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 ساله 6ثیر زبان سمنانی بر میانگین طول گفته فارسی کودکان أبررسی ت
  های وابسته به آموزش و پرورش سمنان طبیعی آمادگی

  
 (M.Sc)مه کسبی ط فا،(M.Sc)اللهی د علی سع،*(M.Sc) زهرا افتخاری

  گروه گفتار درمانی، بخشی  دانشکده توان،دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  

  چکیده
ها  برخی از آن   .راه داشته است    تحقیقات نتایج متناقضی را به هم      ،پیرامون معایب و مزایای دوزبانگی    : سابقه و هدف  

زبان  یر به میزان شباهت دوأث که البته این ت،های زبانی و شناختی محدودتر در کودکان دوزبانه هستند    حاکی از مهارت  
به حل مسائل بـه زبـان        زبانه در بدو ورود به مدرسه مجبور       ما کودکان دو   که در کشور   با توجه به این   . نیز بستگی دارد  

 هرگاه در درک مطالب به زبان فارسی یا بیان ذهنیات خود در قالب این زبان مشکل داشته باشـند در                     ،فارسی هستند 
 بنـابراین انجـام تحقیقـات       ؛گیرنـد  های تحصیلی و ترک تحصیل قـرار مـی          کاهش فرصت  ،معرض خطر افت تحصیلی   

در تحقیق حاضر    .رسد های زبانی کودکان دوزبانه در رابطه با زبان فارسی ضروری به نظر می              رابطه با توانش   گسترده در 
ـ        فتـــهگیر زبـــان ســـمنانی بـــر میـــانگین طـــول     ثأســـعی شـــده اســـت کـــه چگـــونگی تــ

MLU)( Mean length of utterance باشـد در گفتـار فارسـی کودکـان      های مهم رشد زبان مـی  که یکی از شاخص
کودکـان دوزبانـه     دهنـد  های انجام شده نـشان مـی       برخی تحقیق .  گیرد رمورد بررسی قرا   )فارسی-سمنانی( انهدوزب

ها به گونه متفاوتی بـر رشـد زبـان           از سوی دیگر زبان    .زبانه دارند  تری نسبت به کودکان تک     های زبانی ضعیف   توانایی
به عنوان یکی   (ثیر زبان سمنانی بر میانگین طول گفته        أتهدف از این تحقیق  بررسی        .گذارند مادری و زبان دوم اثر می     

  .باشد می )فارسی-سمنانی( گفتار فارسی کودکان دوزبانه )های رشد زبان از شاخص
انجـام  پـرورش سـمنان    آمادگی وابسته به آمـوزش و 14 و مقطعی دریاین تحقیق به صورت تحلیل  : ها مواد و روش  

  کـه در   گرفـت   قـرار  کودکانی والدین اختیار نامه تحقیق در   پرسش. شدندتصادفی انتخاب    به طور   آزمودنی 576.شد
مـشکالت شـنیداری    کـه   هـا، افـرادی      نامه آوری پرسش  جمع پس از . داشتندن مشکل   ،های آموزشی  یادگیری فعالیت 

 زبانه فارسی به طریق انتخـابی جـدا         کودک تک  30تصادفی و  طور  کودک دوزبانه به   30سپس و گردیدندداشتند حذف   
  .االت شرکت نمودندؤگویی به س آزمون توصیف تصاویر و پاسخ در و شدند

بـر   (MLUمیـانگین  .دار نـدارد   زبانه و دوزبانه به لحاظ آماری تفاوت معنی         در کودکان تک   MLUمیانگین: ها هیافت
بـر   (MLUنگینمیـا . زبانه اسـت  تر از پسران تک پسران دوزبانه بیش) توصیفی و آزاد  ( در گفتار ) هژو وا  ژوا حسب تک 
 . زبانه است تر از دختران تک دختران دوزبانه کم) توصیفی و آزاد( در گفتار) هژو وا ژوا حسب تک
 6 فارسی کودکان گفته میانگین طول  یادگیری زبان سمنانی بر،رسد نظر می های فوق به بر اساس یافته: گیری نتیجه

  .اثر منفی نداشته است ساله تحقیق حاضر
  
   ساله 6کودکان ،  میانگین طول گفته، رشد زبان، دوزبانگی،زبان سمنانی: دیهای کلی هژوا
  

 بـا   ای جهـانی  انسان امروز به یاری ارتباطـات در دهکـده       مقدمه

   E-mail: zef1350_ir@yahoo.com،0231-3333895 :نمابر، 0231 -3333894 :تلفن. نویسنده مسئول  *
 13/4/84:تاریخ پذیرش؛ 30/9/83:تاریخ دریافت
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 کـه پیونـد     ،هر زمان یافته است    از تر سایر ملل تعاملی نزدیک   
بنـابراین  . سـازد  ملل مختلف را بـا یـک زبـان ضـروری مـی            

ای جهـانی توجـه       دوزبانگی و چنـدزبانگی بـه عنـوان پدیـده         
لـب  جبیستم بـه خـود      ن  محققین علوم مختلف را از ابتدای قر      

راگیر است بـه   ای ف در کشور ما نیز دوزبانگی پدیده   . کرده است 
ای هـ    منجـر بـه رشـد زبـان        ،ای که گستردگی جغرافیایی    گونه

بنـابراین تحقیـق و بررسـی پیرامـون          . متفاوت گردیـده اسـت    
  .رسد معایب و مزایای ناشی از دوزبانگی ضروری به نظر می

تحقیقات در این زمینه نتایج متناقضی را به همـراه داشـته            
ای زبـانی و شـناختی      هـ  ها حاکی از مهارت    برخی از آن   .است

نتـایج برخـی    . ]5،3،2،1 [محدودتر در کودکان دوزبانه هستند    
ــ  ــاکی از ت ــات ح ــر از تحقیق ــر  أدیگ ــانگی ب ــت دوزب ثیر مثب

کـه   با توجه به این   . ]7،6،4 [های شناختی و زبانی است     مهارت
در سیستم آموزشی کشورمان کودکان دوزبانه در بدو ورود بـه           

 به  ،ن فارسی مسائل را حل کنند     مدرسه مجبور هستند تا با زبا     
دلیل ناتوانی در درک مطالب به زبان فارسی یا بیـان ذهنیـات             

 ، همواره در معرض خطر افت تحصیلی      ،خود در قالب این زبان    
 ؛هـای تحـصیلی و تـرک تحـصیل قـرار دارنـد             کاهش فرصت 

های زبـانی    بنابراین انجام تحقیقات گسترده در رابطه با توانش       
از  .نمایـد  ر رابطه با زبان فارسی ضروری می      کودکان دوزبانه د  

ثیر دوزبـانگی بـه     أ محققین بر این باورند که میزان ت       ،دیگر سو 
ها اسـت نیـز      هایی که کودک در معرض آن      میزان شباهت زبان  

ثیر زبان سمنانی   أه ت که در زمین    توجه به این   با. ]4 [بستگی دارد 
 صـورت    تحقیقـی  ،دبـستانی  های زبانی کودکان پیش    بر مهارت 

ثیر این زبان را بـر میـانگین   أنگرفته است محقق بر آن شد تا ت      
گفتـار  ) های رشـد زبـان     به عنوان یکی از شاخص    ( طول گفته 

 سمنانی بـسنجد تـا مـشخص    -فارسی کودکان دوزبانه فارسی 
شود آیا یادگیری زبان سمنانی بر میـانگین طـول گفتـه زبـان              

  اثر منفی دارد؟) رسمی( فارسی
  

  ها مواد و روش
 14 از   هـا  نمونـه  .باشـد   تحلیلی و مقطعی مـی     ،این مطالعه 

پرورش سمنان به طـور تـصادفی        آمادگی وابسته به آموزش و    

 هر   ابتدا در هر آمادگی با مربی      ). آزمودنی 576(انتخاب شدند   
هـای   کودکانی کـه در یـادگیری فعالیـت        مشورت شد و  کالس  

هنـی  آموزشی مشکل داشتند و یا کودکـان دارای مـشکالت ذ          
نامـه تحقیـق در اختیـار والـدین           کنار گذاشته شدند و پرسـش     

بنـا بـه    (  و یـادگیری   کودکانی قرار گرفت که مشکل آموزشـی      
 هـا،  نامـه  آوری پرسـش   پـس از جمـع    . نداشـتند  )اظهار مربـی  

، )نامـه  منـدرج در پرسـش    ( که بنا به اظهارات والدین     کودکانی
 کودکـان   از میـان   و   گردیدندمشکالت شنیداری داشتند حذف     

منـزل در معـرض زبـان سـمنانی          که در  کودک   30 ،مانده باقی
 بـه   کردنـد  سمنانی صحبت مـی   زبان  بودند یا با والدین خود به       

ــرای ).  دختــر13 پــسر و 17( جــدا شــدندطــور تــصادفی  ب
بر اساس  (  انتخابی از روش زبانه فارسی     کودک تک  30انتخاب
  .شد استفاده )تحصیالت والدین شغل و

گر پـس از ایجـاد     آزمون ،زمون اصلی تحقیق  آجهت انجام   
 قصه یک   ،ارتباط با کودک و برای آشنا نمودن وی با نحوه کار          

را بـرای کـودک     )  تـصویر  4شـامل   ( سری از تصاویر سـریال    
 سری  2خواست که قصه مربوط به       تعریف کرده و از کودک می     

ال ؤ س 2سپس کودک به     .دیگر از تصاویر سریال را تعریف کند      
 داد و صـدای او در حـین توصـیف تـصاویر            اب می مکمل جو 

  .شد ضبط می) گفتار آزاد(االت ؤو پاسخ به س) گفتار توصیفی(
 میانگین   ،ها نگاری و تقطیع گفته    در مرحله بعد پس از واج     

بـر   MLU)( Mean length of utteranceطـول  گفتـه   
  .گردید  محاسبه میژوا ه و تکژحسب وا

بـرای تحلیـل     05/0داری   ی  در سطح معن    tهای   از آزمون 
  .ها استفاده شد داده

  
  نتایج

ه در گفتار توصـیفی دختـران       ژ برحسب وا  MLUمیانگین  
است کـه تفـاوت      82/3در دختران دوزبانه     و 68/4زبانه   تک
  .دهد دار نشان نمی معنی

 MLU میـانگین    ،زبانـه  توصـیفی دختـران تـک      گفتار در
است کـه    61/6در دختران دوزبانه     و 30/7 ،ژوا برحسب تک 
  .دهد  نشان نمییدار تفاوت معنی
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زبانه برحـسب    دختران تک  آزاد  در گفتار  MLUمیانگین  
دو تفـاوت    کـه    است 19/3در دختران دوزبانه     و 52/3 ،هژوا

  .نیست دار معنیگروه 
 برحـسب   MLU میانگین   ،زبانه آزاد دختران تک   گفتار در
فـاوت  ت کـه    اسـت  36/5در دختران دوزبانه     و 74/5 ،ژوا تک
  .دهد  نشان نمییدار معنی

 در گفتار توصـیفی پـسران       ،هژسب وا ح بر MLUمیانگین  
دو تفاوت  که  است   76/3در پسران دوزبانه     و 69/3زبانه   تک

  .نیست دار معنیگروه 
ــه  توصــیفی پــسران تــک گفتــار  درMLUمیــانگین  زبان
اسـت کـه     25/6در پسران دوزبانه     و 38/6 ،ژوا برحسب تک 
  .دهد  نشان نمیدار تفاوت معنی
 برحـسب   MLU میـانگین    ،زبانه پسران تک  آزاد در گفتار 

دو تفـاوت   کـه   اسـت    66/3پسران دوزبانه    در و 41/3 ،هژوا
  .نیست دار معنیگروه 

زبانـه برحـسب     پسران تک  آزاد گفتار  در MLUمیانگین  
اسـت کـه تفـاوت       75/5پسران دوزبانـه     در و 29/5 ژوا تک
  )2و1ولاجد. (دهد دار نشان نمی معنی

واژ در گفتار آزاد و   برحسب واژه و تکMLU میانگین .1جدول 
  مورد مطالعهزبانه  های تک نمونهتوصیفی 

  گفتارآزاد  گفتار توصیفی
  واژ تک  واژه  واژ تک  واژه

  

  SD میانگین  SD میانگین  SD میانگین SD میانگین

 15/1  74/5 74/0  52/3 31/1  30/7 73/0  68/4  دختر
 12/1  29/5 73/0  41/3 37/1  38/6 86/0  69/3  پسر

  
واژ در گفتـار آزاد و       برحـسب واژه و تـک      MLU میانگین   .2جدول  

  مورد مطالعه های دوزبانه  نمونهتوصیفی 
  گفتارآزاد  گفتار توصیفی

  تکواژ  واژه  تکواژ  واژه
  

  SD میانگین  SD میانگین  SD میانگین SD میانگین

  07/1  36/5 79/0  19/3 93/1  61/6  74/0  82/3  دختر
  53/1  76/3 90/0  66/3 40/1  25/6 1062/0  76/3  پسر

  
 گیری  و نتیجهبحث

 زبـان  یافته اصلی تحقیق حاضـر حـاکی از آن اسـت کـه              
 سـاله در ایـن      6کودکان  میانگین طول گفته فارسی     سمنانی بر   

این یافته مطـابق بـا نتـایج پـژوهش          . تحقیق تأثیر منفی ندارد   
Oller ــاران و ــپانیایی ( )1993 (همک ــه اس ــان دوزبان -کودک

-کودکان دوزبانه اسپانیایی  ( )1998( Wapole ،]6 [)انگلیسی
 و  Junker ،]7 [)دانمـارکی -اپنی ژ انگلیسی و کودکان دوزبانه   

 ]4 [)انگلیـسی -کودکـان دوزبانـه آلمـانی   () 2002 (همکـاران 
باشد که نشان دادند دوزبانگی بر واژگـان درکـی و بیـانی،              می

اما . لی و تنوع افعال اثر منفی ندارد      عافمایر  ساختار نحوی، ض  
-ارمنی(های نحوی کودکان دوزبانه      تحقیقی که ویژگی  با نتایج   
] 1 [زبانـه فارسـی را مـورد بررسـی قـرار داد            و تک ) فارسی

در توجیه این مطلب باید خاطر نشان ساخت که         . مغایرت دارد 
کـه  ذارنـد   گ  بر دوزبانگی دوران کودکی عوامل متعددی اثر می       

  :عبارتند از
  های متفاوت یادگیری دو زبان موقعیت -
  سن یادگیری هر یک از دو زبان -
  زمانی یادگیری دو زبان زمانی یا ناهم هم -
  های یادگیری زبان در منزل و مدرسه تفاوت -
  ]2 [موقعیت و شرایط دو زبان -

کـه کـودک در    گردد ایـن  گونه که مالحظه می   بنابراین همان 
  در .باشد هایی قرار گیرد خود عاملی مؤثر می       معرض چه زبان  

) فارسی-ارمنی(های نحوی کودکان دوزبانه      تحقیقی که ویژگی  
ـ     و تک   کودکـان در  ،]1[ هزبانه فارسی مورد بررسی قـرار گرفت

 تحقیـق معرض زبان ارمنی و فارسی قرار داشتند امـا در ایـن             
 سـمنانی و فارسـی بودنـد مـورد          زباندر معرض   که  کودکانی  

کـه هـر چـه       از دیگر سو با توجه بـه ایـن         .اس قرار گرفتند  قی
تـر   شباهت دو زبانی که کودک در معرض آن قـرار دارد بـیش            

 میزان تأثیرات منفی در معرض دو زبان قرار داشـتن بـر             ،باشد
توان اسـتدالل نمـود       می ؛]4 [گردد تر می  هر یک از دو زبان کم     

 ارمنی شـباهت   سمنانی در قیاس با زبانزبانساختار    شاید که
کـه ایـن امـر خـود همـت          تـری بـا زبـان فارسـی دارد           بیش
طلبد تا با تحقیقات خود میزان شباهت زبان         شناسان را می   زبان

علت دیگـر    .سمنانی را با زبان فارسی مورد بررسی قرار دهند        

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 5

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-129-fa.html


 1384 تابستان، 4، شماره 6                                                               جلد                               مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 294

تواند به شیوه دوزبانه شدن کودکان در ایـن تحقیـق            این امر می  
ی به دو شیوه طبیعی یا آموزشـی        معموالً دوزبانگ . مربوط باشد 

 فرد از آغاز    ، در دوزبانگی طبیعی   ؛کند در جامعه رواج پیدا می    
تولد یا در طول رشد خود در یک خانواده یا جامعـه دوزبانـه              

، بنـابراین کودکـان مـورد بررسـی در ایـن            ]2 [کند زندگی می 
 در فتر  انتظار می گونه که  همانتحقیق دوزبانه طبیعی هستند و      

 .نـد ا دهدست آور  ه زبان توانایی درک و کاربرد ارتباطی ب       هر دو 
در واقع  هر دو زبان برای فرد در حکـم زبـان مـادری تلقـی                 

  این نویـد را داد  زبان  سمنانی افرادتوان به     بنابراین می  .شود می
 کودکان را در معرض هر دو زبان بـه          ،که هرگاه از ابتدای تولد    

حفظ زبان و فرهنگ بـومی      در   سان قرار دهند نه تنها     طور یک 
ـ        بلکـه مـی    ،انـد  خود کوشـیده   ثیرات منفـی   أتواننـد از عـدم ت

 در  ،البته در ایـن نـوع دوزبـانگی       . دوزبانگی نیز مطمئن باشند   
نخستین مراحل یـادگیری، تـداخل در سـطوح مختلـف زبـان             

توان استدالل نمـود     بخشی از روند یادگیری است، بنابراین می      
کند تسلط او    شناختی پیشرفت می  های   هر چه کودک در زمینه    

آوایی، واژگـانی، دسـتوری و      (های رو ساختی زبان      به توانایی 
شـود و بـا وارد شـدن بـه مرحلـه کـسب               تر مـی   بیش) سبکی
) شم زبـانی و تفکـر دو زبـان        (های ژرف ساختی زبان      توانایی

و در   شـود  پذیری دو زبان برای کودک فراهم می       امکان تفکیک 
توانـد بـه       دوزبانگی دوران کودکی مـی     چنین شرایطی است که   

  ].2 [دوزبانگی برابر تبدیل شود
زمـان دو    نتایج تحقیق حاضر که تأثیر منفی یـادگیری هـم         

ــی  ــی مـ ــان را نفـ ــص    زبـ ــیه نقـ ــا فرضـ ــایر بـ ــد مغـ کنـ
. ]5 [است (Bilingualism deficit hypothesis)دوزبانگی

زش  مستلزم پـردا   ،زمان دو زبان   مطابق این فرضیه یادگیری هم    
باشد، در نتیجه سـرعت فراینـد        اطالعات در سطحی باالتر می    

 6کـه کودکـان      با توجه بـه ایـن      .یابد یادگیری زبان کاهش می   
  یکـی از    بـه عنـوان    MLU ،اند  مورد بررسی قرار گرفته    ،ساله

هـا و    ش سـرعت رشـد زبـان در دوزبانـه         سـنج ی  ها شاخص
 ودها حاکی از آن است که در این سن سـرعت رشـد       زبانه تک

فارسـی یـا    (هـا    یـک از زبـان      یعنی هیچ  ؛زبان یکی شده است   
 دیگر  فاز طر  .بر دیگری غلبه و برتری رشدی ندارد      ) سمنانی

توان توجیه نمود که در واقع دانش زبـانی کودکـان در هـر               می
در واقـع  . شود ای مساوی برانگیخته می  یک از دو زبان به گونه     

 که در آن به میـزان  کودکان مورد بررسی در محیطی قرار دارند 
یکسانی در معرض دو زبان یا مجبور بـه اسـتفاده از دو زبـان               

  .هستند
ـ        توصیه می  یر ثأشود تحقیقات مشابهی در زمینـه بررسـی ت

در  هـای زبـانی کودکـان دوزبانـه،         مهارت های مختلف بر   زبان
، در  )ناشناسـی و کـاربرد شناسـی      عم(هـای زبـانی      سایر جنبه 

 تـر  هـای بـیش     انتخاب تعداد نمونه    با  و های سنی مختلف   گروه
  .شودانجام 

 .کاربردهای بالینی نتایج تحقیق

  :های تحقیق حاضر کاربردهای بالینی متفاوتی دارد یافته
زبانه و دوزبانـه     دو گروه تک    در MLUمیانگین  چون   )1

ــرآورده شــده اســت  ــه  ،یکــسان ب ــدارد ک ــابراین لزومــی ن  بن
وان گروهـی اسـتثنا در      را به عن  )  ساله 6(های این سن     دوزبانه

شان متفـاوت از     نظر گرفت که وسایل و استانداردهای ارزیابی      
  .استزبانه همسالشان  کودکان تک

 بـه   هتواند در ارائـه مـشاور      های تحقیق حاضر می    یافته )2
شناسان گفتـار زبـان،      آسیب. والدین کودکان دوزبانه مفید باشد    

 کودکان دوزبانـه    توانند میانگین طول گفته    معلمین و والدین می   
 مبنای قیاس قرار دهنـد      ،را با احتیاط علمی   ) سمنانی-فارسی(

  سـاله  6و در مورد سرعت رشد زبانی سایر کودکـان دوزبانـه            
  .قضاوتی نسبی انجام دهند) سمنانی-فارسی(

میزان میانگین طـول گفتـه در کودکـان مـورد بررسـی              )3
 توانـد بـه عنـوان ابـزاری سـودمند در تـشخیص کودکـان               می

ای که آسیب یا تأخیر زبانی دارند، مورد اسـتفاده قـرار        دوزبانه
  .گیرد

  
   و قدردانیتشکر

زمینه  کتر قربانی که در   دقای  آهای   راهنمایی  همکاری و  زا
و همکـاری   های تحقیق و پژوهش ما را یـاری نمودنـد            روش
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ــآ ــای مه ــانم مندق ــسواری و خ ــسی جهــت ظــی شاه ر مجل
  .دشو اری میگز اسپالعات سطوری اآ جمع
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