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  بررسي تأثير آموزش زبان انگليسي بر ميزان شدت لكنت
 

  4راضيه نكوئي، 3حسيني تقي آقا ،2غالمعلي افروز ،1جواد حاتمي ،پور احمد درخشان
  

  چكيده
انگليسي بر ميزان شدت انواع لكنت در زبان اول و زبان انگليسي افراد يك زبانه هدف از اين پژوهش بررسي تفاوت تأثير آموزش زبان : مقدمه

  .داراي لكنت بوده است
. اند ساله داراي لكنت بودند، كه به مراكز گفتار درماني شهر اصفهان مراجعه كرده 23تا  12جامعه آماري اين پژوهش كليه افراد  :ها مواد و روش

روش پژوهش شبه آزمايشي و طرح پژوهش يك طرح تك گروهي . ند كه به روش تصادفي ساده انتخاب شدندنفر بود 15نمونه مورد مطالعه 
در اين . اند ها قبل و بعد از آزمايش از نظر ميزان شدت لكنت مورد سنجش قرار گرفته در اين پژوهش آزمودني. آزمون است پس –آزمون پيش

  .گيري و سنجش قرار گرفت و همكاران مورد اندازه SSI3 Howell پژوهش ميزان شدت انواع لكنت با استفاده از تست
آموزش زبان انگليسي به روي ميزان شدت لكنت تأخيري در كلمات عملكردي و كلمات محتوايي در زبان انگليسي نسبت به زبان اول  :ها يافته

ي در كلمات عملكردي و كلمات محتوايي در زبان انگليسي داري ندارد، اما آموزش زبان انگليسي در كاهش ميزان لكنت غير تأخير تأثير معني
همچنين آموزش زبان انگليسي در كاهش ميزان شدت كل لكنت در زبان انگليسي نسبت به زبان اول تأثير . داري دارد نسبت به زبان اول تأثير معني

  .دار بودند معني P=  05/0اين اثرات حداقل در سطح . داري دارد معني
همچنين پس . سالگي تأثير مثبت و يا منفي در درمان و بهبود لكنت در زبان اول افراد لكنتي نداشت 12آموزش زبان انگليسي پس از : گيري نتيجه

  .از مهارت گويش آموزش زبان انگليسي، ميزان شدت لكنت در زبان انگليسي نسبت به زبان اول كمتر شد
  ملكردي، محتوايي، دو زبانه، يك زبانهلكنت، تأخيري، غير تأخيري، ع :ها واژه كليد

  
  18/11/89: تاريخ دريافت
  31/6/90: تاريخ پذيرش

 
  مقدمه

فقدان هماهنگي الزم در كنترل عضالت ظريف دستگاه 
هنگامي كه  .گويايي ممكن است موجب نارواني كالمي شود

كه عضالت گويايي خود را كنترل نمايد، گيرد  كودك ياد مي
ممكن است لكنت همچنان در برخي از كودكان ادامه داشته 

حالي كه در برخي ديگر از كودكان لكنت به تدريج از  باشد؛ در
  ).1(رود  بين مي

، اختالل سيالي بهنجار و آهنگ سخن DSMIVبر اساس 
گفتن كه با سن فرد نامتناسب است، ويژگي اصلي لكنت را 

  .دهد تشكيل مي
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گيري لكنت  از عواملي كه برخي معتقدند در بروز و شكل
تخمين زده شده  .ي استحايز اهميت است، مسأله دو زبانگ

) 2( درصد از جمعيت جهان دو زبانه هستند 50است كه بيش از 
بنابراين واضح ). 3(درصد از جمعيت جهان لكنت دارند  1و حدود 

شناسان زبان و گفتار دست كم با يك  است كه بسياري از آسيب
اصطالح دو زبانگي داراي . اند رو شده فرد لكنتي دو زبانه روبه

باشد و اشاره به شرايطي دارد كه در آن مهارت  يعي ميمفهوم وس
ذاتي كه  هر زبان در طيفي از دانش زبان دوم، به عالوه مهارت

  ).4(شود  هر شخص در زبان اولش دارد، به كار گرفته مي
توان به نارواني  بيند، را مي هايي كه رواني آسيب مي مقطع
تقسيم ) Non-stalling(و غير تأخيري ) Stalling(تأخيري 

بندي گفتار  نارواني تأخيري، حاوي توقف در زمان). 5(كرد 
يك واحد كلمه يا عبارتي (است، كه به صورت تكرار كل كلمه 

نارواني غير . نمودار است) توأم با سكوت(يا مكث ) كوتاه
هايي در درون كلمات، از قبيل كش  تأخيري، شامل شكستگي

و ) س، س، سيگار( ، تكرار بخشي از كلمات)سسسيگار(دادن 
توقف كامل اغلب در محل اتصال دو سيالب در درون يك 

اين نكته حايز اهميت است كه اين . است )داي، ناسور(كلمه 
دهند  ها اغلب در انواع متفاوت كلمه رخ مي نوع نارواني

ها، روي و نزديك كلمات عملكردي و غير تأخيري در  تأخيري(
ملكردي شامل كلماتي از كلمات ع). بخش اول كلمات محتوايي

شود كه  قبيل حروف تعريف، حروف اضافه و حروف ربط مي
نقش دستوري دارند، اما كلمات محتوايي شامل كلماتي است 

  ).6( )ها ها و فعل مثل اسم(كه داراي نقش معنايي هستند 
Howell  و همكاران نشان دادند كه كودكاني كه لكنت

به نارواني غير تأخيري  دارند، نارواني تأخيري بيشتري نسبت
ساالني كه لكنت دارند،  كنند؛ در حالي كه در بزرگ توليد مي

هاي غير تأخيري  نارواني). 6(عكس اين مطلب صادق است 
اي هستند كه مبني بر اين است كه لكنت رو  هاي بالقوه  نشانه

 .باشد به بدتر شدن مي

 در مورد اين كه چه الگوهاي لكنت ممكن Explainنظريه 
). 5(كند  هايي مي بيني است در چنين مواردي رخ دهد، پيش

فرض بر اين است كه اشخاص دو زبانه لكنتي در زبان غالب 

هاي يك زبانه خود هستند، اما در  خود همانند هم سن و سال
زباني كه به آن تسلط كمتري دارند، بيشتر شبيه كودكان كم 

كند كه  بيني مي همچنين ايكس پلين پيش. تر هستند سن
هاي تأخيري در زبان اول و  احتمال كمي وجود دارد كه نارواني

اگر شخص دو . نارواني غير تأخيري در زبان دوم اتفاق بيفتد
زبانه لكنت داشته باشد، به سه صورت امكان بروز لكنت در او 

اولين امكان اين است كه لكنت فقط در يكي از دو . وجود دارد
، اين است كه )فرضيه يكساني(امكان ديگر . زبان رخ دهد

امكان . لكنت در هر دو زبان با الگوي گفتاري يكسان رخ دهد
تواند در هر دو  ، اين است كه لكنت مي)فرضيه تفاوت(سوم 

  ). 7(زبان رخ دهد، ولي از يك زبان به زبان ديگر متفاوت باشد 
Reardon كودك  40مطالعه به روي  در كه گزارش كرده است
به طور  دوماواني لكنت بين زبان اول و زبان فر دو زبانه،

اي به روي ده  در مطالعه Jayaram. )8( مشخص متفاوت است
كه مسلط به  6/25نفر دو زبانه لكنتي مذكر با ميانگين سني 

، در )زباني در جنوب هند(هاي انگليسي و كانادايي بودند  زبان
ت در مقايسه بين دو گويش هيچ تفاوتي در الگو و توزيع لكن

هاي مختلف صدايي وجود نداشت، با اين وجود مشخص  گروه
ها  شد كه افراد تحت بررسي در زبان كانادايي كه زبان اصلي آن
 ).9(بود، نسبت به انگليسي لكنت بيشتري دارند 

Bernstein Ratner  وBenitez اي بر روي يك فرد  در مطالعه
ي اسپانيايي و ها ساله كه از كودكي به زبان 50زبانه لكنتي دو 

). 10(كرد و در هر دو زبان لكنت داشت  انگليسي صحبت مي
هاي گفتاري خودانگيخته او، مشخص  با تجزيه و تحليل نمونه

ي به ميزان دو شد كه در زبان انگليسي نسبت به زبان اسپانياي
   .برابر لكنت دارد

حاوي  زمينه، با توجه به اين كه تحقيقات انجام شده در اين
هاي بسياري است و اطالعات ما درباره تأثير  ترديدها و تناقض

يادگيري زبان انگليسي بر ميزان تشديد يا بهبود لكنت اندك 
همچنين اكثريت تحقيقات انجام شده به صورت توصيفي . است

 به همين علت، پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير. بوده است
زبان اول و  آموزش زبان انگليسي بر ميزان شدت لكنت در

انگليسي به صورت شبه آزمايشي انجام شده است، تا مشخص 
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لكنت  شود كه آيا آموزش زبان انگليسي به افراد يك زبانه داراي
بر ميزان شدت لكنت تأخيري و غير تأخيري در كلمات 
  عملكردي و محتوايي در زبان اصلي و انگليسي تأثير متفاوتي دارد؟ 

  
  ها روشمواد و 

ه هدف اين پژوهش بررسي تأثير آموزش زبان از آن جا ك
شدت انواع لكنت در زبان اصلي و انگليسي  انگليسي بر ميزان

افراد يك زبانه داراي لكنت است، در اين پژوهش با توجه به 
موضوع، اهداف و شرايط از روش تحقيق آزمايشي از نوع شبه 

در اين پژوهش از طرح . آزمايشي استفاده به عمل آمده است
آزمون تعميم يافته استفاده به  آزمون، پس ك گروهي پيشت

عمل آمده است و يك نمونه بر اساس يك يا چند متغير چند 
  .گيرد گيري قرار مي بار مورد اندازه

  گيري جامعه آماري، نمونه و روش نمونه
جامعه آماري اين پژوهش را كليه افراد داراي لكنت در دامنه 

كه به مراكز گفتار ) سال 18 متوسط سن(سال  24تا  12سني 
درماني شهر اصفهان مراجعه و داراي پرونده گفتار درماني 

ابتدا با مراجعه به اين مراكز از بين . دهند اند، تشكيل مي بوده
نفر به صورت تصادفي ساده  50پرونده موجود، تعداد  500

جهت يكساني سطح دانش زبان پس از اجراي  انتخاب و سپس
 Cambridge basic(ح پايه زبان انگليسي آزمون تعيين سط

test ( نفر در سطح دانش مقدماتي و هوش طبيعي  15تعداد
نفر پسر براي انجام پژوهش انتخاب  6نفر دختر و  9شامل 
نفر  8آموز دوره متوسطه و  نفر دانش 7از اين تعداد . شدند

سالگي  4- 5همچنين تمامي اين افراد از سن . دانشجو بودند
سال  3لكنت بوده، در مراكز گفتار درماني حداقل  مبتال به

  .اند سابقه درمان داشته
  گيري توصيف ابزار اندازه

در اين پژوهش با توجه به اين كه براي سنجش شدت لكنت از 
و همكاران كه مورد تأييد  Howellاستاندارد  SSI3تست 

صاحب نظران قرار گرفته است، استفاده به عمل آمده، اين ابزار 
همچنين براي روايي ). 11(باشد  روايي سازه برخوردار مي از

صوري و محتوايي آن، روش مورد نظر به تأييد چهار نفر از 

. صاحب نظران دانشگاهي متخصص در گفتار درماني رسيد
بنابراين روش مورد استفاده از روايي سازه، صوري و محتوايي 

دقت و  در اين پژوهش براي تعيين پايايي و. برخوردار است
صحت برگرداندن گفتگوهاي ضبط شده به نوشتار، ابتدا متون 

گر ارسال  برگردانده شده، گفتارها براي چهار نفر گفتار درمان
ها خواسته شده است كه در مورد صحت و دقت  گرديد و از آن

نتايج حاصل از اظهار نظرها نشان داد كه . ها اظهار نظر كنند آن
درصد بر روي نارواني  1/97ها و  درصد بر روي نوع كلمه 5/98

بنابراين پايايي بين صاحب . كلمات اتفاق نظر وجود داشت
توان به نتايج  نظران از پايايي بااليي برخوردار بوده است و مي

  . گيري سنجش شدت لكنت اعتماد كرد اندازه
  روش اجرا

براي اجراي اين پژوهش، ابتدا با مراجعه به مراكز گفتار درماني 
نفر به صورت تصادفي ساده انتخاب و سپس با توجه  50 تعداد

 15به نتايج حاصل از آزمون تعيين سطح پايه انگليسي تعداد 
زبان ) Elementary(نفر كه دانش الزم در سطح مقدماتي 

براي اين . انگليسي را داشتند، براي انجام پژوهش انتخاب شدند
زبان  افراد توضيح داده شد كه با شركت در دوره فشرده

توانيد مهارت گفتاري زبان انگليسي را فرا بگيريد،  انگليسي مي
اما تأثير اين آموزش بر ميزان شدت لكنت شما مشخص 

هاي مكالمه كارگاهي  سپس اين گروه در كالس. باشد نمي
جلسه در هفته، در مجموع  5فشرده زبان انگليسي به صورت 

. رار گرفتندماه تحت آموزش ق 8ساعت به مدت  320به ميزان 
در اين پژوهش ابتدا لكنت افراد گروه نمونه با استفاده از تست 

SSI3 شناس گفتاري متخصص مورد بررسي و  توسط دو آسيب
در اين بررسي همچنين به وسيله . گذاري قرار گرفت نمره

صاحب نظران مراكز مشاوره مشخص شد كه اين افراد به جز 
سپس در هر مرحله از . اختالل گفتاري، اختالل ديگري ندارند

هاي  مكالمه) قبل از اعمال متغير مستقل و بعد از آن(آزمايش 
طبيعي شركت كنندگان به وسيله پژوهشگر و يك مربي زبان 

ضبط گفتگوها در مركز مشاوره و (آوري شد  انگليسي جمع
مكالمات طبيعي ضبط شده از هر ). محل آموزش انجام گرديد

با پژوهشگر و مربي زبان فرد شركت كننده در مصاحبه 
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كلمه  700هاي فارسي و انگليسي  انگليسي در هر كدام از زبان
در اين بررسي گفتارهاي فارسي توسط پژوهشگر و . بود

گفتارهاي انگليسي توسط يك مربي مسلط به زبان انگليسي به 
روش مورد توافق در برگرداندن گفتار به . متن برگردانده شد
هاي ناروان و آوا  آوا نويسي پهن در قسمت نوشتار با استفاده از

همچنين جهت صحت . هاي روان بود نويسي باريك در قسمت
برگرداندن گفتگوهاي ضبط شده به نوشتار متون برگردانده 

گر مورد  شده، گفتارهاي ضبط شده توسط چهار نفر گفتار درمان
در اين پژوهش از طرح تك گروهي . بررسي و تأييد قرار گرفت

آزمون تعميم يافته استفاده به عمل آمده است  زمون، پسآ پيش
و يك نمونه بر اساس يك يا چند متغير چند بار مورد 

در اين پژوهش قبل از اعمال متغير . گيري قرار گرفت اندازه
مستقل ميزان شدت لكنت ارزيابي و پس از اعمال متغير 
مستقل در دو زمان متفاوت ميزان لكنت دوباره مورد سنجش 

باشد كه به علت مهارت  الزم به تذكر مي. رار گرفته استق
مقدماتي جهت مكالمه در زبان انگليسي قبل از اعمال متغير 

، امكان سنجش ميزان شدت )آموزش زبان انگليسي(مستقل 
لكنت در زبان انگليسي وجود نداشت و ميزان شدت لكنت در 

ماه  4 مرحله اول پس از(آزمون  زبان انگليسي تنها در دو پس
مورد سنجش قرار ) ماه آموزش 8آموزش و مرحله دوم پس از 

سپس براي هر كدام از افراد فراواني، فراواني تراكمي و . گرفت
درصد فراواني تراكمي شدت لكنت محاسبه و ضمن رسم 

با توجه به اين كه . نمودارها نتايج حاصل از نمونه توصيف شد
اسمي و گسسته هاي مربوط به لكنت در سطح مقياس  داده

آزمون از آزمون  آزمون، پس است و با توجه به انجام پيش
دار بودن تفاوت بين چنـد نمونه  كوكران براي بررسي معني

هاي اسمي و گسسته هستند، استفاده به  وابسته كه داراي داده
  .عمل آمده است

  
  ها يافته

در اين پژوهش مقايسه تحليلي تأثير آموزش زبان انگليسي بر 
و زبان انگليسي ) فارسي(ان شدت انواع لكنت در زبان اول ميز

تحليل  و براي تجزيه. مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است

اطالعات، ابتدا براي هر كدام از شركت كنندگان به تفكيك نوع 
لكنت توزيع فراواني تهيه و درصد و ميزان شدت انواع لكنت 

قل به صورت فردي ها در قبل و بعد از اجراي متغير مست آن
دار بودن تفاوت بين  بررسي قرار گرفته، سپس آزمون معني مورد

هاي زبان  هاي انواع لكنت در زبان اول و پس آزمون فراواني
  .انگليسي انجام گرفته است

آيا آموزش زبان انگليسي به افراد يك زبانه داراي لكنت بر 
ول و ميزان شدت لكنت تأخيري در كلمات عملكردي در زبان ا

   انگليسي تأثير متفاوتي دارد؟
 Qشود، مقادير  مشاهده مي 1همان طور كه در جدول 

درجه آزادي از مقدار بحراني جدول در سطح  2كوكران با 
از اين رو، در هر دو مورد . تر است كوچك α=  05/0تشخيص 

بنابراين . شود فرضيه صفر تأييد و فرضيه پژوهشي رد مي
درصد اطمينان استنباط كرد كه بين  95توان به احتمال  مي

پس ميزان شدت درصد لكنت تأخيري در كلمات عملكردي در 
هاي اول و دوم زبان انگليسي  آزمون هاي زبان اول و پس آزمون

  . داري وجود ندارد پس از اجراي آزمايش تفاوت معني
  

هاي لكنت  دار بودن تفاوت بين فراواني آزمون معني. 1جدول 
هاي اول و   آزمون تأخيري در كلمات عملكردي در زبان اول و پس

  دوم زبان انگليسي
 ها شاخص

  N  Q  DF  P  ها مقايسه

اول  آزمون زبان اول و پس
  17/0  2  5/3  15  زبان انگليسي

آزمون دوم  زبان اول و پس
  17/0  2  5/3  15  زبان انگليسي

  
آيا آموزش زبان انگليسي به افراد يك زبانه داراي لكنت بر 
ميزان شدت لكنت تأخيري در كلمات محتوايي در زبان اول و 

  انگليسي تأثير متفاوتي دارد؟
 Qشود، مقدار  مشاهده مي 2همان طور كه در جدول 

آزمون اول زبان انگليسي با  كوكران در مقايسه زبان اول و پس
از مقدار بحراني  α=  05/0درجه آزادي در سطح تشخيص  2

www.mui.ac.ir



 انو همكارپور  احمد درخشان  آموزش زبان انگليسي و شدت لكنت

  90 آذر و دي/3شماره /7سال /يپژوهش در علوم توانبخش  412

از اين رو، فرضيه صفر تأييد و فرضيه . تر است جدول كوچك
ميزان  بنابراين از نظر آماري بين ).Р=  37/0(پژوهشي رد شد 

شدت لكنت تأخيري در كلمات محتوايي در زبان اول و 
. داري وجود نداشت آزمون اول زبان انگليسي تفاوت معني پس

آزمون  كوكران در مقايسه زبان اول و پس Qهمچنين مقدار 
درجه آزادي در سطح  2بود كه با  667/0دوم زبان انگليسي 

از اين رو،  .تر است از مقدار بحراني كوچك α=  05/0تشخيص 
بنابراين از نظر . فرضيه صفر تأييد و فرضيه پژوهش رد شد

آماري بين ميزان شدت لكنت تأخيري در كلمات محتوايي در 
آزمون دوم زبان انگليسي تفاوت  هاي زبان اول و پس آزمون  پس
  .داري وجود نداشت معني

  
هاي لكنت  دار بودن تفاوت بين فراواني آزمون معني. 2جدول 

هاي اول و   آزمون ري در كلمات محتوايي در زبان اول و پستأخي
  دوم زبان انگليسي

 ها شاخص

  N  Q  DF  P  ها مقايسه

 آزمون زبان اول و پس

  37/0  2  2  15  اول زبان انگليسي

آزمون  زبان اول و پس
  72/0  2  667/0  15  دوم زبان انگليسي

  
بر آيا آموزش زبان انگليسي به افراد يك زبانه داراي لكنت 

ميزان شدت لكنت غير تأخيري در كلمات عملكردي در زبان 
  اول و انگليسي تأثير متفاوتي دارد؟

 Qشود، مقادير  مشاهده مي 3همان طور كه در جدول 
از  α=  05/0درجه آزادي در سطح تشخيص  2كوكران با 

از اين رو، فرضيه صفر رد و . تر است مقدار بحراني جدول بزرگ
بنابراين از نظر آماري ). Р=  039/0( فرضيه پژوهشي تأييد شد

توان چنين استنباط كرد كه بين ميزان شدت لكنت غير  مي
تأخيري در كلمات عملكردي در زبان اول و ميزان شدت لكنت 

هاي اول و دوم  آزمون غير تأخيري در كلمات عملكردي در پس
به عبارت ديگر به . داري وجود داشت زبان انگليسي تفاوت معني

درصد اطمينان ميزان شدت لكنت غير تأخيري در  95احتمال 
  .كلمات عملكردي افراد در زبان انگليسي كمتر از زبان اول است

آيا آموزش زبان انگليسي به افراد يك زبانه داراي لكنت بر 
تأخيري در كلمات محتوايي در زبان اول و  ميزان لكنت غير

  انگليسي تأثير متفاوتي دارد؟
  

هاي لكنت غير  دار بودن تفاوت بين فراواني آزمون معني. 3جدول 
هاي اول و   آزمون تأخيري در كلمات عملكردي در زبان اول و پس

  دوم زبان انگليسي
 ها شاخص

  N  Q  DF  P  ها مقايسه

اول  آزمون زبان اول و پس
  039/0  2  5/6  15  زبان انگليسي

آزمون دوم  زبان اول و پس
  039/0  2  5/6  15  زبان انگليسي

  
 Qشود، مقادير  مشاهده مي 4همان طور كه در جدول 

از  α=  01/0درجه آزادي در سطح تشخيص  2كوكران با 
از اين رو، در هر دو مورد . تر است مقدار بحراني جدول بزرگ

بنابراين از نظر  .فرضيه صفر رد و فرضيه پژوهشي تأييد شد
آماري بين ميزان شدت لكنت غير تأخيري در كلمات محتوايي 

هاي زبان اول و ميزان شدت لكنت غير تأخيري  آزمون در پس
و دوم زبان انگليسي  هاي اول آزمون در كلمات محتوايي در پس

 99به عبارت ديگر به احتمال . داري وجود داشت تفاوت معني
درصد اطمينان ميزان شدت لكنت غير تأخيري در كلمات 

  .محتوايي در زبان انگليسي كمتر از زبان اول است
  
هاي لكنت غير  دار بودن تفاوت بين فراواني آزمون معني. 4جدول 

هاي اول و  آزمون بان اول و پستأخيري در كلمات محتوايي در ز
  دوم زبان انگليسي

ها شاخص
  N  Q  DF  P  ها مقايسه

اول  آزمونزبان اول و پس
  002/0  2  12  15  زبان انگليسي

آزمون دوم زبان اول و پس
  001/0  2  16  15  زبان انگليسي

www.mui.ac.ir



 پور و همكاران احمد درخشان  آموزش زبان انگليسي و شدت لكنت

  413  90 آذر و دي/3شماره /7سال /يپژوهش در علوم توانبخش

 آيا آموزش زبان انگليسي به افراد يك زبانه داراي لكنت بر
  زبان اول و انگليسي تأثير متفاوتي دارد؟ميزان شدت كل لكنت در 

 Qشود، مقادير  مشاهده مي 5همان طور كه در جدول 
از  α=  05/0درجه آزادي در سطح تشخيص  2كوكران با 

از اين رو، در هر دو مورد . تر است مقدار بحراني جدول بزرگ
). Р=  021/0(فرضيه صفر رد و فرضيه پژوهشي تأييد شد 

هاي  آزمون بنابراين از نظر آماري بين ميزان شدت لكنت در پس
هاي اول و دوم زبان انگليسي تفاوت  آزمون زبان اول پس

درصد در  95به عبارت ديگر به احتمال . داري وجود داشت معني
مجموع اطمينان ميزان شدت لكنت در زبان انگليسي كمتر از 

  . ميزان شدت لكنت در زبان اول است
  
هاي كل لكنت  دار بودن تفاوت بين فراواني آزمون معني. 5ول جد

  هاي اول و دوم زبان انگليسي آزمون در زبان اول و پس
 ها شاخص

  N  Q DF  P  ها مقايسه

 آزمون زبان اول و پس

  021/0  2  75/7  15  اول زبان انگليسي

آزمون  زبان اول و پس
  021/0  2  75/7  15  دوم زبان انگليسي

  
زبان انگليسي به افراد يك زبانه داراي لكنت بر آيا آموزش 

  گذارد؟ ها در زبان اولشان تأثير مي ميزان كل لكنت آن
 Qتحليل آماري نشان داد كه با توجه به اين كه مقدار 

بين درصد  α=  05/0باشد، در سطح تشخيص  مي 2كوكران 
كل لكنت افراد مورد مطالعه در زبان اولشان قبل و بعد از اعمال 

داري وجود  تفاوت معني) آموزش زبان انگليسي(تغير مستقل م
  ).Р=  368/0(نداشت 

  
  بحث

نتايج پژوهش نشان داد كه بين ميزان لكنت تأخيري در كلمات 
عملكردي و همچنين لكنت تأخيري در كلمات محتوايي در 

هاي زبان انگليسي پس   آزمون هاي زبان اصلي و پس  آزمون پس
داري وجود ندارد، اما اين نتايج  از اجراي آزمايش تفاوت معني

ير تأخيري در حاكي از آن است كه بين ميزان شدت لكنت غ
كلمات عملكردي، غير تأخيري در كلمات محتوايي و همچنين 

هاي زبان   آزمون هاي زبان اصلي و پس  آزمون كل لكنت در پس
به . داري وجود دارد انگليسي پس از اجراي آزمايش تفاوت معني

عبارت ديگر ميزان شدت لكنت غير تأخيري در كلمات 
وايي و كل لكنت در عملكردي، غير تأخيري در كلمات محت

همچنين بين ميزان شدت . زبان انگليسي كمتر از زبان اول بود
لكنت در زبان اول قبل و بعد از آموزش زبان انگليسي تغيير 

  . داري وجود نداشت معني
رسد كه يافته اين پژوهش مبني بر تفاوت بين  به نظر مي

و  Kimتواند با تحقيقات  ميزان شدت لكنت در دو زبان مي
همكاران در رابطه با ارتباط لكنت با تنظيمات ساختاري مغز 
مبني بر اين كه در فراگيران دير هنگام، زبان دوم در ناحيه 

گيرد؛ در حالي  ها شكل مي بروكاي مغز جداي از زبان مادري آن
كه در فراگيران زودهنگام، زبان مادري و زبان دوم هر دو در 

نتايج ). 12(، ارتباط داشته باشد ناحيه جلوي كورتيكال قرار دارد
اين پژوهش از آن جايي كه ميزان شدت لكنت غير تأخيري در 
زبان انگليسي نسبت به زبان اول كاهش پيدا كرده، با تحقيق 

Howell  اما يافته اين پژوهش ). 11(و همكاران همسويي دارد
با توجه به اين كه بين ميزان شدت لكنت تأخيري در كلمات 

داري را مشخص  و در كلمات محتوايي تفاوت معنيعملكردي 
) فرانسوي - كودكي انگليسي(نكرده است با تحقيق موردي 

Shenker  دارد لكنت تأخيري در زباني  كه بيان ميهمكاران و
شود، بيشتر از زبان اول است، همخواني  كه كمتر استفاده مي

توان بيان نمود كه مورد  كه در اين خصوص مي). 13(ندارد 
تنها يك نفر بوده، داراي سن همكاران و  Shenkerآزمايش 
سال بوده است؛ در صورتي كه نتايج اين پژوهش  12كمتر از 

باشد، كه در  سال مي 12نفري باالي  15مربوط به يك گروه 
همچنين . بين نفرات مورد آزمايش نوساناتي وجود داشت

زان شدت دهد كه در مقايسه مي ها در اين تحقيق نشان مي يافته
نسبت به ) فارسي(لكنت تأخيري و غير تأخيري در زبان اول 

به عبارت ديگر در . داري وجود دارد زبان انگليسي تفاوت معني
الگوي لكنت فارسي درصد لكنت غير تأخيري بسيار بيشتر از 
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 Howellباشد، كه اين يافته با تحقيق  درصد لكنت تأخيري مي
ساالن همخواني دارد  ر بزرگو همكاران پيرامون الگوي لكنت د

اي  رسد كه افزايش نارواني غير تأخيري نشانه به نظر مي). 6(
ها در اين  يافته. است كه با تداوم اختالل لكنت ارتباط دارد

دهد كه بين ميزان درصد فراواني لكنت  تحقيق نشان مي
داري وجود  تأخيري و غير تأخيري در زبان انگليسي تفاوت معني

عبارت بهتر الگوي لكنت در زبان انگليسي بين لكنت به . ندارد
داري مشاهده  تأخيري و غير تأخيري تفاوت آماري معني

به نقل از ( Explainاين يافته با بخشي از نظريه . شود نمي
Siguan  وMackey (بيني اين كه چه  در رابطه با پيش

الگوهايي از لكنت ممكن است در دو زبانگي رخ دهد، همخواني 
فرض بر اين است كه اشخاص  Explainدر نظريه ). 4(رد دا

هاي  دو زبانه لكنتي در زبان غالب خود همانند هم سن و سال
يك زبانه خود هستند، اما در زباني كه به آن تسلط كمتري 

رود كه   احتمال مي. تر هستند دارند، بيشتر شبيه كودكان كم سن
يشتري داشته باشد؛ هاي غير تأخيري ب فرد در زبان اول نارواني

  . شود در صورتي كه در زبان انگليسي نارواني تأخيري بيشتر مي
هاي اين پژوهش مشخص است، در  همان طور كه از يافته

زبان انگليسي بر خالف زبان اول نارواني غير تأخيري كم شده، 
داري مبني بر زيادتر بودن لكنت تأخيري  اما افزايش معني

  .ن داده نشده استنسبت به غير تأخيري نشا
  

  گيري نتيجه
توان اظهار كرد كه آموزش  با توجه به نتايج اين تحقيق مي

سالگي تأثير مثبت يا منفي بر ميزان  12زبان انگليسي پس از 
رسد كه آموزش  شدت لكنت در زبان اول ندارد و به نظر مي

سالگي براي افراد داراي لكنت مشكلي  12زبان انگليسي بعد از 
در اين پژوهش مشخص شد كه پس از مهارت . كند نميايجاد 

گويش در زبان انگليسي ميزان شدت لكنت در زبان انگليسي 
نسبت به زبان اول كمتر است و همچنين الگوي لكنت در زبان 
انگليسي بيشتر شبيه به الگوي لكنت كودكان در زبان اصلي 
است؛ به طوري كه در زبان انگليسي ميزان شدت لكنت غير 

از آن جا كه لكنت غير . گيري دارد أخيري كاهش چشمت
باشد، كاهش ميزان  اي از تثبيت لكنت در فرد مي تأخيري نشانه

اي  تواند روزنه شدت لكنت غير تأخيري در زبان انگليسي مي
شود كه آموزش زبان  پيشنهاد مي. براي درمان لكنت باشد

ر نوجوانان كارهاي درمان لكنت د انگليسي به عنوان يكي از راه
هاي  ساالن در نظر گرفته شود و با تشكيل كالس و بزرگ

توان اين باور كاهش  گروهي آموزش زبان براي اين افراد مي
اين پژوهش با . لكنت را در زبان اول نيز تعميم داد

درصد از  1رو بوده است، با توجه به اين كه  هايي روبه محدوديت
شند و تنها بخشي از اين با اي داراي لكنت مي افراد هر جامعه

نمايند و در اين ميان،  افراد به مراكز گفتار درماني مراجعه مي
تعداد محدودي داراي دانش الزم سطح مقدماتي زبان انگليسي 
براي شركت در دوره آموزش زبان انگليسي بودند، محقق 

تعداد باالي نمونه . نفري شد 15اي  مجبور به انتخاب نمونه
اجراي پژوهش . قابل توجهي در بر داشته باشد توانست نتايج مي

تر و حجم نمونه  حاضر به كمك چند پژوهشگر در سطح وسيع
تواند به نتايج  زمان در چند شهرستان مي باالتر به صورت هم

در هر صورت براي بررسي تأثير . قابل توجهي منجر شود
آموزش زبان انگليسي بر ميزان شدت لكنت در زبان اول و زبان 

  .باشد هاي بيشتري مي گليسي هنوز نياز به پژوهشان
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Abstract 
 

Introduction: This study was aimed at evaluating the effect of learning English on the severity of different 
types of stuttering in native language (Farsi) and English among monolingual Farsi-speaking subjects. 

Materials and Methods: In a quasi-experimental study (single group with pre-test and post-test), 15 
persons with stuttering were randomly recruited from the available population of 12 to 23 year-old clients 
referred to speech therapy centers in Isfahan-Iran. Prior to initiation of the study, the subjects were 
assessed in terms of severity and type of stuttering they represent through SSI-3 test. 

Results: The effect of English language learning on functional- and content-word stuttering of stalling 
type in English was not significant as compared to these types of stuttering in Farsi but it has a significant 
influence on decreasing functional- and content-word stuttering of non-stalling type in English language 
when compared to Farsi. Moreover, learning English significantly decreased total stuttering in English 
language (P = 0.05). 

Conclusion: According to the results of this study, learning English does not have any positive or 
negative impact on treatment and recovery of stuttering in Farsi. Also, after learning to speak in English, 
the severity of stuttering in English is less than that in Farsi. 
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