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 چکیده  

امروزه دوزبانگی امری است که اکثر کشورهای جهان حتی بخش کوچکی از جمعیت آن به دو یا چند زبان و 

همچنین لهجه ها و گویش هایی تکلم می کنند. در کشور های دوزبانه، مردم سوای زبان مادری، موظف اند 

بر یادگیری و هوش افراد که از طریق آموزش در فضاهای آموزشی زبان رسمی را فرا بگیرند که این موضوع 

در ایران یازده گروه یا جامعه ی زبانی تمییز داده شده و 1355آن جامعه تاثیر بسزایی دارد.طبق آمار سال 

شناخته شده اند. به عقیده فرانسیس، طی سی سال گذشته بیشتر مطالعات رشد شناختی نشان داده است 

وانایی شناختی این افراد ندارد،بلکه اثر مثبت هم که نه تنها این عامل تاثیر منفی بر تحول و کسب ت

دارد.بدین معنا که یادگیری زبان دوم در کودک،با افزایش توانایی شناختی و فرآیند های ذهنی این کودکان 

نسبت به کودکان تک زبانه همراه است. در پژوهش های گوناگونی که توسط نظریه پردازان مختلف به آن  

به امتیازات دوزبانگی ازجمله دو زبانگی در توانایی های شناختی چون هوش،  اشاره شده است می توان

خالقیت، تفکر واگرا، استدالل قیاسی، مهارت های طبقه بندی، حل مسله، شیوه های یادگیری بوچنر و 

انعطاف پذیری تفکر اشاره کرد. با توجه به اهمییت موضوع، پژوهش حاضر بر آن است که میزان آموزش دو 

تحلیلی با مطالعه ی مقاالت داخلی _نگی در هوش و یادگیری را بررسی نماید. روش این پژوهش توصیفیزبا

 و خارجی می باشد.

 

 آموزش،دو زبانگی،هوش ،یادگیریواژگان كلیدی:  

 

 

 مقدمه

رشد کرده و بررسی و مطالعه ی دوزبانگی تاریخی نسبتا طوالنی دارد.در بیست سی سال گذشته این حوزه از نظر کمی 

 2001)از نظر کیفی نیز اصالح شده است.)جنسی،

دلیل اصلی این امر آن است که در سراسر دنیا مسائل مربوط به افراد دو زبانه و فراگیری دوزبان در کانون توجه روان 

زبان مختلف صحبت می 7000تخمین زده می شود مردم دنیا به بیش از  شناسان و زبان شناسان بوده است.

.حدود نیمی از جمعیت دنیا دو زبانه هستند و می توان گفت که دو زبانگی یکی از پدیده های رو به گسترش در کنند

،در ایران یازده گروه یا جامعه ی زبانی تمییز داده شده و 1355طبق آمار در سال  2004)جهان است.)فرنچ و جکویت،

 1370)شناخته شده است.)وثوقی،



ت که یک فرد یا مجموعه ای از افراد در یک جامعه ی زبانی بیش از یک زبان برای برقراری دوزبانه بودن به این معناس

ارتباط استفاده کنند.براهنی دو زبانگی را به معنای دانستن و به کار بستن دو زبان متفاوت می دانست به طوری که فرد 

خود استفاده کند.تعریف میانه و معتدلی از  بتواند از هریک از زبانها بسته به موقعیت برای رفع نیاز های ارتباطی

ارائه کرده است که تا حدودی مورد قبول محققان قرار گرفته است. در این تعریف دو 1992)دوزبانگی را گروسجین) 

زبانگی به استفاده ی عادی و روزمره از دو زبان )یا بیشتر( اطالق می شود و کودکان دو زبانه کودکانی هستند که در 

 روز مره ی خود )خانه و مدرسه(نیازمند استفاده از دو زبان هستند.زندگی 

دو زبانگی را می توان به دو نوع ،دو زبانگی طبیعی)برابر(و دو زبانگی آموزشی )نابرابر(تقسیم کرد.در دو زبانگی طبیعی 

میگیرد و به طور یکسان  فرد از آغاز تولد یا سال های اول زندگی بدون آموزش رسمی در تماس با دو زبان مختلف قرار

و برابر می تواند از دو زبان برای هدف های ارتباطی خود استفاده کند.ولی در دو زبانگی آموزشی فرد پس از فراگیری 

اجتماعی با یک زبان دیگر تماس پیدا می کند و دو زبانه می _زبان مادری به دلیل آموزش یا دالیل فرهنگی

 1371)شود.)نیلیپور،

ی زبان گروه یا گروه هایی از دانش آموزان با زبان رسمی متفاوت باشد در آموزش آنها احتماال مشکالتی اگر در کشور

برنامه هایی را که برای تک 1992)پیش می آید که اصطالحا آن را تفاوت فرهنگی می نامند،بر اساس نظر رومین)

دو زبانگی به عنوان یک 1960تا قبل از سال  جاند.زبانه ها تدوین می شود نمی توان در برنامه ی درسی دو زبانه ها گن

مانع در پیشرفت تحصیلی کودکان تلقی می شد. از نظر روان شناسی ،آموزش به زبان مادری سبب درک بهتر مطالب 

مردودی های دوره ی ابتدایی در کشور ما 50%می گردد و پیشرفت شناختی دانش آموزان را تامین می کند.طبق آمار 

 )1381ای اول و دوم اختصاص داردو با دو زبانگی در ارتباط می باشد.)بدری،،به پایه ه

کی از مباحث پیچیده و بحث بر انگیز در گستره ی روان شناسی ،موضوع هوش انسان می باشد.بیش از صد سال است  ی

شناسان در این  که تحقیقات و پژوهش هایی پیرامون قوای عقالنی یا قابلیت های ذهنی بشر انجام شده است و روان

مطالعات روان شناختی مربوط به هوش صورت گرفت.در 1969-1900حوزه نظریه پردازی کرده اند.در طی سال های 

حوزه ی هوش اولین آزمون ها توسعه یافت و هوش به عنوان عاملی در نظر گرفته شد که در برگیرنده ی توانایی انجام 

 همچنین اساس زیست شناختی هوش مورد توجه قرار گرفت. صحیح امور و استدالل کردن است.در این دوره

 

 تعریف دوزبانگی

دوزبانگی را از جنبه های مختلفی تعریف کرده اند بعضی از متخصصین مهارت هم اندازه در دو زبان را مورد توجه قرار 

اندازه در زبان دیگر باشد می دهند و لذا فردی را دوزبانه می نامند که عالوه بر زبان اول خویش ، دارای مهارتی هم 

واین توانایی را داشته باشد که بتواند هر یک از آنها را به طور مساوی و در شرایطی همانند مورد استفاده قرار دهد. از 

کودک دوزبانه  «دیدگاههای دیگر دوزبانگی می تواند به تفاوت زبان خانوادگی و زبان آموزش مربوط باشد از این نظر 

در خانواده تک زبانه بزرگ شده و هنگام شروع مدرسه با زبان دومی روبرو می شود که زبان آموزش کودکی است که 

است و ممکن است زبان جامعه ای نیز باشد که در آن زندگی می کند. از آنچه که گذشت می توان نتیجه گرفت که 

 ).1386،جعفر دیناوندتفاوت زبان آموزش و زبان مادری ، اساس تشکیل پدیده ی دوزبانگی می باشد) 

 

 تعریف هوش

 صاحب نظران بسیاری در مورد هوش تعریف ارایه داده اند که ما به بررسی هوش از دیدگاه روان شناسان می پردازیم.

تعریف متعددی از هوش را که روان شناسان ارائه داده اند می توان در سه گروه تعارف عملی ،تحلیلی و کاربردی 

تقسیم کرد.روان شناسان تربیتی معتقدند هوش کیفیتی است که سبب موفقیت تحصیلی می شود.و از این رو آن را 



ناسان تعاریف تحلیلی را مطرح می سازند . از دید یک نوع استعداد تحصیلی تلقی می کنند.دسته ی دیگری از روان ش

این افراد هوش توانایی استفاده از پدیده های رمزی و یا قدرت ورفتار موثر و یا سازگاری با موقعیت های جدید و تازه و 

یا تشخیص حاالت و کلیات عوامل محیطی می باشد.بهترین تعاریف تحلیلی هوش را وکسلر بیان کرده است . هوش 

  ارت است از تفکر عاقالنه،عمل منطقی و رفتار موثر در محیط.عب

 هوش پدیده ای است که از طریق آزمون های هوش سنجیده می شود.که تعاریف کاربردی هوش اشاره دارد

 

 ادگیری تعریفی

مکتب گشتالت رفتارگرایان یادگیری را تغییر در رفتار قابل مشاهده و اندازه گیری تعریف می کنند و از دیدگاه 

است .آنچه در این دو تعریف مشترک است بحث تغییر  یادگیری کسب بینشهای جدید یا تغییر در بینشهای گذشته

است.کاملترین تعریفی که تا کنون از یادگیری توسط هیلگارد و مارکوئیز ارائه شده است عبارت است ازفرآیند غییرات 

 ر گرفتن موضوعات فرآیند، نظتجربه .آنچه این تعریف را متمایز کرده است درنسبتاُ پایدار در رفتار بالقوه فرد بر اثر 

 تغییر،نسبتاَ پایدار،رفتار بالقوه و تجربه است که مختصراَ هرکدام را تحلیل می کنیم.

یادگیری یک فرآیند است چون مانند فرآیند،بر اثر تعامل دائم فرد با محیط ،همیشه و در همه جا به طور پیوسته و 1-

 مستمر صورت می گیرد.

یادگیری نوعی تغییر است اما نه هر تغییری بلکه تغییری که بتدریج حاصل شود ونسبتاَ ثابت و پایدار باشد.تغییرات  2-

 و رفتار موردی،لحظه ای و تصادفی به هیچ وجه یادگیری نامیده نمی شود.

دگیری به یک رفتار بالفعل تبدیل نمی شودو قابل بالقوه بودن عمل یادگیری اشاره به این موضوع دارد که همیشه یا3-

 اندازه گیری نیست.

در واقع در این فرآیند کل شخصیت فرد در  )تاًثیر متقابل فرد و محیط در یکدیگر( یادگیری محصول تجربه است4-

 تمام ابعاد خود در فرآیند تعامل قرار می گیرد و تغییر پیدا می کند.

 

 دگیریتأثیر دوزبانگی بر هوش و یا

شاهدی در دست نیست که نشان دهد دوزبانگی زود هنگام موجب آسیب رساندن به قوای ذهنی و شناختی کودک می 

شود. حتی شواهد تا حدی حاکی از تأثیرات مثبت دوزبانگی زود هنگام بر قوه ی تفکر کودک می باشند. با توجه به 

می رسد در آینده محققان از تأثیر مستقیم زبان بر هوش اینکه پردازش ذهنی و تفکر از زبان مستقل اند ، به نظر 

سخن به میان آورند . پیامدهای منفی دوزبانگی زمانی بروز پیدا می کند که زبان مادری فقط وسیله ی محاوره در خانه 

ی و جامعه باشد و جایی در نظام آموزش کودک نداشته باشد. تحقیقی که در زمینه ی دوزبانگی دانش آموزان آشور 

زبان انجام شده است نشان می دهد که آشوری زبان های دوزبانه به رغم این که در دروس جمله سازی ، انشاء نویسی 

 1386عربانی دانا ، .)فارسی و قرائت فارسی از تک زبانه ها پیشی گرفته اند، اما ریاضی را به زبان مادری بهتر می آموزند

) 

روههایی از کودکان یک زبانه و دوزبانه ، محققی به نام سیر نشان داد که کودکان بنیه در گ –با اجرای آزمون استانفورد 

 دوزبانه نواحی روستایی در مقایسه با کودکان یک زبانه ، نمره های پایین تری در آزمون هوش داشتند.

کودکان یک زبانه سالگی سیر صعودی داشت ، اما در نواحی شهری تفاوت قابل مالحظه ای میان  11تا  7این تفاوت از 

و دوزبانه دیده نشد . مطالعات لمبرت و همکارانش در کانادا ، نتایج مطالعات قبلی درباره اثر نامساعد دوزبانگی بر هوش 

را تـأیید نکرده اند. در این مطالعات ، گروه تجربی عبارت بود از کودکانی که زبان انگلیسی ، زبان مادری آنان بود و از 

ر یک برنامه تحصیلی که به زبان فرانسوی بود ، جایگزین شده بودند. درابتدا تمام ساعت های دوره کودکستان د



آموزش به زبان فرانسوی بود ، ولی به تدریج بخشی از آن به زبان انگلیسی انجام می شد تا آن که در پایان دوره ابتدائی 

 بقیه به زبان فرانسوی بود. 50%روس ها به زبان انگلیسی و  %50

و گروه گواه عبارت بودند از : کودکان انگلیسی زبان که برنامه تحصیلی سنتی را به زبان انگلیسی می گذراندند و د

 –کودکان فرانسوی زبان که برنامه تحصیلی را به زبان فرانسوی می گذراندند. سطح هوشی و موقعیت اجتماعی 

ر مهم به این شرح بود : گروه آزمایشی در تمام زمینه اقتصادی هر سه گروه یکسان بود. نتایج این بررسی طولی بسیا

های زبان انگلیسی شبیه گروه گواه انگلیسی زبان بود که همه برنامه تحصیلی خود را به زبان انگلیسی گذرانده بود در 

ریاضیات وعلوم نیز وضع این گروه مشابه بود و همین شباهت در آزمون های خالقیت نیز مشاهده شد. در نهایت 

شگفتی ، گروه آزمایشی در یک آزمون هوشی کالمی ، باالتر از گروه گواه انگلیسی زبان قرار گرفت. عالوه بر آن گروه 

دوزبان انگلیسی یا فرانسوی آموخته بود به زبان دیگری نیز بیان  آزمایشی می توانست مفاهیم ریاضی را که به یکی از

سطح دو گروه گواه بود. شایان ذکر است که مطالعات لمبرت در  کند. نگرش این کودکان نسبت به خود مثبت و در

 نواحی دیگر جهان توسط افرادی مانند مالهرب ، ریچاردسون و کوهن به نتایج مشابهی منجر شده است .

در جیمسون و استند فورد نیز ، بهره هوشی افراد یک زبانه و دو زبانه را مقایسه کردند و اعالم داشتند که یک زبانه ها 

یک آزمون از چهار آزمون هوش بر دو زبانه ها سبقت جستند. لوریا و الپور گزارش دادند ، هنگامی که کلمات به صورت 

شنیداری عرضه می شوند ، افراد دوزبانه در مقایسه با افراد یک زبانه ، با تمرین کمتری این کلمات را یاد می گیرند. از 

با افراد دوزبانه هنگامی زودتر یاد می گیرند که کلمات به صورت دیداری ارائه  سوی دیگر ، افراد یک زبانه در مقایسه

شده باشند. این یافته نشان می دهد که توانایی های ادراکی افراد دوزبانه و یک زبانه متفاوت است . رونجات معتقد 

د . لئوپولد ادعا می کند که است که دوزبانگی هیچ اشکالی در فراگیری صحیح زبان برای کودک به وجود نخواهد آور

کودک دوزبانه ای که برای هر چیزی دو واژه می شنود ، ملزم می شود که به محتوا و معنای واژه بیشتر از صورت آن  

 توجه کند، بنابراین در دوزبانگی مزیتی وجود دارد که کودک را به جای گفتار طوطی وار به اندیشیدن وا می دارد.
 

 سبک یادگیری

یادگیری از زمینه های فرهنگی ، جنسیت و قومیت متأثرند. مثالً هر جامعه فرهنگی تحول استعدادهای سبک های 

خاصی را در جوانان با ارزش می داند و آن ها را تشویق می کند و به دیگر استعدادها کم توجهی می کند یا آنها را 

رهنگی ، قومی ، جنسیت ، سن و ترتیب تولد ، سبک نادیده می گیرند. عالوه بر این عوامل متفاوتی نظیر ویژگی های ف

های یادگیری را تحت تأثیر قرار می دهند. تفاوت های موجود در سبک های یادگیری از نیازها و ارزش های فرهنگی 

متأثر است . بین سبک های یادگیری افراد دوزبانه و یک زبانه تفاوت هایی وجود دارد برای مثال ، در سبک های 

نابسته به زمینه افراد دوزبانه ، در مقایسه با افراد یک زبانه بیشتر وابسته به زمینه هستند. سبک  –وابسته یادگیری 

 (8213های یادگیری بین دوجنس نیز متفاوت اند. ) اسفند آباد ، امامی پور 

 

 وضعیت تحصیلی كودكان دوزبانه

دوزبانگی برای دانش آموزان نه تنها مضر نیست بلکه این برنامه برخی از محققان ادعا می کنند که برنامه های آموزشی 

ها اغلب سودمند تر نیز هستند. اسپورل نشان داد با وجود این که افراد دوزبانه در استعداد زبانی با افراد یک زبانه 

در کانادا نشان  یکسان بودند اما در پیشرفت تحصیلی به نحو چشمگیری از آنها سبقت می جویند. مطالعات انجام شده

 می دهد که دوزبانگی سبب افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می گردد.

 



هاروتا و گاریکا معتقدند که منطق مهم جهت ادامه ی ارائه برنامه های آموزش دوزبانه این است که مهارت های زبان 

داده است که آموزش برنامه های  مادری موجب تسهیل یادگیری زبان دوم می شود . در همین رابطه اندرسون نشان

زبان دوم موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اقلیت زبانی می گردد.معتقد است چنانچه زبان تدریس ، زبان اول 

دانش آموز نباشد ، شرایط بسیار متفاوتی پدید می آید . هنگامی که آموزش کالس ، تکالیف درسی و مواد خواندنی به 

دانش آموز دشوار یا غیر قابل فهم باشد ، مشکالتی که اغلب دانش آموزان در یادگیری دارند ،  دلیل تفاوت زبان ، برای

 چند برابر می شود.

این گونه دانش آموزان نه تنها باید درس را بفهمند و با معلم و سایر دانش آموزان همکالسی به زبانی بیگانه گفتگو 

که در زمینه عادات فرهنگی ، الگو ها و ارزشها وجود دارد ، تطبیق   کنند ، بلکه باید خود را با تفاوت های عمده ای

سینگ در مطالعه ای از زبان محاوره ای خانه به عنوان یک متغیر پیش بین  –دهند. کندی ، یوجین ، پارک و های 

آموز   دانش 1952پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مکزیکی و آسیایی مقیم آمریکا استفاده کردند. در این مطالعه 

دانش آموز آسیایی پایه سوم راهنمایی ، مورد بررسی قرار گرفتند. از تحلیل رگرسیون چند متغیری  1131مکزیکی و 

اجتماعی ، میزان تالش و کوشش دانش آموزان و  –برای تعیین قدرت پیش بینی متغیرهای عملکرد متوسط اقتصادی 

ایج نشان داد که زبان محاوره ای خانه ، بیشترین ارتباط را با اجتماعی ، استفاده شد. نت –ویژگی های روان شناختی 

 –اجتماعی و متغیرهای روان شناختی  –عملکرد تحصیلی دانش آموزان مکزیکی داشت که از طریق زمینه اقتصادی 

تی با دوره اجتماعی تبیین می شد. در مقابل ، مکالمه دانش آموزان به زبانی غیر از زبان انگلیسی در منزل ، رابطه مثب

 ی تحصیلی و رابطه ای منفی با نمره های آزمون استاندارد خواندن داشت .

محرالدین در تحقیقی که در آزمون درک و فهم معانی واژه ها به شصت دانش آموز از خانوارهای ترک زبان و شصت 

هم معانی واژه ها بین دو گروه دانش آموز از خانوارهای فارس زبان ارائه داد چنین نتیجه گرفت که تفاوتی از لحاظ ف

موردمطالعه وجود ندارد . توانایی فهم مطالب خواندنی و معانی واژه ها را در گروه آذری و ارمنی زبان در کالسهای اول 

و سوم ابتدایی و اول راهنمایی مطالعه و مقایسه کرده است . یافته های این تحقیق ، برتری نسبی کودکان ارمنی زبان 

د. مکوندی و همکارانش ، نشان دادند که از نظر عملکرد تحصیلی در پایه های اول تا چهارم ، بین دانش را نشان دا

آموزان یک زبانه و دوزبانه تفاوت معنی داری وجود دارد و در کلیه پایه های تحصیلی ، معدل تحصیلی دانش آموزان 

 یک زبانه نسبت به دوزبانه بیشتر است.

مینه بررسی ابعاد دوزبانگی در استان خوزستان نشان می دهد که از نظر معلمان، عمده ترین مطالعات انجام شده در ز

مشکل تدریس زبان فارسی در مورد کودکان دوزبانه به ترتیب اهمیت عبارتند از : عرب زبان بودن دانش آموزان ، عدم 

از والدین در همکاری با مدرسه و نبودن درک صحبت های معلم ، آمار باالی دانش آموزان در کالس ، بی تفاوتی بعضی 

 (1390ابراهیم زاده، وسایل کمک آموزشی ) 

در استان آذربایجان شرقی بررسی درصد مردودی در مناطقی که به دالیل مختلف ) زیر پوشش تلویزیون نبودن ، 

ن و... ( مردم کمتر اشتغال کودکان روستایی ، عدم اختالط کودکان ترک زبان با کودکان فارسی زبا، نداشتن برق 

بیشتر از مناطقی است که به نوعی به زبان فارسی سخن می گویند و یا گوش فرا می دهند. ، فارسی صحبت می کنند

از مردودی  50%آذربایجان شرقی بزرگترین استان دوزبانه ی کشور است و طبق همین آمار  یادآور می شود که استان

ل و دوم اختصاص دارد. همچنین براساس گزارش آموزش و پرورش استان های دوره ی ابتدایی ، به پایه های او

در پایه های اول و دوم مقطع ابتدایی ، دروس امالء و فارسی ، عامل بروز  1371تا  1364کردستان در بین سالهای 

که بیشتر با بیان و  بیشترین مردودی بوده اند. البته در پایه های باالتر ، این تأثیر کاهش می یابد و به جای آن دروسی

زبان مرتبط هستند ، مثل دینی ، جغرافیا و به ویژه تعلیمات اجتماعی در مردودی مؤثرند ) دکتر نجاریان و مکوندی 

،1389) 



سیگوان و مک کی دوزبانه بودن را منبع بزرگی برای کودک محسوب می دارند و معتقدند که کودک دوزبانه آگاهی 

بهتری از زبان های متفاوت دارد و در یادگیری زبان های جدید در موقعیت بهتری قرار داد. از نظر آن ها زبان هم یک 

ت ذهن ، زیرا تفکر تا حد زیادی کالمی است . به این ترتیب ، آن وسیله ارتباطی با دیگران است و هم ابزاری برای فعالی

ها بر این باورند که چون فرد دوزبانه از دوزبان سود می جوید و در نتیجه دو ابزار ذهنی در اختیار دارد ، دوزبانه بودن 

 ( 1382موجب افزایش توانایی های بالقوه او می شود ) اسفند آباد ، امامی پور ، 

 

 دو زبانگی با آموزش كودكانارتباط  

مطالعات اولیه در آمریکا درباره ی کودکان دو زبانه که در محیط خانه به زبان اسپانیایی و در محیط مدرسه به زبان 

انگلیسی صحبت می کردند،انجام یافت.نمره ی هوش بهر این کودکان پایین تر از هنجار های آزمون مورد استفاده 

ین قبیل مطالعات باید توجه داشت که بیشتر تحقیقات بر روی کودکانی که از طبقات بود.در تبیین یافت های ا

اقتصادی پایین انجام شده بود که هیچگونه آموزشی نسبت به زبان مادری خود دریافت نکرده بودند.عالوه  –اجتماعی 

 د.بر این ، هنجارهای آزمونهای مورد استفاده لزومًا قابل تعمیم به این کودکان نبودن

در زمینه ی ارتباط بین دو زبانگی و پیشرفت تحصیلی چند پژوهش در داخل کشور انجام شده است که به برخی از 

 مهم ترین آنها اشاره می شود:

(برتری آزمودنی های یک زبانه در تست پیشرفت تحصیلی نشان دهنده ی  1371بر اساس تحقیق مهرجو و هاریان)

با مشکالتی مواجه هستند که این مشکالت ناشی از عدم فهم مطالب ارایه شده از این واقعیت است که دانش آموزان 

سوی معلمان بوده و این امر نیز احتماال منجر به احساس حقارت ودل سردی آنان می شود.و ازآنجا که آمادگی یاد 

ت کمی سن و تجربه ی گیرنده از عوامل موثر بر یادگیری است ، به ناچار دوره ابتدایی و مخصوصا سال اول به عل

ناکافی ،به ویژه در کالس هایی که دانش آموزان بازبان های متفاوت به طور ناهمگن به تحصیل اشتغال دارند،امکان 

 پرسش از معلم در صورت عدم درک و فهم مطالب کاهش می یابد.

نشگاه واشنگتن عنوان می در داI-LABS)ناجافرجان رامیرز نویسنده و دانشمند محقق در موسسه آموزش و علوم مغز)

نتایج ما نشان می دهد که مغز کودکان در خانواده های دو زبانه قبل از آنکه شروع به صحبت کنند در حال «کند

این نشان می دهد که دو زبانگی صرفا شکلی «وی می گوید».تمرین وظایف مخصوص به کارکردهای اجرایی می باشد

 (1385)معروفی، »شکلی از رشد شناختی به طور کلی است.از رشد زبان نیست بلکه در عین حال 

همچنین این مطالعات شواهدی ارائه می دهد که مغز کودکان خانواده های دو زبانه در مقایسه با خانواده های تک زبانه 

 نسبت به یادگیری صداها در زبان های جدید همچنان باز است.

 

 

 نتیجه گیری

 

ی است که همواره نسبت به آن نگرانی های بسیاری وجود داشته است . این نگرانی ها مسأله دوزبانگی یکی از موضوعات

تحقیقات نشان می دهند  بیشتر در جوامعی به چشم می خورد که در آن ها تکلم به بیش از یک زبان متداول نیست .

،انعطاف پذیری ذهنی که آموزش دو زبانه مزایای شناختی بسیاری دارد.مغز را به صورتی متفاوت توسعه می دهد

باالتر،خالقیت بیشتر و ایده های ابتکاری تری را بر می انگیزد.کودکان دو زبانه این توانایی دارد که به مشکالت و مسائل 

چه بزرگتر و چه کوچکتر از جنبه های متفاوتی نگاه کنند. لغات می توانند معانی زیادی داشته باشند،مشکالت می 

ی داشته باشند. موقعیت ها می توانند از دیدگاه های مختلف بررسی شوند.زمانی که کودکان توانند راه حل های زیاد



در دو زبان می اندیشند هنگام مواجه شدن باموضوعات و مسائل پیچیده به آسانی بیشتر از یک راه به ذهنشان خطور 

نسبت به کودکان یک زبانه که تنها  کودکان دو زبانه در کنترل کردن سیستم هر دو زبانی که می آموزند خواهد کرد.

در معرض یک زبان قرار دارند راه های بیشتری را کشف می کنند.در نتیجه دو زبانه ها در معرض تمرینات قابل 

مالحظه تری در تجزیه و تحلیل معناها و ساختار های نحوی و دستوری قرار می گیرند.مطالعات مک الگلین نشان می 

را یاد گرفته اند،برتری زبان شناختی نسبت به کودکان یک زبانه دارند. کودکان دو زبانه می  دهد کودکانی که دو زبان

 ارد.آموزندکه دو راه حل برای گفتن یک مسئله واحد وجود د
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