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بررسی رابطۀ حافظۀکاری با عملکرد خواندن و پيشرفت تحصيلي 
دانش آموزان پسریک زبانه و دوزبانه

ابوطالب سعادتی شامیر                            
دکتر علیرضا کیامنش                             
دکتر پروین کدیور                                

دکتر منصورعلی حمیدی

چکيده
هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطۀ حافظۀ کاری با عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلي و 
ارائۀ یک مدل تبینی با برازش مناسب در دانش آموزان پسر یک زبانه و دو زبانه است. سیصد 
و هشتاد دانش آموز پایۀ پنجم دبستان )188دوزبانۀ فارس- ترک و 192یک زبانۀ فارس( 
آزمون  از  کاری  حافظۀ  برای سنجش  انتخاب شدند.  اي  گیري چندمرحله  نمونه  با روش 
شاخص پردازش اطالعات)IPI(، برای سنجش عملکرد خواندن از آزمون سنجش عملکرد 
خواندن و نارساخواني )نما( و از میانگین نمره های نهایی دروس ریاضی، فارسی و علوم 
به عنوان شاخص سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده شد. در این پژوهش، تأثیرات حافظۀ 
کاری بر عملکرد خواندن و  پیشرفت تحصیلی، ضرایب مسیر و برازش مدل پیشنهادی برای 
دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه بررسی شد. نتایج بیانگر آن بود که اثر مستقیم متغیر حافظۀ 
کاری بر متغیرهای درون زاي پژوهش) عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی( و همچنین اثر 
مستقیم  عملکرد خواندن بر پیشرفت تحصیلی در هر دو گروه مثبت و معنادار است . با این 
حال، ضرایب مسیر در نمونه های دو زبانه بیشتر بود. همچنین برازش داده ها با مدل پیش بینی 
شده در هردو گروه مناسب بود. در گروه دو زبانه ها بیشترین ضریب مسیر بین حافظۀ کاری 
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مقدمه
 حافظۀ مفهوم پیچیده، مبهم و گسترده ای است که بر تمام رفتارهای فردی و اجتماعی تأثیر می گذارد ؛ به 
طوری که هیچ رفتاری بدون تأثیر گرفتن از آن متصور نیست. حافظه مفهومی است که برای ذخیره کردن 
و کدگذاری اطالعات، فکرکردن، استدالل کردن، تحلیل کردن، سازمان دهی کردن، ارزیابی کردن، بازیابی 
کردن و سایر فعالیت های شناختی و فراشناختی ضروری است. به نظر مایر1  )2007( حافظه فرایندي  
ذهني و شامل توانایي ذخیره و رمزگرداني )در حال( ؛ بازخواني و  یادآوری)در آینده( و پردازش )در 
حال و آینده( موضوع هاست . به عبارت  دیگر، سازۀ حافظه در حوزۀ مطالعات روان شناختي به این امر 
مي پردازد که موضوع های مختلف و متنوع چگونه در حافظه ذخیره ، ثبت وسازمان دهي مي شوند و 

پردازش های ذهني دخیل در بازیابي و فراموشی کدام اند .
 بسیاری از تحقیقات )ریپو و بدلی 2،  2006 ؛ انگل 3 ،2008 ؛ سوانسون و اوکونور4 ،2009( نیز 
حافظه را ، به صورت کلی، توانایی ذخیره سازی و دستکاری و پردازش اطالعات و تجارب )موقت و 
دائمی( واستفاده کردن از آنها در تعامالت بعدی با محیط دانسته و آن را شامل فرایندهاي کسب، ضبط 
، رمزگرداني ، ذخیره و بازیابي اطالعات می دانند. به همین دلیل، حافظه در سیستم شناختی انسان یک 

1. Myers 
2. Repove &  Baddeley
3. Engel
4. Swanson & O’Connor

و پیشرفت تحصیلی و در گروه یک زبانه ها بین حافظۀ کاری و عملکرد خواندن  برقرار 
بود .کمترین ضریب مسیر در هر دو گروه بین عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی وجود 
داشت. تفاوت بین دو گروه در تمامی مؤلفه ها ،به جز شاخص های حذف آواها و خواندن 
کلمه های پربسامد )در متغیر عملکرد خواندن(، معنادار بود. بنابراین دانش آموزان دوزبانه در 

تمامی مؤلفه ها بر دانش آموزان یک زبانه برتری داشتند.

کلید واژه ها: حافظۀکاری ، عملکرد خواندن ، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان دوزبانه و 
یک زبانه 
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توانایی مرکزی و در  بررسی فرایندهای حافظه و یافتن متغیرهای متعدد تأثیرگذار برآن ، به منظور کمک به 
دانش آموزان برای رسیدن به موفقیت و  پیشرفت تحصیلی  انجام می شود، یکی از اصلی ترین اهداف 
عینی آموزش و پرورش محسوب می شود. با این حال، مطالعۀ حافظه بسیار پیچیده است ، چون  بر 
اساس بسیاری از یافته ها )مثاًل ،کینان و بتجمان1 ، 2006  ؛آلووی و آلووی 2010،2  ؛ آلووی و همکاران ، 
2009(، عوامل زیادی مانند عزت نفس، خودپنداره ، خودکارآمدی، انواع هوش،  انواع سبک های یادگیری 
، سبک های تفکر، سبک های شناختی ، سبک های هویت، رویکردهای هیجانی، سالمت روان و با 
حافظۀ دانش آموزان رابطه دارند و می توانند بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنها  تأثیر بگذارند. اما از آنجا 
که بررسی همۀ این عوامل در یک مطالعه امکان ناپذیر است ، فقط متغیرهایی که به لحاظ نظری بیشتر با 
هم ارتباط دارند بررسی می شوند. یکی از قوی ترین عوامل پیش بینی کنندۀ انواع حافظه  که در موفقیت 
و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مخصوصاً دانش آموزان دبستانی، تأثیر دارد ، مهارت های خواندن و 
مهارت های زبانی است ) تُرن و پیج3 ،2009(. حداد و جوا4 )2010( نیز در این زمینه بیان کردند، هرچند 
مهارت های زبانی) مانند اصوات ،قواعد دستوری،تسلط بر واژگان و تلفظ آنها ( زبان اول در جریان 
رشد طبیعی کسب می شود و نیاز به آموزش رسمی ندارد، اما کسب این مهارت ها در زبان دوم نیازمند 
آموزش است و زیربنای حافظه و عملکرد خواندن محسوب می شود و لذا در پیشرفت تحصیلی دانش 

آموزان نیز اثرمی گذارد .
در طول تاریخ روان شناسی، در حوزۀ حافظه، مدل هاي اثرگذار بسیاري ارائه شده که مهمترین آنها 
مدل سه وجهي اتکینسون و شفرین 5 است  گترکول ، آلووی وآدامز6  ،2006(. این رویکرد و رویکردهای 
مشابه اگرچه نقایصی )مثل عدم تمایز حافظۀ کاری و حافظۀ کوتاه مدت(  دارند، اما مفاهیم جدیدی 
به مدل های قدیمی اضافه کرده اندکه مهمترین آنها مفهوم حافظۀ کاری است . طراح این مدل که در 
دو دهۀ 80 و 90 به اوج شهرت رسید و تحقیقات بسیاری را به خود اختصاص داد ، بدلی7  ) 1974( 

1. Keenan & Betjemann  
2. Alloway & Alloway
3. Thorn & page
4. Haddad & Geva
5. Atkinson. & Shiffrin
6. Gathercole,  Alloway  & Adams
7. Baddeley
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است. براساس دیدگاه بدلی و هیچ 1 ) 1974؛ نقل از پاسالونگی و سیگل2 ،2004 ( ، حافظۀ کاری، ذخیره 
سازي موقتی اطالعات را انجام می دهد و در عین حال همزمان به  پردازش و دستکاري فعال اطالعات 
و تکالیف پیچیدۀ شناختی، مانندخواندن ، درک مطلب ، فهمیدن، استدالل کردن و یادگیری  می پردازد . 
حافظۀ کاری چهار مؤلفه دارد که عبارت اند از: 1- حلقۀ واج شناختي یا حلقۀ آواشناختی  که به ذخیرۀ 
کوتاه مدت ونگهداري موقت اطالعات کالمي یا اطالعات وابسته به گفتار و اصوات زبان می پردازد 
2- صفحۀ ثبت اطالعات دیداريـ  فضایي  که اطالعات را در طول دوره هاي کوتاه و موقت زمانی در 
خود ذخیره کرده و امکان دستکاري و پردازش  آنها را به طور همزمان فراهم مي آورد. 3- مجري مرکزي 
که یک نظام توجهي و هشیار است و عالوه بر نظم دهي و بازیابي اطالعاتي که وارد حافظۀ کاری و 
حافظۀ درازمدت شده اند ، وظیفۀ کنترل، نظارت و هماهنگي ورودي و خروجي اطالعات را در رابطه 
با دو زیرنظام دیگر، یعني حلقۀ واج شناختي و صفحۀ ثبت اطالعات دیداري ـ فضایي بر عهده دارد. 
4- انبارۀ رویدادي3  مؤلفۀ جدیدی است که در سال های اخیر به وسیلۀ بدلی )2000( به سه مؤلفۀ قبلی 
افزوده شده است. وظیفۀ  این مؤلفه ذخیرۀ اطالعات چندوجهي و میانجي گری بین حافظۀ کاری و حافظۀ 

بلندمدت است .
دو مؤلفه بازنمایی صوتی و ذخیره سازی موقت اطالعات ، از مؤلفه های بسیار مؤثر ، اساسی ، بنیادین 
حافظۀکاری و زیر بنای مهارت فرد در  عملکرد خواندن  محسوب می شوند ؛ از این رو خواندن یکی 
از متغیرهای مهم و مرتبط با نظام حافظه است )گترکول وآلووی، 2008(. خواننده هنگام مواجهه با یک 
واژه ، نخست باید آن را با زنجیرۀ صوتی آن رمزگشایی کرده و سپس اصوات را در انبارۀ موقت خود 
نگهداری و برای خواندن با صدای بلند به شکل یک واژه ترکیب کند . این فرایند که حافظۀ کاری آن 
را  انجام می دهد ، به فرد امکان خواندن می دهد.از طرفی رمزگردانی و پردازش کارآمد واجی، آوایی و 
معنایی در سال های آغازین خواندن به خوانندۀ مبتدی کمک می کند تا منابع شناختی کمتری را به ذخیرۀ 
موقت اصوات حروف اختصاص دهد و تمرکز و توان شناختی خود را بیشتر صرف وظیفۀ دشوارتر ، 
یعنی ترکیب اصوات )برای شکل دهی به واژه (، کند)میسون  2004،4(. در زمینۀ ارتباط حافظۀ کاری و 

1. Baddeley & Hitch
2. Pasalongi & Siegel
3. Episodic buffer
4. Meyson
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خواندن تحقیقات مختلفی در نمونه های گوناگون شده است. مثاًل ، تحقیقات کین، اوکهیل و برایانت1  
)2004( نشان داده که عملکرد خواندن در دانش آموزان دبستانی متأثر از حافظۀ کاری است . به عقیدۀ آنها 
سرعت پردازش و کدگذاری کلمه ها در هنگام خواندن ،استفاده از مهارت های واج شناختی و دامنه ای 
از مهارت های شناختی و فراشناختی)مانند مدیریت و تنظیم درک مطلب(،  فعال کردن اطالعات قبلی 
، ادغام راهبردهای مختلف)به منظور یافتن بهترین راهبرد(، تحلیل و پردازش اطالعات مطابق با سبک 
یادگیری و سبک شناختی خود و تحلیل محتوای داستان ها به منظور درک مطلب و پیش بینی نتایج، به 

عملکرد و ظرفیت حافظه مربوط است.
میزان اطالعاتی که خواننده هر بار می تواند پردازش کند ویا در حافظۀ کاری خود نگه دارد محدود 
است . منبع اطالعات، همۀ اجزای متن خوانده شده است . خواننده اطالعات دیداری مربوط به نوشته ، 
معانی واژه ها و نشانه ها را به صورت خودکار پردازش و به بخش ضروری اطالعات توجه می کند. این 
امر موجب کارآمدتر شدن فرایند خواندن می شود. در حالی که ابعاد خواندن خودکار ) مانند بازشناسی 
واژه ها ، از طریق دیدن الگوها و هجی کردن آنها( به ظرفیت توجه کمتری نیاز دارد، تبدیل کردن یک 
نویسه به رمز صوتی و مطابقت دادن آن با شکل گفتاری واژه ظرفیت توجهی بیشتری می طلبد)هرمن 
کونور ،اورمل و ورهوون2 ،2008 (. از این رو، نقش گفتار و زبان در فرایند خواندن ، حافظه و پیشرفت 
تحصیلی  اهمیت ویژه ای می یابد. زبان مجموعۀ وسیعی  از رمزهاست که بر اشیا، صفات و افعال و 
روابط داللت می کند و بر اساس این عناصر است که  فعالیت  پیچیدۀ  رمزگذاری و انتقال اطالعات میسر 
می شود. زبان دارای چهار مهارت  است :گفتار، نوشتار ، خواندن و گوش دادن . گفتار و نوشتار وسیلۀ 
رمزگردانی اشیا، صفات ، افعال و پدیده هاست، در حالی که خواندن و شنیدن ابزار رمزگشایی و درک 

هستند )میکاییلی و فراهانی،1384(.
بحث دربارۀ زبان هنگامی بسیار پیچیده می شود که فرد بخواهد از بیش از یک زبان استفاده کند . 
واقعیت این است که دوزبانگی پدیده ای است جهانی که امروزه در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و 
یک هنجار شمرده می شود . در دوزبانگی  فرد زبان دیگری غیر از زبان مادری اش را یاد می گیرد)وندر 
لی جی 3 و همکاران،2010(. زبان مادری اولین زبان آموخته شدۀ  فرد است، زبانی که بدان تکلم می کند، 

1. Cain, Oakhill & Bryant
2. Hermans, Knoors, Ormel, Verhoeven
3.  Van der Leij
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با آن رشد می یابد و عناصر فرهنگی و اجتماعی محیط خود را به وسیلۀ آن درمی یابد ، لمس می کند و 
با آن هویت می یابد. اما در بسیاری از کشورها، زمانی که کودک به سنی می رسد که باید تحت آموزش 
رسمی قرار گیرد، با زبانی غیر از زبان مادری و با زبانی که از لحاظ نظام آوایی- واژگانی و دستوری با 
زبان مادری او تفاوت دارد ، اما در سراسر کشور زبان رسمی شناخته شده است، آموزش می بیند ؛ پدیدۀ 
دوزبانگی از این مرحله آغاز می شود.بنابراین بر اساس آنچه وندر لی جی و همکاران )2010(  بیان کرده  اند، 
دوزبانگی اصصالح بسیار پیچیده و مبهمی است که نمی توان فقط به کسانی اطالق کرد که توانایی تکلم 
به دو زبان را دارند و به هر دو زبان هم به یک درجه مسلط اند. با چنین رویکردی به پدیدۀ دوزبانگی 
بسیاری از افراد  دارای چنین توانایی ای از دایرۀ این تعریف خارج می شوند. این در حالی است که تعداد 
افرادی که به دو زبان تسلط یکسان دارند اندک است ؛ زیرا معموالً افراد به زبان مادری و رسمی جامعه ای 

که در آن زندگی می کنند بیشتر مسلط اند.
در یکی از تعاریف گمراه کننده برای دوزبانگی، دوزبانه بودن دو تا یک زبانه بودن تعریف شده است. 
در این شرایط  نوع دو زبانگی فرد از نظر طبقه بندی  زبان شناسان در میزان پیشرفت تحصیلی ، ظرفیت 
حافظه و عملکرد خواندن اهمیت می یابد. لذا  تمیز انواع دوزبانگی ضروری به نظر می رسد. همان طور 
که قبال نیز اشاره شد، مهارت  زبانی به توانایی فرد در چهار مهارت زبانی )صحبت کردن، خواندن ،گوش 
دادن و نوشتن( گفته می شود. میزان تسلط فرد به هر کدام از این مهارت ها طبقه بندی بسیار وسیعی از 
دوزبانگی ایجاد می-کند که ساده ترین آن طبقه بندی ُکهنرت و بیت 1 )2002(است. آنها  دوزبانگي را بر 

اساس میزان تسلط به مهارت های زباني به چهار گروه تقسیم مي کنند : 
1- دوزبانگي غیرفعال2 : شخص بر زبان اول کاماًلتسلط دارد و زبان دوم را نیز مي تواند درک کند، 

بخواند و بشنود ، ولي توانایي صحبت کردن و نوشتن با آن را ندارد. 
2- دوزبانگي غالب3: فرد به یک زبان ،که زبان مادری اش محسوب می شود، کاماًل مسلط  است ، اما 
میزان تسلطش بر زبان دوم کمتر است و فقط می تواند کمی صحبت کند و شنیده هایش را بفهمد ، اما 

توانایی خواندن به آن زبان و نوشتن یا آن را ندارد و یا توانایی اش بسیار کم است .

1. Kohnert & Bates
 2. Passive  bilingualism
3. Dominant bilingualism
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3-  دوزبانگي متعادل 1 : میزان تسلط فرد به چهار مهارت زبانی هر دو زبان نسبی و مساوی است . 
4- دوزبانگي همسان2: قطعي ترین نوع دوزبانگي است و فرد در هر وضعیت می تواند از هر چهار 
مهارت زبانی هر دو زبان چون گویشور آن زبان استفاده کند. درمباحث زبان شناسي در بیشتر موارد 
این دوزبانگي مد نظر است. کهنرت و همکاران )2006( دوزبانگی را براساس زمان شروع آموزش به 

دوزبانگی زودهنگام  )همزمان3 و متوالی4 ( و دیرهنگام تقسیم می کنند.
درمطالعاتی که در ایران روی دوزبانه ها شده ،غالباً دانش آموزان)پایۀ اول دبستان یا سال های آغازین 
تحصیلی( دوزبانۀ ترک–  فارس و کرد- فارس با تک زبانه های تهرانی مقایسه شده اند ) شمس اسفندآباد 
و امامي پور ، 1382؛ عارفی، 1382 ؛میکاییلی و فراهانی،1384؛کرمی نوری و همکاران،1387( . ساکن 
نبودن این گروه ها در یک مکان جغرافیایی باعث می شود که آنها مهارت هاي زباني- شناختي و زمینه هاي 
اقتصادي- اجتماعي گوناگون داشته باشند )عارفی، 1382( و از آنجا که این متغیرها نیز به راحتی قابل 
کنترل نیستند ، بر نتایج این  تحقیقات تأثیر می گذارند. با توجه به اینکه بیشتر دو زبانه های ترک – فارس و 
کرد - فارس مناطق ترک نشین و کردنشین ایران قبل از شروع تحصیل ضرورتی به یادگیری زبان رسمی 
نداشته اند ، پیشرفت تحصیلی بسیاری از آنها در سال های اول تحصیل متأثر از مسایل جانبی آموزش 
بوده و لذا تطبیق آنها با شرایط و یادگیری زبان دوم را زمان بر شده است. شدت این تأثیر به طرح بحث 

آموزش زبان مادری در این مناطق منجر شده است ) میکاییلی و فراهانی،1384(.
تحقیق حاضر از چند نظر با سایر تحقیقات) داخلی و خارجی( تفاوت دارد :1- تمام دوزبانه ها  و 
یک زبانه های تحقیق حاضر  در یک منطقۀ جغرافیایی زندگی می کردند ، دارای زمینۀ فرهنگی- اجتماعی 
یکسان بودند و نظام و منابع آموزشی تقریباً مشابهی داشتند؛  بنابراین، این عوامل برخالف مطالعات قبلی 
کنترل شدند. 2- با توجه به اینکه پایۀ پنجم برای این تحقیق انتخاب شده ،عماًل نقش متغیرهای جانبی 
دخیل در یادگیری به کمترین میزان  رسیده است . 3 - دوزبانه های مطالعۀ حاضر، دوزبانه های زودهنگام 
همزمان بودند ؛ یعنی تعدد زبان ها در بجنورد )مانند کرمانجی ،ترکمنی، تاتی و ترکی( کودکان را مجبور 
کرده تا برای برقراری ارتباط با دیگران، قبل از ورود به مدرسه، زبان دوم ) فارسی(  را،که بین همه مشترک 

1. Balanced  bilingualism
2. Equal bilingualism
3. Simultaneous  bilingualism
4. Sequential bilingualism
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است ، بیاموزند.از این رو، در این مناطق والدین ترجیح می دهند زبان اول فرزندشان فارسی باشد تا 
هنگام ورود به مدرسه دچار مشکل نشوند که البته چنین هم هست و دانش آموزان دوزبانۀ بجنوردی در 
شروع تحصیل مسایل و مشکالت آموزشی مربوط به زبان را ندارند و به همین دلیل هم در این منطقه 
نقش زبان در پایه های  پیش دبستانی، اول و دوم دبستان با اطمینان بیشتری قابل بررسی است . به این 
نکته نیز باید توجه شود که چون والدین و اطرافیان نزدیک کودک به زبانی غیر از فارسی با هم حرف می 
زنند ، کودک همزمان با فارسی ، زبان اول پدر و مادر خود)در این تحقیق ترکی( را نیز می آموزد. وضعت 
کودکان دوزبانۀ مناطق کاماًل کردنشین یا ترک نشین تا هنگام ورود به مدرسه متفاوت است ،چون پدر 
و مادر و اطرافیان وحتی بیشتر افراد جامعه به زبان ترکی یا کردی حرف می زنند. البته ممکن است دربعضی 
خانوادها فرزندان سه زبانه شوند، چون زبان والدین متفاوت است و طبیعتاً کودک هر سه زبان را با هم می آموزد. 
4-  غالب دوزبانه های بجنوردی ابتدا زبان رسمی را می آموزند و زبان ترکی را بعد از زبان فارسی یاد 

می گیرند، در حالی که در تحقیقات یادشده، ترکی زبان اول و فارسی زبان دوم نمونه های تحقیق بود.
در خارج ازکشور نیز مطالعات غالباً روی دوزبانه هایی شده که زبان اولشان زبان رسمی کشور و 
مادری آنها بوده و زبان دوم را در مدرسه  و در سنین باالتر آموخته اند. این دوزبانه ها بیشتر دو زبانه های 
دیرهنگام هستند و چون زبان را به صورت آموزشی آموخته اند، آگاهی های زبان شناختی بیشتری دارند و 
غالباً چهار مهارت زبانی را به طورمساوی آموزش می بینند و از ساختار نحوی و معنایی زبان آگاهی منظم 
و مستمری پیدا می کنند. دوزبانه های ایرانی غالباً زبان دوم را به صورت غیرمدرسه ای می آموزند و به 
مسایل نحوی و نوشتاری زبان آگاهی کافی ندارند . به عبارت دیگر، هر چند گویش وران دوزبانۀ ایرانی، 
تلفظ و قواعد دستوری زبان دوم را درست به کار می برند، اما از دانش خود آگاهی ندارند و با وجود اینکه 
به دو مهارت زبانی حرف زدن و گوش دادن تسلط دارند، در دو مهارت  خواندن و نوشتن ضعیف اند. 
دوزبانه های سایر کشورها، بیشتر زبان را برای استفاده های علمی و فرهنگی یاد می گیرند و از زبان دوم 
)که در مناطق غیر انگلیسی زبان بیشتر انگلیسی است ( ، در سطح وسیع و گسترده، برای نوشتن مقاله، 
خواندن کتاب ، روزنامه ، مجله های مختلف، شرکت در همایش های علمی ، فروش محصوالت و ... 
استفاده می کنند، لذا دانش زبانی خود را مدام عمیق تر کرده و بر مهارت های زبانی خود می افزایند .این 
در حالی ا ست که دو زبانه های ایران، مخصوصاً دوزبانه های تحقیق حاضر، از زبان دوم خود در سطح 
محدود استفاده می کنند و برای ارتقای دانش زبانیشان منابع آموزشي کمتری در اختیار دارند و بنابراین 
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دانش زبانی آنها در حد مکالمه های روزمره باقی می ماند.در مجموع می توان گفت که تحقیق حاضر نو 
و بدیع است ، زیرا روی نوع کاماًل جدیدی از دوزبانگی )که با دوزبانه های تحقیقات قبلی تفاوت های 
اساسی دارد( انجام شده و تا آنجا که اطالعات نویسندگان  اجازه می دهد در مورد این نوع دوزبانگی 

اطالعات مدون پژوهشی وجود ندارد .
در مجموع، در مورد روابط متغیرهای تحقیق درنمونه های دوزبانه و یک زبانه تحقیقات زیادی شده 
است. برای مثال، نتایج تحقیق یونگ 1و همکاران )2005( دربارۀ تأثیرات دوزبانگی بر حافظۀ کاری و 
فرایندهای شناختی نشان داد که دو زبانه ها در مقایسه با یک زبانه ها به دلیل تمرکز بیشتر بر تکالیف 
ظرفیت حافظۀ فعال تری دارند. فونترا و سیگل2)1995( رابطۀ بین خواندن حافظۀکاری  و ساختار زبان 
را در دانش آموزان نُه تا 12سالۀ  دوزبانۀ پرتغالی – انگلیسی و کانادایی – انگلیسی بررسی کردند. زبان 
رسمی دانش آموزان این تحقیق انگلیسی و زبان مادری  آنها، که در منزل با آن صحبت می کردند، 
اسپانیولی بود. نتایج تحقیق نشان داد که بین خواندن، حافظۀ کاری و ساختار زبان دانش آموزان دوزبانه 
هر دو گروه رابطۀ معناداری وجود داشت. سوانسون و جرمن3 )2007( طی تحقیقی نشان دادند که بین 
حافظۀ  کاری و عملکرد خواندن دانش آموزان دارای ناتوانایی خواندن رابطۀ معناداری وجود دارد . نتایج 
این تحقیق نشان داد که عملکرد خواندن افراد دارای حافظۀ کاری باال بهتر است و به عکس افراد داری 
عملکرد بهتر حافظۀ کاری باالتری دارند. نتایج بررسي نقایص حافظۀ کاری درمطالعۀ سیگنریک 4 انرلیچ 
، اوکهیل و یویل )2000( نشان داد که افرادی که در خواندن عملکرد ضعیف دارند و پیشرفت تحصیلی 
آنها کم است، در مقایسه با گروه گواه و عادي، در دو بخش حافظۀ کاری ، یعني تکرار واج شناختي و 

ذخیرۀ واج شناختي، نقص دارند ؛ برخي فقط در یک جزء و عده اي در دو جزء. 
بعضی مطالعه ها )آلووی و آلووی ،2010 ؛بلر و رضا 52007 , ؛گترکول آلووی و ویلز6 ، 2006 ؛ 
سوانسون ترینین، نکوچیا و ویلز7  ،2003( نشان داده اند که مشکالت پردازش اجرایی در حافظۀ کاری 

1. Yang
2. Fontroura & Siegel
3. Swanson & German
4. Seigneuric, Ehrlich,  Oakhill, & Yuill
5. Blair & Rezza 
6. Gathercole, Alloway & Willis
7. Swanson,  Trainin,  Necoechea  & Hammill
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موجب عملکرد ضعیف کودکان در خواندن و پیشرفت تحصیلی کم آنها می شود . بول1 )2008( این 
مسئله را بررسی کرد که آیا حافظۀ کاری دانش آموزان پیش دبستانی می تواند پیشرفت تحصیلی آنها  
را در سال اول تا سوم ورود به مدرسه )یعنی هفت تا 10سالگی( پیش بینی کند. برای این کار از دانش 
آموزان با میانگین سنی چهار سال و شش ماه تکالیف شناختی ، ریاضی و خواندن به عمل آمد که تحلیل 
نمودار رشد در این تحقیق نشان داد حافظۀ کوتاه مدت  پیش بینی کنندۀ  مناسبی برای پیشرفت و توانایی 
ریاضی است. تحلیل همبستگی و رگرسیون نیز نشان داد که  حافظۀ کاری نیز عملکرد کلی یادگیری )و 

نه در یک حیطۀ خاص( را پیش بینی می کند.
در مجموع مرور ادبیات و پیشینۀ پژوهش نشان می دهد که رابطۀ بین متغیرهای تحقیق چالش انگیز 
بوده و رابطۀ آنها چندان روشن و شفاف نیست و مستلزم تحقیق و بررسی  بیشتر  است. بنابراین مسئلۀ 
اصلی این پژوهش شفاف  کردن رابطۀ حافظۀ کاری با عملکرد خواندن و چگونگی تأثیر آنها بر پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه در قالب یک مدل تعیین شد. در صورت معنادار بودن فرضیه های 
تحقیق ، یافته های این مطالعه می تواند به والدین و معلمان کمک کند تا  با آموزش هاي رسمی و غیر  
رسمی ، دانش آموزان و کودکان را  ترغیب کنند تا  متناسب با توانایی ذهنی خود، دو زبان را با هم یاد 
بگیرند و تالش کنند همزمان در هر دو زبان پیشرفت و مهارت نسبی کسب کنند. در چنین وضیعتی، هر 
یک از زبان ها به غنی سازی زبان دیگر کمک کرده و مهارت به دست آمده در یک زبان به زبان دیگر 
منتقل می شود. در این صورت فرد می تواند از لحاظ فرهنگی و زبان شناختی دو دنیای متفاوت را درک 
و با گسترده تر و پیچیده تر کردن منابع شناختی خود  موفقیت های تحصیلی را تجربه کند . برای پیش 
بینی احتمال وجود رابطه بین متغیرهای مذکور و  پیشرفت تحصیلی، نخست بر اساس پیشینۀ پژوهش، 
مدلی طراحی و با هدف اندازه گیری میزان ارتباط و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم  حافظۀ کاری و عملکرد 
خواندن بر پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه ، معنادار بودن روابط هریک از متغیر ها و 

برآورد ضرایب و برازش مدل  در قالب سه فرضیه بررسی شد .
1- حافظۀ کاری بر عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دو زبانه )فارسی - ترکی( اثر 

مستقیم دارد. 
2- حافظۀ کاری بر عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یک زبانه )فارسی زبان( اثر 
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مستقیم دارد.
3-بین حافظۀکاری با  عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان یک زبانه ) فارسی زبان( و 

دوزبانه ) فارسی – ترکی(  تفاوت معنادار وجود دارد.

 مدل اولیۀ نمودار مسیرهای پیش بینی شده برای متغیر های تحقیق در شکل 1 نشان داده شده است.

شکل 1. مدل اولیۀ  مسیرهای پیش بینی شده برای متغیرهای تحقیق
روش پژوهش

 هدف اصلی این پژوهش ، بررسی رابطۀ مدل پیشنهادی حافظۀکاری، عملکرد خواندن و پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه است. روش پژوهش از نوع همبستگی و عّلی و در آن از روش 

مدل یابی معادالت ساختاری  استفاده شده است. 
 جامعۀ آماري این پژوهش  را شش هزار و436 دانش آموز پسر دوزبانه )ترکی-فارسی ( ویک 
زبانه) فارسی( که در سال تحصیلی 89-88  در پایۀ پنجم در دبستان های دولتی شهر بجنورد درس 
می خواندند تشکیل می دهند.   از این جامعه با استفاده از فرمول جدول کرجی و مورگان1 )1970( 
نمونه ای به حجم 380 نفر)188نفر دوزبانه و192 نفر یک زبانه( به صورت تصادفی  با استفاده از روش  
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نمونه گیري چندمرحله اي1 انتخاب شد . بدین شکل که از میان دبستان های پسرانۀ دولتی شهر  بجنورد  
هفت دبستان واز هر دبستان سه کالس به صورت تصادفي انتخاب شد. آزمودنی ها برای پاسخ دادن به 
پرسشنامۀ خودگزارش دهی محقق ساخته، از لحاظ زبان همتا و به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول دانش 
آموزان یک زبانۀ فارسی زبانی بودند که در خانه ومدرسه به زبان فارسی صحبت می کردند و گروه دوم 

دانش آموزان دوزبانه )ترکی  -فارسی( بودند. 
روش اجرا

 ابتدا پنج آزمونگر ماهر و با تجربه انتخاب شدند و سپس مراحل ونحوۀ اجرای آزمون های عملکرد 
خواندن و حافظۀ کاری در سه جلسه به دقت به آنها آموزش داده شد .پس از اطمینان از اینکه مشکلی 
وجود ندارد ، پژوهشگر وآزمونگرها پژوهش را اجرا کردند. آنها ابتدا دربارۀ آزمون ها و اهداف آن برای 
آزمودنی توضیح داده و سپس به دلیل ماهیت استرس زای آزمون ها برای دانش آموزان ابتدایی، ذهنیت آنها 
دربارۀ ارزیابی هوشی یا روانی اصالح  کردند. پس از آن آزمون های حافظۀ کاری و خواندن به ، ترتیب ، در 
شرایط یکسان و در اتاقی کاماًل آرام و بدون عوامل مزاحم در یک نشست برای همۀ آزمودنی ها اجرا شد. 

ابزار پژوهش
الف-آزمون سنجش عملکرد خواندن

بر اساس هدف ومبانی نظری تحقیق ، ازبین 11 خرده مولفۀ آزمون سنجش عملکرد خواندن پایۀ 
پنجم، از مجموعه آزمون های سنجش عملکرد خواندن و نارساخواني »نما«) کرمي نوري،مرادی و اکبری 
زردخانه و غالمی،1387( ، پنج عامل) که در جدول 1 مشاهده می شود( به عنوان عوامل سنجش عملکرد 
خواندن  انتخاب شدند. سپس به منظور بررسی روایي سازه و تأیید ساختار عاملي به دست آمده و آزمودن 
قدرت و معناداري سهم هر یک از عوامل در اندازه گیري سازۀ عملکرد خواندن، تحلیل عوامل تائیدي با 
استفاده از برنامۀ لیزرل2 انجام شد.جدول1  شاخص هاي نیکویي برازش الگوي حاصل از تحلیل عوامل 

تأییدي را نشان می دهد که حاکی از نیکویی برازش الگو با داده هاي مشاهده شده است.
جدول1. شاخص هاي نیکویي برازش الگوي اندازه گیري عملکرد خواندن

شاخص تعدیل شدۀ 
نیکویي برازش

شاخص نیکویي 
برازش

ریشۀ خطاي میانگین 
مجذورات تقریب

سطح معناداري درجۀ آزادي مجذورکاي

0/90 0/96 0/03 0/001 5 10 / 94

1. Multistage sampling
2. Lisrel
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همان طور که نتایج جدول 1 نشان می دهد، داده ها برازش مناسبی با الگوي اندازه گیري عملکرد خواندن 
داشتند . به این ترتیب، از متغیر عملکرد خواندن با پنج عامل نسبتاً قوي به عنوان متغیر وابستۀ این تحقیق 

استفاده شد. جدول2 مهمترین پارامترهاي اندازه-گیري سازه را نشان مي دهد.
جدول2. پارامترهاي الگوي اندازه گیري عملکرد خواندن  در تحلیل عوامل تأییدي

t مجذور بارعاملي خطاي معیار Bپارامتراستاندارد bبرآورد پارامتر پارامتر/ عوامل

14** 0/50 0/05 0/71 0/71 آزمون خواندن کلمه ها

22/22** 0/91 0/04 0/95 0/95 آزمون خواندن ناکلمه ها

20/18** 0/82 0/04 0/90 0/90 آزمون درک متن

23/44** 0/96 0/04 0/98 0/98 آزمون حذف آواها

15/60** 0/58 0/04 0/76 0/76 آزمون نشانه هاي حروف 

 P  >0 /01 **

مقادیر پارامتر استاندارد براي هریک از عوامل نشان دهندۀ قدرت بار عاملي آنها روي متغیرعملکرد 
خواندن بوده و مقادیر t بزرگتر از 2 نیز معناداري این سهم را نشان مي دهد. براساس این مقادیر، عوامل 
استخراج شده از آزمون عملکرد خواندن  با توان به نسبت باالیي،عملکرد خواندن  دانش آموزان را اندازه  گیري 

مي کنند. این خرده آزمون ها عبارت اند از :
1 – خواندن کلمه ها

این آزمون شامل سه فهرست 40 کلمه اي است  که در سه سطح کلمه های پربسامد، با بسامد متوسط، 
و کم بسامد در دو فرم موازي الف و ب تهیه شده است. آزمودني باید این کلمه ها را به ترتیب از باال 
به پایین و از راست به چپ تا حد ممکن با تلفظ درست و سریع در زمان معین )دو دقیقه( بخواند. در 
پژوهش حاضر از فرم الف این کلمه ها استفاده شد. هر پاسخ درست آزمودنی یک نمره ، هر خرده آزمون 

40 نمره و آزمون در مجموع 120  نمره دارد.
2 – خواندن ناکلمه ها

در این آزمون، آزمودني باید 40 کلمۀ بی معنا را به ترتیب از راست به چپ و از باال به پایین بخواند. 
فهرست ناکلمه ها در مقابل آزمودني قرار داده می شود و وي باید در حالي که هر ناکلمه را با انگشت خود 
نشان مي دهد آن را درست، دقیق و با سرعت بخواند. به آزمودني گفته مي شود که به معنای کلمه ها توجه 
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نکند و فقط تالش کند آنها را درست و همان طور که هست بخواند. قبل از شروع آزمون اصلي، به عنوان 
تمرین، چند مثال اجرا مي شود تا آزمودني از تکلیف خود و هدف آزمون کاماًل آگاه شود. مدت اجراي 
آزمون اصلي دو دقیقه است . پس از پایان دو دقیقه اجراي آزمون متوقف مي شود. آزمونگر می بایست در 
پاسخ نامۀ مربوطه جلوي گزینه هاي درست یا غلط هر کلمه را عالمت بزند. چنانچه آزمودنی کلمه اي  را 
اشتباه می خواند، آن کلمه با تمام جزئیات و به همان صورتي که  آزمودني خوانده بود )با گذاشتن زیر و 
زبر( یادداشت مي شد. آزمونگر اجازه نداشت که درخواندن ناکلمه ها هیچ گونه دخالت یا کمکي بکند. 

هر پاسخ درست آزمودنی یک نمره داشت و بیشترین نمرۀ فرد در این آزمون 30  نمره بود.
3 – درک متن

این آزمون شامل دو آزمون فرعي و هر یک از آنها شامل یک متن مشترک براي همۀ پایه ها و دو متن 
اختصاصي براي هر پایه است . آزمون متن مشترک دو متن موازي تقریباً مشابه دارد. تعداد کلمه های 
متون 320 و 340 کلمه و براي هر متن هشت سئوال چهار گزینه اي در نظر گرفته شده است. با توجه 
به اینکه هدف نهایي این آزمون) براساس شاخص هاي سرعت و دقت خواندن( ارزیابي عملکرد دانش 
آموزان در خواندن متون مربوط به پایه هاي تحصیلي مورد نظر است، در انتخاب کلمه های آن معیارهاي 
زیر رعایت شد : قابل فهم و متناسب بودن عناوین و محتواي داستان ها با نیاز و گرایش دانش آموزان پایۀ 
پنجم ؛ انتخاب کلمه ها و واژگان داستان ها متناسب با خزانۀ لغات دانش آموزان پایۀ پنجم ؛ هماهنگ  
بودن طول متون با متوني مورد انتظار این پایۀ تحصیلي و آخر طراحی سئوال ها متناسب با سطح درک و 

فهم دانش آموزان این پایه. 
4– حذف آواها

این آزمون شامل 30کلمه است که آزمونگر آنها را یک به یک و با صداي بلند و شمرده می خواند . از 
آزمودني خواسته مي شود که هر کلمه را پس ازحذف صداي مورد نظر و با صداي بلند بالفاصله پس از 
آزمونگر ادا کند. در برخي کلمه ها آوای آغازین )مثل کلمۀ ژاله با حذف صداي / ژ/( و در برخي دیگر 
آواي میاني )مثل کلمۀ سفید با حذف صداي / ف/( یا آواي پایاني )مثل کلمۀ مادر با حذف صداي / ر/( 
حذف می شود. براي درک آزمودني از تکلیف، پیش از آغاز آزمون اصلي ، از چند مثال به عنوان تمرین 
استفاده شد. زمان اجراي آزمون دو دقیقه بود که با خواندن اولین کلمه آغاز و پس از دو دقیقه اجراي 

آزمون متوقف مي شد. هر پاسخ درست آزمودنی یک نمره و در مجموع آزمون 30 نمره دارد.
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5- خرده آزمون نشانه های حرف
این خرده آزمون شامل سه حرف از حروف الفبای فارسی)م ، آ/ا ، ن( است. در این آزمون هر یک از  
این حروف ، که به صورت مجزا با اندازۀ درشت روی کارت نوشته شده، به آزمودنی نشان داده می شود 
و در حالی که آزمونگر با صدای بلند آن را می خواند، از آزمودنی می خواهد تعداد کلمه هایی را که با این 
حرف شروع می شود به یاد آورد. به منظور آشنایی بیشتر آزمودنی با این خرده آزمون از وی خواسته شد 
با استفاده از حروف دیگر مانند )ت ، ش( کلمه ها را تولید کند . آزمونگر کلمه های تولید شدۀ آزمودنی 
را از هر حرف در پاسخ نامه ثبت می کرد. در طول اجرای آزمون، آزمونگر می بایست از هر نوع کمک 
یا مداخله خودداری  کند . ذکر این نکته الزم است که هر دو شکل آ/ ا  روی کارت نوشته شد ، اما فقط 
صدای» آ «تلفظ شد . زمان الزم برای تولید کلمه های مربوط به هر حرف یک دقیقه و مجموع زمان 
برای اجرای این خرده آزمون سه دقیقه است. هر پاسخ درست آزمودنی یک نمره و مجموع این آزمون 

درنهایت 20 نمره دارد.
ب-آزمون شاخص پردازش اطالعات 

 این آزمون با رایانه اجرا می شود ؛ بدین شکل که قطارهایي با واگن هایی که رنگ هاي متفاوتي دارند از 
سمت چپ یک ایستگاه وارد می شوند ، به طوري که یک لحظه قطار دیده نمی شود و سپس در طرف راست 
در حالي که رنگ برخي از آنها تغییر یافته است ظاهر می شوند. هدف تکلیف این است که آزمودنی تشخیص 
دهد که آیا رنگ واگن ها تغییر کرده است یا خیر ؟ البته هر واگن به تنهایي ظاهر مي شود . آزمودنی این تکلیف 
را با فشار دادن یک یا دو کلید مشخص انجام مي دهد. او می تواند قطار را براي مدتي قبل از ورود به ایستگاه 
ببیند. بعد از ورود قطار به ایستگاه و ناپدید شدن آن ، او باید رنگ واگن ها را به  خاطر بسپارد. تکلیف آزمودنی 
با دیدن قطار تصمیم گیري دربارۀ این است که رنگ واگن تغییر کرده است یا خیر. همزمان با این کار، اطالعات 
مربوط به واگن هاي باقي مانده )که هنوز ظاهر نشده اند( باید در حافظۀ کاری نگاه داشته شود. به جز مواردي 
که در آن فقط یک واگن وجود دارد ، هم به یادداري مورد نیاز است و هم پردازش اطالعات. کمیت پردازش 
و مقدار اطالعات مورد نیاز به یادسپاري با افزایش طول قطار زیاد می شود . بنابراین شاخص کارآمدي مؤثر 
حافظۀ کاری با تعداد واگن هایي که به درستي شناسایي مي شوند برابر است. طول هر قطار تا شش واگن افزایش 
مي یابد،  لذا 84  واگن براي اندازه گیري وجود دارد و نمرۀ فرد برابر است با درصد قضاوت هاي درست او 

)گریملی، دهرایی و رایدینگ 8،1 200(.

1. Grimley,  Dahraei  & Riding
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د-  شاخص پیشرفت تحصیلی
برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی، از میانگین نمره های پایان سال دروس ریاضی، فارسی ، علوم به 
عنوان شاخص سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده شد. نمره های این دروس ازکارنامۀ آخر سال دانش 

آموزان استخراج و میانگین آن محاسبه شده است.
یافته ها

در این بخش، ابتدا اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق در گروه های مورد مطالعه ارائه و 
سپس یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق به صورت جداگانه بررسی می شود.

جدول 3 .آمار توصیفی  متغیر عملکرد خواندن و خرده مقیاس های آن در نمونه های یک زبانه، دوزبانه و کل 
متغیر زبان تعداد میا نگین انحراف استاندارد حداقل نمره حداکثرنمره

ریاضی
یک زبانه 192 15/1 2/37 10 19

دوزبانه 188 17/1 1/71 12 20

کل 380 16/1 2/31 10 20

علوم
یک زبانه 192 15/7 1/66 12 19

دوزبانه 188 16/5 1/46 12 19

کل 380 16/1 1/62 12 19

فارسی
یک زبانه 192 16/5 1/85 11 20

دوزبانه 188 17/2 1/62 14 20

کل 380 16/8 1/78 11 20

جدول 4 .آمار توصیفی  مقیاس پیشرفت تحصیلی ، خرده مقیاس های آن و حافظۀ کاری در نمونه های یک زبانه، دوزبانه و کل

متغیر زبان تعداد میا نگین انحراف استاندارد حداقل نمره حداکثرنمره

پیشرفت تحصیلی
یک زبانه 192 47/3 5/11 36 58

دوزبانه 188 50/9 3/77 41 59

کل 380 94/1 4/84 36 59

حافظه کاری
یک زبانه 192 63/2 7/83 48 81

دوزبانه 188 70/1 8/72 51 83

کل 380 66/6 8/96 4 83
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ماتریس همبستگي  متغیرهاي پژوهش، در نمونه های یک زبانه و دوزبانه ، در جداول   5 و 6  گزارش می شوند.

جدول 5. ماتریس همبستگي متغیرهاي  مشاهده  شده و متغیر های مکنون درون زا و برون زا در نمونۀیک زبانه 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1- حافظه کاری 1

2- عملکردخواندن .432** 1

3-پیشرفت تحصیلی .31** .27** 1

4-خواندن ناکلمات .37* .86** .19** 1

5- خواندن کلمات .40** .93** .29** .68** 1

6- درک متن .31** .80** .23** .48** .79** 1

7- حذف آواها .35** .89** .28** .58** .91** .86** 1

8-نشانه های حرف .42** .74** .24** .44** .74** .66** .74** 1

9- ریاضی .28** .34** .91** .27** .35** .26** .33** .28** 1

10- علوم  .32** .26** .90** .21** .27** .20** .25** .21** .82** 1

11- فارسی .19** .086** .77** .16** .15** .16** .14** .15** .49** .55** 1

 P  >0 /05*      P  >0 /01**

جدول 6. ماتریس همبستگي متغیرهاي  مشاهده شده و متغیرهای مکنون درون زا و برون زا در نمونۀ دوزبانه 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1- حافظه کاری 1

2- عملکردخواندن .49** 1

3-پیشرفت تحصیلی .64** .42** 1

4-خواندن ناکلمات .52* .78** .40** 1

5- خواندن کلمات .52** .77** .42** .75** 1

6- درک متن .38** .62** .34** .54** .77** 1

7- حذف آواها .17** .72** .16** .22** .24** .16** 1

8-نشانه های حرف .33** .35** .39** .21** .48** .42** .86** 1

9- ریاضی .52** .29** .84** .21** .32** .25** .14** .44** 1

10- علوم  .65** .44** .72** .47** .49** .39** .17** .32** .45** 1

11- فارسی .32** .026** .77** .27** .20** .17** .17** .16** .50** .29** 1

P  >0 /01**        P  >0 /05*
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جداول  5 و6، ماتریس همبستگي متغیرهاي مشاهده شده و متغیرهای مکنون درون زا و برون زا را 
در در نمونۀ یک زبانه ودوزبانه نشان می دهد . این مقدار در هر دو گروه و در همۀ متغیرها در سطح  1 
0/0و  5 0/0 معنادار است. بیشترین همبستگی ها در هر دو گروه عبارت بود از همبستگی بین خواندن 
کلمه ها با نمرۀ کلی93/. برای عملکرد خواندن گروه یک زبانه و همبستگی بین خرده مقیاس نشانه های 
حرف با خرده مقیاس حذف آواها  با نمرۀ 86/. برای گروه دوزبانه . کمترین همبستگی ها در گروه یک 
زبانه به خرده مقیاس فارسی درمتغیر پیشرفت تحصیلی با خرده مقیاس حذف آواها در متغیر عملکرد 
خواندن)15/.( و در گروه دوزبانه ها به همبستگی میان خرده مقیاس ریاضی با خرده مقیاس حذف آواها 

)14/.( مربوط بود.
 همان طور که نتایج جدول نشان می دهد ،مقدار  همبستگي بین حافظۀ کاري و عملکرد خواندن  در 
یک زبانه ها 43/. و در دوزبانه ها 49/. بود .همچنین در مدل مفروض، همبستگي متغیرهاي پیش بینی 
کننده )حافظۀ کاري وعملکرد خواندن ( با  متغیر مالک )پیشرفت تحصیلي( در یک زبانه ها به ترتیب  
0/31 و 0/27 و در دو زبانه ها به ترتیب  0/64و 0/42به دست آمد.این یافته نشان می دهد که همبستگی 
متغیرهای مکنون در گروه دوزبانه بیشتر است.در این بخش، یافته های هر فرضیه به صورت جداگانه ارائه 

می شود.
فرضیۀ اول: حافظۀکاری بر عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه )فارسی 

-ترکی( اثر مستقیم دارد.
جدول 7. آماره های برازش مدل پیشنهادی در گروه دوزبانه

شاخص تعدیل شدۀ 
نیکویي برازش

شاخص نیکویي 
برازش

ریشۀ خطاي میانگین 
مجذورات تقریب

سطح معناداري درجۀ آزادي مجذورکاي

0/91 0/98 0/03 0/001 31 85 / 5

آمارۀ حاصل از برازش مدل پیشنهادی در گروه دوزبانه، حاکی از مناسب بودن مدل پیشنهادی برای 
این گروه است. .آمارۀ مجذورخی معنادار نبود که نتیجه می گیریم یافته ها با مدل نظری پیشهادی سازگار 
است. آمارۀ شاخص نیکویي برازش طبق مالک مربوط به آن نزدیک یک )98 /0( است و آمارۀ شاخص 
تعدیل شدۀ نیکویي برازش نیز بیشتر از 0/90 قابل قبول بود. ریشۀ خطاي میانگین مجذورات تقریب 
نیز مقدار کمی )نزدیک به صفر، کمتر از 0/05( را به خود اختصاص داد که قابل قبول است، لذا می توان 
نتیجه گرفت این مدل در نمونۀ دوزبانه برازش مناسبی دارد . با توجه به برازش مدل و مناسب بودن آن 
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برای این نمونه ،مدل اندازه گیری متغیرهای نهفته و مشاهده شده و ضرایب مسیر آنها در گروه یک زبانه 
بررسی می شوند.

مدل ساختاری و اندازه گیری متغیرهای نهفته و مشاهده  شده در گروه دوزبانه   

   ** )P >0/01( شکل 2 . مدل ساختاری و اندازه گیری متغیرهای نهفته و مشاهده شده در گروه دوزبانه
* اعداد داخل پرانتز ارزش t  و اعداد بیرون پرانتز ضرایب مسیر و بار های عاملی را نشان می دهند.

نتایج به دست آمده از مدل اندازه گیری متغیرهای نهفته و مشاهده شده نشان می دهد که ضرایب مسیر 
و بارهای عاملی مناسب و در سطح 1 0/0 معنادار است. همچنین نسبت های بحرانی)T( متغیرهای نهفته 
و  مشاهده شده  بزرگتر از دو و معنادار است. این یافته ها نشان می دهند که حافظۀ کاری دوزبانه ها بر 
پیشرفت تحصیلی و عملکرد خواندن  آنها مؤثر است . همچنین معنادار بودن بارهای عاملی سنجه ها نیز 
حاکی از آن است که مدل اندازه گیری پیشنهادی برای سنجش و برازش متغیرهای نهفته مناسب بوده 
و این شاخص  توانسته متغیرهای مذکور را به خوبی اندازه بگیرد. نتایج تحلیل مسیر  نشان می دهد که 
اثر غیرمستقیم متغیر حافظۀ کاري بر پیشرفت تحصیلي از طریق عملکردخواندن 0/21 به دست آمده که 
معنادار است. نتایج تحلیل مسیر مستقیم  بین متغیر نهفتۀ برون زا و متغیرهای درون زا نشان می دهد که 

پردازشفارسیریاضیعلوم
 اطالعات

نشانه های حذف آواهادرک متنخواندن نا کلیاتخواندن کلمات
حروف

عملکرد
خواندن

پیشرفت
تحصیلی

حافظه
کاری

./65)2/06(

./50)2/22( ./43)3
/08(

./73)5/69( ./79)12/65(

./62)7/63(./58)8/61( ./66)8/50(./68)8/59(
./61)8/65(

./79)12/55(
./81)13/85(
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ضرایب مسیر بین این متغیرها معنادار است. بیشترین  ضرایب مسیر  بین حافظۀ کاری و پیشرفت تحصیلی 
)65 /0( و کمترین ضریب مسیر بین عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی)43 /0( برقرار است.  

فرضیۀ  دوم : حافظۀ کاری بر عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یک زبانه  ) فارسی 
زبان( اثر مستقیم دارد.

برای پاسخ دادن به این پرسش که آیا الگوی آزموده شده با داده های جمع آوری شده در نمونۀ یک زبانه 
برازش دارد، ابتدا آماره های برازش مدل پیشنهادی تحقیق  در گروه یک زبانه بررسی می شود.

جدول 7. آماره های برازش مدل پیشنهادی در گروه یک زبانه
شاخص تعدیل شدۀ 

نیکویي برازش
شاخص نیکویي 

برازش
ریشۀ خطاي میانگین 

مجذورات تقریب
سطح معناداري درجۀ آزادي مجذورکاي

0/91 0/95 0/03 0/001 31 95 / 8

نتایج مربوط به برازش مدل پیشنهادی تحقیق در گروه یک زبانه نشان می دهد که مدل پیشنهادی برای 
این گروه  برازش مناسبی دارد، بنابراین، می توان مدل اندازه گیری وضرایب مسیر متغیرهای نهفته و 

مشاهده شده را دراین گروه بررسی کرد. 
مدل ساختاری و اندازه گیری متغیرهای نهفته و مشاهده  شده در گروه یک زبانه 

 **) P >0/0 1 (شکل 3 .مدل ساختاری و اندازه گیری متغیرهای نهفته و مشاهده شده در گروه یک زبانه
*اعداد داخل پرانتز ارزش t  و اعداد بیرون پرانتز ضرایب مسیر و بارهای عاملی را نشان می دهند.

پردازشفارسیریاضیعلوم
 اطالعات

نشانه های حذف آواهادرک متنخواندن نا کلیاتخواندن کلمات
حروف

عملکرد
خواندن

پیشرفت
تحصیلی

حافظه
کاری

./30)2/06(

./43)2/21( ./27)3
/08(

./79)5/69( ./86)12/65(

./69)7/63(./59)8/61( ./77)8/50(./75)8/59(
./65)8/65(

./81)12/55(
./87)13/86(
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نتایج به دست آمده از مدل اندازه گیری متغیرهای نهفته و مشاهده شده نشان می دهد که ضرایب 
مسیر و بارهای عاملی مناسب و در سطح 1 0/0 معنادار است. نسبت های بحرانی)T( متغیرهای نهفته و  
مشاهده شده  نیز بزرگتر از دو و معنادار است . این یافته ها نشان می دهند که حافظۀکاری یک زبانه ها بر 
پیشرفت تحصیلی و عملکرد خواندن  آنها تأثیر دارد . معنادار بودن بارهای عاملی سنجه ها نیز حاکی از آن 
است که مدل اندازه گیری پیشنهادی برای سنجش و برازش متغیرهای نهفته مناسب بوده و این شاخص به 
خوبی توانسته است متغیر های مذکور را اندازه بگیرد. در این مطالعه، عملکرد خواندن به عنوان یک متغیر 
واسطه ای بین حافظۀ کاري و پیشرفت تحصیلي بررسی شد. اثر غیرمستقیم متغیرحافظۀکاري بر پیشرفت 
تحصیلي  0/12 به دست آمد که در سطح   5 0/0 معنادار است. به عبارت دیگر، حافظۀکاري یک زبانه 

ها با واسطۀ عملکرد خواندن می تواند بر پیشرفت تحصیلي آنها اثر  بگذارد.
بررسی نتایج تحلیل مسیر مستقیم بین متغیر نهفتۀ برون زا و متغیرهای درون زا نشان می دهد که هرچند 
ضرایب مسیر بین این متغیرها زیاد باال نیست ، اما معنادار است . با این حال، بیشترین  ضرایب مسیر بین 
حافظۀ کاری و عملکرد خواندن 43 /0 است که نشان می دهد افزایش ظرفیت حافظۀ کاری می تواند به 
عملکرد بهینه در خواندن ، و کاهش ظرفیت حافظۀ کاری به اختالل یا نقص در عملکرد خواندن افراد یک 
زبانه منجر شود. اما کمترین ضریب مسیر علی بین عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی27 /0 بود ؛ یعنی 
هرچند عملکرد خواندن می تواند یکی از دالیل معنادار پیشرفت تحصیلی باشد، اما دلیل علی بسیارقوی 
نیست ؛ به همین دلیل، عملکرد خواندن نمی تواند به اندازۀ حافظۀ کاری پیشرفت تحصیلی افراد یک 
زبانه را پیش بینی کند . مسیر علی بین حافظۀ کاری و پیشرفت تحصیلی30 /0 و در سطح1 0/0 معنادار 
است. به عبارتی، تأثیر عملکرد حافظۀ کاری بر  پیشرفت تحصیلی را نشان می دهد ؛ یعنی افزایش عملکرد 
حافظۀکاری به افزایش پیشرفت تحصیلی، و ضعف عملکرد حافظه کاری به افت پیشرفت تحصیلی 
می انجامد. مجموع نتایج به دست آمده از آزمون فرضیۀ برازش مدل آزمون شده در گروه یک زبانه نشان 
دهندۀ معناداری و برازش مناسب داده های به دست آمده از این گروه با مدل پیشنهادی است. بنابراین 

مدل فوق برای این گروه پذیرفتنی است.
فرضیۀ سوم:  بین حافظۀ کاری با عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان یک زبانه) فارسی 

زبان( و دوزبانه ) فارسی –ترکی(  تفاوت معنادار وجود دارد.
 به منظور کسب اطمینان از وجود تفاوت معنادار بین متغیرهای تحقیق در دو گروه یک زبانه و دوزبانه، 
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از تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد که نتایج آن در جداول 8  و 9 آمده است.
جدول 8 .آزمون تحلیل واریانس یک راهه، برای عملکرد خواندن و متغیرهای مشاهده شدۀ آن در 

گروه های یک زبانه و دوزبانه 
متغیر/ خرده  متغیر منبع تغییرات درجه آزادی میا نگین مجذورات F

عملکرد خواندن
بین گروهی 1 39448/95 29/87**

درون گروهی 378 249609/33

کل 380 289058/28

خواندن کلمات
بین گروهی 1 1190/27 28/30**

درون گروهی 378 7946/52

کل 380 9136/79

خواندن ناکلمات
بین گروهی 1 2893/25 10/00**

درون گروهی 378 54658/96

کل 380 57552/22

پربسامد
بین گروهی 1 170/87 4/03**

درون گروهی 378 8012/23

کل 380 8183/11

بسامد متوسط
بین گروهی 1 501/83 12/72**

درون گروهی 378 7454/43

کل 380 7956/26

بسامد کم
بین گروهی 1 337/04 9/02**

درون گروهی 378 7060/44

کل 380 7397/48

درک مطلب
بین گروهی 1 928/86 31/73**

درون گروهی 378 5532/38

کل 380 6461/24
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حذف آواها
بین گروهی 1 1868/03 7/01**

درون گروهی 378 50353/18

کل 380 52221/21

نشانه ها حرف
بین گروهی 1 1360/08 108/43**

درون گروهی 378 2370/53

کل 380 3730/61

 ** ) P >0 /01( 

جدول 9 .آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای حافظۀ کاری ،پیشرفت تحصیلی  و متغیرهای مشاهده شدۀ آن 
در گروه های دوزبانه و یک زبانه 

متغیر/ خرده  متغیر منبع تغییرات درجه آزادی میا نگین مجذورات F

ریاضی
بین گروهی 1 400/69 46/42**

درون گروهی 378 1631/10

کل 380 2031/80

علوم
بین گروهی 1 64/15 12/98**

درون گروهی 378 934/02

کل 380 998/17

فارسی
بین گروهی 1 55/46 9/07**

درون گروهی 378 1155/22

کل 380 1210/69

پیشرفت تحصیلی
بین گروهی 1 1256/21 30/98**

درون گروهی 378 7663/15

کل 380 8919/37

حافظۀ کاری
بین گروهی 1 4583/16 33/38**

درون گروهی 378 25946/79

کل 380 30529/95

P   >0 /01 **
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یافته های به دست آمده از تحلیل واریانس)جداول 8 و 9 ( وجود تفاوت معنادار)F( در تمام متغیرهای 
نهفتۀ برون زا و درون زا و متغیرهای مشاهده شده، به غیر از حذف آواها  و خواندن کلمه های پربسامد  ) 
در متغیر عملکرد خواندن( ، را نشان می دهند. بنابراین، با توجه به این تفاوت و همچنین میانگین به دست 
آمده از هر دو گروه )جدول 3 ( ، می توان گفت دانش آموزان دوزبانه در تمامی مؤلفه ها بر دانش آموزان 

یک زبانه برتری دارند .
بحث ونتیجه گیری

نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که حافظۀ کاری بر عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی افراد یک 
زبانه و دوزبانه تأثیر مستقیم ومعنادار دارد و مدل پیشنهادی ، مدل مناسبی برای تبیین گروه های دانش 
آموزان  یک زبانه و دوزبانه به شمار می رود . این یافته ها یا یافته های تحقیقات گروپر و تانوک 1 ) 9200( 
؛ سوانسون و اوکونور) 9200 ( ؛پاسالونگی و سیگل)4 200( ؛ سوانسون و جرمن)7200( همسوست. از 
این یافته ها می توان به نقش مؤثر و مثبت متغیرهای شناختی ، از جمله حافظۀ کاری، در عملکرد خواندن 

دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه پی برد.
همان طور که در یافته های تحقیقات فوق اشاره شد، برخورداری از ظرفیت حافظۀ کاری نیاز به توجه 
و تمرکز زیاد و قدرت پردازش شناختی مناسب دارد . افرادی که ظرفیت حافظۀ کاری زیادی دارند، 
کلمه ها و کدهای مختلف یادگیری )مانندکدهای آوایی،بصری فضای ومعنایی( را بهتر در حافظه ذخیره 
و پردازش می کنند و درنتیجه هنگام خواندن تمرکز بیشتری بر آواها و معنای کلمه ها و همچنین ترکیب 
کلمه ها دارند ، سرعت پردازش آنها نیز به دلیل متمرکز کردن توجه و کسب مهارت زیاد افزایش می 
یابد وعملکردشان در خواندن و درک مفاهیم مناسب است.این افراد از لحاظ تحصیلی نمره های بهتری 

می گیرند و پیشرفت تحصیلی بهتری دارند.
 حجم وسیعی از پژوهش ها )فراری و پاالدینو 2007،2؛ پاالدینو، 2005( نشان می دهند که حافظه به 
طور معنادار متأثر از مهارت های زبانی و یادگیری زبان دوم است. یادگیری زبان دوم نیز غالباً با افزایش  
عملکرد مدار آوایی همراه است و موجب می شود که ذخیرۀ صداهای شنیداری و اشکال کلمه های فرد 
دوزبانه گسترده تر شود. بعالوه، این مطالعات نشان داده اند که دوزبانگی مهارت های شناختی وقدرت 
پردازش اطالعات)مانند حل مسئله ،تفکر انتقادی، انعطاف پذیری و خالقیت( را در کودکان افزایش       

1. Gropper & Tannock
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می دهد. همچنین نشان داده شده است که توانایی دوزبانه ها در ایجاد تعادل و تعامل بین دو زبان باعث 
شده است که توانایی عملکردهای شناختی آنها )مانند تشخیص و به یادآوری( بیشتر از یک زبانه ها باشد. 
براساس یافته های دی بنی1  و پاالدینو)2000( افراد دارای ظرفیت حافظۀ باال می توانند تفکرات مخرب و 
بازدارندۀ توجه را بهتر مدیریت کنند و مانع از تأثیر منفی آنها بر عملکرد حافظه شوند ، اما میزان تمرکز و 
توجه افرادی که نمی توانند افکار مزاحم و بی ارتباط با تکلیف یادگیری را از ذهن خود حذف کنند کاهش 
می یابد ، زیرا قسمتی از ظرفیت حافظۀ آنها صرف پردازش موضوعات غیرمرتبط می شود و به همین دلیل 
عملکردشان در تکالیف یادگیری و خواندن ضعیف تر است . این افراد از لحاظ شناختی خود را افراد کم 
مهارت می دانند و درنتیجه خودپنداره و عزت نفس تحصیلی آنها کاهش یافته و عملکرد تحصیلی شان به 

دلیل کاهش انگیزه و سایر متغیر های شناختی پایین می آید.
 بسیاری از تحقیقات حوزۀ شناختی) آلووی و همکاران ، 9200 ؛کروملی2 ،2005  ؛ دارلین ، موس و 
بریتون3 ،2008؛  تیلمن و همکاران4 ، 2008( حافظۀ کاری و پیشرفت تحصیلی را دو متغییر به شدت 
مرتبط، با همبستگی معنادار و دارای ساختارهای مجزا می دانند. از دیگر نتایج تحلیل مسیر این است که بین 
حافظۀ کاری و پیشرفت تحصیلی افراد یک زبانه و دوزبانه تأثیر مستقیم ومعنادار وجود دارد. دراین راستا 
تحقیقات سوانسون و آلووی )زیر چاپ( نیز نشان می دهد که  حافظۀکاری پیش بینی کنندۀ خوبی برای 
پیشرفت تحصیلی است. یافته هاي اسدزاده )1388( بین ظرفیت حافظۀکاری دانش آموزان و عملکرد 
تحصیلي آنان در معدل کل دروس رابطۀ مثبت و معنادار نشان داد ، به این معنا که عملکرد تحصیلي دانش 
آموزاني که ظرفیت حافظۀ فعال باالتری داشتند بهتر بود و متقاباًل دانش آموزاني که عملکرد تحصیلي 
بهتری داشتند، از ظرفیت حافظۀ فعال بیشتری برخوردار بودند . رایدینگ، اسدزاده، گرملي و بانر 5)2001( 
نیز طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان با ظرفیت حافظۀ زیاد در دروسي مانند ریاضی ، 
علوم و فارسی، عملکرد تحصیلي بهتری دارند. کاریتي،کرونولدی،دی بنی ورومانو 6 )2005(، روهده و 
تامسون 7)2007( در بررسی های خود نشان دادند که آزمودني هایي با ظرفیت حافظۀ زیاد در مقایسه با 

1.  De Beni
2. Cromley
3. Darlin, Moses & Breton
4. Tillman, Nyberg, & Bohlin
5. Riding, Asadzadeh Dahraei , Grimley & Banner
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آزمودني هاي دارای ظرفیت حافظۀکاری کم، در درک مطلب و یادآوري اطالعات کمتر اشتباه می کنند و 
پیشرفت تحصیلی بهتری دارند. به عقیدۀ  روهده و تامسون)2007(، در ادبیات تحقیقات شناختی غالبا 
سه ساختار شناختی بسیار مهم وجود دارد که توانایی های شناختی اختصاصی نامیده می شوند . این 
ویژگی  ها،که می توانند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر گذاشته و آن را پیش بینی کنند، عبارت اند 
از حافظۀ کاری، سرعت پردازش و توانایی های فضایی . نتایج تحقیقات آنها نشان داد که از بین این سه 
مؤلفه ، حافظۀ کاری بیشترین اثر را بر پیشرفت تحصیلی دارد و بهتر آن را پیش بینی می کند ، با این حال 
، توانایی های شناختی عمومی نمی توانند کاماًل یکدیگر را پیش بینی کنند و نیز قادر به پیش بینی بیش از 
50 درصد  واریانس پیشرفت تحصیلی نیستند.  نقایص و نارسایی های حافظۀ کاری، که در بسیاری موارد 
به عملکرد تحصیلی نامناسب می انجامد ، مربوط به مشکالت خواندن، یادگیری و عدم تمرکز است .به 
عبارت دیگر، نارسایی های عملکرد حافظه ،که غالباً  براثر عدم  تمرکز ایجاد می شود، بر توانایی خواندن، 
درک مطلب، یادآوری و پردازش فرد تأثیر منفی می گذارد و باعث عملکرد تحصیلی پایین وی می شود.

یافته های تحقیق حاضر نیز نشان داد که دانش آموزان  دارای عملکرد تحصیلی پایین ، اشتباه های 
زیادی در تکلیف حافظه و خواندن داشتند و نمرۀ کمتری نیز گرفتند . پژوهش های قبلی ) فریدمن و 
میاک1 ،2004؛گترکول و همکاران ، 2006؛ اندرسون 2007،2 ؛ بلر و رضا3 ،2007( نیز این رابطه را به 
خوبی نشان داده اند. بسیاری از محققان)آرکیبالد4  و گترکول، 2006؛ آردیال5 ،2003؛ گیربائو و اسکوارتز6 
،2005؛ هرمن و همکاران؛ 2008 ؛کنهرت و بیت 2002،7؛ کنهرت ،ویندسون و کیم8 ، 2006 ؛ مارتین 
ری.و بیالستوک9 ،2008؛ مارلین،2007 ( بر این باورند که زبان و مهارت های زبانی تاثیر بسزایی بر 
ظرفیت حافظه ، توانایی خواندن و عملکرد تحصیلی  دانش آموزان دارند و می تواند پیش بینی کنندۀ بسیار 
نیرومندی برای این سه متغیر باشند. تحقیقات )کین ،اوکهیل و برایانت10 ،2004؛ مارتین ری و بیالستوک 
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،2008( نشان می دهند که عملکرد ضعیف در حافظه ، خواندن و تحصیل می تواند به ضعف مهارت  های 
زبانی مربوط باشد.بسیاری از تحقیقات حوزۀ دو زبانگی)کارلسون و ملتزوف 2008،1؛ آردیال2 ،2003؛ 
پاالدینو و کرنولدی3 ،2004؛ سوانسون و همکاران، 9200( نشان داده اند که عملکرد دوزبانه ها در تکلیف 
حافظۀکاری در مقایسه با یک زبانه ها بهتر است . مثاًل، مارتین ری و بیالستوک )2008( عقیده دارند 
تجربۀ درازمدت دوزبانه ها در استفادۀ منظم و برنامه ریزی شده از دو زبان به آنها کمک می کند تا توجه 
کنترل شدۀ بهتر و بیشتری داشته باشند و تحت فشار تداخل مجبور شوند مستقیماً بر موضوع های اصلی 
و مرتبط تمرکز کنند و از تمرکز انرژی و ظرفیت حافظه بر موضوع های پراکنده و غیرمرتبط بپرهیزند . 

 یافته های تحقیق حاضر نیز  همسو با تحقیقات فوق نشان داد که عملکرد دانش آموزان دوزبانه در 
تکلیف حافظۀ کاری بهتر از یک زبانه هاست.همپچنین نتایج تحقیق همسو با یافته های سوانسون )2004( 
؛ مارتین ری و بالستوک )2008( ؛ کونهرت و همکاران )2006 ( ؛ )گیربائو و اسکوارتز )2006( نشان 
می دهد که دانش آموزان دوزبانه که ظرفیت حافظۀ کاری بیشتری دارند ، در عملکرد خواندن )یعنی دقت 
و سرعت در خواندن کلمه های با بسامدهای متفاوت، ناکلمه ها و آواها و همچنین درک مطلب( ماهرترند  
، لذا موفقیت تحصیلی آنها نیز بیشتر ازگروه دانش آموزان یک زبانه است.یافته های این تحقیق مببین این 
موضوع است که افراد دوزبانه به دلیل تمرکز بیشتر بر ساختار نحوی و معناشناختی زبان ، از قابلیت های 
شناختی خود در مقایسه با همساالن یک زبانۀ خود بهتر استفاده کرده  و در نتیجه پیچیدگی های زبانی را 
بهتر درک می کنند و می توانند همزمان به مقایسۀ دو زبان بپردازند . این افراد می توانند توانایی مدیریت 
زبانی ، مهارت ها و دانش زبانی خود را در زمینۀ کلمه ها،اصطالح ها ، صداها ، آواها و سایر نمادهای 
زبانی توسعه دهند و پیشرفت شناختی  و تحصیلی خود را تأمین  کنند. از طرفی، دوزبانه  ها به دلیل استفادۀ 

مستمر از زبان ، کمیت و کیفیت درک شناختی  خود را افزایش می دهند .
همچنین یافته های این تحقیق همسو با دیدگاه های مربوط به دو زبانه ها نشان می دهد که برخورداری 
از ساختار نحوی و معنایی گسترده و متنوع و داشتن یک یا دو کلمه برای یک مفهوم خاص ، دامنۀ مفاهیم 
و تداعی های بین کلمه ها و اصطالح ها و درک بیشتر کلمه ها را افزایش می دهد ، در نتیجه قابلیت های 
این دانش آموزان از نظر گسترش آگاهی های زبانی، سیالی کالمی، انعطاف پذیری زبانی و تفکر شناختی 

بیشتر از همساالن تک زبانه شان است .
1. Carlson & Melttzoff
2. Ardila
3. Cornoldi

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه نوآوری های آموزشی. شمارة35، سال نهم، پائیز1161389

از دیگر علل برتری حافظۀکاری دوزبانه ها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی ،همسو با یافته های بکمن، 
هولینگ و کوهن1 ) 2007(  ، توانایی آنها در یکپارچه سازی و ایجاد ترکیب هماهنگ و مشترک اطالعات، 
از خرده نظام های گوناگون به صورت بازنمایی های ذهنی و کالمی است، یعنی  اطالعاتی که در دامنه 
ای از کانال های حسی مستقل و جداگانه به هم پیوند می خورند، با یکدیگرترکیب شده و مهارت های 
شناختی افراد دوزبانه را برای انجام دادن تکالیف شناختی باال می برند.در نتیجه این افراد اطالعات زیاد را 
در واحدهای کوچک سازمان دهی کرده و آنها را بهتر به یاد می سپارند و سریع تر وبهتر هم به یاد می آورند.
در تأیید یافته های فوق، برندون ، اشمایکل ، راکل، ولوخوف، هلث ودماری2  )2007( نیز بیان کردند 
که دوزبانه ها به دلیل استفاده های متنوع و مکرر از بخش مرور آواشناختي و تداعی کلمه های مشابه در 
دو زبان، کلمه های هر دو زبان را بهتر به خاطر می سپارند، به یاد می آورند و بازشناسی می کنند؛ در حالی 
که یک زبانه ها در یادآوری و بازشناسی کلمه های مشابه توانایی کمتری دارند. دلیل وقوع این پدیده ، که 
اثر تشابه آواشناختي نامیده می شود، استفادۀ یک زبانه ها از رمزهای آواشناختی محدود به منظور ذخیره 
و بازیابی بهتر آواها ، کلمه ها و جمله هاست.از این رو، یک زبانه ها در مراحل ذخیره سازي و بازیایي از 
منابع اطالعاتی محدودتری استفاده می کنند و در برقراری تداعی معنایی و آوایی نیز کارایی کمتری دارند. 
موضوع دیگری که تا حدی می تواند برتری حافظۀ کاری دوزبانه ها را تفسیر و پیشرفت تحصیلی و 
عملکرد خواندن آنها را پیش بینی و تبیین کند ، رسمی بودن زبان دوزبانه های تحقیق حاضر است . به 
عبارت دیگر ، از آنجا که فارسی، زبان مادری و زبان اول دوزبانه های این تحقیق بود، نمونه ها از معایب 
دوزبانگی و عدم یادگیری زبان رسمی و عدم برقراری ارتباط مؤثر با آن تا حد زیادی دور بودند، یعنی از لحاظ 
فرهنگی و روان شناختی هنگام برقراری ارتباط با افراد خانواده و سایر افراد جامعه دچار مشکل نمی  شدند و 
می توانستند در هرنقطه ای از کشور با فرهنگ عمومی و مورد پذیرش عامۀ مردم ارتباط برقرار کنند. این 
مسئله خودپندارۀ مثبت و عزت نفس زیادی به فرد دوزبانه می دهد و باعث می شود فرایند یادگیری های 
اجتماعی وی به افراد و موقعیت های خاص محدود نشود.از طرفی، این دوزبانه ها عالوه بر توانایی 
برقراری ارتباط مؤثر با سایر افراد ، می توانستند با افراد آشنا و خویشاوندان خود به زبان بومی هم حرف 
بزنندکه این ارتباط خود به افزایش مهارت های فرهنگی همراه با یادگیری آداب ، رسوم، رفتارها و باورهای 

1. Beckmann, Holling& Kuhn
2. Brandon , Schmeichel, Rachael ,Volokhov, Heath & Demaree
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متفاوتی می انجامد که هر کدام از لحاظ اجتماعی نوعی تجربه و دانش به شمار می رود و به فرد این امکان 
را می دهد که در موقعیت های ناآشنا از این دانش و تجربه استفاده کند .

نکتۀ قابل توجه دیگر از بُعد آموزشی این است که دوزبانه های همزمان ، هنگام ورود به مدرسه تا حد 
زیادی مشکل یادگیری، خواندن، درک مفاهیم ، معانی، ساختار دستوری و تلفظ ندارند، از این رو برتر از 
همساالن یک زبانۀ خود هستند و می توانند در زمینه های آموزشی از تجارب فرهنگی و ذخیرۀ زبانی بهرۀ 
بیشتری ببرند. در این ارتباط، کارلسون و ملتزوف)2008( معتقدند دوزبانه ها با توجه به داشتن ساختارهای 
شناختی و طرح واره های فرهنگی و اجتماعی بیشتر ، بهتر می توانند از اصول فراشناختی یادگیری )مانند 

برقراری تداعی بین کلمه ها ، رمز گردانی  و بسط معانی( استفاده کنند.
به نظر بیالستوک و فنگ  1 )2009( ، یادگیری یک زبان با یادگیری فرهنگ آن زبان همراه است ، بنابراین 
،دوزبانه ها عالوه بر مفاهیم معنایی ، دستوری و آوایی زبان دوم، از بعد فرهنگی نیز با سرودها، آهنگ ها 
،نواها وشیوه های ارتباطی زبان دوم آشنا می شوند و می توانند برای یادگیری بهتر از شخصیت های 
فرهنگی آن زبان ) شاعران ، نویسندگان، نوازندگان و بازیگران( به عنوان الگو استفاده کنند و دانش به 
دست آمده از این روش را به موقعیت های مشابه تعمیم دهند و به عنوان یک مهارت فراشناختی ، فرایند 
یادگیری و پیشرفت تحصیلی خود را تسهیل کنند.از طرفی دوزبانه ها به دلیل آشنایی با دو زبان ، به منابع 
آموزشی و فرهنگی بیشتری دسترسی دارند و برای افزایش آگاهی های خود می توانند الگوهای بیشتر و 

متنوع تری برای یادگیری و ارتقای شخصیت خود در اختیار داشته باشند. 
یکی از دالیل دیگر برتری حافظۀ کاری دوزبانه های همزمان ، در پیش بینی متغیرهای وابسته ، با استناد 
به مطالعه های کونهرت)2010 (، غنای محیط زبانی دانش آموزان دوزبانۀ بجنورد از نظر میزان استفاده از 
هر دو زبان است. از این منظر ، فراوانی به کارگیری هر دو زبان در افزایش توان و کارآمدی زبانی فرد 
دوزبانه نقش مهمی ایفا می کند. به عبارت دیگر، شخص دوزبانه به دلیل بهره مندی از شرایط یکسان 
برای استفاده از هر دو زبان، از مزایای شناختی و رشدی این متغیر نیز بهره مند شده و از آثار منفی آن در امان می ماند . 
مارتین ری و بالستوک) 2008 ( نیز در تأیید این مسئله نشان داده اند که اثر مثبت دوزبانگی هنگامی بیشتر 
آشکار می شودکه از هر دو زبان روزانه و تقریباً به یک اندازه استفاده شود. چنانچه میزان استفاده از زبان 

اول یا زبان دوم به تدریج کم شود، به همان اندازه بر کارایی زبانی فرد در هر دو زبان تأثیر می گذارد. 

1. Bialystok & Feng
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از سوی دیگر، همان طور که بالستوک و فنگ  )2009( مطرح کرده اند هر زبان مجموعه ای از رفتارها 
مانند گفتارهای عامیانه، ضرب المثل، داستان ، تاریخچه و سنت های منحصر به فرد )از قبیل روش های 
مالقات و احوال پرسی، جشن های ازدواج تولد و مرگ ( به همراه دارد . هر کدام از این رفتارها قابلیتی در 
فرد دوزبانه ایجاد و به وی کمک می کند تا عقاید و باورهای متفاوت هر دو زبان را تجربه و آنها را پردازش 
کند و تجارب و گستردگی و انعطاف پذیری شناختی خود را افزایش دهد ، بنابراین از بُعد آموزشی، این 
قابلیت همراه با توانایی انتقال و تعمیم تجارب ، دانش نحوی ، آوایی ، معنایی و فرهنگی- اجتماعی از 
یک زبان به زبان دیگر موجب می شود فرد دوزبانه در زمینۀ تحصیلی نیز تفکر پیچیده ودید وسیع تری 

داشته باشد و درنتیجه موفقیت تحصیلی بیشتری کسب کند.
از دیگر پیامدهای آموزشی مهم یافته های این تحقیق، روشن شدن ضرورت بررسی عملکرد حافظه 
و خواندن دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه  ای است که عملکرد تحصیلی مناسبی ندارند ، زیرا بر 
اساس تحقیقات مختلف)برای مثال، حداد و جوا ،2010( ، بسیاری از مشکالت این دانش آموزان ناشی از 
نارسایی های خواندن و متغیرهای شناختی)مانند عملکرد حافظه( آنهاست و از آنجا که تشخیص مشکل ، 
مهمترین گام در یافتن راه حل است، ارزیابی حافظه و توانایی خواندن کودکانی که ضعف تحصیلی دارند 

بسیار اهمیت دارد.
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