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 چكيده

دري:مقدمه  Super Nasal Oral Ratio System. بيماران مبتال به اختالل تشديد خروج هوا از بيني است كي از شايعترين مشكالت

(SNORS)مي وسيله و بيني را تعيين ميبا مقايسه نسبت خيشومي بيمار با داده. كنداي است كه نسبت خروج هوا از دهان توان هاي هنجار،

در10بدين منظور، بايد. قضاوت دقيقي در مورد بيماران مبتال به اختالالت تشديد داشت .زبان فارسي تهيه كرد واژه داراي روايي وپايايي

و روش شد30بعد از طي مراحل مختلف،. تحليلي بود-اين مطالعه از نوع توصيفي:هامواد ها روايي محتوايي اين واژه. واژه انتخاب

ت توسط آسيب و زبان را) مرد15 زن،22( آزمودني37از.ييد شدندأشناسان گفتار ت نسب. بار بخوانند10خواسته شد كه واژه ها

شدبه منظور تعيين پايايي واژه.شد تعيين ميSNORSخيشومي هر واژه توسط دستگاه .ها، دو هفته بعد آزمون دوباره تكرار

و تكرار آن نشان داد.داري در نسبت خيشومي هر يك از واژه ها بين دو جنس وجود نداشتياختالف معن: نتايج بررسي نتايج آزمون

نيكه اختالف معن در. واژه وجود نداشت22سبت خيشومي داري بين شدي واژه ديگر، اختالف معن8اما 22از بين اين. داري مشاهده

و5( واژه10واژه، كه داراي كمترين انحراف معيار بودند، به عنوان) واژه بدون همخوان خيشومي5 واژه داراي همخوان خيشومي

.فهرست نهايي برگزيده شدند

م: بحث ازيفهرست نهايي را پايايي. به كار بردSNORS توان به عنوان مقياسي براي تعيين نسبت خيشومي در دو جنس، با استفاده

ت و زبان و روايي آن توسط اساتيد گروه آسيب شناسي گفتار شدأآزمون با تحليل آماري .ييد

.، واژه، نسبت خيشومي، پايايي، رواييSNORS:ها كليد واژه

 مقدمه
هاي صوت است كه با تقويت امواج ويژگيتشديد، يكي از

هاي صوتي توليد شده در اثر ارتعاش تار آواها در دستگاه
در صورتي صداي ايجاد شده).1( دهد باالي چاكناي رخ مي

هايه براي شنونده، قابل شنيدن است كه در بخش در حنجر
با تغيير اندازه، شكل،. بااليي مسير صوتي تقويت شده باشد

و حفر تارسطح ساخ هاي تشديد كننده باالي چاكنايه ها
).2(يابد تشديد صدا تغيير مي

بردن به وجود اختالل در تشديد، كه به طور به منظور پي
از)2(گذارد يقين روي كيفيت برقراري ارتباط تأثير مي ،

و دستگاه روش مي ها ها، دستگاه. شود هاي متعددي استفاده
و اندازهتشديد را به صورت قابل مش و به شكل اهده هاي گيري

مي گوناگوني ايكي.دهند نشان  عبارتيابي ارزيها روشني از
:است از

هـ تغيييـبررس و بينيـرات جريان واي خروجي از دهان
طـتوس

 Super Nasal Oral Ratio):هاي بادسنج ماننددستگاه

SNORS يا )System )3.(
مبيكي - تال به نارسايي كامي از مشكالت شايع در افراد

حلقي، خروج هوا از بيني يا كاهش هواي داخل دهان در حين
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مي توليد همخوان از).4( باشد هاي پرفشار با استفاده
SNORSو دهان مشخص مي شود، ميزان خروج هوا از بيني

و با مقايسه نسبت تفاضل ميزان جريان هواي خروجي از بيني 
باو دهان بر كل جريان هواي خرو و بيني بيمار جي از دهان

ميزان هنجار، امكان تشخيص كمي اختالالت تشديد براي 
 براي بررسي SNORS دستگاهدر).3( شودميمدرمانگر فراه

 منظورنيبد. استفاده شده است»واژه«كيفيت تشديد صوت از
 واژه براي دستگاه10در زبان انگليسي فهرستي شامل

SNORS3( تهيه شده است.(
Mirlohi به منظور اخذ درجه دكترا در رشته 1996 در سال 

دستگاه در انگلستان، Kentمهندسي پزشكي در دانشگاه
SNORSو تهيه كرد وي براي ساخت آزمون مورد. را طراحي

استفاده در اين دستگاه، با نظر دو گفتاردرمانگر، فهرستي از 
8( زمودنيآ13اين فهرست، در اختيار.واژه ها را تعيين كرد

در اين. سال قرار گرفت2/14با ميانگين سني)زن5 مرد،
را پژوهش هر آزمودني، واژه دو. خواندربا10ها اين آزمون

و تكرار آن، برخي. هفته بعد، تكرار شد با بررسي نتايج آزمون
ها، ها نسبت به ساير واژه اين واژه. از واژه ها حذف شدند

 واژه10در پايان، فهرستي شامل. تغييرپذيري بيشتري داشتند
و5(  واژه بدون همخوان5 واژه داراي همخوان خيشومي

شد) خيشومي . تعيين
ازاين : واژه ها عبارت بودند

Begin, Type, Fight, Cheese, Seat, Shoot, Smoke, 
King, Missing, End. 

 براي هر واژه، يك ميانگين نسبت خيشومي به دست ضمن، در
و با و حداقل اعداد، محدوده آمد اي براي استفاده از حداكثر

به عنوان مثال،. نسبت خيشومي هر واژه مشخص شد
و-80تا-50، ازFightمحدوده نسبت خيشومي براي واژه 

شد-35تا5، از kingبراي واژه بهمالز. در نظر گرفته
 يادآوري است كه اين واژه ها در حال حاضر براي تعيين ميزان

 به SNORS نسبت خيشومي در زبان انگليسي، در دستگاه
د. روند كار مي سايگريتاكنون پژوهش ها صورت زبانري در

ها، دراين هاي متفاوت زبان با توجه به ويژگي. نگرفته است

من10پژوهش سعي شده است تا فهرست   از اسبيتايي
.هاي زبان فارسي تهيه شود واژه

و ها روشمواد
ازيريگ روش نمونه.تحليلي است-عه از نوع توصيفي مطالاين

اينوع تصادف  صورت كه از بين دانشجويان دانشكدهني بود به
22( دانشجو37 علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران

و  سال به طور تصادفي2/20با ميانگين سني) مرد15زن
و تشديد مناس. انتخاب شدند داررخوبرباين افراد، از توليد

و توليد آنها توسط گفتار. بودند عدم وجود اختالل در تشديد
و در ضمن. درمانگر تأييد شد زبان مادري اين افراد فارسي بود

لهجه مشخصي در گفتار نداشتند كه اين مسأله نيز توسط گفتار 
. اين افراد از نظر شنوايي نيز سالم بودند. درمانگر تأييد شد

و ها در حين اجر آزمودني اي آزمون، مبتال به سرماخوردگي
ي الزم به يادآوري است كه همه.هاي تنفسي نبودند بيماري

اين دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه، از لحاظ وضعيت
و گفتاري ارزيابي شده 30فهرست آزمون شامل. بودند شنوايي

و10(واژه  واژه بدون همخوان20واژه داراي همخوان خيشومي
از) شوميخي زيتون، چنگال، دوربين،: بود كه عبارت بودند

كشور، جانباز، پيكان، نعمت، منزل، درمان، ميدان، ميمون،
سرعت، شلوار، پولدار، گردش، جدول، يخچال، فلفل، لشگر،

گرداب، غيبت، بشقاب، رفتار، شاهرگ، ورزش، پژواك، كتلت،
.)ييفهرست ابتدا(پرواز، دختر، فرصت 

اه نشان دهندهكيي محتواروايي  آزموننيي مناسب بودن
توسط اساتيد رشته،)5( است اندازه گيري هدف موردنظر براي

و زبان دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه  آسيب شناسي گفتار
يي با توجه به دو نكته روادياسات. علوم پزشكي ايران تاييد شد

با: قرار دادنديرا مورد بررس وا اول آن كه ناستفاده از زيژه
ميم بنابراين واژه�،)4( برديپي شدگيشوميخزانيتوان به

كهو براي دستيابي به هدف مورد نظر مناسب است  در دوم آن
ويشوميخيها همخواني دارايها واژههم،ييفهرست ابتدا

ا.كار رفته بودندهبيشوميخريغهم دييأت تاداناسبي ترتنيبه
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مو كردند كه واژه عه در اين پژوهش براي مطالردهاي
.گيري نسبت خيشومي مناسب هستند اندازه

در30 اين  تايي قرار10فهرست3 واژه به طور تصادفي
و ويژگي10كه تمامي به منظور اين. گرفتند  واژه با شدت

هاي مختلف ها در هر فهرست، با توالي واژه،يكساني، توليد شوند
هر. قرارگرفتند  فهرست، از واژه خنثي ازسوي ديگر، در پايان

). بود»يك«ش،واژه به كاررفته در اين پژوه( استفاده شد
ا جمعروش كهنيآوري اطالعات به در نمونه صورت بود گيري

هر. اتاق اكوستيك انجام شد پيش از اجراي آزمون، براي
 قراريا دقيقه ماسك در محفظه10آزمودني، به مدت 

بيگرفت كه حاو مي .ود گاز فرمالين
 دستگاهدستگاه مورد استفاده در اين پژوهش، مدل دوم

SNORS از نوع +SNORS بود كه توسط دانشگاه 
Kent بخش Electronic centerجهت. ساخته شده بود 

ها توسط دستگاه هاي آوايي گفتار آزمودنييتعيين ويژگ
SNORSشد و حنجره نگار استفاده با. از ماسك، ميكروفن
و استفاده از ما سك اطالعات مربوط به ميزان خروج هوا از بيني

و. دهان بدست آمد و طيف نگاشت نيز، نمودار شدت صوت
. شدندصلامكان شنيدن صداي آزمودني از طريق ميكروفن حا

حنجره نگار نيز براي دستيابي به نمودار واكداري مورد استفاده
و.قرار گرفت  پايان در اين پژوهش، به منظور تعيين دقيق آغاز

هر از نمودار نسبت خيشومي، ويژگي،هر واژه هاي طيفي
همخوان در نمودار طيف نگاشت، واكدار يا بي واك بودن هر 

ه و  شنيدن صداي آزمودني مچنينهمخوان در نمودار واكداري
هاي به منظور خواندن واژه.شد در حين توليد هر واژه استفاده مي

دني با فاصله نيم متر ارائه شده روي صفحه نمايشگر، آزمو
براي پي بردن به ميزان نسبت. نشست روبروي نمايشگر مي

و بيني آزمودني قرار داده مي شد خيشومي، ماسكي روي دهان
مياينكه از طريق . كرد ماسك، اطالعات به دستگاه انتقال پيدا

و جلوگيري از تاثير جاب جاييهبراي ثابت نگه داشتن ماسك
ها، به كمك تسمه اي اين ماسك به طور ماسك بر ويژگي آوا

و صورت آزمودني بسته مي و ثابت به سر .شدمحكم
در در ضمن، از آزمودني خواسته مي شد تا از حركت سر

و. حين اجراي آزمون خودداري نمايد به منظور تعيين بهتر آغاز
شد؛ به اين صورت كه، دو پايان واژه، از حنجره نگار استفاده مي

ميالكترود شد تا امواج در دو طرف غضروف تيروئيد قرار داده
مربوط به ارتعاش تارهاي صوتي را به طور مستقيم دريافت 

و به دستگاه انتقال دهند ميكروفن نيز در ماسك نصب. كنند
و به طور3هر واژه با فاصله زماني. بودشده  ثانيه از واژه بعدي

و از آزمودني خواست انفرادي ارائه مي ميشد شد تا آنها را يكيه
در واژه. يكي بخواند و به منظور تسهيل ها آوانگاري شده

ها توسط آزمودني، واژه ها به زبان فارسي نيز روي واژهندنخوا
هر. كاغذ نوشته شده بودند هم زمان با ارائه صورت آوانگاري

 روي كاغذ در كنار،واژه روي صفحه نمايشگر، واژه نوشته شده
ميصفحه نما با بنابراين آزمودني واژه.شد يشگر قرار داده ها را

3 تايي،10 از ارائه هر فهرستعدب. خواند نگاه به كاغذ مي
براي. شد تا استراحت كند دقيقه به آزمودني فرصت داده مي

خواندن فهرست بعدي، دوباره ماسك روي صورت وي قرار 
شر داده مي و آزمودني خواندن فهرست بعدي را ميشد . كردوع

و در مجموع،10 اين عمل براي هر فهرست،  بار تكرار30 بار
از.شد مي به10 بار خواندن هر فهرست10بعد تايي،

مي20آزمودني بنابراين. شد تا استراحت كند دقيقه فرصت داده
اين. دقيقه بود120گيري براي هر آزمودني مدت زمان نمونه

 بار10بينن استراحتزمان، بدون در نظرگرفتن مدت زما
 دقيقه40اين زمان استراحت. تايي بود10خواندن هر فهرست

اي در دو نوبت در نظر دقيقه20 كه به صورت دو زمان بود
.شدگرفته مي

آغـبراي تعيين دقي و پايان واژه خوانـق شـاز ده، رويـده
.شدمي تايي دو بار كليك10واژه مورد نظر در فهرست 

 استفاده از نمودارهاي طيف نگاشت، واكداري، خروج هوا با
و همين و دهان طور از طريق شنيدن صداي آزمودني، از بيني

و پايان واژه با استفاده از نشانگر مي آغاز به اين.شد مشخص
مي، ترتيب . داد دستگاه عدد مربوط به نسبت خيشومي را ارائه

مي اين عدد در برگه 10 واژه، اين مراحلهربراي.دش اي ثبت
در.شد بار اجرا مي 30مورد مجموع بنابراين براي هر فرد،

مي300ي آزمون، اين مراحل واژه به.شد بار تكرار در حقيقت
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مي تعداد واژه به منظور.شد هاي خوانده شده اين عمل انجام
و آزمون دو هفته ي بعد، براي هر آزمودني آزمون تعيين پايايي

.تمامي مراحل آزمون دوم، مشابه آزمون اول بود.شدارتكر
م، شاخصSPSSاطالعات با استفاده از نرم افزار نيانگيهاي

آلفاي«و»تي زوج«و»تي مستقل« آزمونار،يو انحراف مع
و تحليل شدند»كرنباخ .، تجزيه

 نتايج
و»تي زوج«،»تي مستقل« اين پژوهش از آزمون در

م شاخص و حداكثر دامنه هاي و حداقل يانگين، انحراف معيار
و  از. استفاده شده است»آلفاي كرنباخ«تغييرات با استفاده

 به دست آمد كه نسبتجهينتنيا» مستقليت«آزمون 
هخيشومي هر يك از واژه مهاي مورد مطالعه در دو جنس با

يريدر مورد تكرارپذ).P<05/0( دار ندارندياختالف معن
و نسبت خيشومي» زوجيت«واژها، آزمون 8 نشان داد كه

و تكرار آن، با هم اختالف معن 05/0( دار دارنديواژه، در آزمون
<P(هم22و نسبت خيشومي و تكرار آن، با  واژه، در آزمون

05/0P( دار ندارندياختالف معن  واژه بدون15از بين).<
و  واژه10واژه داراي همخوان خيشومي،7همخوان خيشومي

و5(  واژه بدون همخوان5 واژه داراي همخوان خيشومي

از انتخاب اين واژه. انتخاب شدند) خيشومي ها با استفاده
هر. شاخص انحراف معيار صورت گرفت بدين ترتيب كه در

پايايي. انحراف معيار انتخاب شدندرين واژه داراي كمت5گروه 
تي با استفاده از آزمون آلفايي واژه نها10 شدأ كرنباخ ييد

)75/0>α.(طور كه ذكر شد اعتبار محتوايي اين همان
تاتادانفهرست توسط اس و زبان ديي رشته آسيب شناسي گفتار

.باشديمجدول صفحه بعد به صورتييفهرست نها. شد

 بحث
تدر درأ اين پژوهش،  واژه در دو گروه30ثير نسبت خيشومي
و22(  در ضمن هر واژه در دو نوبت. بررسي شدند) مرد15 زن

شدتوسط آزمودني كه. ها خوانده نتايج به دست آمده نشان داد
).<05/0P( داري بين دو گروه وجود نداردياختالف معن

 نسبت خيشوميربيتبنابراين طبق نتايج اين پژوهش، جنس
.ثير نداردأت

 Muller(2000) ،Crannell هاي نتيجه با يافتهاين

و مطابقت) 1377(ييرو داو Lass (1988)و (1997) دارد
  Thompson (1979), Litzaw (1994) مخالف نظر

Pannbacker (1999)  وVanlierde (2001) 6-8( است.(

تغنيانگيم:1جدول )1384تهران،(يي در فهرست نهاراتييو دامنه

 امنه تغييراتد مينيمم ماكزيمم ميانگين واژه

45/17-92/29-48/12-43/23 زيتون

07/35-28/50-21/15-11/37 ميدان

76/25-04/28-28/2-06/26 منزل
11/38-77/55-66/17-81/38 دوربين
82/40-28/42-46/1-09/20 نعمت
37/24-54/79-17/55-90/52 رفتار
51/32-72/82-21/50-64/76 گردش
45/21-66/69-21/48-93/38 جدول
87/20-67/87-80/66-44/75 فلفل
15/38-15/78-00/40-60/71 شلوار
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ميبا كه توجه به نتايج به دست آمده، به نظر رسد
هاي تشديدكننده در دو جنس هاي جزئي در اندازه حفره تفاوت

).6،7،8(بر ميزان خيشومي شدگي تاثير نداشته باشد
ها سعي بر اين بود كه تا حد امكان، انتخاب اين واژهدر

هايي كه به اين معنا كه واژه. هاي خنثي به كار برده شود واژه
بار معنايي خاصي براي براي يك جنس پربسامدتر هستند يا 

. در آزمون به كار برده نشوند)مانتو: مانند( يك جنس دارند
ر به دست آمده، انتخاب واژهنتايج ميأتاها پيشنهاد. كند ييد

ت مي و داراي بار ثير واژهأشود به منظور بررسي هاي پربسامد
هاي معنايي خاص در هر جنس بر نسبت خيشومي، پژوهش

.ديگري انجام شود
هر30 در اين پژوهش،يري رابطه با تكرارپذدر و  واژه

خو بار توسط آزمودني10واژه شدها دو هفته بعد، آزمون. انده
تع. تكرار شد هرنييبه منظور يها از واژهكي تكرارپذيري

و تكرار آزمون، ميانگين نسبت خيشومي هر واژه در آزمون
نتايج. شدندسه با هم مقاي»تي زوج«آن با استفاده از آزمون 

هم8به دست آمده نشان داد كه نسبت خيشومي   واژه، با
 واژه عبارت بودند8اين.)>05/0P(ر دارندداياختالف معن

پولدار، پرواز، پيكان، ورزش، شاهرگ، غيبت، درمان،: از
داريي واژه ديگر، اختالف معن22در مورد ولي.جانباز

 واژه به ترتيب انحراف22اين).<05/0P(مشاهده نشد
و به اين ترتيب  واژه داراي كمترين10معيار رديف شدند

و5(ر معيافانحرا  واژه بدون5 واژه داراي همخوان خيشومي
. به عنوان فهرست نهايي برگزيده شدند) همخوان خيشومي

براي اثبات ميزان پايايي واژه هاي فهرست نهايي، بين
و تكرار آن، آلفاي  ميانگين نسبت خيشومي هر واژه در آزمون

هاي اين نتيجه نشان داد كه واژه. كرنباخ محاسبه شد
 α.(Mirlohi<75/0( پايايي الزم برخوردارندازرستفه

نيز در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافت كه برخي از
واژه ها در مقايسه با واژه هاي ديگر به كاررفته در پژوهش 

.وي، از تغييرپذيري كمتري برخوردارند
و تاثير عوامل مختلف بر با توجه به تغييرپذيري تشديد

و جسمي فرد، نوع آزمون گفتاري، تشديد از قبيل شرايط  رواني

و مهارت و هماهنگي در توليد  روشن است)1(... هاي توليدي
و به همين كه نسبت خيشومي اين واژه ها نيز تغييرپذير باشد

ا هايي بوده است كه واژهيندليل، در اين پژوهش سعي بر
بهبا.انتخاب شوند كه تغييرپذيري كمتري داشته باشند  توجه

ويينا كه اگر فردي يك واژه را چندين بار توليد كند، توليد
ت ميأبر تشديد آن واژه و تشديد ثير و در حقيقت، توليد گذارد

و  بعدي، تفاوت جزئي دارد فرد در هر بار با نوبت پيشين
دردكه وجو توان نتيجه گرفتمي)10،13(  صداهاي مختلف

و تاثير آنها بر هم، بر تغي تكنار يكديگر ثيرگذارأيرپذيري تشديد
ها، توليد هاي مختلف در واژه باشد يا به عبارتي ديگر وجود واج

و پديده هماهنگي در توليد واج گونه هاي متفاوت از هر واج
شوند كه نسبت خيشومي يك واژه در مقايسه با واژه باعث مي

كههر. ديگر، تغييرپذيري كمتري داشته باشد براي اثبات چند
ازن نتيجه به پژوهشقطعي اي هاي بيشتري نياز است ولي

با بررسي واژه پيميكديگريها توان به برخي از روابط آوايي
: برد از جمله

05/0P واژه داراي22گروه الف، معرف(در واژه هاي گروه الف- ،).است<
و همخوان هاي داراي واكه واژه با ها هاي قدامي در مقايسه

گ ساير واژه روه، انحراف معيار كمتري دارند به هاي اين
.»گردش« واژهياستثنا

ب- ، در.) است>05/0P واژه داراي8گروه ب، معرف( در واژه هاي گروه
مقايسه با گروه الف، همخوان خيشومي در آغاز هجاي اول

.وجود ندارد
در واژه هاي گروه ب، اگر همخوان آغازين هجاي اول واژه-

ن پاياني هجاي اول روان يا غلتان است انسدادي باشد همخوا
).پولدار: مانند(
يا/a/واكه هجاي اول در واژه هاي فهرست نهايي، واكه-
/e/دوربين« واژهي است به استثنا«.

و تعداد محدود واژه توجه به يافتهبا ها هاي به دست آمده
 ويژه،در اين پژوهش، روابط آوايي ارائه شده در اين فصل

پ وهمين و نتيجه ژوهش است گيري كلي قابل تعميم
مي. باشد نمي شود براي اثبات اين روابط از اين رو پيشنهاد

. هاي ديگري صورت گيرد آوايي، پژوهش
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 گيري نتيجه
و روايي و تعيين ميزان پايايي هدف از اين پژوهش، ساخت

. بودSNORSهاي زبان فارسي براي دستگاه فهرستي از واژه
ايج به دست آمده نشان داد كه نسبت خيشومي در دو بررسي نت

از سوي ديگر، نتايج. داري ندارديجنس با هم تفاوت معن
و تكرار آن، نشان داد كه نسبت خيشومي  22حاصل از آزمون

 واژه ديگر از تغييرپذيري كمتري برخوردار8واژه در مقايسه با
خنيانگيمگر،يديبه عبارت. هستند در22يشومي نسبت واژه

و تكرار آن، با هم اختالف معن از بين اين. ندارنديداريآزمون
و5( واژه10 واژه نيز، 22  واژه5 واژه داراي همخوان خيشومي

بر اساس كمترين انحراف معيار) بدون همخوان خيشومي
مي10اين. برگزيده شدند . دهند واژه فهرست نهايي را تشكيل

تبا استفاده از آلفاي كرنباخ شدأ، پايايي اين فهرست آن. ييد  از
جايي كه نتايج اين پژوهش نشان داد كه نسبت خيشومي در

،داري، با هم ندارنديآزمون در دو جنس تفاوت معن واژه هاي
توان اين آزمون را براي هر دو جنس در دستگاه بنابراين مي

SNORSبه كار برد .
ابي ترتنيابه  زبانيها از واژهي پژوهش، فهرستني در

پاهي، تهSNORS دستگاهي برايفارس آنييو رواييايو
ازنيا.شددييأت متونيز« فهرست عبارت است ، منزل، داني،

.»، نعمت، رفتار، گردش، جدول، فلفل، شلوارنيدورب
 در درمانگاه ها، آسيب SNORSدر صورت وجود دستگاه
و زبان مي وشناسان گفتار  تشخيص توانند به منظور ارزيابي

و دهان و تعديل ميزان خروج هوا از بيني اختالالت تشديد
و نتايج بدست آمده، استفاده كنند به. بيماران از فهرست نهايي

و مقايسه و بعد از منظور بررسي اثرات درمان ي ارزيابي قبل

و و حلق عمل جراحي، نتايج اين پژوهش براي جراحان گوش
ن. بيني نيز سودمند است ميدر ضمن، تواند تايج اين پژوهش

به. هاي بعدي در اين زمينه باشد راهگشاي پژوهش با توجه
 SNORSاين كه تاكنون در كشور با استفاده از دستگاه 

پژوهشي انجام نشده است، نويسندگان برخي موضوعات را
مي جهت ادامه ازي پژوهش با اين دستگاه پيشنهاد :جمله كنند

و همخوان هاي واژهي واكهبررسي ميزان نسبت خيشوم- - ها
 هاي اين فهرست

در- و روايي فهرست نهايي اين پژوهش  بررسي پايايي
 هاي سني مختلف گروه

در-  هنجاريابي نسبت خيشومي واژه هاي فهرست نهايي
 هاي سني مختلف گروه

هاي هجايي هاي داراي ساخت بررسي نسبت خيشومي واژه-
 گوناگون 

ت- بأ بررسي  هاي مختلفر نسبت خيشومي واژهثير جنسيت
ت-  ثير پديده هماهنگي در توليد بر نسبت خيشوميأ بررسي
در-  بررسي ميزان نسبت خيشومي واژه هاي فهرست نهايي

 افراد داراي اختالل تشديد
و روايي فهرست نهايي اين پژوهش با استفاده-  بررسي پايايي

 از دستگاه خيشوم سنج

و قدرداني  تشكر
مشگرانپژوه ازي الزم علوم دانشكدهيدرمان گفتارگروهدانند

نرانياي دانشگاه علوم پزشكيتوانبخش بهي كساني از تمامزيو
و تدوينحو و اند، پژوهش شركت داشتهنياني در اجرا تشكر

.ندينماينقدردا
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A List of Persian Words and Determining the Reliability and Validity of 
"SNORS" System 

 
Moradi N*, Pourgharib J1, Torabinejad F2, Kamali M3, Soltani M4

Abstract 
 
Introduction: One of the most prevalent problems in individuals suffering from resonance disorder is 
nasal air escape. Super Nasal Oral Ratio System (SNORS) is such an instrument which determines ratio of 
air escape from nasal and oral cavities. A precise judgment may be implemented by comparing the 
measured ratio of these patients with those of normal persons. 

Methods: It was an analytical-descriptive study in which 30 words (validated by speech pathologists) 
were chosen. The cases including 22 female and 15 male were asked to read these terms 10 times and then 
nasal ratio for each term was measured by SNORS. The test was repeated two weeks later to assure 
reliability of the words. 
 
Results: There was no significant difference in ratio of each term. However repetition of the test showed 
no significant difference between words for nasal ratio but for 8 words. In 22 selected words 10 words (5 
words nasal consonant and 5 words without it) with lowest standard deviation were selected as final list. 
 
Conclusion: The final list of words may be used for assignment of nasal ratio in males and females by 
SNORS. 
 
Keywords: Snors, Word , Nasalrati, Validity, Reliability 
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