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 طبيعي كودكان در اسامي تصاوير ناميدن تكليف در دهي پاسخ زمان مدت بررسي

 
 2پور اسداهللا فائزه ،1محمودي فريبا ،*نخشب محبوبه

 
  چكيده

 در ريتصو دنينام زمان مدت. شود يم محسوب كودكان در يزبان اختالالت درمان و يابيارز جهت متداول يا وهيش ريتصو دنينام فيتكل :مقدمه

 زمان مدت تعيين پژوهش، اين از هدف. است يزبان اختالالت انواع دچار كودكان در مهارت نيا سهيمقا جهت مناسب ياريمع يعيطب كودكان

 .بود جنس دو در مقدار نيا سهيمقا و ساله 4 طبيعي كودكان در اسامي تصاوير ناميدن تكليف در دهي پاسخ

 اصفهان شهر هاي مهدكودك ساله 4 كودك 61 ،مطالعه اين در .بود مقطعي نوع از و توصيفي مطالعه يك پژوهش، اين :ه	 ��اد و روش

 همه ها نمونه .شد محاسبه تصوير به دهي پاسخ زمان مدت ها نمونه از كدام هر براي DMDX افزار ازنرم استفاده با. شدند انتخاب تصادفي صورت به

 آن ،كامپيوتر صفحه روي بر تصوير نمايش محض به بايد كودك. بود هجايي دو و آشنا تصاوير از تصوير 15 پژوهش ابزار. بودند سالم و زبانه يك

  .شد استفاده تحليل و تجزيه براي SPSS افزار نرم از. ناميد مي را تصوير

 زمان مدت ميانگين و 5/1656 پسران در دهي پاسخ زمان مدت ميانگين و است شده محاسبه 95/1682دهي  پاسخ زمان مدت كل ميانگين :ها يافته

  .ندارد داري يمعن تفاوت پسر و دختر در دهي پاسخ زمان مدت ميانگين كه دهد مي نشان به دست آمد و P = 56/0 و 1709/ 4 دختران در دهي پاسخ

 دختران در ميزان اين كه دارند 95/1682 معادل سرعتي ميانگين طور به هجايي دو كلمات تصاوير ناميدن در طبيعي ساله 4 كودكان :گيري نتيجه

  .است برابر به طور تقريبي پسران و

  .اطالعات پردازش ،تصوير ناميدن دهي، پاسخ زمان مدت :ها كليد واژه
 

  19/2/89: تاريخ دريافت

  24/5/89: تاريخ پذيرش

 
 مقدمه

 كودكان در زبان و گفتار هاي مهارت ترين مهم از ناميدن

 اطالعات كالمي، مهارت اين انجام براي .شود مي محسوب

 پردازش سرعت با بايد يفرايند طي كودك ذهن در موجود

 بايد كودكان ،تصوير ناميدن تكليف انجام براي). 1، 2( شوند

 حسي، آناليز شامل مراحل اين. كنند عبور مرحله 3 از

 و هافريساز نظر ). 3( باشد مي آن اجراي و پاسخ ريزي طرح

 طبيعي شرايط تحت) و همكاران Walkerبه نقل ار ( ريدوچ

 كه گيرد مي صورت سريع و تالش بدون چنان آن مراحل اين

 ولي). 4( است مشكل باشد، اي پيچيده فرايند كه اين تصور

 دچار كودكان كهاست  داده نشان گذشته هاي پژوهش

 زباني ويژه نقص به مبتال كودكان جمله از زباني اختالالت

)Specific language impairment(، يا شنوا كم كودكان 

 كودكان از كندتر فرايند اين انجام در ... و ذهني مانده عقب

 در ناميدن براي اغلب). 1، 2، 5( كنند مي عمل طبيعي

 ،Fusiform gyrus در اي خوشه ناحيه يك طبيعي هاي بچه

 جايروس سمت به كهشود  فعال مي ييها قسمت همراه به

 چپ سمت در فعاليت. يابد مي گسترش تحتاني تمپورال
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 درگير توجهي قابل طور به نيز راست كره نيم اما بوده، تر وسيع

  . شود مي

 به مربوط تكاليف در باثباتي طور به ناحيه اين در فعاليت  

 كه رسد مي نظر  به و است شده گزارش واژگان به دسترسي

 تر كلي طور  به و اشياء بازشناسايي زيربناي فعاليت، اين

 زمان مدت در تغيير). 6( باشد ذهني شناسي يمعن پردازش

 سن با متناسب) Response Timeيا  RT(دهي  پاسخ

 و آن نام با تصوير توافق بينايي، پيچيدگي كلمه، يادگيري

 زمان مدت). 7( است متفاوت كلمه آن هجاهاي تعداد

 معيار عنوان به متعددي هاي پژوهش در كودك دهي پاسخ

 تكليف در اطالعات پردازش سرعت بررسي جهت مناسب

 از پژوهش اين در نيز ما كه ،است رفته كار به تصوير ناميدن

 استفاده شد، گفته كه طور همان. ايم كرده استفاده معيار همين

 و ارزيابي جهت متداول اي شيوه تصوير ناميدن تكليف از

. شود مي محسوب دنيا در زباني اختالالت دچار كودكان درمان

 گيرد، نمي درمانگر از زيادي وقت آن انجام كه ساده شيوه اين

 كودكان در گفتار و زبان هاي ويژگياز  بسياري بيانگر

 روند ناپذير جدايي جزء تكليف اين نيز ما كشور در. باشد مي

 يا معيار متأسفانه ولي ،باشد مي كودكان اين درمان و ارزيابي

 يا مناسب تعيين و مقايسه جهت مشخصي حدود حتي

 ناميدن سرعت و اطالعات پردازش زمان مدت بودن نامناسب

  .ندارد وجود

 سرعت زمينه در متعددي هاي پژوهش كشور از خارج در  

 گرفته صورت كودكان در آن بر مؤثر عوامل و تصوير ناميدن

 و ها آزمودني سن بررسي، مورد زبان به توجه با نتايج كهاست 

 استفاده قابل بنابراين ،بوده متفاوت استفاده مورد تصاوير

 و Damico مطالعه به توان مي ها آن بين از .باشد نمي

 روي كه كرد اشاره )و همكار Bishopبه نقل ار ( همكاران

 مدت ميانگين و است شده انجام ايتاليايي ساله 6 تا 5 كودكان

 ثانيه ميلي 1295 كودكان اين براي را دهي پاسخ زمان

و  Bishopبه نقل ار ( Aderson مطالعه .است كرده محاسبه

 در تصوير ناميدن روي را تكرار و اكتساب سن اثر نيز) همكار

 از). 8( داد قرار بررسي مورد لكنتي غير و لكنتي كودكان

 از خارج هاي پژوهش به مربوط موجود اطالعات اغلب سويي

 قابل كلمات نوع و زباني هاي تفاوت به توجه با نيز كشور

 كودكان هاي پاسخ حاضر حال در بنابراين. باشد نمي تعميم

 نظر از و شوند مي مقايسه يكديگر با صحت جهت از فقط

 و طبيعي كودكان با خود قبلي تجارب به فقط درمانگر سرعت،

 بين تفاوت كه حالي در ؛كند مي استناد ذهني مقايسه يك

 است هيثان يليم حد در سرعت اين طبيعي غير و طبيعي ميزان

 در. باشد مي زياد بسيار آن در نيز خطا احتمال بنابراين و) 1(

 زمان مدت اين براي كمي حدودي تا شد سعي حاضر پژوهش

 گمان و حدس حالت از را درمانگران قضاوت ،كرده مشخص

  . كند خارج

 نظر مورد سن عنوان به پژوهش اين در كه سالگي 4 سن  

 تشخيص جهت الزم سن نيز ،شد انتخاب بررسي جهت

 از يكي كهباشد،  مي) SLI( زباني ويژه نقص اختالل

 اين بر عالوه). 9( است كودكان در زباني اختالالت ترين شايع

 رشد كودك واژگان خزانه سن اين دركه  داريم انتظار چون

 گذشته به نسبت هم ناميدنش تجربه و باشد كرده زيادي

 پيدا بيشتري اهميت ناميدن سرعت بنابراين باشد، بيشتر

 تك حالت از كودك گفتار سن اين در كه خصوص به. كند مي

 هاي گفته با بايد و آمده بيرون كوتاه جمالت و كلمه

 اطالعات پردازش سرعت بنابراين. كند صحبت تري طوالني

  .كند مي پيدا بيشتري اهميت او براي

 با چنان شد، گفته كه طور همان اطالعات پردازش فرايند  

 نياز آن سرعت گيري اندازه كه گيرد مي صورت مغز در سرعت

 روي كه ايران در موجود هاي پژوهش. دارد زيادي دقت به

 با را گيري اندازه اين اغلب اند، شده انجام تصوير ناميدن

). 9( اند داده انجام هيثان صدم دقت با و معمولي هاي سنج زمان

 سرعت اين ،DMDX افزار نرم از گيري بهره با حاضر پژوهش

  .كرد محاسبه ثانيه هزارم دقت با را

 سرعت زمينه در متعددي هاي پژوهش كشور از خارج در  

 گرفته صورت كودكان در آن بر مؤثر عوامل و تصوير ناميدن

 و ها آزمودني سن بررسي، مورد زبان به توجه با نتايج كهاست 

 استفاده قابل بنابراين ،بوده متفاوت استفاده مورد تصاوير
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و  Damico مطالعه به توان مي ها آن بين از. باشد نمي

 روي كه كرد اشاره) و همكار Bishopبه نقل ار (همكاران 

 را RT ميانگين ،شده انجام ايتاليايي ساله 6 تا 5 كودكان

). 8( است كرده محاسبه ثانيه ميلي 1295 كودكان اين براي

 روي را تكرار و اكتساب سن اثر نيز Anderson مطالعه

 بررسي مورد لكنتي غير و لكنتي كودكان در تصوير ناميدن

و  Arnoldبه نقل ار ( همكاران و هيلي مطالعه). 11( داد قرار

 Phonological( واجي مجاورت تراكم بررسي به )همكاران

neighborhood density( كودكان در تصوير ناميدن در 

 Miller مطالعه به توان مي نهايت در و) 12( اند پرداخته لكنتي

 كودكان در RT ميزان مقايسه به كه كرد اشاره همكاران و

 غير نقص و) SLI( زباني ويژه نقص دچار كودكان با طبيعي

 ميزان كه رسيد نتيجه اين به و پرداخت) NLI( زباني ويژه

RT 1( بود بيشتر طبيعي گروه از گروه دو اين در.(  

 هايي پژوهش زمينه اين در به تازگي نيز كشور داخل در  

 تعميم قابل ما براي آن نتايج هم باز كه است گرفته صورت

 همكاران و مهري پژوهش به توان مي جمله از. باشد نمي

 در آوايي و معنايي راهنمايي كاربرد بررسي به كه كرد اشاره

 محدوده ،پرداخته آلزايمر و روان آفازي بيماران ناميدن توانايي

 نيز مجيري پژوهش). 13( شود نمي شامل را كودكان سني

 صدم پژوهش دقت كه اين بر مضاف ،داشت را مشكل همين

 ذكر هاي ويژگي با پژوهشي انجام بنابراين). 9( است ثانيه

  .رسد مي نظر به ضروري سني حساس مقطع اين براي شده

  

 ها روشمواد و 

 يعيطب كودك 61 تحليلي -توصيفي مقطعي پژوهش اين در

 شركت زبان فارسي) ماه 2 و سال 4 تا ماه 10 و 3( ساله 4

 اصفهان شهر مناطق بين از تصادفي طور به كه، داشتند

 از كدام هيچ و بودند زبانه يك همه ها نمونه. شدند انتخاب

 و شنوايي و يينايب زبان، و گفتار اختالالت به مبتال كودكان

 پژوهش اين براي نياز مورد ابزارهاي. نبودند اختالالت ساير

 DMDX. بود ميكروفن يك و DMDX افزار نرم تاپ، لپ

 آزمايشات براي ابتدا كه است ويندوز بر مبتني برنامه يك

 زمان گيري اندازه براي برنامه اين. شد طراحي زباني پردازش

 تصويري و گرافيكي صوتي، نوشتاري، مواد نمايش دقيق

 موارد اين براي را دهي پاسخ زمان مدت تواند مي ،شده طراحي

 افزار نرم اين كمك با). 14( دهد نشان ثانيه هزارم دقت با

 پژوهش براي مناسب تصويري و صوتي هاي محرك توان مي

 نمايش لحظه از و داد نمايش ترتيب به را) زباني پردازش(

 محاسبه ثانيه هزارم دقت با آزمودني پاسخ لحظه تا محرك

 به نيز استفاده مورد اسامي ،تصاوير اين بر عالوه). 15( كرد

 شد سعي و گرديد انتخاب خارجي مشابه هاي پژوهش كمك

 فارسي زبان در كه شود استفاده كلماتي از ها آن ميان از

  . دارند بيشتري كاربرد

 از نظر مورد تصاويركه  گفت بايد تصاوير انتخاب مورد در  

 4 سني گروه كودكان براي مناسب تصوير زيادي تعداد بين

 توجه زير موارد به تصاوير اين انتخاب در. شدند انتخاب ساله

  :است شده

  .باشند هجايي دو كلمات همه -  

  .باشند داشته خوبي كشيدن تصوير به قابليت كلمات -  

 به طور تقريبي فارسي زبان در كلمات ساير به نسبت -  

  .باشند پركاربردتر

 راهنما، مطالعه در كشيدن تصوير به قابليت مورد در  

 توافق اصطالحبه ( نداشتند خوبي تصويري قابليت كه كلماتي

  .شدند حذف) بود پايين نامش با تصوير

 به راجع گر درمان گفتار تعدادي از نيز ،كاربرد مورد در  

 افراد اين تأييد به كلمات اين ،شده سوال نظر مورد كلمات

  .است رسيده

  :شدند انتخاب آزمون يبرا ريز كلمات ريتصو تينها در  

 مداد، د،يكل مسواك، جوجه، ج،يهو گربه، ساعت، ،يچيق  

  .نيماش شونه، چنگال، انگور، قاشق، شلوار، بلوز،

 هجايي دو كلمه تصوير DMDX 15 افزار نرم كمك به  

 داده نمايش يكديگر از كودك هر براي msec 1500 فاصله با

 هزارم دقت با تصوير هر براي دهي پاسخ زمان مدت و شد

 توانست ينم را تصوير 5 كودكي چه چنان .شد محاسبه ثانيه

 توجه با. شد مي حذف ها نمونه از ،برد يم نام اشتباه يا ببرد نام

 در اضافي صداي و سر وجود به نسبت افزار نرم اين كه اين به
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 انجام ساكتي محيط در گيري نمونه ،داشت حساسيت محيط

 محيط صداي و سر ميزان به توجه با مكان هر در و شد

 كليه براي آزمون اجراي از بعد. گرفت انجام مجدد تنظيم

 و تجزيه SPSS برنامه كمك به آمده دست به نتايج ها نمونه

 يها وهيش از استفاده با معيار انحراف و ميانگين و شد تحليل

 و تجزيه جنس تفكيك به دهي پاسخ زمان مدت يفيتوص آمار

 اعداد تفاوت زانيم t آزمون كمك به ضمن در. شد تحليل

  .گرفت قرار سهيمقا مورد جنس دو به مربوط

  

  ها يافته

 تصاوير ناميدن تكليف در دهي پاسخ زمان مدت ميانگين

 وجود با. باشد مي 95/1682 ساله 4 طبيعي كودكان در اسامي

 است شده داده نشان كشور از خارج در پژوهشي در كه اين

 پسران و دختران در اسامي براي دهي پاسخ زمان مدت كه

 به ديگري نتيجه حاضر پژوهش در ولي ،)16( است متفاوت

 قابل مقدمه در شده گفته داليل به نتايج اين البته. آمد دست

  . باشند نمي مقايسه

 دختران در دهي پاسخ زمان مدت ميانگين 1 جدول طبق  

 t آزمون كه ،آمد دست به 5/1656 پسران در و 4/1709

 در دهي پاسخ زمان مدت ميانگينكه  دهد مي نشان مستقل

=  56/0( ندارد داري يمعن تفاوت پسر و دختر ساله 4 كودكان

P.(  

  

  بحث

 از باالتر دهي پاسخ زمان مدت ميزان قيچي تصوير ناميدن در

 قيچي تصوير كه باشد دليل اين به شايد كه، بود كلمات ساير

 از شايد و برد مي نام را آن بايد كودك كه بود تصويري اولين

 مدت ميزان نبود، آشنا آزمون هدف با آزمودني كه جايي آن

 اين تواند مي ديگر دليل و است شده بيشتر دهي پاسخ زمان

 كاربرد تحقيق اين در ديگر كلمات به نسبت قيچي كه باشد

  .دارد باالتري اكتساب سن و كمتر

 مد كه بلوز مانند تصويريكه  شد مشاهده تحقيق اين طي در

از  درصد 90 قريب در ها آزمودني توسط، بود گران آزمون نظر

 دو هر كه جايي آن از و شد مي ناميده لباس عنوان به موارد

 ايجاد اختاللي پژوهش كار در، باشند مي هجايي دو كلمه

 .شد گرفته نظر در لباس عنوان به تصوير اين ولي، نكرد

 كه بود جوجه به مربوط دهي پاسخ زمان مدت ميزان بيشترين

 موجهي دليل تواند مي امروز زندگي در كلمه اين كمتر كاربرد

   .باشد نتيجه اين براي

، دبو لباس به مربوط دهي پاسخ زمان مدت ميزان كمترين

 آن با و دارد كار و سر آن با زياد كودك كه دليل اين به شايد

  .باشد مي آشناتر

 و است بوده جوجه در پسران دهي پاسخ زمان مدت بيشترين

 بوده ساعت در ها آن دهي پاسخ زمان مدت ميزان كمترين

 قيچي در دهي پاسخ زمان مدت بيشترين دختران در .است

 و است آالت ابزار جزء قيچي كه دليل اين به شايد ،است بوده

 نيز و دارند كار و سر ابزارآالت با كمتر پسران به نسبت دختران

 كمترين و دارد اشاره قبلي مطلب در شده ذكر دليل دو همان به

 با كه باشد دليل اين به شايد كه است بوده لباس در ميزان آن

 ماشين، .دارند كار و سر آزمون هاي آيتم بقيه از تر زياد آن

 دهي پاسخ زمان مدت ميزان كمترين چنگال و لباس ساعت،

  خود به تحقيق در شده برده كار به كلمات ديگر به نسبت را

  

  ميانگين و انحراف معيار جمعيت نمونه: 1جدول 
  

  جنسيت

   دختران  پسران
P Value  

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  

مدت زمان پاسخدهي كل بر 

  msecحسب

5 /1656  

msec  

369  

msec  

4 /1709  

msec  

6 /330  

msec  

56/0  

msec  
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 طول در شده ذكر هاي آيتم با كودكان چون ،اند داده اختصاص

  .دارند بيشتري كار و سر روز
  

 گيرينتيجه 

 آمده دست به ناميدن تكليف در دهي پاسخ زمان مدت ميانگين

 95/1682 اصفهان شهر ساله 4 كودكان براي ،پژوهش اين در

 از خارج در كه پژوهشي در كه حالي در ؛است شده محاسبه

 مدت ميانگين ،بود شده انجام ساله 6 تا 5 كودكان براي كشور

 اين مقايسه زير داليل به كه ،باشد مي 1295 دهي پاسخ زمان

  . باشد نمي صحيح مقدار دو

  .اند شده انجام متفاوت سنين در پژوهش دو اين -   

 به شده استفاده كشور از خارج پژوهش در كه اسامي -   

 تعداد نظر از فارسي به كلمات برگردان از پس كه اين دليل

 مقايسه قابل ،ندارد همخواني انگليسي كلمات نمونه با ها هجا

  .باشند نمي

 با كشور از خارج پژوهش در شده استفاده كلمات كاربرد -   

  .است متفاوت زبان فارسي كودكان در آن كاربرد

 از يكي اكتساب سن پژوهش اين در كه جايي آن از -   

 كه كلماتي تمام ،باشد مي تصوير ناميدن هاي كننده گويي پيش

 در شده ذكر دليل به ،شده استفاده كشور از خارج پژوهش در

 كلمات، از برخي تنها ،نبوده ما پژوهش در استفاده قابل باال

  .بودند ما پژوهش در بررسي قابل

  

  شنهاداتيپ

 .شود انجام مختلف سنين در پژوهش اين -   

 شنوا، كم افراد مختلف هاي گروه در پژوهش اين -   

 .شود انجام زبان و گفتار اختالالت ديگر و لكنت

 از كمتر در كودكان بعضي چنگال و قاشق تصوير در -   

. ناميدند مي هم جاي به را چنگال و قاشق موارد از درصد 10

 دو اين از يكي آينده تحقيقات در شود سعيكه  است بهتر

  .رود كار به آيتم

  

  و قدرداني تشكر

 گروه از را خود تشكر و تقدير مراتب مقاله نويسندگان

 دانشگاه بخشي توان علوم دانشكده گفتاردرماني موزشيآ

  .دارند مي اعالم اصفهان پزشكي علوم
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Normal children’s response time in picture naming 
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Abstract 
 

Introduction: Response time can be defined as the elapsed time between the appearance of the object on the 
screen and the first sound or movement observed from the participant as his/her answer. The aim of this 
study was to measure the amount of reaction time on a picture naming task among normal children with 
mean age of 4 years. 

Materials and Methods: It was a descriptive cross-sectional study. Participants were 61 children (32 boys 
and 29 girls) recruited from randomly-selected kindergartens of Isfahan-Iran. Response time was calculated 
via DMDX software. 

Results: In general, the mean amount of response time was 1682/95 mes. The mean amount of response 
time in boys and in girls was 1656/5 (SD=369) and 1709/4 (SD = 330/6) respectively (P = 0/56). 

Conclusion: The mean amount of response time in boys and girls was not significantly different. 

Keywords: Response time, Picture naming, Information processing. 
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