
 

 Email: ghasisin@reahb.mui.ac.ir   .  ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايرانبخشي دانشكده توان ،ت علميأدرماني، عضو هي كارشناس ارشد گفتار *
  .ايران اصفهان، ،كارشناس گفتار درماني - 1
 .، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايرانمشاور آمار، عضو هيأت علمي، دانشكده بهداشت - 2
  

  19  88 بهار و تابستان/1شماره /5سال /يپژوهش در علوم توانبخش

  فارسي زبان سال 5 تا 4 كودكان در گفتار وضوح قابليت
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 چكيده

 تعيين اهداف مداخله، براي گيري   تصميم زمينه سه در گفتار وضوح قابليت. است گفتار بودن مؤثر ميزان گيري  اندازه گفتار، وضوح قابليت: مقدمه
  .بود سال 5 تا 4 كودكان در گفتار وضوح قابليت بررسي مطالعه، اين از هدف. دارد كاربرد مداخله تأثير ارزيابي و مداخله
 ميان از ساده تصادفي صورت به) دختر 35 و پسر 35( كودك 70در آن  بود كه مقطعي -توصيفي مطالعه يك پژوهش حاضر، :ها و روش مواد
 تعيين منظور به كودك هفت گفتاري نمونه، كودكستان هر از و كودكستان دو ،ناحيه هر از .شدند انتخاب نهنمو عنوان به اصفهان شهر ناحيه پنج

  .گرفت قرار بررسي مورد گفتار وضوح قابليت
 درصد گينميان .بود 100 تا 90 برابر آن دامنه و) SD=  2/47( 97/53، برابر نمونه جمعيت كل در گفتار وضوح قابليت درصد ميانگين :ها يافته
 تفاوت كه داد نشان مستقل t آزمون. بود) SD=  2/9( 97/6 ،دختران جمعيت در و) SD=  2/7( 98 ،پسران جمعيت در گفتار وضوح قابليت
  ).P=  074/0( باشد نمي دار معني پسران و دختران ميانگين
 .ساالن بود بزرگ مشابه يبيتقربه طور  سال 5 تا 4 كودكان در گفتار وضوح قابليت نتايج، اين طبق بر :بحث

  .زبان فارسي ،سال 5تا  4گفتار، گفتار كودكان  وضوح قابليت: ها كليد واژه
  

  3/9/88: تاريخ دريافت
  18/11/88: تاريخ پذيرش

  
  

  مقدمه
ذات با  هاي بارز انسان به عنوان موجودي يكي از ويژگي

نياز به تبادل افكار، بيان احساسات و ارتباط با  ،اجتماعي
لفه اساسي رفتار ؤها يك م ارتباط بين انسان. گران استدي

اشاره كردن، مانند هاي مختلفي  راهاز تواند  آدمي است كه مي
نظير موسيقي و  ،هاي هنري  استفاده از عاليم نوشتاري و شيوه

  ). 1( انجام شود ،نقاشي
ترين وسيله برقراري ارتباط  گسترده، )Speech( گفتار  
هاي  تفكرات، احساسات و انديشه ،يك زبانگويندگان  .باشد مي

به صورت شفاهي ابراز  ها و جمالت خود را از طريق توليد واژه
. است انتقال يك پيام واضح ،هدف اساسي گفتار .)2( كنند مي

از ميزان توانايي برقراري ارتباط  انعكاسيواضح، انتقال پيام 
 بودن درك قابل به گفتار وضوح قابليت ).3( كالمي فرد است

 توانايي و شنونده پاسخ ،گوينده مقصود بين هماهنگي ،گفتار
 اشاره موقعيتي هر در ارتباط برقراري براي گفتار از استفاده

  ).1( كند مي
 هواژ  تك بافتي، زنجيري، زبر توليدي، ـ واجي هاي جنبه  

 گفتار وضوح قابليت بر )هاي زباني ژگي وي( نحوي و شناسي
 واجي يندهايافر از استفاده ،رشد دوران يط در. است گذار تأثير
 استفاده با همراه ساالن بزرگ مدل سازي  ساده جهت به

 قابليت حوسط روي بر شك بدون منفرد، هاي واج از نادرست
   كه  اين محض به. گذاشت خواهد تأثير كودك گفتار وضوح
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 استفاده و كرد پيدا مهارت منفرد هاي واج از استفاده در كودك
 كه رود مي احتمال گذاشت، كنار را مختلف واجي يندهايافر از

 رسد مي نظر به ،بنابراين. يابد افزايش او گفتار وضوح قابليت
 واجي هاي مهارت و واجي رشد از كودك گفتار وضوح قابليت
  ). 2( باشد پذير تأثير
  Bowen بودن مناسب به وضوح قابليت كه است معتقد 
 در كه كند مي اظهار وي. دارد اشاره گوينده، كالمي ده برون
 آموزند، مي را كردن صحبت كودكان كه گونه  همان رشد، سير

 افزايش ثابتي طور به سايرين طرف از ها گفتار آن درك قابليت
  ).3( يابد مي

  Dood و Bradford  به نقل ازDe Bodt  و همكاران
 درماني، رويكردهاي اغلب در گفتار وضوح كه قابليت معتقدند
 قابليت سطح گيري اندازه ).1( شود مي محسوب غايي هدف
 يريگ تصميم زمينه تواند در سه مي رشد دوران در گفتار وضوح
 مداخله ثيرأت ارزيابي و مداخله اهداف تعيين مداخله، براي
   ).2( داشته باشد كاربرد

 موارد ترين اهميت پر از يكي ،گفتار وضوح قابليت ارزيابي  
 ساالن بزرگ و كودكان در اختالالت از بسياري ارزيابي در

 پيام ،گفتار طريق از ارتباط برقراري اصلي هدفكه  راچ ؛است
هاي زيادي در  به همين سبب پژوهش .است فهم قابل و واضح

  .اين زمينه صورت گرفته است
  Shipley و Mcafee به نقل از Pena- Brooks  و همكار

 كه كردند بررسي سني مختلف در مقاطعرا  گفتار وضوح قابليت
 25 تا 20 ماهگي 24 تا 19 در كودكان گفتار ،آن بر اساس

 80 سالگي 4 تا 3 در ،درصد 75 تا 50 سالگي 3 تا 2 در ،درصد
 ها غريبه براي درصد 100 تا 90 سالگي 5 تا 4 در و درصد
  . )2( دارد وضوح قابليت

  Gordon-Brannan  را وضوح قابليت از سطحيو همكار 
 قابليت درصد ميانگين آنان. ندكرد گزارش ساله 4 كودكان براي

 گروه اين براي ،)درصد 100 تا 73 محدوده با(درصد  93 را وضوح
 4بر روي كودكان  يدر مطالعه ديگرهمچنين  .نمود پيشنهاد سني

اي،  محاورهطح گفتار سسطح قابليت وضوح گفتار را در  ،ساله 5تا 
   ).4( ندنمود اعالم درصد 91–100اي بين  درصد با دامنه 95

  Kent براي  را دهي نمره ادراكي معيار دو ،و همكاران
   :ندنمود توصيف زير شرح بهگفتار  وضوح قابليتتعيين 

 موردي به 3 معيار بر اساسگفتار  وضوح قابليت تعيين -الف
 در حتي و است واضح موضوع از اطالع با ،است واضح سادگي
 قابليت تعيين -ب. نيست واضح هم، دقيق كردن گوش هنگام
 ،است واضح موردي كامالً 5 معيار اساس بر گفتار وضوح

 است واضح غير باًيتقر ،است واضح حدي تا ،است واضح باًيتقر
  ).5( است واضح غير كامالً و

تواند معيار مهمي در  كه قابليت وضوح مي اج ناز آ  
هاي  هاي باليني باشد و با توجه به تأثيرات ويژگي گيري تصميم
سطح قابليت وضوح گفتار را در كودكان  تا شديمآن  بر زباني،

تواند در  مده ميآدست ه معيار ب. سال مشخص نماييم 5تا  4
  . تشخيص، درمان و ترخيص بيماران كاربرد داشته باشد

  
  ها مواد و روش

باز كه  مجموعه در كلمات در اين پژوهش از روش تشخيص
 ،)4( است ارايه شدهو همكار  Gordon-Brannanتوسط 

 و تحليلي -اين پژوهش به صورت توصيفي .استفاده گرديد
 70 ،ها نمونه .در شهر اصفهان انجام شد 1388مقطعي در سال 

و ميانگين  سال 4/11حداكثر  و 4حداقل  با سن كودك
بودند كه به صورت تصادفي از سال ) 2/9( 4/6 )انحراف معيار(

به منظور . تخاب شدندكودك سطح شهر اصفهان ان مهد 10
ها از هر  ها و دختر مقايسه قابليت وضوح گفتار در جمعيت پسر

  .نفر انتخاب شدند 35دو گروه 
قبل از شروع كار، والدين كودكان از چگونگي پژوهش آگاه   

اين كودكان همگي . نامه كتبي گرفته شد ها رضايت شدند و از آن
ايي، ساختمان اندام از نظر شنو و فارسي زبان و تك زبانه بودند

اين اطالعات از پرونده . گفتاري و عملكرد آن مشكلي نداشتند
نامه پر شده توسط والدين و قضاوت  بهداشتي كودكان، پرسش

از آزمون نجوا و  ،براي ارزيابي شنوايي .جمع آوري شدارزياب 
. روتكل حركتي استفاده شداز آزمون  ،ارزيابي اندام گفتاريبراي 

  .نيز نداشتندسابقه گفتار درماني  اين كودكان،
   رسمي آزمون نوع دو از گفتار، وضوح ارزيابي قابليت براي  
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 روش از پژوهش اين در. )1(شود  مي استفاده رسمي  غير و 
 در) Open–set word identification(كلمات  تشخيص
 توسطشده  ارايههاي غير رسمي  باز از آزمون مجموعه

Gordon-Brannan 4( دش استفاده و همكار.(  
نمونه گفتار  ،در محيطي آرام از تمامي كودكان ،به اين منظور  

نمونه گفتار از طريق صحبت كردن در . اي گرفته شد محاوره
به دست آمد و حداقل حاوي ... ها و  مورد عاليق كودك، بازي

شناس گفتار و زبان  گيري، سه آسيب پس از نمونه. واژه بود 100
واژه ابتدايي گفتار هر  100ي شركت نداشتند، گير كه در نمونه

 شناس جداگانه درصد هر آسيب. كودك را آوانگاري نمودند
 كه نمود  براي هر كودك مشخص را گفتار وضوح قابليت

. داد مي نشان را كودك هر گفتار وضوح قابليت ،عدد سه ميانگين
ده استفا 13SPSSافزار  نرماز به منظور تجزيه و تحليل اطالعات، 

 وضوح قابليت معيار انحراف و حداكثر ميانگين، حداقل،. شد
 2/47و  97/53، 100، 90به ترتيب  نمونه جمعيت در گفتار

براي مقايسه ميانگين قابليت وضوح گفتار در . مشخص گرديد
   .مستقل استفاده شد tدختران و پسران از آزمون 

  
  ها يافته

 در گفتار وضوح قابليت درصد) SD(ميانگين كه شد مشاهده
 قابليت ميزان حداقل. بود 97/53)2/47( ،نمونه جمعيت كل

 تيقابل )SD(ميانگين . دوب 100 آن حداكثر و 90 ،گفتار وضوح
با حداقل ( 2/97)9/2(به ترتيب دختران و پسران وضوح گفتار 

) 100و حداكثر  90با حداقل ( 6/97)1/9(و  )100و حداكثر  93
داد كه تفاوت ميانگين دختران و  مستقل نشان tآزمون . دبو

  ). P = 074/0(دار نبود  پسران معني
  

  بحث
 دامنه با هسال 5 تا 4 كودكان در گفتار وضوح قابليت ميانگين

 با نتايج اين. بود 2/47 معيار انحراف و 97/53 ،100-90
 و Shipleyو ) 4(و همكار  Gordon-Brannan هاي يافته

Mcafee  به نقل ازPena- Brooks دارد تطابق) 2( و همكار .  
 90-100 بين را ساله 5 تا 4 كودكان گفتار وضوح قابليت ها آن

   كه است موضوع اين بيانگر دامنه و ميانگين اين. نمودند اعالم

 افراد براي ساله 5 تا 4 محاوره كودك گفتار صد  در 100-90
 يك كه گرديدآشكار  ،حقيقت در. دارد وضوح قابليت غريبه
 مشابه كامالً گفتاري طبيعي، رشد با سال 5 تا 4 كودك
 بدون و كامل كودك گفتار كه دادن نشان اما دارد، ساالن بزرگ
نگاري در اين گروه سني مشخص شد كه  از آوا .است نقص
ها بيشتر  اما اين خطا ،ها وجود دارد هايي در توليد همخوان خطا
تأثيري بود كه  /r/خوان مگويي يا جانشيني ه نوع خراب از

  .)2( اندكي بر قابليت وضوح گفتار داشت
 از استفاده رسد كه اين گروه سني كودكان، در به نظر مي  
 واجي يندهايافر از استفاده و هكرد پيدا مهارت منفرد هاي واج

به همين دليل قابليت وضوح گفتار  ،اند هگذاشت كنار را مختلف
 موردي نجپ يا يسه مورد معيارهاي اساس بر. بااليي دارند

 به سطوح در كودكان گفتار اين وضوح قابليت دليل ادراكي
  .گيرد مي قرار ،است واضح كامالً يا و است واضح سادگي

 پسران و دختران درگفتار  وضوح قابليتهاي ما،  يافته اساس بر
 و Shipley هاي يافته با يافته اين. شتندا در اين سن تفاوتي

Mcafee  به نقل ازPena- Brooks گفتار رشد كه، و همكار 
 است يكسان سالگي 5 تا 4 سن حدود در پسران و دختران در
و همكار  Gordon-Brannanدر مطالعه . ، همسان است)2(

نيز مشخص گرديد كه دو جنس در قابليت وضوح گفتار تفاوتي 
هايي در سن كسب  همچنين بايد تأكيد شود تفاوت ).4(ندارند 

نس وجود دارد، اما ترتيب كسب هاي خاص در دو ج براي واج
). 6(داري مشابه هستند  هاي صدا به طور معني صداها و طبقه
تواند دليل تشابه درصد قابليت وضوح گفتار در  اين امر مي

  .دختران و پسران باشد
  

  گيري نتيجه
 در گفتار وضوح قابليت كه داد نشان پژوهش اين هاي يافته

ها  يافته اين .باشد ن ميساال بزرگ مشابه ساله 5 تا 4 كودكان
تواند در تشخيص، درمان، ترخيص و پژوهش به عنوان  مي

  .معيار مد نظر قرار گيرد
  

  اهپيشنهاد
   :دشو با توجه به اهميت قابليت وضوح گفتار پيشنهاد مي
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مشخص  هاي سني ديگر درصد قابليت وضوح گفتار در گروه -
  .گردد

   جمله نيزدرصد قابليت وضوح گفتار در سطح كلمه و  -
  

  .محاسبه شود
  .براي افزايش اعتبار، حجم نمونه افزايش يابد -
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Abstract 
 

Introduction: Speech intelligibility is a measure that indicates the extent to which speech can be said to 
be effective. The Speech intelligibility has important clinical implications for determining whether 
intervention is needed or not, setting intervention goals and evaluating the effectiveness of intervention 
program. The aim of this study was to measure Speech intelligibility in 4 -5 year-old children. 
Materials and Methods: The present study had a descriptive-analytic cross-sectional design. Seventy 
children (35 girls, 35 boys  ) were selected from ten nursery schools of Isfahan's different districts (Two 
from each district) using a simple random method. Seven subjects from each nursery were recruited and 
their speech samples were analyzed in order to determine the speech intelligibility percentages.  
Results: The mean score of all subjects' speech intelligibility percentages was 53.97 (SD = 47.2) with a 
range from 90 to 100 .The mean score of male and female subjects' speech intelligibility percentages was 
98 and 97.06 respectively. The t-test showed no significant differences (P = 0.074) in speech intelligibility 
scores between boys and girls. 
Conclusion: According to the present results, speech intelligibility in 4- 5 year-old children was roughly 
similar to that of the adult. 
Keywords: Speech intelligibility, Speech, 4-5 year-old children, Persian language. 
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