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  مقدمه 
اختالالت شناختی یکی از مشکالت شایع دوران 

ل سالمندان را در معرض خطر سالمندي است که استقال
هاي اخیر مطالعات زیادي در  در سال. )1( دهد قرار می
یرات عملکرد شناختی مرتبط با افزایش سن یزمینه تغ

ها ارتباط بین فعالیت  که اکثر آن )2( انجام گرفته است
اجتماعی، ذهنی و فیزیکی را با عملکرد شناختی در 

ترین این  کی از مهمکنند و دوزبانگی ی یید میأسالمندان ت
 در این زمینه است برانگیز بسیار بحث ،هاي ذهنی فعالیت

دهد که  ). در حال حاضر شواهد مختلف نشان می3(
خصوص در افراد جوان و کودکان، روي  دوزبانگی، به

، ولی مطالعات زیادي در )4( ثیر داردأپردازش شناختی ت
دوزبانه  زمینه تداوم این اثرات بر عملکرد شناختی افراد

و  )5( در طول زندگی و دوره سالمندي صورت نگرفته
زبان  همچنین بیشتر این مطالعات در سالمندان غیرفارسی
هاي  انجام شده است. مطالعات مختلفی نقش پردازش

در اکتساب زبان دوم بررسی  را شناختی مثل حافظه فعال

اند ولی تحقیقات اندکی در زمینه اثر دوزبانگی در  کرده
  .)6( یرات شناختی صورت گرفته استیاد تغایج

کنترل شناختی عبارت است از توانایی منعطف کردن 
هاي محیطی.  افکار و رفتار جهت مواجهه با درخواست

پذیري شناختی براي هدایت کردن موفق  این انعطاف
طور  هاي روزانه مهم است که با افزایش سن به درخواست

دهد  ات نشان می). مطالع7( شود داري ضعیف میامعن
له افراد أهاي حل مس دوزبانگی باعث افزایش مهارت

 این اثر .شود انه از دوران کودکی تا سالمندي میبدوز
ثل مویژه در تکالیفی که به کنترل و عملکرد اجرایی  به

پذیري شناختی و شروع و مهار  ریزي، انعطاف طرح
ه تر بود عملکردهاي مناسب و نامناسب نیاز دارند نمایان

له، أ. علت این افزایش توانایی حل مس)8(است 
پذیري شناختی مرتبط با دوزبانگی است. چون  انعطاف

فرد دوزبانه فرصت انتخاب کردن بین دو زبان را دارد که 
ها هنگام تفکر در مورد  پذیري آن این امر باعث انعطاف

  ). 3( شود ل مییحل مسا
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یران و با توجه به تعداد زیاد افراد دوزبانه در ا
همچنین تعداد رو به افزایش افراد سالمند در کشور، 
انجام مطالعات در زمینه عملکرد شناختی افراد دو زبانه 
سالمند امري مهم است. هدف این مطالعه، مقایسه 

  باشد. زبانه می عملکرد شناختی افراد سالمند دوزبانه و تک
  

  ها روشمواد و 
اي انجام  سهصورت مقای که به مقطعی در این مطالعه

سالمند از مراکز روزانه شهر همدان بر  60پذیرفته است، 
معیارهاي شدند.  انتخاببه مطالعه  اساس معیارهاي ورود

سال و باالتر،  60شامل: دامنه سنی ورود به پژوهش 
فقدان اختالل شناختی بارز بر اساس تاریخچه اخذشده از 

ارتباطی سالمند و عدم ابتال به مشکالت جسمی، روانی و 
  .بود همراه

ها با کمک پرسشنامه متغیرهاي  آوري داده جمع
شناختی که مواردي شامل زبان، جنسیت، سن و  جمعیت

نسخه دهد و همچنین  تحصیالت را مورد سنجش قرار می
توسط  )AMTsشده شناختی ( شده آزمون کوتاه فارسی

دیده مایل به همکاري  متخصصین توانبخشی آموزش
 صورت گرفت.

AMTs  ال ساده و کوتاه ؤس 10آزمونی است شامل
مدت و  یابی، تمرکز/توجه، حافظه کوتاه که جهت

سنجد و براي غربالگري اختالل شناختی  بلندمدت را می
شامل دمانس و دلیریوم در سالمندان کاربرد دارد. فرم 

امتیاز است که اجراي  10ال با ؤس 10شده مرکب از  کوتاه
کشد. این آزمون در ایران  دقیقه طول می 3آن تنها 

) 9از  7یا  6( 10از  7یا  8اعتبارسنجی شده و نقطه برش 
عنوان نقطه تفکیک وضعیت شناختی بهنجار از نابهنجار  به

فارسی شده  AMTsپایایی درونی پیشنهاد شده است. 
 و )76/0باخ= نکرو ي(ضریب آلفا بودهقابل قبول 

 استگر خوب  همچنین پایایی برونی آن براي یک آزمون
   ).9( )89/0 (ضریب همبستگی بین گروهی=

پرسشنامه اطالعات فردي افراد سالمند ابتدا به کمک 
توسط  AMTsسپس در اتاقی آرام آزمون . تکمیل شد

. جهت رعایت مالحظات اخالقی، اجرا شد آزمونگر
ها و  اهداف و نحوه انجام تحقیق براي تمامی آزمودنی

اطمینان داده شد  آنانا توضیح داده شده و به ه والدین آن
 که تمامی اطالعات اخذشده محرمانه باقی خواهند ماند.

  افزار آماري ها از نرم منظور تجزیه و تحلیل داده به
SPSS 20 و اسمیرنوف-کولموگروفهاي آماري  و آزمون 

   استفاده شد.مستقل  تی
  
  ها یافته

فرد  29ه، سالمند حاضر در این مطالع 60از بین 
زن و  20( 31مرد) و  11زن و  18فارس ( -دوزبانه ترك

زبانه بودند. میانگین سنی هر دو گروه  مرد) نفر تک 11
 25از بین این افراد بود.  84/65±36/5یکسان و برابر با 

  نفر باسواد بودند. 35سواد و  نفر بی
میانگین نمره عملکرد بین دهد که  نتایج نشان می

داري دیده ازبانه تفاوت معن دوزبانه و تکشناختی افراد 
که عملکرد افراد دوزبانه بهتر از  طوري شود، به می
  زبانه است. تک

  
  تک و دوزبانهدر سالمندان  AMTsمقایسه میانگین  -1جدول 

 

  بحث
طالعه مقایسه عملکرد شناختی سالمندان هدف این م

زبانه و دوزبانه بود. همانطور که نتایج نشان داد  تک
تري نسبت به  زبانه وضعیت شناختی ضعیف سالمندان تک

افراد دوزبانه نشان دادند. این نتیجه هم در مورد افراد 
سواد مشاهده شد. این نتایج با  باسواد و هم بی

همسو  Bialystokو همچنین و همکاران   Alladiمطالعات
دهد که استفاده از دو زبان باعث  باشد و نشان می می

بهبود عملکرد اجرایی فرد و در نتیجه عملکرد بهتر او در 

  ریمتغ
n = 40 

  تک زبانه  دوزبانه
t P 

M  SD  M SD  
AMTs  80/8  64/1  65/6  89/1  23/7  03/0  
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شود و مستقل از سطح تحصیالت  هاي شناختی می فعالیت
  . )10 و 6( باشد می

رسد فرآیند اکتساب دو زبان و مدیریت و  نظر می به
ها، یعنی مهار همزمان یک زبان و  کنترل همزمان آن

کاربرد زبان دیگر، توانایی افراد دوزبانه در کنترل مناسب 
هاي نمادین و  منابع مورد توجه را افزایش داده و بازنمایی

دهد. به  ها ارتقا می ل را در آنیانتزاعی جهت حل مسا
هاي شناختی  همین دلیل افراد دوزبانه سالمند در آزمون

د اجرایی و کنترل توجه از قبیل مرتبط با عملکر
عملکرد بهتري  ،فضایی و حافظه فعال-هاي بینایی مهارت
). در این مطالعه میزان تسلط و تبحر افراد در 10( دارند

هاي استاندارد  زبان با استفاده از آزمون هر یک از دو
هاي این مطالعه  زبانی بررسی نشد که از جمله محدودیت

د در مطالعات آینده اثر دوزبانگی شو باشد. پیشنهاد می می
  در جلوگیري از دمانس بررسی شود. 

  
  گیري نتیجه

نتایج این مطالعه نشان داد که دوزبانگی در طول 
تواند باعث بهبود عملکرد شناختی شود. لذا  زندگی می

رسد ترغیب افراد به یادگیري زبان دوم امري  نظر می به
  الزم و مفید خواهد بود.

  
  انیو قدرد تشکر

از تمامی سالمندانی که در این مطالعه شرکت نمودند، 
  آید. عمل می کمال تقدیر و تشکر به
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