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  چكيده

اي كه افراد زيـادي بـه آن دچـار هـستند، توجـه بـسياري از       عنوان عارضه    لكنت زبان به  

پردازان را به خود جلب كرده است؛ اما تحقيقات اندكي بـه بـروز ايـن               روانشناسان و نظريه  

در تحقيق حاضر به اين مسئله تنها از يـك جنبـه            . اندگيري زبان دوم پرداخته   عارضه در ياد  

شود كه عبارت است از چگونه لكنـت زبـان در زبـان دوم يـك كـودك الكـن                    پرداخته مي 

اي مـبهم و تنهـا يـك    رود پاسخ به اين سؤال تا انـدازه فارسي زبان بروز مي كند؟ گمان مي      

-هاي مختلفي نـشان مـي     د را در افراد متفاوت به گونه      بيني باشد؛ زيرا، لكنت زبان خو     پيش

توان راجع به آن يك قاعدة كلي بيان كرد يا پاسخي قطعي به اين سؤال داد؛ امـا       دهد و نمي  

هـاي  كند و افراد مبتال به آن واكنشرسد اين عارضه در دو زبان، متفاوت عمل مي    نظر مي به

 سـالة   7دختربچـة   يـك   قيق با بررسي موردي     در اين تح  . دهندمتفاوتي را از خود نشان مي     

عنـوان زبـان دوم واكـاوي شـده     الكن، نحوة بروز لكنت زبان در يادگيري زبان انگليسي بـه   

  .است

  .يادگيري زبان انگليسي، كودك الكن، عارضه لكنت زبان، :هاكليدواژه

  مقدمه .1

شـناخت   از ديـد روان    اند، بيـشتر آن را    محققاني كه درزمينة لكنت زبان تحقيقاتي انجام داده       

-بسياري از نظريـه  .شناسي استاند و بيشتر آثار و مقاالت نيز درزمينة روانوتحليل كردهتجزيه

علـل  ) 1384؛ نفيـسي،  1384سلحـشور،   ؛1384؛ عليا، 1380هانسون، (شناسان، پردازان و روان
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وجودآمدن  باعث به  توان از ترس و اضطراب كه     اند كه مي  مختلفي را براي اين عارضه بيان كرده      

در پـژوهش حاضـر بـه       . كند ياد كـرد   شود و آن را تشديد نيز مي      طور ناگهاني مي  لكنت زبان به  

  .جنبه ديگري از لكنت زبان در يادگيري زبان دوم پرداخته شده است

  پيشينة تحقيق. 2

تـرين علـت لكنـت زبـان     در بررسي علل لكنت زبان پژوهشگران ترس و اضطراب را شايع      

: انـد از  اخـتالالت جـسماني كـه عبـارت       : داليل ديگري نيز بيان شده اسـت از جملـه         . ننددامي

هـاي ذهنـي و     اختالالت دستگاه گويشي و حنجره؛ اختالالت رواني كـه شـامل انـواع بيمـاري              

ها در مغز است كه منجر به بروز        شود؛ اختالالت مغزي كه ناشي از برخي از نارسايي        روحي مي 

و اختالالت اجتماعي كـه شـامل مـشكالت خـانوادگي و مـشكل فـرد در                 شود؛  لكنت زبان مي  

وجودآورندة لكنت زبان نيـستند و      البته اين موارد تنها عوامل به     . گرددبرخوردهاي اجتماعي مي  

برخي اين عارضـه  . موارد بسيار ديگري نيز ذكر شده است كه از حوصله اين بحث خارج است    

تي و نادرستي آن كامالً تأييد نشده است؛ اما تقريبـاً تمـام          دانند كه درس  را تاحدودي موروثي مي   

خوددرمـاني  در كتـاب    ) 1371(فريـزر   . اندپردازان تعريفي يكسان از لكنت زبان ارائه داده       نظريه

طـور  هـا بـه  الكـن .  حركتـي اسـت  -اي روانـي لكنت زبان پديده معتقد است كهدر لكنت زبان 

ديگر، فاقد رواني و سالست در گفتـار        عبارتكنند و به  غيرطبيعي حروف و كلماتي را تكرار مي      

هاي عـضالني اسـت كـه هنگـام تلفـظ           ها مربوط به وقفه   هستند يا اينكه اختالل گفتاري در آن      

ها براساس زمان وقفه  . شوندآيند و مانع از شروع يا ادامة سخن مي        وجود مي حروف و هجاها به   

رار و ميزان قوت و فشار و تشنج مربوط بـه تلفـظ   ها و شدت و كثرت تك  و فراواني و توالي آن    

ويـژه  توان دو نوع خاص لكنت را مشخص كرد كه البته برخي از افراد بـه  حروف و كلمات، مي   

  : اند ازدهند كه عبارتدر سنين نوجواني، هر دو نوع را از خود نشان مي

-يا تكـرار تـشنج  .  مادرم م م:   يا حالت تكراري غيرارادي در بيان كلمه؛ مانند 1كلونيك . 1

  . به به بره گرگ را خورد: آميز يك هجا قبل از اينكه جمله ادا شود يا ادامه يابد؛ مانند

                                                           

1 clonic 
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در اين حالت كـه در كـنش عـضالت دسـتگاه     :  يا توقف تحميلي در تلفظ كلمه 1تونيك . 2

ار گيـر و    آيد، فرد مبتال به اين نوع لكنـت، دچـ         وجود مي اي توقف و سكون به    گويايي چندثانيه 

آورد و  شخص براي اداي كلمه، شديداً به خـود فـشار مـي           . شودوقفه در تلفظ و اداي كلمه مي      

هاي تونيك و كلونيـك غيـرارادي       اسپاسم. كندپس از لحظاتي، ناگهان و با تشنج كلمه را ادا مي          

نـوان  عو گيرهاي داراي فشار و تونيك در بيشتر مواقع بـه  مسبب اصلي اختالل در گفتار هستند

 براي لكنت زبـان چهـار مرحلـه قائـل     )1365(پيشون و مزوني    . افتنداختالالت ثانوي اتفاق مي   

 : اندشده

 گيرد؛ مرحلة تكرارهاي اوليه كه مطابق وزن عادي تكلم انجام مي. 1

اي دارد و نـسبت بـه       مرحلة تكرارهايي كه جنبـة انقبـاض غيـرارادي و موقـت ماهيچـه             . 2

هـاي  علت لـرزش ماهيچـه    ها به در اين نوع تكرارها، تلفظ همخوان     . ستتكرارهاي قبلي كندترا  

  زمان وجود دارد؛در اين مرحله امكان بروز حركات غيرارادي هم. شودگويايي دچار اشكال مي

ض سرخ  آيد؛ مري دراين مرحله، زبان بند مي    : مرحلة تونيك يا مرحلة آشفتگي تثبيت شده      . 3

آيد؛ سپس كـالم، ناگهـان   ؛ هيچ صدايي از گلويش بيرون نمي شود مي و تقريباً دستخوش خفقان   

  شود؛ مي زبان جاريو با سرعتي برابر سرعت كالم افراد تند

وبـيش از دسـتگاه صـوتي فاصـله دارنـد،           هايي از بدن كـه كـم      دراين مرحله، در قسمت   . 4

ـ      شـكلك، خـم  : آيند؛ مانندحركات الحاقي پديد مي  ه، كـردن سـر در جهـات مختلـف، تكـان تن

  . زدن پاهاها و برزمينباالانداختن شانه

اند كه شيوة گفتـار     نيز بر همين عقيده    )1381؛ كانچر،   1385روبرتس،  (  گروهي از محققان    

درحقيقت، ميزان وقوع لكنـت در كلمـات دو هجـايي           . ها به عوامل زباني بستگي دارد     در الكن 

هاي تـشخيص و    هاي زبان، روش  لاختالدر كتاب   ) 1379(دادستان  . بيشتر از يك هجايي است    

 معتقد است كه وجود يك اختالل آواشناختي يا يكي از اشكال تحولي اختالل گفتـار                بازپروري

يا وجود چنين اختالالتي در سوابق خانوادگي فرد، احتمال بـروز لكنـت زبـان را                ) دامنة بياني (

ر بر اين باور اسـت كـه تـا          در ارتباط با هجا و پيوستگي گفتا      ) 1380(هانسون  . دهدافزايش مي 

                                                           

1 tonic 
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شناسان گفتار و زبـان، بـه       هاي ارزيابي و  درمان مورداستفادة آسيب       بسياري از شيوه   1970دهة  

آموختنـد كـه    بيشتر استادان به دانشجويان خود مي     . كردنداي مجزا توجه مي   عنوان پديده واج به 

و ) صورت مجـزا  به(يك واج   در ابتدا به بيمار، تميز شنيداري بين توليدهاي صحيح و ناصحيح            

گام، كـودك سـرانجام يـاد    بهدر روش گام. طور مجزا بياموزندسپس، توليد درست آن صدا را به 

   .كار گيردگرفت كه صدا را در گفتار پيوسته بهمي

-كه نگارندگان اين سطور آگاهي دارند، پـژوهش       جايياما در خصوص لكنت زبان دوم تاآن      

بخش كـوچكي از ايـن تحقيقـات        . اندكودكان دوزبانة الكن انجام شده    هاي اندكي در ارتباط با      

مقالـة ويـس   . انـد مربوط به كودكان الكني است كه در خردسالي به يادگيري زبان دوم پرداختـه      

او براي بهبود لكنت زبـان در يـادگيري         . تنها منبع موجود آموزشي در اين ارتباط است       ) 1979(

ل فـرد الكـن در درس، برخـورد صـريح و صـادقانه بـا ايـن                دادن فعا زبان خارجي به مشاركت   

دادن صحيح و دقيق به سخنان معلم و ساير دانش آموزان و اسـتفاده              مشكل، ايجاد عادت گوش   

  .كندجمعي، اجراي نمايش و آواز اشاره ميهايي نظير خواندن دستهاز تكنيك

هـا  دوزبانـه .  اسـت  هاي مرتبط با اين حـوزه مربـوط بـه دوزبـانگي           تر پژوهش بخش بزرگ 

شـود و در مدرسـه يـا     ها صحبت مـي   كودكاني هستند كه از بدو تولد به بيش از يك زبان با آن            

تحقيقات نشان  . گرددها صحبت مي  ها به يكي از اين دو زبان يا هر دوي آن          كودكستان نيز با آن   

ز حـروف   و نيـ  » ت«و  » ف« ماننـد    1صـدا هـاي بـي   هاي دوزبانه در تلفظ صـامت     دهند الكن مي

  ).1983جايارم، (مشكالت بيشتري دارند » ن«و » م« مانند 2خيشومي

 ماه، مراحل رشد زباني يك كـودك دوزبانـة الكـن را           25كه در بازة زماني     ) 1992(كارنيول  

سازي صحيح بررسي كرد، لكنت زبان را ناشـي از          پيش و پس از آغاز لكنت زبان ازمنظر جمله        

 در دانـشگاه سـيدني    2004تحقيقات جديـد در سـال       . داندميتنوع نحوي و ساختاري دو زبان       

شناسان زبان به نگرش بهتري نسبت به درمان كودكان دوزبانة الكـن  موجب شده است تا آسيب    

در مركز تحقيقات زبان در دانشگاه استراليا، ايزابل روسو با تكيه بر تسلط خود بـه                . دست يابند 

                                                           

1 Voiceless consonants 

2 nasal 
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اي كه از لكنت زبـان رنـج         سالة دوزبانه  7يكتور، كودك   دو زبان انگليسي و فرانسه، به درمان و       

سؤال اصـلي   . درمان ويكتور بر روي زبان اولش؛ يعني فرانسه صورت گرفت         . برد، پرداخت مي

تحقيق آن بود كه آيا درمان بر روي زبان دوم نيز تأثير دارد يا خير؟ اين نخستين بار بود كه هـر        

ويكتور كـه   . گرفتآزمايش و كنترل قرار مي    مان تحت دو زبان يك فرد دوزبانة الكن درطول در       

لكنت زبان شديدي داشت و جمالتش كوتاه بود و نيز با كشيدن حـروف و هجاهـا در هـر دو                     

 جلسة 20كرد، لكنت زبانش در هر دو زبان در پايان      ها را چند بار تكرار مي     زبان در مواردي آن   

  .  بهبود يافتآموزشي و درمان كه بر روي زبان اول صورت گرفت،

  شناسي تحقيق روش. 3

   تحقيق اهداف و پرسش. 1. 3

    هدف اصلي از انجام اين تحقيق بررسي موردي بروز لكنت زبان در يادگيري اولية زبـان            

پرسش اصلي پژوهش حاضر آن است كه لكنت زبان چگونه در زبان دوم             . دوم يك الكن است   

كه تحقيـق كنـوني مـوردي و كيفـي اسـت،            ازآنجايي. كندزبان بروز مي  يك كودك الكن فارسي   

  .   بنابراين، فرضية خاصي مدنظر نيست

 از انتـشارات دانـشگاه   Let's go   كتابي كه در اين تحقيـق بـراي تـدريس انتخـاب شـد، كتـاب       

 7كننده در ايـن تحقيـق، دختـري       فرد شركت . هاي آن تدريس شد   آكسفورد بود كه تقريباً بيشتر قسمت     

او كه سابقة آشنايي با زبان انگليـسي نداشـت، در   .  بهرة هوشي متوسط بود كه لكنت زبان داشت       ساله با 

درطـول ايـن جلـسات، ابتـدا واژگـان          .  ساعت، آموزش داده شد    2 جلسه و هر جلسه به ميزان        20طي  

 صورت كه با اشاره به شـيء مـوردنظر، اسـم آن نيـز             اينسيالبي و دوسيالبي تدريس شد؛ به     عمدتاً تك 

 :شده عبارت بودند ازاي از واژگان تدريسنمونه. شدآموزش داده مي

dog, bag, picture, dull, pen, pencil, window, spray, egg, card 

الزم است ذكر شود در ابتـدا بـه كـودك معنـي             . سپس، اين كلمات در جمله تدريس شدند      

ا خوب يـاد بگيـرد، معنـي       پس از آنكه كودك توانست جمالت ر      . جمالت به فارسي گفته نشد    

  : ساختارهاي زير براي تمرين جمالت استفاده شدند. ها به كودك ارائه گرديدآن
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That is a(n) … 

Those are … 

طـوري كـه كـودك      مرحلة بعدي، آموزش چند جمله از مكالمات روزمرة انگليسي بود؛ بـه           

  :ن در ذيل آمده استهايي از آبتواند چند جمله عادي روزمره را ياد بگيرد كه نمونه
-   Hello, my name is Fatemeh. What is your name? 

-   Hello, my name is Zahra. How are you? 

-   Fine thanks and you? 

-   Thank you. Bye. 

  روش اجراي آزمون. 2. 3

 اي  ثبـت در همة جلسات آموزش، با مشاهدة موارد لكنت زبان آزمودني آن موارد در برگـه          

-رو، با توجه به سن آزمودني، برگزاري جلسه يا جلسات رسـمي آزمـون قابـل   گرديد؛ ازاين مي

  .رسيدنظر نميقبول به

  نتايج و بحث. 4

آموزش قرار داشت، دريـافتيم او ابتـدا در      ساله تحت  7اي كه اين دختر        درطي چند جلسه  

د منظـورش را فهميـد؛ امـا       شـ حدي كه درست نمي   زبان فارسي دچار لكنت زبان شديد بود، به       

مدت، همچنين دريافتيم   درهمين. گونه مشكلي در اداي كلمات و جمالت انگليسي نداشت        هيچ

1هاكه او در زبان فارسي بيشتر درتوليد صامت
  :شود؛ مانند جملة زيردچار مشكل مي 

  .قرمز شدق ق ق ق بعد دستش ب ب ب ب 

ازحـد،  رس و فـشار عـصبي، هيجـان بـيش            به گفتة پزشك اين كودك، عواملي مانند اسـت        

-طور ناگهاني پس از فراموش    گفتن در جمع و يادآوري مطلبي به      هنگام سخن كشيدن به خجالت

كننـد؛ بنـابراين، افـراد مبـتال بـه          كردن آن، ازجمله عواملي هستند كه لكنت زبان را تشديد مـي           

دهنـد و بـسته بـه       حال شكل يكساني از لكنت را بروز نمي       عارضة لكنت زبان هميشه و درهمه     

  .ها متفاوت استشرايط، درجة لكنت در آن

                                                           

1 consonants 
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نكته داراي اهميت در توليد زبان انگليسي آن است كه كودك مـوردنظر در تكـرار واژگـان                  

شد؛ امـا بـا افـزايش طـول دورة         ندرت دچار لكنت زبان مي    انگليسي در ابتداي دورة آموزش به     

تواند اين مسئله مي  . كنت زبان او در انگليسي مانند زبان فارسي بيشتر و بيشتر گرديد           آموزش، ل 

صورت كه هرچـه فـضاي     اينتحليل باشد؛ به  قابل) 2008(از ديدگاه پمپلونا، يسونزا و گونزالس       

 در ابتدا كه تنها كلمات با اشاره بـه        . كندشود، لكنت زبان افزايش پيدا مي     تر مي يادگيري انتزاعي 

كـه  شـد؛ امـا زمـاني     ندرت دچار لكنت زبـان مـي      شد، كودك به  شيء موردنظر آموزش داده مي    

آموزش ادامه پيدا كرد و به تدريس جمالت روزمره رسيد، جايي كه كودك براي بيان و كـشف          

اي براي يادگيري اسـتفاده كنـد و ماهيـت          عنوان وسيله بايست تنها از زبان به    موقعيتي خاص مي  

همچنـين، بـرخالف نظريـة      . ا بپذيرد، نتيجه آن بود كه لكنت زبان او تـشديد شـد            انتزاعي آن ر  

داند، كـودك    مي 1واكهاي بي هاي دوزبانه را اداي صامت    كه مشكل اصلي الكن   ) 1983(جايارم  

داد؛ مانند آنچـه در جمـالت زيـر آمـده           ها بروز مي  آزمايش بيشترين مشكل را در مصوت     تحت

  :است
Tha a a a t is a bag. 

That is a a a a white board. 

A a a a a I am a girl. 

H e e e e llo. 

وجه اصالح نگرديد؛ بلكه تا پايان دورة   هيچدر برخي از موارد، لكنت او در زبان انگليسي به         

 :كردآموزش اين دو جمله خاص را به شيوة زير تكرار مي

Tha a a a nk you. 

A a a a I am a girl. 

صورتي غيرطبيعي بود كه البته ايـن مـورد در زبـان            توجه ديگر، تكرار يك هجا به     نكتة قابل 

هاي فارسي و انگليـسي كـه       عنوان مثال، به دو جملة زير در زبان       شد؛  به  فارسي نيز مشاهده مي   

  :او توليد كرد، توجه كنيد
My my my my name is Fatemeh. 

  .خوام با زهرا بازي كنممن من من من مي

                                                           

1 Voiceless consonants 
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شود، بيشتر كلمـاتي  طور كه در جمالتي كه به اين كودك آموزش داده شد مالحظه مي  همان

 هـستند و كمتـر   Iو that  ، aكه او دچار نارسايي گفتاري اسـت، واژگـان دسـتوري از جملـه    

-ايـن است؛ بـه  ) 1981(اين يافته مطابق با نظرية بلودستاين و گراسمن         . واژگان محتوايي بودند  

عمـدتاً در كلمـات دسـتوري دچـار نارسـايي           )  سـالگي  9قبل از سن     (كه كودكان الكن  صورت

دهد و همچنين،   ها جاي خود را به كلمات محتوايي مي       هستند و اين نارسايي با افزايش سن آن       

گرفتنـد، خيلـي بيـشتر    اين لكنت در كلمات دستوري كه در موقعيت ابتدايي در جمله قرار مـي            

-عـالوه . شـد گرفتند، مشاهده مي  يگري در جمله قرار مي    هاي د هايي كه در جايگاه   نسبت به آن  

توان براساس سـاختار زبـان      شود را مي  هاي گفتاري كه در جمالت باال ديده مي       براين، نارسايي 

شناسان اختالالت زبان را مربـوط بـه        تر گفته شد، برخي از زبان     طور كه پيش  همان. بررسي كرد 

اند كه اين ساختار خـود زبـان اسـت كـه باعـث              ن عقيده ها بر اي  آن. دانندساختار خود زبان مي   

عنوان مثال، بسياري از كودكاني كه در آغاز مرحلة لكنـت زبـان قـرار               شود؛ به وجود اختالل مي  

دارند، هنگام گفتن لغات طوالني يا جديد و در برخورد با قواعد مشكل، لكنت زبانشان افزايش             

  :سي استبرراين ديدگاه از دو جنبه قابل. يابدمي

  شود؛  تفاوت ساختار بين دو زبان مختلف كه باعث وجود تفاوت در نوع لكنت مي.الف

 ميزان آشنايي فرد با ساختار يك زبان كه رابطة مستقيمي با ميزان افزايش لكنت زبـان او    .ب

  . دارد

همـين  . هر زبان ساختار مربوط به خود را دارد كه متفـاوت از سـاختار زبـان ديگـر اسـت                   

اين تفاوت، مانند وجود گير در      . شود كه در نوع لكنت فرد، تفاوت ايجاد شود         باعث مي  تفاوت

ديگر، فرد  عبارتبه. ها در زبان انگليسي است    ها در زبان فارسي و وجود گير در مصوت        صامت

-ها دچار اشكال مـي    ها و در انگليسي، هنگام توليد مصوت      در زبان فارسي، هنگام توليد صامت     

  . شود

گونـه تـصريح   توان اين؛ يعني ميزان آشنايي فرد با ساختار يك زبان، مي     )ب(دربارة نكتة   اما  

كرد كه هرچه ميزان آشنايي فرد با ساختار يك زبان بيشتر شود، ميزان لكنت او نيز در آن زبـان                    
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رود افزايش ميزان آشنايي فرد با ساختار، باعـث كمترشـدن   كه انتظار مي  گردد؛ درحالي بيشتر مي 

  . يزان لكنت او شودم

 در نوبـت اول و دوم هـيچ   ?Fine thanks and you    دختربچة الكـن در تكـرار جملـة    

كه جمله براي سومين بار تكرار شد، در آن يك لكنت مشاهده شد؛             مشكلي نداشت؛ اما هنگامي   

  : مانند آنچه در پايين آمده است
Fa a a aine thanks and you? 

و  Fineن گير مشاهده شد؛ اما در تكرار پـنجم لكنـت در كلمـات               در تكرار چهارم نيز همي    

and وجود داشت :  
Fa a a aine thanks a a a and you? 

و اين لكنت در دفعات بعد نيز ديده شد؛ البته در برخي از موارد كه تكـرار جملـه متوقـف                     

ن دو كلمه يـا هـر   كرد، در يكي از ايشد، پس از مدتي كه او دوباره همين جمله را تكرار مي  مي

هـاي گفتـاري   اند كه برخي از نارساييگروهي از محققان بر اين عقيده   . ها لكنت داشت  دوي آن 

كـه كـودك در سـنين       اسـاس، زمـاني   شوند؛ براين  مربوط مي  1ساختار زباني به پردازش جمله يا     

ن نـارواني  دهي به الگوهاي زباني خود است، بيشتري   برد و در حال شكل    سر مي فراگيري زبان به  

رسـد ارتبـاط مـستقيمي بـين تـأخير در           نظر مـي  براين، به افزون. دهدرا در گفتار خود نشان مي     

كـه برخـي از       زبان و لكنت وجـود داشـته باشـد؛ تاجـايي            2واحد هاي نحوي  آشنايي كودك با    

ليدي هاي گفتاري كودكان با رفع اختالالت تو      اند كه نارسايي  شناسان گفتار و زبان دريافته    آسيب

معني كه كودك پس از آشـنايي بـا الگوهـاي سـاخت       اينبه. يابديا تأخيرات گفتاري افزايش مي    

-شود كـه بـه  ها دچار مشكل ميدهي به آنريزي براي شكلكارگيري و برنامه زباني، در نحوة به   

  . شودهايي در بخشي از كلمه، هجا و واج مشاهده ميصورت گسستگي

زمان زبـان انگليـسي تـدريس      جلسه به خواهر اين دختر نيز هم          الزم است ذكر شود چند    

شد تا يادگيري يك الكن با يادگيري يك فرد عادي مقايسه شود كه البته هـيچ تفـاوت خاصـي                   

                                                           

1 Linguistic Structure 

2 Syntactic units 
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در يادگيري مالحظه نشد و حتي سرعت يادگيري براسـاس قـضاوت نظـري محققـان در ايـن                   

  .ها به يك اندازه مشاهده گرديدپژوهش  نيز در آن

  گيرينتيجه. 5

    اين تحقيق با يك سؤال اصلي درمورد بررسي بروز لكنت زبان دوم يك كودك الكن كه                

هاي هرچند محدود اين پـژوهش نـشان    يافته. آموزش زبان انگليسي قرار گرفت، آغاز شد      تحت

  :باشدهاي زير ميدهد لكنت زبان در كودك موردآزمايش داراي ويژگيمي

  در ابتداي يادگيري زبان دوم؛نبود لكنت زبان . الف

زمان با افزايش طول دورة آموزش و آشنايي بيشتر كودك بـا زبـان              بروز لكنت زبان هم   . ب

  دوم؛

هاي زبان دوم بـرخالف بـروز حـاكميتي آن در زبـان اول؛              بروز لكنت زبان در مصوت    . ت

  ها؛يعني در صامت

  .ت در زبان دومها و بروز لكننبود رابطة مستقيمي ميان تعداد سيالب. ث

   هدف اصلي از انجام اين پژوهش، بررسي بروز لكنت زبان دوم يك كودك الكن بود كـه                 

هـاي  طور كه در صفحات قبل اشاره شد، يكي از حـوزه        همان.  به درمان آن توجهي نشده است     

اطالعات موجود درزمينـة    . هاي دوزبانه است  مهم كاربردي، راهبردهاي آموزشي و درماني الكن      

كه نگارندگان اين مقاله از     اند، تاجايي زبان كه به يادگيري زبان دوم پرداخته      ودكان الكن فارسي  ك

ها حتي در كـشورهاي پيـشرفته نيـز كـامالً           محدوديت داده . كننده است آن اطالع دارند، مأيوس   

هاي مفيدي براي بهبود لكنـت زبـان يادگيرنـدگان زبـان            توصيه) 1979(ويس  . محسوس است 

محققان بر اين نظر هـستند كـه        . هاي پيش به آن اشاره شد     ارائه داده است كه در بخش     خارجي  

والدين و معلمان بايد لكنت زبان كودك را در زباني كه نـسبت بـه آن تـسلط بيـشتري دارنـد،                      

كـردن بـا   شود هنگام صـحبت توصيه مي. آفرين را شناسايي كنندهاي مشكلكنترل كنند و بخش   

ديگـر، فقـط از يـك       عبـارت به. كار برده نشود  ن، تركيبي از لغات دو زبان به      كودكان دوزبانة الك  

كـردن  به كودك اجازه دهيم تـا هنگـام صـحبت         . وگو با كودك استفاده شود    هنگام گفت زبان به 
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واژگان دو زبان را با هم تركيب كند؛ اما هرگونه اصالح زباني ازسوي معلم بايـد در زبـان اول                    

 همچنين، در فرايند آموزش بايد كـودك را در بيـان كلمـات دشـوار         .كودك الكن صورت گيرد   

كند تا واژة دشوار    عنوان مثال، ارائة سرنخي از معناي واژه به كودك الكن كمك مي           ياري داد؛ به  

. گردداي حياتي براي شروع لكنت تلقي مي      در نگاهي كلي، چهار سالگي دوره     . را بهتر بيان كند   

كند و عالئم لكنت زبـان در او مـشاهده           مناسب سنش پيشرفت نمي    وجود، چنانچه كودك  بااين

تأخير انداخت؛ زيـرا، لكنـت زبـان بـه دليـل             سالگي به  10شود، بايد آموزش زبان دوم را تا        مي

  .گرددنبودن كودك در زبان اول و مقاومت او دربرابر يادگيري زبان دوم تشديد ميمسلط

وانند به نقش اضطراب در يـادگيري و رابطـة آن بـا    ت   پژوهش هاي آينده در اين حوزه مي    

اگرچه كودك موردمطالعـه    . لكنت زبان در فرايند يادگيري زبان دوم توجه بيشتري داشته باشند          

گونـه  در اين تحقيق باوجود عالئم استرس و ترس، در جلـسات اول آمـوزش زبـان دوم هـيچ                  

شـدن عالئـم اسـترس و    كمتـر مـشاهده   لكنت زباني از خود بروز نداد، اما به مرور زمـان و بـا               

اين احتمال نيـز وجـود دارد كـه لكنـت زبـان           . اضطراب، لكنت زبان دوم در او مشاهده گرديد       

تر بـه عامـل   هاي دقيقتوانند با بررسيهاي آينده ميپژوهش. ناشي از يك عادت زباني نيز باشد    

          .تر توجه كنندانتقال عادات زباني از زبان اول به دوم نيز جدي
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