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Abstract 

Bilingual mean that we should be able to speak in two languages. The discussion of bilingual is the very important 

matter today, lots of studies and viewpoints have done on this issue; because there are many kids in the same time, 

they speak in two languages, they learn one language as their mother language and the second language they could 

learn from their other family members or sometimes even they learn third language in the area where they live 

and grow up. Children can learn the language since their born till they enter to the society or in the educational 

areas like; preschool, schools and so on.  They can also learn language naturally or learn it official. In different 

countries lots of studies have done on bilingual and results of those investigations show that the children who are 

bilingual have high intelligence, and speaking in two languages causes children grants a lot of potential thinking, 

the child grows smarter and more talented; but despite in Afghanistan more children are bilingual, less research 

has done on this issue. The aim of this review was to evaluate the role of bilingualism on learning of bilingual 

children.  The results of this study indicated that children who are bilingual have high intelligence and speaking 

in two languages makes children keener their potential thinking, and this kind of children are more talented and 

able than the other children who are monolingual. As much children start speaking in two languages since their 

born, their brains' actions grow more. 
  

Keywords: Bilingualism, Monolingual, Language, Second Language, Learning, Children 

 

 

 

 

 

 

Received 27 October 2020 

Accepted 25 February 2021 

Available online 03 March 2021  

ISSN: 2617-6548 

www.ijirss.com 

 

 

Review Article 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.ijirss.com/


 

*Corresponding author:  

E-mail addresses: rashidabdulwakil@yahoo.com 

 

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License., which permits 

unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. 

  

International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 4 (1) 2021, Pages: 48-55 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 تأثیر آن بر آموزش کودکاندو زبانه گی و 

 

 عبدالوکیل راشد 

 افغانستان جوزجان، جوزجان، دانشگاه وتربیه، تعلیم دانشکده زبان و ادبیات ترکمنی، دیپارتمنت

 

 خالصه

تحقیقات و نظریات  دو زبانه گی یعنی اینکه به دو زبان به سطح کامل تکلم کرده بتوانیم. بحث دو زبانه گی امروزه یک موضوع خیلی مهم بوده،  

زیادی روی این موضوع صورت گرفته است؛ زیرا بسیاری از کودکان را می توان دریافت که در عین حال به دو زبان تکلم می کنند، یعنی 

انند یک زبان را منحیث زبان مادری شان می آموزند و زبان دوم را از سایر اعضای فامیل و یا اطرافیان شان و حتی در بعضی مواقع می تو

 زبان سوم را نیز از محیطی که در آن زیست دارند و بزرگ می شوند بیآموزند. کودکان می توانند آموزش زبان را از آوان پیدایش الی زمانی

ه که در اجتماع داخل می شوند و یا در محالت آموزشی مانند: مرحله آمده گی به مکتب، مکتب و غیره بیآموزند و این آموزش زبان می تواند ب 

ط  شکل طبیعی باشد و یا هم به شکل یادگیری رسمی؛ که کودک از رفتن به مکتب و یا در سایر ساحات آموزشی بیآموزد. تحقیقات زیادی به ارتبا

دو ه  دو زبانه گی در کشورهای مختلف انجام شده و نتایج این تحقیقات نشان می دهد که کودکان دو زبانه از هوش باالیی برخوردار اند و تکلم ب 

با  زبان باعث به کار افتیدن بیشتر قوه فکری کودک گردیده، کودک با هوش تر و با استعداد تر بزرگ میگردد؛ اما در کشور ما افغانستان 

نقش دو زبانه گی را بر آموزش    مطالعه مروریاین    وجودیکه کودکان دو زبانه بیشتر اند تحقیقات اندکی به ارتباط این موضوع انجام شده است. 

  این مرور   یافته های .  کتابخانه یی استفاده شده استروش  مطالعات قبلی و  کودکان دو زبانه واضح می سازد و برای جمع آوری اطالعات از  

قوه فکری کودک گردیده   نشان می دهد که کودکان دو زبانه از هوش باالیی برخوردار بوده و تکلم کردن در عین حال به دو زبان باعث افزایش

تر نسبت به کودکان تک زبانه می باشند. به هر اندازه که سخن گفتن کودک به دو زبان از اوایل پیدایش   الیق تر و  و این چنین کودکان با استعداد

 نیز بیشتر رشد میکند. انکودک شروع شود، به همان اندازه عملکرد مغزی کودک

 

 ، زبان، زبان دوم، آموزش، کودک زبانهیک  دو زبانه گی، :کلیدی کلمات

 

 مقدمه  .1

انسانها با گنجینه های از علم و معرفت آراسته می باشد و این 

همه را از محیطی که در آن زیست دارند و جوامعی که در آن زنده 

گی دارند می آموزند و یاد می گیرند و خود را آراسته با زیور علم و  

نمایند. آموزش   پیدایش انسان شروع شده، الی هنر می  علم از زمان 

زبان ارزشمند ترین زمانیکه حیات آن ختم می شود را در بر می گیرد.  

وسیله است که انسان در اختیار دارد و از این ابزار مهم برای تفاهم، 

آموزش زبان نیز از زمانیکه طفل  ارتباط و اطالعات استفاده می کند. 

شده و الی زمانیکه شخص   آغازکلم می کند  ید و شروع به تآ به دنیا می 

ن در کودکان زبا فراگیری به کهن سالی می رسد را در بر می گیرد.  

 شناسان، زبان به نظر.  یکی از مراحل اولیه رشد در کودک می باشد

تقریباً همه کودکان در سنین سه الی پنج ساله گی به یک زبان تسلط 

 می را زبانییک  زبانه، تک کودک یک همین سنین در پیدا می کنند.

به طور    زبان چند یادگیری به زبانه چند یا دو کودک  یکو    آموزد

 کار به  مناسب و ختلفم   های جای در را  آنها و پردازدمی   همزمان
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والدین، معلمان و متخصصان بخش کودک در   از گیرد. بسیاریمی  

 دیده این پدیده با  ب  و  ندارند معلومات کافی  دو زبانه گیمورد اهمیت  

زبان با ارزشترین وسیله است که ما انسانها در    . [1]  می نگرند  منفی

اختیار خود داریم و این ابزار مهم را می توانیم برای تبادل معلومات و  

همچنان زبان و تفکر از هم جدا    . [2]تفاهم ارتباطات به کار گیریم  

برای  تر  به ابزار قوی  رشد و نمو می نمایند اما، زبان به شکل تدریجی  

 . [3]تفکر مبدل می گردد 

  

 تعریف به صورت های مختلف را دو زبانه گیزبان شناسان  

 دو در یکسان مهارت از متخصصان زبان، بعضی . به گفتهاند کرده

 که نامند می دو زبانه را و شخصی دهند می قرار  توجه مورد را زبان

 باشددوم   زبان در اندازه هم مهارتی دارای خویش، اول زبان عالوهبر

توانایی  شرایط  در و مساوی طور به را آنها  از یک هراستفاده   و 

 استعداد ان دیگر،متخصص از دهد. بعضی  قرار استفاده مورد یکسان

دو  عنوان به را آن و دهند می قرار معیار را دوم زبان در گویی روان

گروهی، فردی را دو زبانه می دانند  .[4] نمایند می  مطرح گرایی  زبان

باشد و در مهارت   اندازه در هر دو زبان  که دارای مهارت های هم 

های زبانی در چهار بُعد از جمله: سخن گفتن، درک کردن، خواندن و 

باشد   در این   [6]  براهنی  .[5]نوشتن بیش از یک زبان تسلط داشته 

یاد آور می شود می  ،می شود گفته کسی به دو زبانه فرد که زمینه 

ه  واژ  آوایی، های  نظام   لحاظ از که کند تکلم زبان چند یا دو به  تواند

پس دو زبانه گی حالتی است که در    .[6]  متفاوت انددستوری   و گانی

 . پسآن فرد به زبان دیگری غیر از زبان مادری خود آموزش ببیند

  .[5] فرد آموخته، به آن تکلم می کند    کهزبان مادری اولین زباني است  

مورد  در تربیه و تعلیم پژوهشگران بین فراوانی بحث های کنون تا

ها هوشی هبهر آموزش و  بر رشد پدیده این که یتأثیر و دو زبانه 

است.   صورت گرفته می گذارد، کودک رشد و تربیتی اهداف و شناختی

 فراگیری حال در که از آنجا دو زبانه کودک که باور اند این  بر عده یی

می  آشنا نیز فرهنگ دو با جهتی از  و است زبان دو به گفتن سخن

 یک افراد برای آن به  رسیدن که میابد امتیازاتی دست  به لذا گردد،

دو  پدیده، هر برای دو زبانه کودک اینکه جمله از  ؛نیست ممکن زبانه

 از بیش واژه معنای به که می گردد باعث این و دارد ذهن در واژه

 به را واژه ها کودک این دیگر عبارت  به کند و توجه آن صورت

 ؛میکند استفاده زبان دو از دو زبانه چون کودک  میدارد. وا اندیشیدن

توانایی  این و دارد اختیار در موقعیتهای مختلف در ذهنی ابزار دو لذا

افزایش حالتهای در را فرده  بالقو های از  مختلف،  دهد.   طرف می 

مهارتهای دیگر زبانه کودک  در  زبانی ازدیاد   افزایش باعث دو 

بنابراین او در شناختی و فرا زبانی مهارتهای این   دید از می گردد. 

تحقیقات    .[4]داشته است   مثبت افراد تأثیر هوش بر دو زبانه گی گروه،

  دو زبانه گی در کشور های مختلف انجام شده است،   زیادی به ارتباط

 مثبت اثرات  به داده انجام که هایی  بررسی طریق از [7]رون ژات  

 دو به تکلم  فراگیری حال در که کودکی  ،گوید می و دارد اشاره آن

 هر در  بلکه؛ گیرد  می یاد آسانی به  را زبانها آن تنها نه است  زبان

 سیستم در  نگهداری لیاقت  لذا   و رسد می اطمینان و مهارت به زبان

 طرف حسب بر  را آنها از کدام هر استعمال و هم کنار در را زبانی

 دارد دیگر کلماتی با دیگر سیستم به سیستمی از مفاهیم  ترجمه و گفتگو

 کودک  که رسد، می نتیجه این به خود پژوهشهای در  [8]د  لئوپول .[7]

 است باور این بر و شود می  برخوردار خاصی موهبت از دو زبانه

 می وادار  شنود  می   واژه دو شیئی هر برای  که دو زبانه کودک که

. کند توجه آن صورت از بیشتر ها واژه معنی و محتوی به تا گردد؛

 جای  به را کودک که بینیم  می را مزیتی  دو زبانه گی در› گوید می او

 کودک که است معتقد وی  .‹دارد می وا اندیشیدن به وار طوطی گفتار

از  شخص دو زبانهدارد.    زبانها از بهتر آگاهی یک دارای دو زبانه

 لذا دارد، اختیار در ذهنی ابزار دو نتیجه در جوید می سود زبان دو

 شود می متبارز ذهن  به فرد در بالقوه توانایی ازدیاد بودن دو زبانه

[8].  

 

  1388کنفرانس را در سال  پرورش، و آموزش بین المللی دفتر 

 داد در لوگزامبورک ترتیب دو زبانه« پرورش و  آموزش» به ارتباط

ً  زمان آن در .بود در این زمینه علمی اولین کنفرانس که  منابعی تقریبا

تحقیقات  نداشت وجود نتایج  بود.  نگرفته  انجام  زیادی  تحقیقات  و 

نیازمند  گی  زبانه  دو  آموزش  که  بود  امر  این  بیانگر  لوگزامبورک 

 یحیی معروفی و اسماعیل محمدی نیا  .[9]تحقیقات گسترده می باشد  

تحقیقی را تحت عنوان »دو زبانه گی و رابطه    1392در سال    [ 10]

دانش  های  مهارت  مقایسه  هدف  با  انتقادی  تفکر  های  مهارت  با  آن 

آموزان یک زبانه و دو زبانه« در ایران انجام دادند که در این تحقیق  

با استفاده از روش   381 دانش آموز منحیث نمونه انتخاب گردیده و 

چنین نتیجه گرفت که     tچند مرحله ای و آزموننمونه گیری خوشه ای  

دانش آموزان دو زبانه در میانگین تفکر انتقادی و هم در مهارت های  

تفکر انتقادی نسبت به کودکان تک زبانه در سطح باالیی قرار دارند 

توسط حفیظه بلوچ و   1393. همچنان تحقیق دیگری که در سال  [10]

یک  با هدف »مقایسه هو  [11]  همکارانش آموزان  دانش  ش هیجانی 

زبانه و دو زبانه و نقش آن در نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی« 

شامل   تحقیق  این  آماری  جامعه  که  دادند  دانش    240انجام  از  نمونه 

آموزان شهر چابهار کشور ایران بوده، بعد از رگرسیون چند گانه چنین 

مقایسه دانش آموزان    نتیجه به عمل آورد که دانش آموزان دو زبانه با

یک زبانه از تنظیم هیجانی باالتری برخوردار اند بین نگرش نسبت به 

یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه تفاوت  
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نشده است   در سال   [12]  ماریان ویوریکا.  [11]معنا داری مشاهده 

زبانه گی  دو  به آموزشهای آمریکا عنوان »نیاز  را تحت تحقیق 2018

انجام داد، وی معتقد بود   آن« مزایای از مندی  بهره برای کودکان برای

 بهره را برای زبانه گی  چند  های  آموزش باید امریکا متحده  ایاالت  که

که اجرا به آنها مزایای از افراد مندی  یعنی طریق این از بگذارد 

مختلف زبان یادگیری  العاده فوق شده ثابت مزایای از افراد های 

عصبی، کارگیری  جهت اقتصادی حتی  و  فرهنگی شناختی،  در   به 

بهره زبانه  چند اقتصاد فریمن[ 12]  شوند می مند جهانی   و . مکس 

سال [13]  همکارانش را  2018  در  »اثرات   عنوان تحت تحقیق 

دو زبانه   که  انجام دادند بزرگسالی« در زبانه گی  دو  عاطفی و شناختی

 گزارش آنهاو    شود می حافظه شناختی العمر مادام  افزایش باعث گی

 که عقالنی زوال علیه دفاعی میکانیزم دو زبانه گی یک که است کرده

 دیگری بخش  در آورد.  می  به وجود است  پایدار فعالیت ذهنی علت  به

 عالیم رفتاری ها دو زبانه که کنند می عنوان شان تحقیقات از نتایج 

 نقل به   . مریسو استورم [13]  دهند می نشان کمتر را آلزایمر با مرتبط

 رشد بر دو زبانه گی پژوهشی »اثرات آموزش در [14]  نظری از

 مورد را  زبان« یادگیری به  افراد نسبت ادبی مهارتهای و  ها نگرش

 این گیزبانه   دو های صنف در کننده افراد شرکت داد. قرار بررسی

تک  های صنف از بهتر معنا داریطور   به ادبی در مهارتهای پژوهش

 زبانه ها نگرش تک با مقایسه در ها دو زبانه این بر عالوه بودند. زبانه

 فرد . گلستانی[14] خارجی داشتند زبان یادگیری به نسبت تری مثبت

 »مقایسه تحت عنوان تحقیق  در 1395 در سال   [ 15]  همکارانش و

دادند   انجام ها« زبانه تکو   ها دو زبانه حافظه و اجرایی کارکرد های

کارکرد   در ها دو زبانه از این تحقیق برتری آمده به دست نتایج که

 توان می لذا دهد، می نشان را ها زبانه به یک نسبت اجرایی های

دوره آماده گی  در دوم  زبان آموزش  زود هنگام ریزی  به برنامه  نسبت

نژاد  .[15]کرد   اقدام  مکتببه   با هدف »اهمیت    [16]  سعید عارف 

تحقیقی   1388زبان مادری در تعلیم و تربیه کودکان دو زبانه« در سال  

را در ایران انجام داد، که اگر توانایی دو یا چند زبانه بودن کودکان در  

 همان دوره ابتدایی رشد داده شود، آنها درک عمیق تری از زبان پیدا

کار گیرند. پس  ه  ا ب می کنند و می آموزند که چگونه این توانایی ها ر

آنها از تجارب بیشتری برای تقویت زبان خود برخوردار خواهند شد 

در تحقیق شان اهمیت دو زبانه گی   [17]عابدین و همکارانش    .[16]

باعث درک  یادگیری دو زبان  نمود که،  بیان  از نظر روانشناسی  را 

  بهتر مطالب گردیده و در نتیجه سبب پیشرفت شناختی و جذب راحتر 

 . [17]آنها از نگاه اجتماعی می گردد 

دو زبانه گی و یا چند زبانه گی وجود دارد  پدیده    در افغانستان هم 

اما محققان نسبت به این موضوع به دید عمیق تری نگریسته اند و در 

  کریمه ایشچی   :این باره تحقیقات اندکی صورت گرفته است. از آن جمله 

دریا  [18] به هدف  را  آوایی  تحقیق ساحوی  و  نحوی  فت »چالشهای 

  1392شاگردان دو زبانه دوره ابتدایی مکاتب شهر شبرغان« در سال 

انجام داد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که، در جریان  

تدریس زبان دوم به شاگردان که زبان مادری شان اوزبیکی می باشند  

نماید، اما مشکالت  دشواری های آوایی یا فونتیکی بروز می  ی  تا حد

البته بحث   .[18]نحوی در این پروسه آنقدر در خور توجه نبوده است  

دو زبانه گی و یا هم چند زبانه گی مثل سایر کشور ها در کشور ما هم 

در بین کودکان وجود دارد. طبق مطالعات انجام شده در مورد دو زبانه  

توانیم که دو زبانه گی در آموز  یادگیری  گی کودکان، گفته می  ش و 

در  کودکان  مختلف،  عوامل  به  توجه  با  و  داشته  مثبت  تأثیر  کودکان 

جریان آموزش کمتر به چالش های دو زبانه گی روبه رو می باشند. 

این مطالعه مروری، به منظور تأثیرات دو زبانه گی باالی یادگیری  

 کودکان دو زبانه انجام یافته است.  

 

 دو زبانه گی چیست   .2

موقعیت   به  نظرداشت  با  شخص  که  است  حالتی  گی  زبانه  دو 

زبانه گی به معنای    دوو یا  خاص از چندین زبان همزمان استفاده نماید  

واقعی یعنی اینکه بتواند دو زبان را در سطح پیشرفته و با تسلط کامل 

صحبت کند، طوریکه زبان دوم با زبان مادری هیچ تفاوتی نداشته باشد 

دو زبانه گی یعنی استفاده دو زبان به شکل منظم را گویند و    . [19]

کودکان دو زبانه بر کودکان اطالق می شوند که دو زبان را در مکتب 

افرادی که بر عالوه بر   همچنان  .[20]و خانه همزمان استفاده نمایند  

زبان مادری شان بر یکی از زبان های دیگر دنیا تسلط داشته باشند و  

 . [21] زبان دوم را خوانده بتوانند دو زبانه گفته می شود    یا به راحتی

دارد.   ضرورت  زیاد  تالش  و  کوشش  افراد،  بین  در  شدن  زبانه  دو 

کودکان که زبان دوم را نسبت به بزرگساالن زودتر فرا می کیرند در 

حقیقت دشواری ها را نیز سپری می نمایند. کسانیکه خواهان دو زبانه 

، باید کودکان شان را بیشتر در معرض زبان شدن کودکان شان هستند

دوم قرار دهند. به هر ترتیب، دو زبانه گی را چنین تعریف کرده می 

توانیم: دو زبانه گی عبارت اند از موقعیتی می باشد که، شخص بدون 

زبان مادری خویش به دیگر زبان ها هم آموزش و پرورش ببیند؛ زیرا 

کند زبان مادری است که با آن زبان   اولین زبان که فرد به آن تکلم می

ی چی به شکل نوین و یا  دو زبانه گ  ،به هر حال  .[22]  هم رشد میآبد 

 است بدیهي  سنتی آن، نیاز به بررسی های دقیق و همه جانبه دارد.

 ،فراگیری در می گیرند یادمزمان  ه طور  به  را زبان دو که کودکانی

 اول زبان دو اصل در آنها کنند.می    استفاده مشابه  راهکار های از آنها

 متفاوت  بافتهای تشخیص در آنها موفقیت کلید  و می گیرند یاد یکجا را
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 یاد  متفاوت محیطی شرایط در را دوم زبان اشخاصیکه است.  زبان دو

 دو از افراد این می شوند. نامیده هماهنگ« »دو زبانه های می گیرند

 . [ 23] ندا برخوردار متفاوت معنایی سیستم

 

 انواع دو زبانه گی  .3

افراد دو زبانه را نظر به داشتن تسلط به زبان های دیگر، به دو  

اند که، شامل دو زبانه های چیره و دو زبانه های   تقسیم کرده  دسته 

همتراز می باشد. دو زبانه های چیره افراد اند که باالی دو زبان تسلط 

متفاوت دارند و دو زبانه های همتراز افراد را گویند که باالی هر دو 

نوع دیگر دو زبانه گی، دو زبانه   .[24]ن تسلط یکسان داشته باشد  زبا

گی هم پایه و دو زبانه گی نا هم پایه می باشد. که اینها به اساس رفتار 

زبانی و استفاده زبانها با یکدیگر متفاوت می باشند. دو زبانه گی هم  

یت  پایه به کودکانی تعلق دارد که دو زبان را به طور جداگانه در موقع

های مختلف و با کلمات متفاوت استفاده نمایند و دو زبانه گی نا هم پایه 

به کودکان تعلق می گیرد که در محیط مشابه دو زبان را می آموزند و  

باشد   می  یکی  شان  برای  زبان  هردو  کلمات  معنای    . [25]تفکیک 

همچنان در جای دیگری دو زبانه را به دو نوع، طبیعی و مصنوعی  

ه اند. کودکان که زبان دوم را در خانه و یا در اجتماع می تقسیم کرد

آموزند دو زبانه های طبیعی گفته می شوند و در صورتیکه یادگیری 

زبان دوم با رفتن به مراکز یادگیری صورت گیرد، دو زبانه مصنوعی  

 . [26]گفته می شوند 

 

 روشهای دو زبانه شدن کودکان  .4

شدن کودکان وجود دارد، که از  روشهای مختلف برای دو زبانه  

 آن جمله روش طبیعی، روش آموزشی، کسب خود به خودی می باشد. 

 

 روش طبیعی   1.4

روش طبیعی عبارت اند از روشی است که فرد و یا کودک از  

به دنیا آمده  یا در یک جامعه دو زبانه  زمان تولد در یک خانواده و 

بزرگ می شود که در نتیجه به هر دو زبان توانایی درک و کارکرد  

آورد.   می  دست  به  یکسان  و ارتباطی  نظری  های  دیدگاه  اساس  بر 

قرار داشته   یک محیط دو زبانه  فرد در  پژوهشهای انجام یافته، اگر  

آموختن    طریقمی آموزد و    باشد، بدون تالش آشکار هر دو زبان را

 . [27] یادگیری یک زبان منفرد است روشاو دقیقاً به همان 

 

 روش آموزشی 2.4

یا کودک   از روشی است که فرد و  اند  آموزشی عبارت  روش 

 ها   آموزش زبان دوم را از طریق آموزش های رسمی می آموزد، این  

می تواند خواسته و یا نا خواسته باشد. این نوع آموزش در ابتدا برای 

یادگیرنده ناچیز باشد ولی با گسترش سطح تحصیالت فرد کاربرد آن 

 گی چنین افراد نقش اساسی ایفا کند. وسیع تر گردد و در زنده 

 

 کسب خود به خودی روش  3.4

روش کسب خود به خودی عبارت اند از روشی است که فرد  

در یک اجتماع دو زبانه، زنده گی داشته و از تماس دایم با همان 

 . [26]جامعه دو زبانه می شود  

 

 عوامل تأثیر گذار بر دو زبانه گی .5

فردی،   عوامل  از:  اند  عبارت  گی  زبانه  دو  عوامل  مهمترین 

عوامل آموزشی و عوامل اجتماعی و فرهنگی می باشد. عوامل فردی  

دو زبانه گی، شامل سن شخص، اهداف و توانایی های وی می باشد،  

عوامل آموزشی دو زبانه گی، روش و کیفیت آموزشی افراد را در بر 

اجتماعی و فر  هنگی دو زبانه گی شامل موقعیت  می گیرد و عوامل 

مادری   زبان  بر  و عشق  ارزش ها، شرایط فرهنگی  اجتماعی،  های 

شان می باشد. همه این عوامل می تواند نقش مؤثر در آموزش زبان 

 . [28]دوم داشته باشد  

   

 کودکان  یادگیری و هوش بر دو زبانه گی تأثیر.    6

ندارد که    شواهدی  آسیب باعث هنگام زود دو زبانه گیوجود 

بلکهکودک   شناختی و ذهنی قوای به رساندن این   شود،  نشان دهنده 

 .را رشد می دهد کودک تفکر قوه هنگام زود  دو زبانه گی است که  

 انجام  آموزان آشوری زبان دو زبانه گی دانش زمینه در که تحقیقی

 این  رغم به دو زبانه های »آشوری زبان« که دهد می نشان است شده

 از فارسی  قرائت و فارسی نویسی انشاء سازی، در دروس جمله که

 بهتر می مادری زبان به  را ریاضی اما اند؛ گرفته  پیشی ها زبانه تک

 و جنسیت فرهنگی، های زمینه از یادگیری های  سبک .[26] آموزند

 استعداد های خاصی تحول فرهنگی جامعه هر متأثر اند؛ مثالً: قومیت

 دیگر به و کند می تشویق را ها آن و داند  می ارزش با جوانان در را

 این بر گیرند. عالوه می را نادیده آنها  یا کند می توجهی کم استعداد ها

 و  سن جنسیت، قومی، فرهنگی، های ویژه گی نظیر متفاوتی عوامل

 دهند. تفاوت می قرار تأثیر تحت را یادگیری سبک های تولد، ترتیب

 های فرهنگی ارزش و نیازها از یادگیری  های سبک در موجود های

 تفاوت زبانه یک و دو زبانه افراد یادگیری های سبک بین است. متأثر

 و دختر دانش آموزان یادگیری سبک دارد و همچنان بین وجود هایی

 از پسران یادگیری سبک که گونه یی به دارد. وجود نیز تفاوت پسر

 نوع از  دختران یادگیری سبک  حالیکه در  است، کلی و دیداری نوع
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پژوهشگر کانادایی دانشگاه   [29]الن بیالیستاک   است. متوالی و کالمی

یورک و متخصص بخش نورولوژی می گوید که، کودکان دو زبانه  

انعطاف پذیر تر می باشند. زمانیکه آنها تکلم می کنند هر دو زبان در 

نماید   آغاز می  فعالیت  به  و مغز شان هم کلمات را از هم ذهن شان 

متمایز می سازد. پس مغز انسان انتخاب های زیادی دارد انتخاب بیشتر 

می شود. همچنان محققان به این باور اند   شود، گوینده انعطاف پذیر تر

که، دو زبانه گی کودک سبب توانایی آن در حل مسایل بیشتر شده و 

 . [29]حس همدردی او همچنان زیاد تر شود 

 

 .    فعالیت های دماغی در دو زبانه ها  7

توجه و مطالعات زیادی در مورد شناخت فعالیت های دماغی در  

عصب   نزد  که  اساسی  سواالت  و  است  گرفته  صورت  ها  زبانه  دو 

نحوه فعالیت های دماغی در دو    شناسان مطرح شده این است که، آیا

جداگانه در نقاط مختلف  زبانه ها در هنگام تکلم، زبان ها را به طور  

باالی  آموزش  سن  آیا  اینکه،  دیگر  و  کنند؟  می  بیرون  شان  مغز  از 

دارد؟ تأثیر  ها  زبانه  دو  دماغی  های  فعالیت  به   .[29]  کارکرد  نظر 

مطالعات انجام شده، هر قدر آموزش زبان دوم از سن پایین تر شروع 

عالیت های  شود به همان اندازه کودک زبان دوم را کامل تر شناخته، ف

تر  باعث درک درست  کار  این  که  بیشتر می شود.  نیز  آنان  دماغی 

کودک از زبان دوم می گردد. به همین دلیل یادگیری در سن پایین سبب  

قابلیت و فعالیت های مغز در مورد فهم شان می شود. زمانیکه انسان 

فعالیت می کند، صحبت می کند و یا هم کتاب می خواند، بخش های  

 . [11]ز دماغ شان فعال می شود  خاصی ا

 

یکی از مزایای دو زبانه بودن، افزایش فعالیت های دماغی نزد  

کودکان دو زبانه می باشد. کودکان که والدین شان به زبان های مختلف  

تکلم می کنند، چنین کودکان در محیط دو زبانه بزرگ شده و زبان ها  

را هم به طور کامل تر و     منظم تر یاد گرفته و فعالیت های دماغی  

نیز خوب تر رشد می کنند. در مقابل کودکان که والدین شان  نزد آنها  

به یک زبان تکلم می کنند، آنها در جریان صحبت کردن به سلول های  

دماغی بیشتری نیاز دارند که باید این سلول ها یک جا شده، مشکالت  

 . [ 26]تکلم آنها را رفع سازند 

 

 .    باور های نا درست در دو زبانه گی ها 8

ختلف در مورد دو زبانه بودن کودکان باور های نادرستی  افراد م 

   دارند. بعضی از این باورهای نا درست و اشتباه قرار ذیل می باشد:

دو زبانه بودن و رشد کودک، در یک محیط دو زبانه باعث   ✓

 گیچ شدن کودک می گردد. 

نزد   ✓ در  کردن  صحبت  دیر  باعث  کودکان،  بودن  زبانه  دو 

 کودکان می گردد.

زبانه بودن کودکان، سبب عدم تشخیص کلمات دو زبان، دو   ✓

 در زمان تکلم می گردد.

 برای دو زبانه کردن کودکان، سن کودک را قید می کنند. ✓

بدون تالش برای دو زبانه شدن، کودکان می توانند خود به   ✓

 . [30]خود زبان ها را تشخیص کرده و فرا گیرند 

 

 والدین  نقش و آموزش کودکان زمان.    9

یکی از سواالت که در نزد متخصصان زبان مطرح می گردد  

این است که، انگیزه یادگیری زبان دوم نزد کودکان چی زمانی ختم می 

شود؟ پاسخ این است، زمانیکه انگیزه آموزش در نزد کودکان وجود  

داشته باشد، یادگیری زبان دوم نیز وجود دارد و این یادگیری را به سه  

 م کرده اند: مرحله تقسی 

مرحله اول، از زمان تولد الی سه ساله گی می باشد که، در این 

مرحله کودک می تواند در پهلوی زبان مادری خویش یک زبان دیگر 

را نیز به شکل کامل تر فرا گرفته و کلمات زیاد را از هر دو زبان در 

 حافظه بسپارد.  

ساله گی شروع   از سه  دوم،  زبان  یادگیری  دوم  تا مرحله  شده 

هفت ساله گی را در بر می گیرد و مرحله سوم یادگیری زبان، بین ده  

ساله گی الی سیزده ساله گی می باشد. مرحله دوم و سوم برای کودکانی  

می باشند که، زبان دوم را در خانه نه، بلکه در مکتب و یا در سایر 

ها مراکز آموزشی یاد می گیرند که این دو دوره از مناسب ترین دوره  

والدین که در محیط شان زبان های    برای یادگیری کودکان می باشد.

باالی زبان مادری  توانند  نمی  باشد، کودکان شان  داشته  دیگر وجود 

بخاطر   را  والدین محیطی  پس  کنند.  پیدا  تسلط  کامل  به شکل  خویش 

یادگیری زبان شان آماده کنند تا اینگه کودکان شان به راحتی بتوانند به  

 .[19] مل به زبان والدین شان آشنا شده، تکلم نمایندطور کا

 

 نتیجه گیری  .10

دو زبانه بودن حالتی است که فرد و یا کودک بتواند به دو زبان 

نماید و روشهای مختلفی برای دو زبانه کردن کودکان   همزمان تکلم 

وجود دارد، که در اینجا نقش والدین و محیطی که کودکان زنده گی  

دارد.میکنند   زیادی  تأثیر  کودکان  کردن  زبانه  دو  این   باالی  نتیجه 

زبانه   یکنسبت به کودکان    ،نشان می دهد که کودکان دو زبانه  مطالعه

به دو زبان  از هوش باالیی برخوردار بوده و تکلم همزمان کودکان 

و   ذهنی  فکری،  قوه  افزایش  سبب  شده،  آنان  نزد  بیشتر  تفکر  باعث 

استعداد شان آموزش         افزایش  در  زبانه گی  دو  همچنان  می شود. 
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یاری   یادگیری شان  در مسیر  را  کودکان  داشته،  مثبت  تأثیر  کودکان 

و   آمده  رسانده  دست  به  مطالعات  نوع  طبق  راه    چالشیهیچ  فرا  در 

کودکان   زبانه  آموزش  کودکان    ندارد.دو  بین  نیز  یادگیری  استعداد 

ه های فرهنگی، جنسیت  مختلف میباشد؛ زیرا سبک های یادگیری، زمین 

و قومیت از عوامل به شمار می رود، که در استعداد و هوش کودک  

نقش دارد و تکلم همزمان به دو زبان باعث فعال شدن هر دو زبان در  

مغز کودکان می گردد که کودک می تواند همزمان به دو زبان تسلط 

 کامل پیدا کند. به طور خالصه چنین نتیجه گیری می نماییم که:

دو زبانه بودن کدام تأثیر منفی باالی آموزش کودکان، طرز   ▪

 صحبت کردن کودکان و گیچ شدن شان ندارد.

با دو زبانه بودن، کودک می تواند در دو محیط متفاوت به دو   ▪

زبان متفاوت صحبت نماید، که این کار نشان دهنده باال بودن مهارت 

 کودک می باشد. 

تواند در قسمت یادگیری از سایر  با دو زبانه گی، کودک می   ▪

 هم قطاران خود سریع تر عمل نماید.

بیشتر شده    مسئلهدو زبانه بودن کودک، باعث توانایی در حل   ▪

 و حس همدردی او نیز قوی تر می شود. 

کودکان که به دو زبان تکلم می کنند و تکلم همزمان به بیش  ▪

یشتر رشد  از یک زبان نزد شان باعث می شود که قوه فکری کودک ب 

 کند و کودک با هوش تر به بار آید. 

باعث افزایش قوه جذب کودک   ▪ باالی دو زبان  تفکر کودک 

 شده و کودک هوشیار تر و با استعداد تر بزرگ می شود. 

نقش  ▪ کودکان  نزد  در  دوم  زبان  یادگیری  روشهای  از  یکی 

 والدین می باشد. در صورتیکه یادگیری به شکل طبیعی باشد. 

مه ▪ افزایش  باعث با  زبانه،  دو  کودکان  در  زبانی  های  ارت 

 ازدیاد مهارت های فرا زبانی و شناختی نیز می گردد.

 یکی از تأثیرات مثبتی که دو زبانه گی دارد این است، لیاقت ▪

 آنها از کدام هر استعمال و هم کنار در را زبانی سیستم در نگهداری

 دیگر یستمس به سیستمی از مفاهیم  ترجمه و گفتگو طرف حسب  بر را

 دارد، می باشد.  دیگر کلماتی با

▪  
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