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Comparison of Short-Term Memory, Reading Performance and 

Academic Achievement in Early Bilingual and Monolingual 

Students

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to compare short-term memory, 

reading performance and academic achievement of bilingual and 

early monolinguals and to provide an explanatory model in bilingual 

and bilingual male students. 

Materials and Methods: A total of 380 fifth grade students (188 

Persian-Turkish bilingual and 192 Persian monolingual) students in 

Bojnourd were selected as a research sample using multi-stage 

cluster sampling. To measure short-term memory, complex Ray and 

Street (ROCFT) forms were used, to measure reading performance, 

reading and dyslexic performance tools (Nema) and mean year-end 

scores of mathematics, Persian and science courses were used to 

measure academic achievement. Structural equation modeling 

method was used to analyze the data. 

Findings: The results show that in both groups, the direct effect of 

short-term memory on academic achievement and the indirect effect 

of short-term memory on academic achievement through reading 

performance was positive and significant. In both groups, the 

highest path coefficient was observed between short-term memory 

and academic achievement and the lowest coefficient between 

reading performance and academic achievement. Bilinguals had 

scores on all components except the subscales for removing sounds 

and reading non-words (in the reading performance variable). 

Conclusion: The result is that learning the skills of one language, 

such as reading and writing, helps to enrich the skills of another 

language and increase the sounds and meanings in memory, and the 

proficiency gained in one language is transferred to another 

language. Therefore, bilingual people have more skills compared to 

monolinguals due to having more knowledge, information and 

experience in different language fields. 
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 1396زمستان ، 1، شماره 2دوره  سبک زندگی با محوریت سالمتفصلنامه 

حافظه کوتاه مدت، عملکرد خواندن و   سهیمقا

در دانش آموزان  دو زبانه و  یلیتحص شرفتیپ

 زودهنگام زبانهکی

 
 ،  ریشام یابوطالب سعادت

دانشگاه آزاد  ت،یو شخص یتیترب یگروه روان شناس، استادیار
 .رانیا، ، تهرانقاتیواحد علوم و تحق ،یاسالم

 
 

 چکیده
حافظه کوتاه مدت، عملکرد  سهی: پژوهش حاضر با هدف مقاهدف

زودهنگام  یها زبانهکیدو زبانه ها و  یلیتحص شرفتیخواندن و  پ
ه زبانه و دو زبان کیدر دانش آموزان پسر ینیتب یالگو کیو ارائه 

 .انجام شده است
پنجم دبستان  هیدانش آموز پا 380تعداد و روش ها: مواد

زبانه فارس( شهر بجنورد با  کی192ترک و -دوزبانه فارس188)
چند مرحله ای به عنوان  یاستفاده از روش نمونه گیری خوشه ا

نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت سنجش حافظه کوتاه مدت از 
عملکرد  ش، جهت سنج (ROCFT)تیو استر یر دهیچیاشکال پ

 نیانگیخواندن از ابزار عملکرد خواندن و نارساخوانی )نما( و ازم
و علوم به منظور سنجش  یفارس ،یاضیسال دروس ر انینمرات پا

 یرمعادالت ساختا یابیاستفاده شد.  از روش مدل  یلیتحص شرفتیپ
 .داده ها استفاده شده لیجهت تحل

دهند که در هر دو گروه،  اثر مستقیم  یها نشان م افتهی ها: افتهی
افظه ح رمستقیمیو  اثر غ یلیتحص شرفتیحافظه کوتاه مدت بر پ

 با واسطه عملکرد خواندن مثبت و یلیتحص شرفتیکوتاه مدت بر پ
حافظه  نیب ریمس بیضر نیمعنادا دار بود. در هر دوگروه، باالتر

عملکرد  نیب بیضر نیتر نییو پا  یلیتحص شرفتیکوتاه مدت و پ
مشاهده شد. در تمام مؤلفه ها بجز  یلیتحص شرفتیخواندن و پ

 ریها  و خواندن ناکلمات )در متغحذف آوا یها اسیخرده مق
 .عملکرد خواندن( دوزبانه ها نمرات داشتند

زبان مانند  کیمهارت های  یریادگیآن که  جهی: نتیریگ جهینت
مهارت های زبان دیگر و افزایش  یساز یخواندن و نوشتن به غن

و تبحر بدست آمده در یک  کندیآواها و معانی در حافظه کمک م
. لذا افراد دوزبانه به دلیل شودیزبان به زبان دیگر منتقل م

برخورداری از دانش و اطالعات و تجربه های  بیشتر در حوزه های 
 .زبانی مختلف مهارت های بیشتری در مقایسه با یک زبانه ها دارند

 
 شرفتیحافظه کوتاه مدت ،  عملکرد خواندن ، پ ها:واژه دیکل

 زبانه زودهنگام کیدانش آموزان دوزبانه و  ،یلیتحص
 

 10/08/1396: افتیدر خیتار
 05/11/1396:  رشیپذ خیتار
 
 :نویسنده مسئولseadatee@srbiau.ac.ir    

_________________________________ 
1  -    Passolunghi & Siegel 

2  -Chaudhuri R, Fiete I 
3  -  Cromley & Azevedo 

 مقدمه
توانایی نگهداری و استفاده از اطالعات در به  کوتاه مدت، حافظه

که غالبا  یاطالعاتاشاره دارد.  به صورت منفعلو مدت زمان محدود
به صورت متوالی و به ترتیب تولید  و شامل ارقام یا کلمات می شوند

به حافظه بلند سپس و در اختیار حافظه کاری قرار داده و  شوندمی 
 ونحوهانتقال (.با این حال، کیفیت این 1شوند)مدت منتقل می 

،بدلیل به جای اطالعات قدیمی اطالعات جدیدجایگزینی 
عوامل بسیاری، از جمله  حافظة کوتاه مدت بهفیت ظر یتمحدود

به  فرایند هااین  .(2)حافظة بستگی داردکنترل کننده فرایند های 
 ویژگی ها حافظه کوتاه مدت از دیدگاهمهمترین  عنوان یکی از 

 رمزگردانی، ،عبارتند از مرور ذهنی، فراموشی 1پاسالونگی و سیگل
این . اهمیت گیریراهبردهای یاد استفاده ازتقطیع، سازماندهی و

بسیاری از  کردن هماهنگوظیفه که است آن جهت ازفرایند ها 
برای پردازش اطالعات جدید و  مورد نیازفرایند های زیر مولفه ای 

 (.3بر عهده دارند ) بازخوانی اطالعات قدیمی را
که در حوزه مطالعات ذخیره اطالعات در این بین، رمزگردانی و 

رت به صو غالباً کوتاه مدت، اهمیت بنیادین دارند، حافظهمربوط به 
اما نکته قابل توجه که تا  (.4انجام می شود ) رمزهای شنیداری

حدودی محور پژوهش حاضر قرار گرفته و حمایت های پژو هشی 
اهمیت محوری رمزگردانی،  .(6، 5بسیاری رانیز به دنبال دارد )

میزان ومهارت در  صوتی بازنماییو اطالعات  ذخیره سازی موقت
و یادگیری زبان است. درحمایت از این  خواندنفرد در عملکرد 

( و معتقدند درک 7)3گروملی و آزاروو 2دیدگاه،چادوری و فیت
درک مطلب و  ذخیره اطالعات در حافظه کوتاه مدت، شنیداری،

تشخیص کلمه غالباً دو مهارت ضروری خواندن که عبارتند از 
زبانی منتج می شود. هرچند که این مؤلفه ها  و درک رمزگردانی

  85تا  65نسبتا از یکدیگر مستقل می باشند ولی به صورت مشترک 
درصد از واریانس خواندن را تبیین می کنند. با این حال رویکرد 

و مهارتهای زبانی به عنوان  رمزگردانیساده خواندن معتقد است 
خواندن در درون یک مؤلفه های مشترک بین حافظه کوتاه مدت و 

سیستم تعاملی پیچیده در تعامل هستند و همدیگر را تقویت می 
نشان داد که این سیستم تعاملی   4یافته های جوشی و آرون .کنند

 48پیش بینی کننده مناسبی برای درک مطلب در خواندن است و 
درصد از واریانس خواندن را در دانش آموزان پایه سوم تبین می 

 (.8کنند )
نیز معتقدند افزایش مهارت فرد  5هرمن و همکاران در این ارتباط،

به باال مؤلفه های مشترک بین حافظه کوتاه مدت و خواندن در 
(.  9رفتن انگیزه و تالش و سرانجام به موفقیت تحصیلی می انجامد )

رمزگردانی که  نیز بیان کرده اند  6عالوه بر این ،سایق حداد و جوا
 ،(تلفظ واژگان معنا وقواعد دستوری،تسلط بر)زبانیمهارت های  ،

 وآوایی  ،مد واجیآکار پردازش استفاده از فرایندهای کنترل کننده،
، به خواننده کمک می کند تا منابع شناختی کمتری را به معنایی

4  -   Joshi & Aaron 
5   -  Hermans, Knoors, Ormel &Verhoeven  
6  -  Saiegh-Haddad & Geva 
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تمرکز و توان ذخیره موقت اصوات حروف اختصاص دهد و بیشتر 
 شکل دهی واژه( ترکیب اصوات )برایشناختی خود را صرف 

(. در حمایت از این یافته 10) ندکودرک مفهوم بر گرفته از متن 
نیز در یافتند که مهارت های شناختی  1ها، معینی کیا و زاده بابل

انگیزش تحصیلی و بهره هوشی با هم  وآموزشی مانند نگرش ریاضی،
ای پیش بینی کننده ه همبستگی معنا دار و مثبت دارند و می توانند

 (. 11پیشرفت تحصیلی دانش آموزان باشند ) ناداری برای مع

با این حال، آنچه که کامال روشن نیست و نیاز به بررسی بیشتری 
دارد ،نقش و تاثیر دوزبانگی در رابطه بین متغیر های تحقیق 

متعدد، آنچه که  طبقه بندی هایحاضرمی باشد. علیرغم تعاریف و 
در بین اکثر نظریه پردازان این حوزه، به عنوان توافق مشترک 

، خواندن و  ن، نوشتنگفت مهارتچهار محسوب می شود، پذیرفتن 
مهارت ها زبانی که افراد می توانند به میزان  گوش دادن به عنوان

به این مهارت  میزان تسلط مهارت ها تسلط یابند.در این  متفاوت
ه بندی وسیعی از دو زبانگی ایجاد می کند که ساده ترین ها، طبق

دو زبانگی  عبارتند از : (12) 2کوهنرت وبیتشکل آن در طبقه بندی 
دو زبانگی و  5دوزبانگی متعادل  4دوزبانگی غالب ،3غیر فعال

رد فدو زبانگی نیز در کیفیت زمان شروع آموزش  البته، .6همسان
دو  از این زاویه، (13و همکاران ) کوهنرتتاثیر زیادی دارد . لذا 

و دوزبانگی  7دوزبانگی همزمان )زود هنگام  طبقه دو به  زبانگی را 
ه های دو زبان. بر این اساس، و دیر هنگام تقسیم می کنند (8متوالی

و از  زود هنگام متوالی ،شروع آموزش از لحاظ زمان  این تحقیق 
 محسوب می شوند.  البغ هدو زبان لحاظ تسلط به مهارت ها زبانی،

، تحقیقات زیادی دو زبانگی زود هنگام غالبهر چند که در مورد 
صورت نگرفته است، اما بسیاری از مطالعاتی که در سایر حوزهای 

در  دانش آموزان دو زبانهگی انجام شده، نشان می دهد که دو زبان
وعملکرد  مهارت های زبانی، استفاده از فرایندهای کنترل کننده

از مهارت بیشتری  بر  یک زبانهدر مقایسه با همتایان  خواندن
خوردارند؛ در نتیجه موفقیت های تحصیلی بیشتری را تجربه می 

نشان نیز ،9و گیلبرت،هیچ و هارتلیری و بیالیستوک  یافته هایکنند. 
دادند که کودکان دوزبانه در مقایسه با کودکان یک زبانه در 

ر معناداری دارای عملکرد بهتری تکالیف مختلف حافظه به طو
 .بودند

در ارتباط با بررسی تاثیرات آواها در به یادسپاری کلمات بی معنی 
و ارتباط آن با حافظه کوتاه مدت،  پژو هش میسر و همکاران بر 

ترک زبان(و یک  –روی دانش آموزان دوزبانه)اسکاتلندی

_________________________________ 
1  -  Moenikia & Zahed-Babelan 

2 -  Kohnert & Bates 

3  -  Passive  bilingualism  

4  -  Dominant bilingualism 

5  -  Balanced  bilingualism 

به یک زبان که زبان مادریش محسوب می شود، تسلط کامل دارند)فارسی( در 

حالیکه در زبان دوم فقط می تواند به صورت نسبی صحبت کند و گوش بدهد 

 اما توانایی خواندن و نوشتن به آن زبان را یا ندارند و یا در حد بسیار کم دارند .

زبانه)اسکاتلندی زبان( نشان داد که میزان ذخیره آواها در هر دو 
پیش بینی کننده ظرفیت حافظه کوتاه مدت و میزان به یاد زبان 

آوری و به خاطر سپاری می باشد و میزان به خاطر سپاری نیز به 
مطالعه  در این  میزان تجربیات هر فرد در هر زبان بستگی دارد.

ه ها بیشترین ذخیره آوایی رادر زبان ترکی به عنوان زبان دوزبان
بومی در مقایسه با همتایان اسکاتلندی زبان داشتند .اما یک زبانه ها 
در زبان بومی خودشان عملکرد بهتری در مقایسه با همتایان دوزبانه 

نتایج تحلیل رگرسیون دراین تحقیق مبین این بود که ذخیره  داشتند.
پیش بینی کننده خوبی برای حافظه افراد و ی معنی، آوایی کلمات ب

. نتایج تحقیق یونگ می باشد دوگروه میزان به خاطر سپاری در هر 
و همکاران  نیزدر  ارتباط با تاثیرات دو زبانگی بر حافظه و 10

شناخت نشان داد که دو زبانه ها در مقایسه با یک زبانه ها به دلیل 
ظرفیت حافظه باالتری  دقت وتوجه بیشتر بر تکالیف از

نیز این نتایج را تایید  11برخوردارند. یافته های هرمنز و همکاران 
کرد و نشان دادکه دانش آموزان دو زبانه دوره ابتدایی در زمینه 
خواندن ، دو زبانگی و پیشرفت تحصیلی، عملکرد بهتری نسبت به  

 همتایان یک زبانه خود داشتند. 
یقات که مدعی تاثیرات مثبت دوزبانگی اما علیرغم بسیاری از تحق

برحافظه و پیشرفت تحصیلی هستند،تحقیقات زیادی از جمله 
موجب نه تنها که دوزبانگی  معتقدند( 14) 12گیربائو و اسکوارتز

کوشش ه ؛ بلکتداخل پیش گستر و پس گستر در فرد دوزبانه می شود
رفیت ظ برای تسلط یافتن بر دو زبان به جای یک زبان، باعث کاهش

و ضروری خواهد شد.  نیازموضوعات مورد یاد گیری  حافظه برای
  به این دلیل یک زبانه ها در تکالیف شناختی عملکرد بهتری دارند.

دهد که رابطه در مجموع مرور ادبیات وپیشینه پژوهش نشان می
 وچندان روشن و چالش انگیز بوده تا حدی یق قبین متغیر های تح

ی درمورد دوزبانه های مورد نظر این مطالعه .از طرفنیست شفاف 
زیادی صورت نگرفته است. لذا پرداختن به آن جهت ات قیقتح

 ،راینبنابتوسعه تحقیقات حوزه  دوزبانگی ضروری به نظر می رسد. 
اصلی این پژوهش شفاف کردن رابطه حافظه کوتاه مدت با  پرسش

در  صیلیبر پیشرفت تح هاعملکرد خواندن و چگونگی تاثیر آن
به  .در دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه  است قالب یک الگو

ست نخ ،منظور پیش بینی احتمال وجود رابطه بین متغیرهای مذکور
ی بررسبه سپس الگویی طراحی شده و  ،پیشینه پژوهش بر اساس

و برآورد ضرایب و برازش الگو  در  متغیر هاروابط  معنادار بودن
 شده است . فرض پرداختهدو  قالب 

6  -  Equal bilingualism 

7   - Simultaneous  bilingualism 

8 -   Sequential bilingualism 

9  - Gilbert RA, Hitch GJ, Hartley T 
10 -  Yang 

11  - Hermans, Knoors, Ormel &Verhoeven 
12  - Girbau &Schwartz 
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 انهزب آموزان دودانش  پیشرفت تحصیلی بر حافظه کوتاه مدت -1
یم خواندن اثر غیر مستقعملکرد با واسطه  و اثر مستقیم و یک زبانه

عملکرد خواندن و پیشرفت  با حافظه کوتاه مدت  بین -2. دارد
 و دوزبانه تفاوت معنی دار وجوددانش آموزان یک زبانه   تحصیلی

 .دارد
 

 ها روشمواد و 
تحقیق حاضر در زمره تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد 

ارزیابی الگوی پیشنهادی با و از لحاظ هدف تحقیق بنیادی می باشد. 
( در 15) 1استفاده از رویکرد دو مرحله ای اندرسون و گربینگ

 15ویراست  spss براساس نرم افزار الگویابی معادالت ساختاری
انجام گرفت. جهت آزمودن اثرهای   7 ویراستlisrel و نرم افزاز 

واسطه ای در الگوی پیشنهادی و تعیین معنی داری آنها نیز از روش 
 استفاده گردید. 3( و آزمون سوبل16) 2بارون و کنی

 

 جامعه و نمونه آماری
، مدارس دولتی دانش آموزان پسر  6436 وهشژاین پجامعه آماری 

-90شهر بجنورد در سال تحصیلی  دوزبانه ویک زبانهپایه پنجم 
 3 هر دبستان ازودبستان  7ابتدا  ،مدارس فوقاز میان  .بودند 89

خوشه ای نمونه گیری   ه از روشدبا استفاو از این مدارس کالس 
نفر(  192یک زبانه و نفر188نفر)دوزبانه  380 مرحله ای چند

 4پرسشنامه محقق ساختهبرای براساس  آزمودنی ها . ندانتخاب شد
که در خانه  یدو گروه دانش آموزان یک زبانه فارسی زبانبه 

دانش آموزان دو زبانه  ودردنومدرسه به زبان فارسی صحبت می ک
 نه خا و در به زبان فارسی غالباً  در مدرسه ی کهفارس زبان-ترک  

آموزان  سایر دانشند. دتقسیم ش ،دردنصحبت می کبه هردو زبان 
سه زبانه ، چند زبانه ،دوزبانه های دیر هنگام  و دوزبانه های که 

 زبان دوم شان غیر از ترکی بود حذف شدند.
 

 چگونگی اجرا
ر ماهر و با تجربه انتخاب و در گام دوم، آزمونگ 5در اولین گام، 

مراحل ونحوه اجرای ابزارهای عملکرد خواندن و  ،سه جلسهطی 
شد. اجرای آموزش داده رها به دقت آزمونگ حافظه کوتاه مدت به

. گردیدبرگزار و فاقد عوامل مزاحم  کامالً آرام  محلیدر تحقیق
. در مرحله شدابزارها و اهداف آن برای آزمودنی توضیح داده  

رایط شدر  ، به ترتیب خواندن وحافظه کوتاه مدت  های ابزار پایانی،
 . ندت اجرا شددر یک نشسو  یکسان برای همه آزمودنی ها

 ابزارها
 سنجش عملکرد خواندن -الف

ابزار خرده مولفه  11بر اساس هدف ومبانی نظری تحقیق ، ازبین 
سنجش عملکرد خواندن پایه پنجم از مجموعه ابزار های سنجش 

کرمی نوری و همکاران «) نما»عملکرد خواندن و نارساخوانی 
عملکرد ( به عنوان عوامل سنجش 1عامل)جدول  5 (1388،

به منظور بررسی روایی سازه و تائید  سپس  .خواندن  انتخاب شدند
ساختار عاملی به دست آمده و آزمودن قدرت و معناداری سهم هر 
یک از عوامل در اندازه گیری سازه عملکرد خواندن، با استفاده از 

  تحلیل عوامل تائیدی انجام شد. 5برنامه لیزرل

 

 

 

 عملکرد خواندنهای نیکویی برازش الگوی اندازه گیری  شاخص .1جدول

درجه  مجذورکای
 آزادی

ریشه خطای میانگین  سطح معناداری
 مجذورات تقریب

شاخص نیکویی 
 برازش

 شاخص تعدیل شدة نیکویی برازش

94  /10 5 0/001 0/23 93/0 91 0/ 

نشان می دهد ،داده های بدست آمده  1همچنان که نتایج جدول 
 نشان می عملکرد خواندنالگوی اندازه گیری برازش مناسبی را با 

عامل نسبتاً قوی، به   5باعملکرد خواندن به این ترتیب متغیر . دهند

مهمترین  2. جدولفتعنوان متغیر وابسته این تحقیق به کار ر
 .پارامترهای اندازه گیری سازه را نشان می دهد

 
 عملکرد خواندن  در تحلیل عوامل تائیدی پارامتر های الگوی اندازه گیری .2جدول

 پارامتر
 bبرآورد پارامتر  عامل ها

 پارامتراستاندارد
B 

 خطای معیار
مجذور 
 T بارعاملی

  14٭٭ 0/50 0/05 0/71 0/71 خواندن کلمات

  22/22٭٭ 0/91 0/04 0/95 0/95 خواندن نا کلمات

_________________________________ 
1 - Anderson & Gerbing 
2-   Baron & Kenny 
3  - Sobel 

این پرسشنامه تعداد زبان از لحاظ یک زبانگی، دو زبانگی، چند زبانگی و  4

  -نوع دوزبانگی و میزان تسلط به آن را مشخص می کند
5  -  Lisrel 
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 128... حافظه کوتاه مدت، عملکرد خواندن و   سهیمقا  

 1396زمستان ، 1، شماره 2دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 ٭٭18/20 0/82 0/04 0/90 0/90 درک متن

 /4423٭٭ 0/96 0/04 0/98 0/98 حذف آواها

 6015/٭٭ 0/58 0/04 0/76 0/76 هاهای حرفنشانه

   P<0/ 05 ٭٭

مقادیر پارامتر استاندارد برای هریک از عوامل نشان دهنده قدرت    
بزرگتر  tعملکرد خواندن بوده و مقادیر متغیربار عاملی آنها روی 

دهد. براساس این مقادیر، نیز معناداری این سهم را نشان می 2از 
عوامل استخراج شده از ابزار عملکرد خواندن  با توان نسبتًا 

ندن  دانش آموزان را اندازه گیری می کنند.  این باالیی،عملکرد خوا
 خرده ابزارها عبارتند از :

 
 خواندن کلمات– 1

در سه سطح  که است کلمه ای  40این ابزار شامل سه فهرست 
کلمات پربسامد، کلمات با بسامد متوسط و کلمات کم بسامد در دو 
فرم موازی الف و ب تهیه شده است. آزمودنی باید این کلمات را به 
ترتیب از باال به پایین و از ستون راست به چپ تا حد ممکن با 

دقیقه( بخواند. در پژوهش  2تلفظ درست و سریع در زمان معین )
هر پاسخ درست آزمودنی م الف این کلمات استفاده شد. حاضر از فر

نمره دارد. در مجموع این ابزار  40یک نمره دارد و هر خرده ابزار 
 نمره دارد.  120

 خواندن ناکلمات– 2
 نکلمه بدون معنی را به ترتیب از ستو 40در این ابزار، آزمودنی باید 

 کلمات در مقابلراست به چپ و از باال به پایین بخواند. فهرست نا
آزمودنی قرارگرفته و وی باید در حالی که هر ناکلمه را با انگشت 
خود نشان می دهد آن را درست، دقیق و با سرعت بخواند. به 

شود که به معنی کلمات توجه نکند و تنها تالش گفته می آزمودنی
کند که آنها را آن گونه که هست درست بخواند. چند مثال بعنوان 

ل از شروع ابزار اصلی اجرا می شود تا آزمودنی نسبت به تمرین قب
آگاه شود. زمان اجرای اصلی ابزار  "تکلیف خود و هدف ابزار کامال

ر گآزموندقیقه است که پس از اتمام، اجرای ابزار متوقف می شود. 2
در پاسخنامه مربوطه در مقابل هر کلمه جلوی گزینه های صحیح 

رتی که کلمه ای اشتباه خوانده شود، یا غلط عالمت می زند. در صو
با تمام جزئیات به همان صورتی که توسط آزمودنی خوانده شده 
است )با گذاشتن زیر و زبر( یادداشت می گردد. باید توجه داشت 
که برای خواندن ناکلمات نباید هیچ گونه دخالت یا کمکی از سوی 

دارد و هر پاسخ درست آزمودنی یک نمره آزمونگر انجام گیرد. 
 است. 30حداکثر نمره فرد در این ابزار 

 درک متن– 3
همه این ابزار شامل دو ابزار فرعی است )یک متن مشترک برای 

دو  از،و دو متن اختصاصی برای هر پایه(. ابزار متن مشترک  پایه ها
مشابه تشکیل شده است. تعداد کلمات متن ها  "متن موازی تقریبا

گزینه ای برای هر متن در  4رسش پ 8کلمه است و  340و  320
نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه هدف نهایی این ابزار ارزیابی 
عملکرد دانش آموزان در خواندن متون مربوط به پایه های تحصیلی 

مورد نظر براساس شاخص های سرعت و دقت خواندن است. لذا 
ین و معیارهای زیر در انتخاب کلمات آن رعایت شده است: عناو
نجم پمحتوای داستان ها متناسب با نیاز و گرایش دانش آموزان پایه 

و قابل فهم برای آنها می باشد، کلمات و واژگان بکار رفته در داستان 
است، طول متن ها هماهنگ با متونی آنان ها متناسب با خزانه لغات 

ا ه پایه تحصیلی انتظار می رود، در نهایت پرسش ایناست که در 
 پایه می باشد.  ایننیز متناسب با سطح درک و فهم دانش آموزان 

 
 حذف آواها–4

کلمه است که یک به یک توسط آزمونگر با 30این ابزار شامل 
صدای بلند و شمرده خوانده می شود. از آزمودنی خواسته می شود 
که هر کلمه را بالفاصله با حذف صدای مورد نظر پس از آزمونگر 

وید. در برخی کلمات، آواها در ابتدای کلمه حذف با صدای بلند بگ
می شوند )مثل کلمه ژاله با حذف صدای / ژ/( و در برخی دیگر 
آوای میانی )مثل کلمه سفید با حذف صدای /ف/( یا آوای پایانی 
)مثل کلمه مادر با حذف صدای /ر/( حرف می شوند. برای درک 

لی از آغاز ابزار اص آزمودنی از تکلیف، چند مثال بعنوان تمرین پیش
دقیقه است که با خواندن اولین 2اجرا می شود. زمان اجرای ابزار 

هر دقیقه، اجرای ابزار متوقف می شود. 2کلمه آغاز و پس از اتمام
نمره  30پاسخ درست آزمودنی یک نمره دارد و در مجموع این ابزار 

 دارد.
 نشانه های حرف -5

ن( می -ف الفبای فارسی)م،آااین خرده ابزار شامل سه حرف از حرو
صورت مجزا با ه ب کهباشد. در این ابزار هر یک از حروف مذکور

فونت درشت بر روی کارت نوشته شده به آزمودنی نشان داده می 
،از آزمودنی خواسته شدشود و در حالی که با صدای بلند خوانده می 

د که هر تعداد کلمه که با این حرف شروع می شود را به یاشدمی 
آورد.به منظور آشنایی بیشتر آزمودنی با این خرده ابزار با استفاده از 

نی خواسته شود تا کلمات را داز آزمو .ش(-حروف دیگر مانند )ت
تولید کند .ابزارگر ،کلمات تولید شده برای هر حرف توسط 

آزمون  ،زمودنی را در پاسخنامه ثبت می کند.در طول اجرای ابزارآ
یا دخالتی خودداری می کند .الزم به ذکر  از هر گونه کمک گر

ا(هر دو شکل آن بر روی کارت نوشته -است که در مورد حرف  )آ
شده .اما فقط صدای آ تلفظ می شود و از تلفظ سایر اشکال خودداری 

دقیقه  1زمان الزم برای تولید کلمات مربوط به هر حرف  می کنیم.
هر دقیقه می باشد.  3رمجموع زمان برای اجرای این خرده ابزا است.

پاسخ درست آزمودنی یک نمره دارد. در مجموع این ابزار حداکثر 
 نمره دارد. 20
 ( ROCFTاشکال پیچیده ری و استریت)  -ب 
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( ساخته شد و توسط 1941توسط ری ) 1 ( ROCFTابزار )  این
( هنجار یابی شد و سپس در موقعیت های مختلفی 1944استریت )

جزء است و  18ابزار متشکل از  از جمله در مدارس اجرا شد. این
است. این  ساخته شده سال به باال 7به منظور سنجش حافظه افراد 

 یاست که فعالیت ادراک"روبرداشت"آزمون شامل دوقسمت الف( 
است که  "بازپدیدآوری"آزمودنی ها را مشخص کننده و ب( 

ظرفیت حافظه کوتاه مدت را می سنجد. البته مرحله بازپدیدآوری 
و بازپدیدآوری دیر  2شامل دو مرحله بازپدیدآوری زودهنگام

)پیوست الف (به   Aمی شود. به این ترتیب ، ابتدا شکل  3هنگام
ده می شود)لوزی انتهایی در صورت افقی جلوی آزمودنی ها قرار دا

سمت راست و نوک آن به طرف پایین(.سپس یک برگ کاغذ به 
آزمودنی ها داده می شود و آزمونگر از او می خواهدکه حداکثر 

دقیقه  5 ،در ده دقیقه شکل را روی ورقه بکشد و بعد از اتمام ترسیم
استراحت کند و سپس همان شکل را از حفظ بکشد. در مر حله 

دقیقه به آزمودنی استراحت داده می شود و سپس از او  30سوم، 
خواسته می شود که همان شکل را برای بار سوم از حفظ ترسیم 
کند. این مراحل به ترتیب روبرداشت ، بازپدیدآوری زود هنگام و 

این آزمون   اصلیمؤلفه های بازپدیدآوری دیر هنگام را می سنجند. 
نمره گذاری این  .6و درستی 5هی،سازماند4عبارتند از زمان ،مکان

انجام می شود   7"نمره گذاری کیفی بوستونروش  "ابزار بر اساس
، به اجزایی که درست ترسیم Aجزء شکل  18.براین اساس،از بین 

نمره و اجزایی که درست  2ودر محل صحیح قرار گرفته باشند 
اما  نمره داده می شود. 1ترسیم ولی در محل غلط قرار گرفته باشند، 

به اجزای دارای تغییر شکل یا ناقص ولی قابل شناخت، در محل 
نمره تعلق می گیرد. اما اگر اجزا  5/0نمره و در محل غلط  1صحیح

) یعنی آزمودنی آن را قابل شناسایی نباشد و یا وجود نداشته باشد
نمره ای به آزمودنی تعلق نمی گیرد. حداکثر زمان  نکشیده باشد(

دقیقه  30دقیقه و در مجموع  10میل هرتکلیف الزم برای هر تک
)پیوست ب ( در  9می باشد.سرعت عملکرد فرد نیز براساس جدول

نمره گذاری لحاظ می شود.به عنوان مثال، اگر دانش آموری)پایه 
دقیقه به پایان برساند ،کل  3سال( تکلیف را در کمتر از  12پنجم 

 4ما اگر درکمتر از نمره ای که کسب کرده به او تعلق می گیرد. ا
و  25، 50، 75دقیقه تکلیف را کامل کند، به ترتیب10تا  8و  6، 5،

 (.17درصد نمره کسب شده به اوتعلق میگیرد)10
این آزمون توسط احدی و میر هاشمی هنجاریابی شده که پایایی آن 

ساله و باالتر  15تا  7گروه سنی  10دانش آموز از  536روی 
که این آزمون از  دادنتایج نشان  .شدجرا ساله(ا 18)حداکثر تا 

 بازپدیدآوریدر  0 /61و  روبرداشتدر مرحله  77/0ضریب روایی 
جدول های هنجاری برای همه گروههای  .بدست آمد 64/0 پایاییو 

 سنی در این مطالعه تهیه و تنظیم شد.
 شاخص پیشرفت تحصیلی-ج

 ،علوم  به عنوانمیانگین نمرات پایان سال دروس ریاضی، فارسی      
نمرات این  .شاخص سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده شده است

میانگین محاسبه کارنامه پایانی دانش آموزان استخراج  و  دروس از
 .شده است

 

 یافته ها
در این بخش ابتدا اطالعات توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق در 

ه فرض های گروههای مورد مطالعه ارائه و سپس یافته های مربوط ب
 تحقیق به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند.

 .آمار توصیفی  مقیاس عملکرد خواندن و خرده مقیاس های آن در نمونه های یک زبانه، دوزبانه و کل 3 جدول

_________________________________ 
1 -   Rey–Osterrieth Complex Figure Test  
2 -   Iimmediate recall 
3  -  Delayed recall 
4 -    Location  

5-    Organization 
6  -  Accuracy 
7  -   Boston Qualitative Scoring System  
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.آمار توصیفی پیشرفت تحصیلی ، خرده مقیا س های آن و حافظه کوتاه مدت در یک زبانه ها، دوزبانه ها و کل 4 جدول  

 
 که آمار توصیفی مربوط به حافظه کوتاه مدت 4و 3جدول   
عملکرد خواندن، پیشرفت تحصیلی و خرده مقیا س های آنها  در ،

 زبانه، دوزبانه را نشان می دهد بیانگر این است کهنمونه های یک 
دانش در همه متغیرها  از  دانش آموزان دو زبانهنمره  میانگین
بیشتر بود اما درکسب نمره حداکثر و حداقل در  زبانه یکآموزان 

ها فقط در حذف آواها   زبانه بین همه تمونه های دو گروه؛  یک
مقیاس علوم و فارسی نیز با  نمره بیشتری بدست آوردند و در خرده

 بر همتایان یک دو زبانهدو زبانه ها برابر بودند ولی در بقیه مواررد 
زبانه خود برتری دارند؛با این حال دوزبانه ها در همه متغیر های 

 مکنون دارای میانگین ،نمره حداکثر و نمره حداقل بیشتری بودند.
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 دوزبانهیک زبانه و های در نمونهتحقیق را  اتریس همبستگی متغیرهای م 5 .جدول

 
 های در نمونهتحقیق را  ماتریس همبستگی متغیرهای  5 .جدول

بین همه متغیر های  در . این مقدارنشان می دهد دوزبانهیک زبانه و
.اما در معنادار می باشد 0 /01سطح در  درون زا و برون زامکنون 

متغیر های مشاهده شده همبستگی همه متغیر ها به غیر از بین 
(حذف  01/0( علوم )0/0 8بازپدید آوری زود هنگام با فارسی)

معنادار می   01/0( در سطح 0/0 9و درک متن)  ( 0/0 2آواها)
همبستگی بین بازپدید آوری زود هنگام با .در این میان  فقط دنباش

 0/0 5سطح  (در 1/0 5(و به یاد سپاری )0 /11های حرف) نشانه
یافته های مربوط به هر فرض به صورت  ادامهدر .معنادار می باشد

 شود.جداگانه ارائه می
 اولفرض 

و  دو زبانه دانش آموزان  حافظه کوتاه مدت بر عملکرد خواندن
ر مستقیم اثر غی پیشرفت تحصیلی و با واسطه  اثر مستقیم یک زبانه

 دارد. 

 .. آماره های برازش الگو پیشنهادی در گروه دوزبانه6جدول 

 
آماره حاصل از برازش الگو پیشنهادی درگروه دو زبانه حاکی از 
مناسب بودن الگو پیشنهادی برای این گروه است .آماره مجذور خی 

 96با مقدار  شاخص نیکویی برازشمعنی دار نبوده ولی آماره  های 
ریشه خطای  بوده و 92/0 شاخص تعدیل شدة نیکویی برازش،  0/

و قابل قبول می باشد.  05/0کمتر از نیز  میانگین مجذورات تقریب
لذا می توان نتیجه گرفت این الگو در نمونه دو زبانه از برازش 

 مناسبی برخوردار می باشد .
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 1396زمستان ، 1، شماره 2دوره  سبک زندگی با محوریت سالمتفصلنامه 

 
 ٭٭ P <0/0 1    الگوی اندازه گیری متغیر های نهفته و مشاهده شده در گروه دو زبانه – 1شکل 

حافظه کوتاه مدت بر  نشان می دهد که ی اندازه گیرینتایج الگو
 اثر مستقیم54/0با مقدار  دو زبانه دانش آموزان  عملکرد خواندن

 ( معنادار23/0اثر غیر مستقیم) پیشرفت تحصیلی معنادار و با واسطه
معنی دار می  0/0 1 در سطحنیز بار های عاملی سنجه ها  دارد.

باشد.این مقادیر حاکی از این هستند که الگوی اندازه گیری 
پیشنهادی برای سنجش و برازش متغیر های نهفته مناسب بوده و این 

  اندازه گیری کند.شاخص به خوبی توانسته متغیر های مذکور را 

 .. آماره های برازش الگوی پیشنهادی در گروه یک زبانه7جدول 

نتایج بدست آمده مربوط به برازش الگوی پیشنهادی تحقیق در گروه 
، نشان می دهد که الگوی پیشنهادی برای این گروه از نیز یک زبانه

زه الگوی اندا می توانبرازش مناسبی برخوردار می باشد. بنابراین، 

گیری وضرایب مسیر متغیر های نهفته و مشاهده شده را دراین گروه 
 بررسی کرد. 
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 1396زمستان ، 1، شماره 2دوره  سبک زندگی با محوریت سالمتفصلنامه 

 
 ٭٭ P <0/0 1    الگوی اندازه گیری متغیر های نهفته و مشاهده شده در گروه یک زبانه – 2شکل 

حافظه کوتاه مدت بر  نشان می دهد که ی اندازه گیرینتایج الگو
 اثر مستقیم53/0با مقدار  زبانه یک دانش آموزان  عملکرد خواندن

( 14/0اثر غیر مستقیم) پیشرفت تحصیلی معنادار داردو با واسطه
معنی دار  0/0 1 در سطحنیز بار های عاملی سنجه ها  دارد. معنادار

می باشد.این مقادیر حاکی از این هستند که الگوی اندازه گیری 
پیشنهادی برای سنجش و برازش متغیر های نهفته مناسب بوده و این 
 شاخص به خوبی توانسته متغیر های مذکور را اندازه گیری کند.

 بنابراین می توان الگوی فوق را برای این گروه پذیرفت.

 فرض دوم
عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی  با کوتاه مدت  حافظه بین -

 .دارد و دوزبانه تفاوت معنی دار وجوددر دانش آموزان یک زبانه  
با هدف حصول اطمینان از وجود تفاوت معنی دار بین متغیر های 
تحقیق در دو گروه یک زبانه و دو زبانه از تحلیل واریانس یک 

ارائه    8واریانس در جدول  راهه استفاده شد.نتایج مربوط به تحلیل
 .شده است
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 . تحلیل واریانس یک راهه برای عملکرد خواندن و متغیر های مشاهده شده آن در گروههای دو زبانه و یک زبانه 8جدول 

 
   P <0/ 01 ٭٭

( نشان دهنده  8واریانس)جدول یافته های بدست آمده از تحلیل 
متغیر های نهفته برون زا و درون در تمام  (F)وجود تفاوت معنا دار

زا و متغیر های مشاهده شده، به غیر از حذف آواها  و خواندن 
ناکلمات ) در متغیر عملکرد خواندن( می باشد.بنا براین، با توجه به 

دو گروه )جدول این تفاوت و همچنین میانگین بدست آمده برای هر 
( ، می توان گفت دانش آموزان دو زبانه در تمامی مولفه ها بر  3

 دانش آموزان یک زبانه برتری معنی دار دارند .
 

 نتیجه گیری
دهد که حافظه کوتاه مدت بر پیشرفت نشان می تحقیق حاضرنتایج 

وبا واسطه عملکرد خواندن اثر غیر مستقیم  واثر مستقیم تحصیلی 
و الگوی پیشنهادی  در افراد یک زبانه و دو زبانه دارد معنادار

 یک زبانه و دو ،الگوی تبینی مناسبی برای گروههای دانش آموزان 
همسو  (18، 11تحقیقات ) نتایجا ب.این یافته ها به شمار می رود  زبانه

توان به نقش مؤثر و مثبت متغیر های می باشند.از این یافته ها می
حافظه کوتاه مدت بر عملکرد خواندن در دانش شناختی از جمله 

 پژوهش هایآموزان  یک زبانه و دو زبانه پی برد.همچنان که در
از نی ،فوق نیز اشاره شده برخورداری از ظرفیت حافظه کوتاه مدت

لذا افرادی که از چنین ظرفیتی  دارد. ییبه توجه و تمرکز باال 

 های آوایی، رمزانند یادگیری ممختلف های رمزبرخوردارند لغات و 
وپردازش می کنند.  ذخیرهبصری فضای ومعنایی را بهتر در حافظه 

هنگام خواندن برآواها و معنای کلمات و همچنین ترکیب  در نتیجه
یل ها نیز به دلسرعت پردازش آن یابند، کلمات تمرکز بیشتری می

ی عملکرد مناسبو ابدیتمرکز توجه و کسب مهارت باال افزایش می 
چنین افرادی نمرات  خواندن و درک مفاهیم خواهند داشت. در

در نتیجه پیشرفت ؛بهتری هم از لحاظ تحصیلی کسب می کنند
 دارند. هم تحصیلی بهتری

دهند که حافظه ( نشان می19حجم وسیعی از مطالعات)با این حال، 
به طور معناداری تحت تأثیر مهارت های زبانی و یادگیری زبان دوم 

با افزایش  عملکرد مدار  نیز غالبایادگیری زبان دوم . یردقرار می گ
شودکه فرد دوزبانه از انباره آوایی همراه است و موجب می

شنیداری و اشکال کلمات بهره مند  یتری از صداهاگسترده
شود.بعالوه دراین مطالعات نشان داده شده که دوزبانگی موجب 

ت)مانند حل مساله افزایش مهارتهای شناختی و  پردازش اطالعا
 در کودکان می شود (و خالقیت ی،تفکر انتقادی، انعطاف پذیر

دو زبانه ها در ایجاد تعادل و تعامل بین مهارت  که  شده ونشان داده
ها توانایی باالتری در عملکردهای دوزبان موجب شده که آن

شناختی مانند تشخیص و به یاد آوری در مقایسه با یک زبانه ها 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            11 / 14

http://mail.islamiclifej.com/article-1-977-fa.html


   ریشام یابوطالب سعادت  135

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 2, Issue 1, Winter 2017 

( 23، 22، 21، 20بسیاری از تحقیقات حوزه شناختی) شند.داشته با
حافظه کوتاه مدت و پیشرفت تحصیلی را دو متغییر قویاً  مرتبط، با 

  .باشنددار میی دانند که دارای همبستگی معنساختار های مجزا می
این است که بین حافظه کوتاه مدت و این پژوهش از دیگر نتایج 

یک زبانه و دو زبانه تأثیر مستقیم پیشرفت تحصیلی در افراد 
( نشان می 24بسیاری )تحقیقات  دراین راستا ومعنادار وجود دارد.

 حافظه کوتاه مدتی که دارای ظرفیت آموزان دانش دهند که
کردن، مرور مانند حفظ  یادیارباالتری هستند از راهبر دهای 

ذهنی ،معنی دار کردن مطالب، استفاده از واسطه ها و پیش 
زمان دهند ها ، بیشتر استفاده می کنند ومطالب معنی سا

 .به یادسپاری می کنندبهتر و بیشتر دار و غیر معنی دار را  
دانش  (  گویای این مطلب است که25، 18از طرفی نتایج  تحقیقات ) 

مانند ریاضی، علوم و فارسی   در تکالیف تحصیلیدوزبانه آموزان 
مرور ذهنی ، فرایندهای کنترل کننده )مانند  بدلیل استفاده از

تکرار، سازماندهی و راهبردهای  ،تقطیع ،کدگذاری ،فراموشی
، عملکرد بهتری نسبت به همتایان در موقعیت های شناختی(یادیار

فاده بیشتر است حافظه کوتاه مدتیک زبانه دارند و  از توان بالقوه 
د بهتری در نمرات عملکربه طور معنا داری  می کنند. درنتیجه،

 . دننشان می ده نسبت به همساالن یک زبانه حافظه
های حافظه که در بسیاری نقصها و نارساییهمچنین می توان گفت 

مربوط به  ،از موارد منجر به عملکرد نامناسب تحصیلی می شود
به عبارت دیگر  .مشکالت خواندن، یادگیری و عدم تمرکز می باشد

شود حافظه که غالبا  براثر عدم تمرکز ایجاد مینارسای های عملکرد 
یادآوری و پردازش فرد تأثیر  بر روی توانایی خواندن، در ک مطلب،

 عملکرد تحصیلی پایین در فرد می شود. منجربهگذارد و کاهنده می
آموزانی که  دهد که دانشیافته های تحقیق حاضر نیز نشان می

ه و ات زیادی در تکلیف حافظاشتباه، عملکرد پایین تحصیلی داشتند
لی مطالعات قب .اندخواندن داشتند در نتیجه نمره کمتری کسب کرده

بر این باورند که زبان ومهارت های زبانی تاثیر بسزایی بر ظرفیت 
 و حافظه، توانایی خواندن و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دارد

  باشد. سه متغیربینی کننده بسیار نیرومندی برای این تواند پیشمی
یافته های تحقیق حاضرنیز نشان داد که دانش آموزان دوز بانه 

در مقایسه با یک  کوتاه مدتکرد بهتری در تکلیف حافظه عمل
نشان ن پیشیتحقیق همسو با یافته های  جهمپچنین نتایزبانه ها دارند. 

کوتاه دهد که دانش آموزان دو زبانه که دارای ظرفیت حافظه می
در عملکرد خواندن یعنی در دقت و سرعت در  االتری بودندب مدت

ناکلمات و آواها و همچنین  با بسامدهای متفاوت، خواندن کلمات
لذا موفقیت  .درک مطلب از مهارت باالتری برخوردار بودند

تحصیلی نیز در این دانش آموزان باالتر ازگروه دانش آموزان یک 
فراد ا بین این موضوع هستند کهبم قیقیافته های این تح. زبانه بود

دوزبانه به دلیل کنترل و توجه بیشتر بر ساختار نحوی و معنا 
از قابلیت های شناختی خود به شکل بهتری در مقایسه  ،شناختی زبان

با همساالن یک زبانه استفاده می کنند؛ در نتیجه پیچیدگی های 
ن به زبانی را بهتر درک می کنند و می توانند به صورت همزما

مقایسه دو زبان بپردازند. این افراد می توانند توانایی مدیریت زبانی، 
مهارت ها و دانش زبانی خود را در زمینه لغات، اصطالحات، 

 و پیشرفت شناختیزبانی توسعه دهند نمادهای صداها، آواها  و سایر 
 در تداوماز طرفی دوزبانه ها بدلیل  د.نکنتأمین و تحصیلی خود را 

درک شناختی خود را باال می برند. کمیت و کیفیت ده از زبان استفا
همچنین یافته های این تحقیق همسو با دیدگاهها ی 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  

اعی های بین کلمات و اصطال موجب گسترش دامنه مفاهیم و تد
حات و داشتن درک گسترده تری از کلمات می شود. بنابراین این 
دانش آموزان در مقایسه با همساالن تک زبانه از قابلیت های  باالیی 
برای گسترش آگاهی های زبانی، سیالی کالمی، انعطاف پذیری زبانی 

 .و تفکر شناختی بر خوردارند 
ران مبتنی بر برتری پس، یافته های بدست آمدهبنابراین با توجه به 

دو زبانه بر هم تایان یک زبانه خود در متغیر های تحقیق می توان 
به والدین و مربیان آموزشی در مدارس و موسسات آموزشی پیشنهاد 
کرد که آموزش زبان دوم را به کودکان یا دانش آموزان از سنین 

بان به غنی سازی زبان زحساس رشد آغازکند چرا که یادگیری یک 
یگر به زبان د کنند و تبحر بدست آمده در یک زباندیگر کمک می

 ه فردب  دنتوانمی. بنابراین والدین و مربیان آموزشی  شودمنتقل می
 دو دنیای متفاوتاز لحاظ فرهنگی و زبانشناختی  کمک کنند که

ند؛ کگسترده تر و پیچیده تر خود را  شناختیبع ارا درک کند و من
در نتیجه پیشرفت های شناختی و موفقیت های تحصیلی را تجربه 

 کند.
تحقیق حاضر با محدودیت های از جمله استفاده از دوزبانه های 
پسر ابتدایی مواجه بود که در راستای تقویت نتایج و افزایش روایی 
بیرونی پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده نمونه های دختر ابتدایی 

دارس راهنمایی ودبیرستان و حتی دانشجویان نیز مورد و همچنین م
مطالعه قرار گیرند تا نقش دوزبانگی  بر روی متغیر های شناختی 
بیشتر روشن شود. از طرفی با توجه به این که تحقیق حاضرفقط بر 
روی دوزبانه های زودهنگام انجام شده پیشنهاد می شود تحقیقات 

تی سه زبانه ها را هم مورد مطالعه آینده دوزبانه های دیر هنگام و ح
 قرار دهند و پیشنهاد می شود.
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