http://jpsr.mums.ac.ir: سایت مجله

)1396  (بهار1  شماره-6  دوره-مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد

Comparison of the Speech and Reading Rate in Mono and Farsi-Kurdish Bilingual of
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Abstract

Purpose: Speech rate is one of the main characteristics of speech fluency and it affects speech
intelligibility and communication. Intervention for normal speech rate in language disorders,
fluency disorders, dysarthria, and apraxia is one of the responsibilities of speech and language
pathologists. Effective intervention needs knowledge of normal speech rate in the target
language. Therefore, the aim of this study was to determine and compare speech and reading
rate in monolingual and bilingual third grade students.
Methods: Forty Persian monolingual students in the third grade (22 boys, 18 girls) and 50
Kurdish- Persian bilingual students (40 boys and 10 girls) were recruited after considering the
inclusion and exclusion criteria. Afterwards, free and descriptive speech and reading were
elicited. Reading, free and descriptive and speech rate were calculated. SPSS software 16 and
independent t- test for data analysis were used.
Results: The mean score for free, descriptive speech and reading in monolingual students were
108 (25.31), 103(21.75) and 79.14(23) words per minute, respectively. In addition, the mean
score for bilingual students were 90.3(13.88), 89.91(19.20), 87.55(23.66) words per minute,
respectively. There were no significant differences between the rate of reading in mono and
bilingual students, however, there was a significant difference between rate of free and
descriptive speech in monolinguals and bilinguals. The rate of free and descriptive speech were
faster in monolinguals than bilinguals.
Conclusion: While bilingual students demonstrate higher rate in reading, they obtained lower
score in descriptive and free speech. A possible explanation for this result might be related to
descriptive and free speech, therefore, it may be assumed that bilingual students require more
time for making decision about what to say and how to say in their second language.
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 مداخله برای. سرعت گفتار یکی از ویژگیهای مهم روانی گفتار است و میتواند بر وضوح گفتار و ارتباط تاثیرگذار باشد:هدف
 یکی از وظایف آسیبapraxia  وdysarthria ، واج شناختی، اختالالت روانی،ایجاد سرعت طبیعی گفتار در اختالالت زبانی
 بنابراین هدف این پژوهش. الزمه درمان موثر آگاهی از سرعت گفتار طبیعی در زبان هدف است.شناسان گفتار و زبان است
.تعیین و مقایسه سرعت گفتار و خواندن در دانشآموزان تک و دوزبانه سوم دبستان است
 پسر40( فارسی- دانشآموز دو زبانه کردی50  دختر) و18  پسر و22( دانشآموز تک زبانه پایه سوم فارسی40 :روش بررسی
 توصیفی و خواندن استخراج، سپس نمونه گفتار آزاد. پس از لحاظ کردن معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند،) دختر10 و
. مستقل استفاده شدt  و آزمونSPSS16  سرعت گفتار و خواندن آنها برآورد شد؛ جهت تحلیل دادهها از نرمافزار.شد
،103/41)%21/75(،108/93)%25/31(  توصیفی و خواندن در دانشآموزان تکزبانه، میانگین سرعت گفتار آزاد:یافتهها
 کلمه در87/55 )%23/66( ،89/91 )%19/20( ،90/03)%13/88(  و در دانشآموزان دوزبانه به ترتیب برابر بود با79/14)%23(
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دقیقه .میانگین سرعت خواندن در تک و دوزبانهها به لحاظ آماری معنادار نبوداما تفاوت معناداری بین سرعت گفتار آزاد و
توصیفی تک زبانهها و دو زبانهها وجود داشت .سرعت گفتار آزاد و توصیفی در تک زبانهها بیشتر بود.
نتیجه گیری :اگرچه دانشآموزان دوزبانه در خواندن سرعت باالتری را نسبت به تک زبانهها نشان دادند ،در گفتار آزاد و توصیفی
نمره کمتری از تک زبانهها کسب کردهاند .به نظر میرسد دانشآموزان دو زبانه در گفتار توصیفی و آزاد نیازمند زمان بیشتری
برای تصمیمگیری درمورد آنچه میخواهند بگویند و حتی چگونگی گفتن آن هستند.
کلمات کلیدی :سرعت خواندن ،سرعت گفتار ،دوزبانگی
نویسنده مسئول :ریحانه محمدیmohamadi.re88@gmail.com ،
آدرس :تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشکده علوم توانبخشی ،گروه گفتاردرمانی
 -1کارشناسی ارشد ،گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران ،ایران
 -2استادیار ،دکترای گفتار درمانی،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -3کارشناسی ارشد ،گروه گفتار درمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -4کارشناسی گفتار درمانی ،گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران ،ایران

گفتار ،که فرد از آن برای برقراری ارتباط استفاده میکند،
باید دارای ویژگیهای خاصی باشد تا بتواند نقش ارتباطی
خود را به صورت موثر ایفا نماید این ویژگیها شامل :تولید،
صوت و روانی گفتار1است ( .)1یکی از جنبههای روانی
گفتار ،سرعت است ( .)2سرعت نامناسب میتواند باعث
کاهش قابلیت وضوح گفتار در کودکان دارای اختالالت
روانی ،تولیدی ،واجی وزبانی شود ونیز میتواند مانع ایجاد
ارتباط موثر شود .برای مثال سرعت باال میتواند بار
اطالعاتی زیادی را به شنونده تحمیل کند و سرعت پایین
میتواند جریان انتقال اطالعات را مختل کند و پاسخهای
شنونده را کاهش دهد (.)3
دالیل زیادی برای عالقهمندی آسیبشناسان گفتاروزبان
به بررسی سرعت گفتار در کودکان وجود دارد که
مهمترین دلیل آن را میتوان کاهش وضوح گفتار در
کودکان مبتال به اختالالت ناروانی گفتار ،تولید،
واجشناسی یا زبانی دانست .این کودکان حجم عظیمی از
مراجعین آسیبشناسان گفتار و زبان را تشکیل میدهند
( .)3سرعت گفتار در بیماران مبتال به فلج مغزی)5،6(2
آسیب مغزی 3شدید ( )7اختالالت واج شناختی ( )8و
لکنت ( )9و تندگویی )10( 4متفاوت با کودکان عادی
است .به لحاظ بالینی ارزیابی سرعت گفتار یکی از
ارزیابیهایی است که باید در بیشتر اختالالت گفتار و زبان

مانند اختالل در روانی گفتار (لکنت و تندگویی) ()9
آپراکسی و دیزآرتری ( )5،11نقایص زبانی( )3مورد
ارزیابی قرار گیرد .از طرفی اصالح سرعت گفتار یک هدف
مهم در درمان اختالالتروانی گفتار و دیگر اختالالت
حرکتی گفتار میباشد ( .)3اندازهگیریهای سرعت گفتار و
سرعت تولیدی میتواند کاربردهای بالینی وسیعی داشته
باشد  Leadholmو  Millerگزارش کردند که اندازه-
گیری سرعت گفتار میتواند به عنوان یک ابزار تشخیصی
در شناسایی کودکان دچار اختالالت زبانی استفاده شود
زیرا سرعت گفتاری که به طور نامناسبی پایین است
میتواند شاخصی 5از مشکالت فرمولسازی زبانی و دشواری
بازیابی واژگانی 6باشد (.)12
در زبان انگلیسی مطالعه درباره سرعت گفتار عمدتاً در
کودکان پیشدبستانی و بزرگساالن انجام شده است .به
عنوان مثال  Pindzolaو همکاران (،)13سرعت گفتاررا
در کودکان طبیعی  3تا  5ساله،حدود  3تا  4هجا در ثانیه
محاسبه کردند و نشان دادند از  3تا  5سالگی در سرعت
گفتار تفاوت معناداری مشاهده نمیشود Walker .و
همکاران ( )14نیز به طور مشابه سرعت گفتار را در
کودکان  3تا  5ساله  3/7تا  4/1هجا بر ثانیه برآورد کردند.
 Hallو همکاران ( )15نیز سرعت گفتار را در واحد هجا
بر ثانیه در کودکان پیش دبستانی بررسی کرده و نتیجه
مشابهی بدست آوردند .پژوهشهای دیگری نظیر مطالعه
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 )16( Ryanدر کودکان پیش دبستانی سرعت گفتار را بر
اساس هجا بر دقیقه محاسبه کردهاند و نشان داده است
سرعت گفتار کودکان پیش دبستانی بین  148تا  204هجا
بر دقیقه متغیر است Andrews .و  )17( Inghamبه
بررسی سرعت گفتار در بزرگساالن پرداختند .آنها سرعت
گفتار را در مردان  132و در زنان  148کلمه در دقیقه
برآورد کردند Duchin .و  )18( Mysakسرعت گفتار
بزرگساالن  21تا  91سال را در سه سطح مکالمه (-182
 158کلمه در دقیقه) ،توصیف تصویر( 135-151کلمه در
دقیقه) و خواندن ( 188-219کلمه در دقیقه) بررسی
کردند و نشان دادند با افزایش سن در هر سه سطح ،سرعت
گفتار کاهش پیدا می کندTsao .و  )19( Weismerدر
 100بزرگسال در سطح خواندن متن بررسی کردند آنها از
آزمودنی ها خواستند در دو حالت گفتار عادی و حداکثر
سرعت متن را بخوانند سپس آزمودنی ها را به دو گروه
خوانندگان با سرعت باال و سرعت پایین تقسیم کردند.
میانگین سرعت عادتی  263هجا در دقیقه و میانگین
خوانندگان با سرعت باال 306و خوانندگان با سرعت پایین
 233هجا در دقیقه محاسبه شد.
مطالعات اندکی در گروه سنی کودکان مدرسه رو انجام
شده است Guitar .دادههای مرجعی را برای سرعت گفتار
در کودکان غیر لکنتی  10 ،8 ،6و 12سال با واحد هجا در
دقیقه با استفاده از گفتار محاوره ارائه داد .نتایج نشاندهنده
افزایش سرعت گفتار با افزایش سن در گروههای سنی ،6
 10 ،8بود .یر اساس این مظالعه سرعت گفتار برای کودکان
 10ساله بین  165تا  215هجا در دقیقه محاسبه شد (.)1
 Leadholmو  Millerدادههای مرجع سرعت گفتار را
برای کودکان  3تا  13ساله در گفتار محاوره و روایتی تعیین
کردند .نتایج آنها نشان داد سرعت گفتار در هر دو تکلیف
با افزایش سن افزایش پیدا میکند ولی در سن  5و  6سالگی
در سرعت گفتار محاوره این افزایش سرعت مشاهده نشد.
یافتههای آنها همچنین نشان داد سرعت گفتار در گفتار
روایتی معموالً باالتر از سرعت گفتار محاورهای است (.)12
O'conel ،Kowalو  Sabinسرعت گفتار را از پیش
دبستانی تا دبیرستان بررسی کردند .در هر گروه سنی 12
دختر و  12پسر وجود داشت .کودکان در این مطالعه 9
تصویر کارتونی را توصیف میکردند .سرعت گفتار به صورت
تعداد هجا در ثانیه محاسبه شد .نتایج پژوهش آنها نشان
داد سرعت گفتار در مقاطع سنی مختلف با یکدیگر متفاوت
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است ( Boutsen .)20و  Hoodسرعت گفتار را در  4گروه
سنی از  4:6تا  12سال با استفاده از گفتار محاوره و توصیف
تصاویر سریال ،شمارش سریع  1تا  10و تکرار سریع /پاتاکا/
محاسبه کردند .میانگین سرعت گفتار در محاوره یا توصیف
تصویر بین  121/3تا  167/9کلمه بر ثانیه بود (.)21
Sturmو  Seeryدادههای مرجع سرعت گفتار در سه
واحد کلمه در دقیقه ،هجا در دقیقه و هجا در ثانیه برای
کودکان مدرسه رو در سه گروه سنی  7،9و  11سال (36
آزمودنی) در بافت گفتار محاوره و روایتی ارائه دادند .نتیجه
این پژوهش نشان داد سرعت گفتار از  7سالگی تا  9سالگی
افزایش پیدا میکند اما از  9سالگی تا  11سالگی افزایش
چشمگیری در سرعت گفتار مشاهده نمیشود .سرعت
گفتار روایتی در مقیاس اندازهگیری در واحد کلمه از گفتار
محاورهای باالتر بود (.)3
در زبان فارسی پژوهشهای اندکی در زمینه سرعت گفتار
در کودکان تک زبانه انجام شده است .در پژوهشی که توسط
طالبی خراجی و مستخدم راستگو روی دانشآموزان پایه
دوم و پنجم (هر پایه  15نفر) انجام داد .سرعت گفتار
توصیفی آنها که با استفاده از توصیف تصاویر بدست آمده
بود در پایه دوم  243هجا در دقیقه و در پایه پنجم 277
هجا در دقیقه بود ( .)22نتایج پژوهش دیگری که توسط
مهدیپور و کمالی که روی  75کودک دبستانی (از هر پایه
 15نفر) انجام شد حاکی از این بود که با افزایش پایه
تحصیلی سرعت خواندن افزایش مییابد ( .)23در پژوهش
دیگری که توسط احدی و همکاران روی  200دانشآموز
دختر پایه دوم و پنجم (هر پایه  )100نفر انجام شد سرعت
گفتار آزاد و سرعت خواندن در این کودکان بدست آمد.
نتایج این بررسی مشخص کرد که سرعت خواندن در پایه
پنجم به طور معناداری از سرعت گفتار آزاد بیشتر است
ولی در پایه دوم بین این دو متغیر تفاوت معناداری وجود
نداشت و نیز سرعت گفتار و خواندن در دانشآموزان پایه
پنجم به طور معناداری بیشتر از دانش -آموزان پایه دوم
است (.)11
از آنجایی که سرعت گفتار به عنوان تعداد کلمات یا
هجاها در دقیقه بیان میشود طبیعتاً زبانی که کلمات یا
هجاهای طوالنیتری دارد سرعت گفتار کمتری دارد.
بنابراین سرعت گفتار در بین زبانهای مختلف متفاوت
خواهد بود ( .)4از طرفی باید به این نکته توجه داشته که
بیش از نیمی از جمعیت جهان را دو زبانهها تشکیل
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دوزبانه نمونهگیری شد .دانشآموزان دو زبانه کرد-فارس که
زبان مادری همه آنها کردی بود ،از شهرهای ایالم ،پاوه،
مریوان به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند .دانشآموزان
تک زبانه از شهر نیشابور انتخاب شدند .علت انتخاب شهر
نیشابور این بود که مطمئن باشیم دانشآموزان انتخاب شده
حتما فقط قادر به صحبت کردن فقط به یک زبان هستند.
با تقسیمبندی شهرهای موردنظر به سه ناحیه شمال ،مرکز
و جنوب ،مدارسی از این نواحی به شیوه تصادفی ساده
انتخاب شد .بعد از مراجعه به آموزش و پرورش و اخذ مجوز
ورود از آنها به مدارس مربوطه مراجعه و تعدادی آزمودنی
از بین دانشآموزان پایه سوم ابتدایی به صورت تصادفی
ساده انتخاب شدند .براساس اطالعات موجوددر پروندۀ
دبستان کودک ،پرسشنامه اطالعات فردی ،گزارش معلم و
ارزیابی آسیبشناس گفتار و زبان دانشآموزانی انتخاب
شدندکه از شنوایی طبیعی در هر دو گوش برخوردار
بودند.کودکان در صورتی از پژوهش خارج شدندکه
سابقهای از بیماریهای عصبشناختی ،گفتاری یا زبانی
حرکتی یا مشکل در خواندن و نوشتن داشتند .بعد از
انتخاب نمونهها آنها به مکانی ساکتی خارج از کالس منتقل
میشدند .پس از انجام ارزیابی اولیه توسط آسیبشناس
گفتار و زبان و اطمینان از طبیعی بودن وضعیت گفتاری،
زبانی ،حرکتی و خواندن ،ارزیابیهای مربوط به مطالعه شامل
نمونهگیری از خواندن ،گفتار توصیفی و گفتار آزاد انجام
شد .در حین نمونهگیری ضبط صدا انجام شد .در ابتدا
آزمونگر به مدت  10دقیقه بدون ثبت یا ضبط گفتار با دانش
آموزان به برقراری ارتباط میپرداخت .گفتار آزاد ،توصیفی
و خواندن کودکان ضبط شد .برای ارزیابی سرعت گفتار
خواندن از یکی از درسهای کتاب "بخوانیم" آنها که برایشان
تدریس نشده بود انتخاب شد که برای همه کودکان درس
مداد رنگیها بود .برای گفتار توصیفی از یکی از تصاویر
تست دکتر نیلیپور (آشیانه پرنده) استفاده شد که
آزمودنیها بعد از مشاهده تصویر مورد نظر باید به توصیف و
توضیح وقایع رخ داده در تصویر پرداختند و برای گفتار آزاد
از کودکان خواسته شد که در مورد جشن تولدی که
برایشان گرفته شده و یا مسافرتی که رفتهاند صحبت کنند.
پس از نمونه -گیری نمونههای ضبط شده آوا نگاری شد
وسپس سرعت گفتار در خواندن ،گفتار آزاد و گفتار
توصیفی در هر دو گروه کودکان تک زبانه و دو زبانه با واحد
کلمه بر دقیقه محاسبه شد .سپس با وارد کردن این دادهها

میدهند ( )24در ایران نیز اقوام گوناگونی زندگی می کنند
که زبان مادری آنها فارسی نیست .کرد زبانها یکی از این
اقوام هستند که  11درصد جمعیت کشور ایران را تشکیل
میدهند ( .)25به دلیل اینکه فارسی ،زبان رسمی و
آموزشی کشور محسوب میشود ،یادگیری زبان فارسی یکی
از ضرورتهای ارتباطی افراد دو زبانه در ایران است (.)26
بنابراین با توجه به جامعه بزرگ دوزبانهها تعیین سرعت
گفتار در کودکان دوزبانه و مقایسه آنها با تک زبانها ضروری
به نظر میرسد .مطالعات اندکی که در حوزه سرعت گفتار
در ایران انجام شده است مختص به افراد فارسی زبان می
باشد و هیچ پژوهشی به بررسی سرعت گفتار در کودکان
دو زبانه در ایران یافت نشد.
گفتاردرمانگر در محیط آموزشی و بالینی ،کودکان دبستانی
زیادی که اختالالت روانی دارند را ارزیابی و درمان میکند.
بنابراین برای گفتاردرمانگر مهم است که بتواند سرعت
گفتار کودکان را تعیین کند و از نتایج آن در جهت
تصمیمات تشخیصی و درمانی بهره ببرد .اما دادههای مرجع
کافی در مورد سرعت گفتار برای کودکان سن  7تا  11سال
موجود نیست ( .)3بنابراین برای ارزیابی و درمان اثربخش
کودکان مدرسه رو جمعآوری دادههای سرعت طبیعی
گفتار در بافتهای گوناگون ضروری به نظر میرسد .علیرغم
نیاز شدید برای داشتن اطالعات در مورد سرعت گفتار در
کودکان طبیعی دادههای هنجار بسیار کمی وجود دارد که
به متخصصین بالینی برای قضاوت در مورد مناسب بودن
سرعت گفتار کودک کمک کند .بنابراین هدف از انجام این
پژوهش تعیین سرعت گفتار کودکان تکزبانه و مقایسه آن
با سرعت گفتار کودکان دوزبانه است.
روش بررسی
جامعه آماری این پژوهش را کودکان طبیعی فارسی زبان و
کرد زبان (که زبان دوم آنها فارسی است) تشکیل میدهند.
نمونههای این پژوهش را  90کودک تشکیل دادند که در
سال تحصیلی  90-91در پایه سوم ابتدایی تحصیل می
کردند .برای تعیین حجم نمونه این مطالعه از دادههای
مطالعه احدی و همکاران استفاده شد ( .)11باتوان آزمون
 85درصد و درسطح اطمینان  0/95تعداد نمونههای الزم
برای رسیدن به اندازه اثری معادل  ،0/66حجم نمونه 43
نفر در هرگروه به عنوان حجم نمونه تعیین شد .بر این
اساس به ترتیب از  40و  50دانش -آموزان تک زبانه و
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در نرمافزا ر SPSSنسخه 16تحلیل آماری صورت گرفت.
روشهای آماری توصیفی در این مطالعه محاسبه
فراوانی،میانگین ،انحرافمعیار بود وروشهای آماری
استنباطی استفاده ازآزمون آماری پارامتری  tمستقل بود.

سایت مجله http://jpsr.mums.ac.ir:

در مقدمه امکان پذیر است .در این بخش ابتدا نتایج به
دست آمده از این مطالعه با مطالعات مشایه مقایسه خواهد
شد و سپس توضیحی در تبین چرایی به دست آمدن نتایج
ارائه خواهد شد .سرعت گفتار آزاد به دست آمده در افراد
تکزبانه این پژوهش نزدیک به یافتههای پژوهش احدی و
همکاران است بدین صورت که سرعت گفتار آزاد کودکان
پایه سوم ابتدایی بسیار نزدیک به سرعت گفتار دانشآموزان
پایه پنجمی بود که در مطالعه احدی و همکاران شرکت
کرده بودند؛ و البته از میانگین سرعت گفتار دانشآموزان
پایه دوم( 99کلمه) در مطالعه احدی و همکاران بیشتر
است .مطالعات نشان دادهاند با افزایش پایه تحصیلی سرعت
گفتار افزایش مییابد (.)11
نتایج مطالعه حاضر با مطالعه  Leadholmو Miller
که سرعت گفتار را  96/12بدست آورده همخوانی دارد
( Guitar )12و  Davisسرعت گفتار کودکان 8تا 10
ساله را150تا  215هجا در دقیقه برآورد کردهاند ( )1که
نتایج آن با مطالعه حاضر همخوانی ندارد .چنانچه از
یافتههای این پژوهش مشخص است کودکان دوزبانه فقط
در خواندن سرعت باالتری را نسبت به کودکان تک زبانه
نشان دادند .این درحالی است که در گفتار آزاد وتوصیفی
نمره نسبتاً کمتر از تک زبانهها کسب کردهاند .در توجیه
چرایی این یافتهها میتوان به تفاوت ماهیت خواندن و گفتار
آزاد یا توصیفی اشاره کرد .براساس شواهد موجود در بررسی
سرعت گفتار ،عالوه بر مهارتهای کنترل حرکتی موضوعات
زبانی نیز باید در نظرگرفته شود .خواندن اگرچه یک مهارت
پیچیده به حساب میآید ،اما از این منظر که دادههای زبانی
به صورت بینایی در معرض دید کودک قرار دارد و کودکی
که قادر به رمزگشایی اطالعات نوشتاری باشد میتواند با
سرعت مناسبی بخواند .اما در گفتار ،خصوصاً گفتار توصیفی
و آزاد کودک نیاز به پردازشهای سطوح باالتری دارد .به نظر
میرسد علت کاهش سرعت گفتار (آزاد و توصیفی) در
کودکان دوزبانهای که زبان فارسی به عنوان زبان دوم آنها
به شمار میرود این است که آنها وقتی به زبان دوم صحبت
میکنند در تصمیمگیری درمورد آنچه میخواهند بگویند و
چگونگی گفتن آن به زمان بیشتری نیاز دارند .به خصوص
که کودکان دوزبانه معموال زبان فارسی را دیرتر از زبان
مادری و حدودا قبل از وررود به مدرسه یا سالهای نخستین
ورود به مدرسه میآموزند .عالوه براین با توجه به جدول
این فاصله بین حداقل و حداکثر سرعت گفتار (آزاد توصیفی

یافتهها
جدول 1فراوانی متغیر جنسیت در نمونههای مطالعه را
نشان می دهد .جدول 2مقایسه سرعت خواندن،سرعت
گفتار آزاد و توصیفی را در کودکان تک زبانه و دو زبانه را
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود سرعت خواندن
کودکان دو زبانه اندکی بیشتر از کودکان تک زبانه است؛ اما
تفاوت بین دو گروه به لحاظ آماری معنادار
نیست( .)p=0/065در کودکان دو زبانه حداقل و حداکثر
سرعت خواندن به ترتیب  46و  153است .در کودکان تک
زبانه حداقل و حداکثر سرعت خواندن  40و  136است.
سرعت گفتار آزاد در کودکان تک زبانه و دوزبانه نیز در
جدول  2مقایسه شده است .بر اساس نتایج این جدول
سرعت گفتار آزاد در کودکان تک زبانه فارسی زبان از
کودکان دوزبانه بیشتر است؛ و این تفاوت به لحاظ آماری
معنادار است ) .)p<0/005در کودکان دوزبانه حداقل و
حداکثر سرعت گفتار آزاد به ترتیب  52و  129است .در
کودکان تک زبانه حداقل و حداکثر سرعت گفتار آزاد  50و
 166است .چنانچه از نتایج جدول 2مشخص است سرعت
گفتار آزاد در کودکان تک زبانه فارسی زبان از کودکان
دوزبانه بیشتر است؛ و این تفاوت به لحاظ آماری معنا دار
است ).)p<0/05در کودکان دو زبانه حداقل و حداکثر
سرعت گفتار توصیفی به ترتیب  54و  159است .درکودکان
تک زبانه حداقل و حداکثر سرعت توصیفی  52و  148است.
بحث و نتیجهگیری
به طور کلی میتوان این پژوهش را دارای سه نتیجه کلی
دانست .نتیجه اول اینکه سرعت خواندن در کودکان دو
زبانه پایه سوم از کودکان تک زبانه کمی باالتر است .نتیجه
دوم سرعت بیشتر گفتار آزاد کودکان تک زبانه بود؛ و نتیجه
سوم باالتر بودن سرعت گفتار توصیفی در کودکان تک زبانه
نسبت به کودکان دو زبانه بود.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر سرعت گفتار را در کودکان
سوم دبستان تک و دوزبانه و در واحد کلمه بر دقیقه بررسی
کرده است ،مقایسه آن فقط با برخی از مطالعات بحث شده
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جدول :1فراوانی متغیر جنسیت در تک و دوزبانهها
تک زبانهها

دو زبانهها

جمع

(درصد)فراوانی

(درصد)تعداد

(درصد)تعداد

پسر

(22)55

(40)80

(62)68/9

دختر

(18)45

(10)20

(28)31/1

جمع

(40)100

(50)100

(90)100

گروه

جدول :2مقایسه میانگین متغیرهای بررسی شده در کودکان تک زبانه و دوزبانه
متغیر

زبان مادری

سرعت خواندن

دوزبانه (کردی-فارسی)

50

تک زبانه(فارسی)

40

79/14

دوزبانه (کردی-فارسی)

50

90/30

52/17

تک زبانه(فارسی)

40

108/93

50/52

165/88

50

89/91

53/93

158/67

40

103/41

52/50

148/57

سرعت گفتار آزاد
سرعت گفتار توصیفی

دوزبانه (کردی-فارسی)
تک زبانه(فارسی)

) در کودکان دوزبانه نسبت به کودکان تک زبانه بیشتر
است .درواقع به نظر میرسد که تنوع سرعت خواندن در
کودکان دوزبانه مشاهده میشود .این درحالی است که این
تفاوت بین حداقل و حداکثر سرعت در گفتار آزاد کودکان
تک زبانه دیده میشود( 115نمره).
برخی مطالعات نشان دادهاند که بیان کلمات زبان دوم
در افراد دوزبانه در مقایسه با زبان اول طوالنیتر است (.)27
همچنین پژوهشهایی نشان داده است افراد دوزبانه خزانه
واژگانی کمتری در هریک از زبانهاییکه قادر به تکلم در آن
زبانها هستند در مقایسه با تک زبانهها دارند ( )28دو زبانهها
نسبت به تک زبانهها سرعت کمتری در تولید کلمهها دارند
که میتواند به علت عدم توانایی مهار تداخل زبانی باشد
( )29البته ممکن است ارتباط ضعیفتر بین مفهوم و کلمه
وجود داشته باشد )31( .پژوهشها نشان میدهند که افرادی
که روانی گفتار باالتری دارند سریعتر از افرادی که روانی
گفتار پایینتری دارند صحبت میکنند .با توجه به اینکه
این پژوهش اولین مقالهای است که در حوزه سرعت گفتار
در دو زبانهها انجام شده است به نظر میرسد بهتر است
نتایج این پژوهش را با احتیاط به کار برد و برای اطمینان
از وضعیت سرعت گفتار در کودکان دوزبانه بهتر است

تعداد

میانگین

حداقل

حداکثر

87/55

46/28

153/81

40/24

136/95
128/93

پژوهشهای بیشتری در این حوزه انجام شود .پیشنهاد می
شود در بررسی سرعت گفتار در کودکان دوزبانه ،سرعت
گفتار در زبان مادری آنها هم بررسی شود.
مطالعه حاضر به بررسی سرعت خواندن ،گفتار توصیفی
و آزاد در کودکان سوم دبستان تکزبانه و دوزبانه
پرداخت.نتایج این پژوهش نشان داد سرعت خواندن در
کودکان دوزبانه پایه سوم نسبت به کودکان تکزبانه تفاوت
معناداری ندارد .اماسرعت گفتار توصیفی و آزاد کودکان
تک زبانه باالتر از سرعت گفتار توصیفی و آزاد در کودکان
دو زبانه است.
سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله از دانشآموزان شرکت کننده در این
پژوهش و مسئوالن آموزش وپرورش شهرهای نیشابور و
ایالم ،پاوه ،مریوان قدردانی میکند.
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