینبررسی 
ان پسر است آموز دانشان دختر بهتر از آموز دانش

)05/0P<.(
  

جدول خالصه تحلیل واریانس دو راهه براي نمرات منفعل .5 جدول

  

  بحثو  گیري نتیجه
این پژوهش با هدف مقایسه کارکردهاي اجرایی 

صورت  زبانه یکان دو زبانه و آموز دانشو حافظه 
نتایج در بررسی فرضیه نخست نشان داد . گرفت

و سازماندهی،  ریزي برنامهکه کارکردهاي اجرایی 
. متفاوت است زبانه یکان دوزبانه و آموز دانشدر 

 ریزي برنامهاجرایی  يکارکردهابه این صورت که 
ان دوزبانه باالتر از آموز دانشو سازماندهی در 

با  این مطالعهنتایج . است زبانه یک انآموز دانش
، )2009(، بیالیستوك )2007(دیدگاه اکباالت 

) 2010(لی و پولین بیالیستوك، باراك، ب
دوزبانگی ) 2007(به عقیده اکباالت . همسوست

بیش از هر چیز، رشد شناختی را تحت تأثیر قرار 

، زیرا شناخت و زبان بسیار به یکدیگر دهد می
 اگر دوزبانگی در اوایل زندگی ویژه به، اند وابسته

نتایج مثبتی بر روي  تواند میاتفاق بیفتد 
وي معتقد است . اجرایی داشته باشد يکارکردها

که کودکان دوزبانه قابلیت و توانایی انتقال دانش 
به زبان دیگر را  زبان یکخود از  هاي مهارتو 

از این  زبانه یککودکان  که یصورتدارند در 
مکان ا ها دوزبانهبه  ظرفیت این. توانایی محرومند

 مند بهرهکه از تجربیات خاص در هر زبان  دهد می
   هاي مهارتشوند و تکالیف مختلف شناختی را با 

  .باالتري انجام دهند

 داري سطح معنی F میانگین مجموع مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات تغییراتمنبع 

 545/0 368/0 297/0 1  297/0 بندي عامل گروه

 377/0 786/0 635/0 1 635/0 عامل جنس

 462/0 544/0 440/0 1 440/0 جنس*تعامل گروه 

 809/0 116 791/93 خطا
  

 119 167/95 کل
   

 داري سطح معنی Fمیانگین مجموع مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات

 228/0 470/1 751/20 1 751/20 بندي عامل گروه

 038/0 418/4 370/62 1 370/62 عامل جنس

 603/0 272/0 837/3 1 837/3 جنس*تعامل گروه 

 116/14 116 426/1637 خطا
  

 119 325/1725 کل
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یکی از ) 2009(طبق تحقیقات بیالیستوك 
اجرایی یعنی  يکارکردها هاي یاسمقزیر 
با سرعت  ها دوزبانهو سازماندهی در  ریزي برنامه

 ها دوزبانهدر حقیقت برتري . یابد میبیشتري رشد 
در کنترل توجه بر تکلیف و مسئله است که باعث 

براي حل مسئله و  تر راحتبتوانند  شود می
  .کنند و قدم به قدم جلو بروند ریزي برنامهتکلیف 

در ) 2010(بیالیستوك، باراك، بلی و پولین 
در  ها دوزبانهتحقیقات خود نشان دادند که 

در مورد انتخاب  گیري یمتصمو  ریزي برنامه
 ها زبانه یکیک تکلیف ماهرتر از  يها جنبه

از توانایی شناسایی و  چنین همهستند و 
سازماندهی باالتري براي انجام دادن یک تکلیف 

 ها دوزبانه. برخوردارند ها زبانه یکنسبت به 
، زبان دیگر کنند میاستفاده  زبان یکزمانی که از 

و  ها یلتحلبالقوه فعال است و بعضی از  طور به
بررسی اطالعات از طریق این زبان صورت 

نیازمند  ها دوزبانهچون  چنین هم. گیرد یم
براي مدیریت  شان اجراییسیستم  فعالًدرگیري 

کردن توجه در هر دو زبان هستند، این تجربه 
 شان اجراییشدن عملکردهاي  تر يقوباعث 

  .شود می ها زبانه یکنسبت به 
نسبت به  ها دوزبانهدر پژوهش حاضر نیز 

در آزمون آندره ري که مستلزم  ها زبانه یک
تکلیف و  تر مهم يها جنبه، توجه  به ریزي برنامه

سازماندهی کردن مراحل براي رسیدن به شکل 
، نمره باالتري دریافت کردند، عامل این ستاکلی 

تفاوت و برتري زبان است و علت آن این است 
از  تر فعالبا توجه به سیستم شناختی  ها دوزبانهکه 

و سازماندهی باالتري  ریزي برنامهتوانایی 
  .برخوردارند
پژوهش نشان داد کارکرد اجرایی  هاي یافته

 زبانه یک ان دو زبانه وآموز دانشدر  پذیري انعطاف
به این صورت که کارکردهاي . متفاوت است

ان دوزبانه آموز دانشدر  پذیري انعطافاجرایی 
نتایج این . است زبانه یک انآموز دانشباالتر از 

، )2009، 2005(پژوهش با دیدگاه بیالیستوك 
، )2008(، هاتکینسون )2006(کوستا و همکاران 

قرار در یک امتداد ) 2010( 2و مکوینی 1پریور
معتقد است دلیل ) 2009، 2005(بیالیستوك . دارد

شناختی نسبت  پذیري انعطافدر  ها دوزبانهبرتري 
از کودکی از  ها دوزبانهاین است که  ها زبانه یکبه 

و همواره میان زبان مادري  کنند میدو زبان استفاده 
و تعویض هستند  جایی بهو زبان دوم در حال جا 

مکان متفاوت از زبان در زمان و  بایست یمو 
باعث  جایی بهجا ینامناسب استفاده کنند، 

را  ها آنذهن شده و سیستم شناختی  پذیري انعطاف
که به  شود میباعث  چنین هم. سازد یم تر يقو

راحتی بر اطالعات خواسته شده تمرکز و توجه 
  .کنند و اطالعات گمراه کننده را نادیده بگیرند

 دو در بررسی) 2006(کوستا و همکاران 
 که دریافتندزبانگی در دانشگاه بارسلوناي اسپانیا 

تا بتوان  دهد میکارکردهاي اجرایی این امکان را 
را براي  ییها کنشهدفی را در ذهن نگاه داشت و 

رسیدن به آن هدف انجام داد، در این صورت، 
اطالعات دیگري که ممکن است حواس را پرت 

 کند میوي مطرح . شود میکند، نادیده انگاشته 

                                                             
1. Prior 
2. MacWhinny 
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کارآمدي یک از تأثیرات جانبی مثبت دوزبانگی 
  .است

از ) 2008(طبق تحقیقات هاتکینسون 
مزایاي شناختی که به دوزبانه بودن نسبت داده 

 ها دوزبانهشناختی  پذیري انعطافویژگی  شود می
توجه،  دهی جهت(شناختی  پذیري انعطاف. است

ر تغییر ذهنی اشاره به توانایی د) دهی جهتتنظیم 
  .از یک تکلیف به تکلیف دیگر است

 هایشان یآزمودناز ) 2010(پریور و مکوینی 
ی را بر اساس رنگ و شکل های کارتخواستند تا 

کنند و نتایج پژوهش نشان داد که  بندي دسته
دوزبانه سرعت و عملکرد بهتري در چیدمان 

دارند در ضمن اینکه با تغییر الگو به  ها کارت
این تغییرات را بازبینی کنند و  توانستند یمراحتی 

 طور همان. در مواقع لزوم، خود را با آن وفق دهند
ان دو زبانه آموز دانشکه در پژوهش حاضر 

توانستند در آزمون ویسکانسین توجه خود را بر 
الگو حفظ کنند و زمان تغییر و تعویض الگو به 
 راحتی اطالعات قبلی را نادیده گرفته و به سرعت
خود را با الگوي جدید وفق دهند و به این 

 ها زبانه یکصورت عملکرد باالتري نسبت به 
  .نشان دهند

پژوهش نشان داد که  هاي یافتههمچنین 
عامل جنس نیز معنادار است یعنی کارکرد اجرایی 

ان آموز دانشان دختر از آموز دانش پذیري انعطاف
 4 ـ 5پسر باالتر است اما با توجه به نمودار 

مشخص گردید که دختران و پسران دوزبانه 
 پذیري انعطافتفاوت معناداري در کارکرد اجرایی 

این تفاوت معنادار  ها زبانه یکبا هم ندارند اما در 
از پسران  زبانه یکاست به این صورت که دختران 

در واقع عامل تأثیرگذار  زبان .دوزبانه برتر هستند
به همین  استشناختی  پذیري انعطافبر روي 

دلیل دختران و پسران دوزبانه تفاوتی در 
شناختی ندارند زیرا هر دو سیستم  پذیري انعطاف

 ها زبانه یکشناختی فعالی دارند اما این قابلیت در 
بر  زبانه یکوجود ندارد و عامل برتري دختران 

، به دلیل هوش و درك کالمی زبانه یکپسران 
ران در مقایسه توانایی کالمی دخت. هاست آنباالتر 

با پسران بهتر است و عملکرد دختران نسبت به 
ي مربوط به درك و تولید زبان ها آزمونپسران در 

و تکالیف مربوط به قیاس درك مطلب موارد 
نگارشی دشوار، هجی کردن و سیالی واژگان 

 يها تفاوت). 1391، زاده یمابراه(باالتر است 
موجود در توانایی کالمی دختران و پسران به 

ي که نیمکره طور به، استعوامل زیستی مرتبط 
چپ مسئول پردازش اطالعات کالمی است و 
برتري نیمکره چپ زنان، با راهبردهاي پردازش 
اطالعات آنان ارتباط دارد، زنان به احتمال بیشتري 

کالمی براي پردازش اطالعات  يراهبردهااز 
برتري نیمکره چپ در زنان . کنند میاستفاده 
که آنان براي حل مسائل از وسایل  شود میموجب 

این توانایی به . کالمی استفاده کنند يابزارهاو 
در تکالیف شناختی دیگر از جمله  ها آن

از  زبانه یککه پسران  کند میکمک  پذیري انعطاف
زبانگی باعث تسهیل  دو که یحالآن محرومند، در 

ر پسران شده و باعث کاهش تفاوت این ضعف د
  .شود میو دختران دو زبانه  ها آنبین 

پژوهش نشان داد که حافظه فعال  هاي یافته
متفاوت  زبانه یکان دو زبانه و آموز دانشدر 

نتایج این پژوهش با دیدگاه بیالیستوك . نیست

63 



  
 زبانهآموزان دوزبانه و یکمقایسه کارکردهاي اجرایی و حافظه دانش :مونا گلستانی فرد و همکاران

  

 

 نتایج، همسو و با )1390(، فروغی )2009(
بیالیستوك . ستهمسونا ) 1391( زاده یمابراه

دو پژوهش براي سنجش حافظه فعال ) 2009(
یک  ها یآزمودندر اولین پژوهش به . انجام داد

نشان داده شد که در هر  يا صفحهکتابچه دوازده 
صفحه دوازده تصویر انتزاعی وجود داشت و 

یک لیست از این  بایستی یم ها کننده شرکت
و به  کردند یمتصاویر در ذهن خود درست 

، کردند یمتصاویر مختلف در هر صفحه اشاره 
بدون اینکه هر تصویر را دو بار بگویند یعنی بدون 

) تکرارها( خطاهاحافظه فعال با شمارش . تکرار
تعداد خطاها در سنین  اگرچه. شد یممحاسبه 

باالتر بیشتر بود اما بیالیستوك نشان داد که زبان 
و  ها زبانه یکندارد و  ها گروههیچ تأثیري بر 

تفاوت معناداري در عملکرد حافظه فعال  ها دوزبانه
در پژوهش دوم ده قطعه چوب با . با هم نداشتند

نظم خاصی چیده شدند و آزمونگر فاصله یک 
و وظیفه  دهد میرا تغییر  ها چوبرشته از قطعه 

آزمودنی این بود که ترتیب قطعات را به حالت 
نتایج نشان داد که تفاوت معناداري . اول بازگرداند

در این آزمون نیز  ها زبانه یکو  ها دوزبانهبین 
  .وجود نداشت

ان آموز دانشحافظه فعال ) 1390(فروغی 
و دو زبانه شهر تهران را با هم  زبانه یکدختر 

ي حساب و ها آزموناز خرده مقایسه کرد و 
فراخناي ارقام و واژگان مقیاس وکسلر استفاده 
کرد و به این نتیجه رسید که حافظه فعال در 

ان دو زبانه آموز دانشبا  زبانه یک انآموز دانش
  .تفاوت ندارد

پژوهشی به منظور ) 1391( زاده یمابراه
انجام  ها زبانه یکو  ها دوزبانهمقایسه حافظه فعال 

ي ها آزمونرا با استفاده از  ها یآزمودنداد که 
فراخناي ارقام، فراخناي کرسی، فراخناي شمارش 
و استروپ سنجید و به این نتیجه رسید که 

در فرخناي کرسی، شمارش و استروپ  ها دوزبانه
بودند اما در فراخناي ارقام  ها زبانه یکبهتر از 

 نچنی هم. تفاوت معناداري مشاهده نکرد
جنسیتی نیز بین دو گروه مشاهده  يها تفاوت

  .  نکرد
علت این امر که بعضی از پژوهشگران قائل 

 ها دوزبانهو  ها زبانه یکبه تفاوت حافظه فعال میان 
هستند و برخی دیگر تفاوت معناداري را مشاهده 

و تکالیف مختلفی است که  ها آزمون، اند نکرده
در واقع . شود میبراي سنجش این عملکرد اجرا 

اجرا  يتر سادهو تکالیف  ها آزمونزمانی که 
اطالعات در حافظه  يکار دستکه نیاز به  شود می

فعال نیست، هر دو گروه در یک سطح عمل 
اجرا  يتر سخت يها آزموناما زمانی که  کنند می
که نیاز بیشتري به کنترل و بازداري  شود می

  .کنند میبهتر عمل  ها دوزبانهشناختی دارد، 
پژوهش نشان داد که حافظه  هاي یافته
متفاوت  زبانه یکان دو زبانه و آموز دانشمنفعل در 

، 1فنگ نتایج نتایج این پژوهش در راستاي. نیست
براي  ها آن .است) 2007(دایموند و بیالیستوك 

سنجش حافظه منفعل از آزمونی استفاده کرده 
طراحی شده بود و  5×5بودند که در آن ماتریس 

آن با رنگ قرمز پوشانده شده  يها خانهبعضی از 
نشان  ها یآزمودنآزمایشگر این الگو را به . بود

                                                             
1. Feng 
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جاي  شد یمخواسته  ها آنو سپس از  داد می
بررسی پس از . رنگ شده را به یاد آورند يها خانه

 ها زبانه یکو  ها دوزبانهنتایج مشخص شد که 
یکسانی در این آزمون کسب کردند و  يها نمره

در . مشاهده نشد ها آنتفاوت معناداري بین 
کورنولدي استفاده  پژوهش حاضر نیز از ماتریس

شد که شباهت بسیار زیادي به آزمون استفاده شده 
نتایج  در تحقیق فنگ، دایموند و بیالیستوك دارد و

اساس نتایج به دست  بر .مشابهی نیز به دست آمد
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