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 ساله شهر اصفهان 5تا  3كارهاي اصالح مكالمه در كودكان طبيعي راه
 

 3محمدرضا كيهاني، 2زهرا آقارسولي، 1دكتر يحيي مدرسي، *محبوبه نخشب

 
  چكيده
ين اهميت ا. باشد اي مي هاي مكالمه هاي كاربرد شناختي زبان و از دسته مهارت ترين مهارت هاي اصالح مكالمه، يكي از مهم مهارت :مقدمه
ژه در مورد كودكان دچار نقايص زباني از قبيل كودكان كم شنوا يا دچار نقص ويژه زبان كه نياز به اصالح نقايص ارتباطي دارند، به  ها به وي مهارت

تكرار، (ه كارهاي اصالح مكالم اطالعات آسيب شناسان گفتار و زبان در زمينه چنين مهارتي و شكل طبيعي استفاده از راه. شود شدت احساس مي
كارها در كودكان  اين پژوهش به معرفي و مقايسه اين راه. باشد بسيار محدود و مبتني بر حدس و گمان مي) بازگويي، افزايش و اصالح سرنخي

  .ساله پرداخت 5و  4، 3طبيعي 
نمونه از كودكان دختر و پسر فارسي  72كارهاي اصالح مكالمه در  تحليلي و مقطعي، كاربرد انواع راه -در اين پژوهش توصيفي :ها مواد و روش

  .ساله به كمك دو كتابچه تصويري و ايجاد موقعيت درخواست توضيح، مورد بررسي قرار گرفت 5و  4، 3زبان شهر اصفهان، در سه گروه سني 
 كارهاي تكرار و افزايش، مورد راه ولي در ،دشتنداري دا هاي نامناسب با سن ارتباط معني اصالح سرنخي و پاسخ كارهاي بازگويي، راه :ها يافته

  .كاربرد بيشتري نسبت به دختران داشت كار بازگويي در پسران، در مورد جنس نيز تنها راه .چنين ارتباط آماري به اثبات نرسيد
. با افزايش سن كاهش يافتتر و  تر، شايع كار بازگويي در سنين پايين استفاده از راه. كار بود تكرار در هر مقطع سني پركاربردترين راه :بحث

  .خواني داشت هاي خارج از كشور هم اين نتايج با نتايج پژوهش. كار اصالح سرنخي نيز با افزايش سن بيشتر شد استفاده از راه
  .كاربردشناسي زبان، اصالح مكالمه، نقص ارتباطي :ها كليد واژه

 
 ٣٠/٥/٨٩ :تاريخ دريافت

 ٣٠/٧/٨٩ :تاريخ پذيرش
 

  مقدمه
هاي ارتباط مؤثر، توانايي اصالح مكالمه  ز جنبهيكي ا

)Conversational repair ( هنگام ايجاد نقايص ارتباطي
افتد كه فرستنده در رساندن  اين نقايص زماني اتفاق مي. است
). 1(يا گيرنده در شنيدن يا درك آن مشكل داشته باشد  پيام

. دشون نقايص برطرف نشده، اغلب منجر به شكست ارتباطي مي
دهد كه  كارهاي اصالح مكالمه به گيرنده اين امكان را مي راه

و به فرستنده نيز اجازه  نشان دهد چيزي را متوجه نشده است

  .دهد بيانات خود را براي ايجاد وضوح بيشتر، بازگويي كند مي
هاي  كارهاي رايج اصالح مكالمه، اغلب شامل مكانيسم راه

باشد كه در آن گيرنده يك  مي) Other initiated(ديگر آغاز 
جنبه ناواضح از گفته فرستنده را شناسايي كرده، درخواست 

در پي آن فرستنده، بازخورد گيرنده را تأييد . كند توضيح مي
پردازد؛ به نحوي كه گيرنده دوباره  كرده، به اصالح آن مي

  .مكالمه را دنبال كند
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ناتواني در تعامل موفق در طول مكالمه، يك نقص جدي 
ارتباطي در كودكان ناشنوا است؛ چرا كه اين كودكان در محتوا، 

بنابراين نقايص ). 2(شكل زبان و وضوح گفتار تأخير دارند 
ارتباطي و به تبع آن نياز به اصالح مكالمه در اين كودكان به 

  .افتد وفور اتفاق مي
هاي اصالح مكالمه اغلب به سرعت در مسير رشد  مهارت

استفاده از اصالح در . كنند ش سن تغيير ميظاهر شده، با افزاي
سال نيز گزارش شده است  3مكالمه در كودكان طبيعي زير 

بنابراين فقدان آن به عنوان يك نشانه تأخير زباني ). 1، 3- 7(
در ضمن تغييرات تكاملي كه در طول ). 8(شود  محسوب مي

افتد، فرصتي  كارهاي اصالحي، اتفاق مي زمان در انواع راه
تر توانش كاربرد شناختي  هاي دقيق ي ارزيابيبرا
)Pragmatic competency ( در سنين بعد از ظهور اين

  ).1، 5، 9(باشد  مي مهارت
هاي بين  تفاوت  عملكرد كاربرد شناختي اصالح، قادر به شناخت

ها كه  هاي طبيعي و افراد غيرطبيعي يا آن ارتباط برقرار كننده
هاي باليني  اند، در جمعيت داشتهدر بحث ارتباط تكامل كمتري 

در خارج از كشور، تاكنون مطالعات متعددي . باشد گوناگون مي
در اين زمينه به غير از كودكان طبيعي صورت گرفته است كه 

، )2، 10، 11(توان به كودكان كم شنوا  از آن جمله مي
لپسي  ، اپي)13(، اسكيزوفرنيا )12(اختالالت طيف اوتيسم 

 Specific Language Impairment(ژه زباني ، نقص وي)14(
و عقب ماندگي ) 17(هاي يادگيري  ، ناتواني)SLI) (16 ،15يا 

اي  با اين وجود، تاكنون در ايران مطالعه. اشاره كرد) 18(ذهني 
در اين زمينه انجام نشده است و ارزيابي و درمان نقايص 
ل اصالح مكالمه بدون وجود هيچ معيار كمي يا شواهد قاب

مقايسه، فقط بر پايه تجربه و حدس و گمان درمانگر صورت 
در بيشتر اوقات به جهت وجود همين ضعف در . گيرد مي

اطالعات، درمانگر از پرداختن به ارزيابي و درمان اين نقايص 
هاي خارج از  عالوه بر اين، نتايج موجود از پژوهش. عاجز است

شناختي   ي كاربردها كشور نيز به دليل اثرپذيري باالي مهارت
هاي مربوط به ساختار و  از مسايل فرهنگي و اجتماعي و تفاوت

  .باشد شكل هر زبان با زبان ديگر، قابل تعميم نمي

كارهاي گوناگوني دارد و محققين مختلف با  اصالح مكالمه، راه
اين  Lynne. اند بندي كرده هاي گوناگوني آن را تقسيم ديدگاه

اي  ، سازه)Nonverbal(يركالمي كارها را به صورت غ راه
)Constituent (شناختي  و كاهش زبان)Linguistic 

reduction(هاي كالمي و غيركالمي  ، جايگزيني)Verbal 

and nonverbal substitutions(شناختي و  ، گستردن زبان
و ) Constituent and linguistic elaborations(اي  سازه

). 19(كدگذاري كرد ) Multiple coding(كدگذاري چندگانه 
Ciocci  وBaran بندي تكرار  نيز از تقسيم)Repetition( ،

، اصالح سرنخي )Addition(، افزودن )Revision(بازگويي 
)Cue repair(هاي نامناسب در پژوهش خود  ، بحث و پاسخ

ها را اين گونه توصيف  ايشان اين مهارت.استفاده كردند
  ):2(كنند  مي

ام يا بخشي از گفته اوليه بدون اضافه كردن تكرار تم: تكرار
  . اطالعات يا تغيير ساختار گفته

  . حفظ معني گفته با وجود تغيير ساختار نحوي آن: بازگويي
  .اضافه كردن اطالعاتي خاص به گفته: افزودن

تعريف اصطالحات گفته اوليه يا ارايه اطالعات : اصالح سرنخي
  .اي زمينه
هاي نامربوط، شكست در  گفته ارايه: هاي نامناسب پاسخ
  .دهي يا تالش براي ادامه ندادن گفتگو پاسخ

  .بندي استفاده شده است در اين پژوهش نيز از همين تقسيم
اي در اين زمينه  نظر به اين كه تاكنون در كشور ما مطالعه

تحليلي  -انجام نشده، مطالعه حاضر به بررسي توصيفي
ارهاي كاربرد شناختي آن ك وضعيت اصالح مكالمه و انواع راه

اي براي  ساله پرداخت تا پايه 5تا  3در كودكان طبيعي 
  .مطالعات بعدي باشد

 
  ها روشمواد و 

 83و در سال  اين پژوهش به صورت مقطعي در شهر اصفهان
از  به طور تصادفي نفر بود كه 72شامل حجم نمونه . انجام شد

صفهان هاي شهر ا ساله مهدكودك 5و  4 ،3بين كودكان 
  .انتخاب شدند
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پس از بررسي پرونده  ،آزمونگر با مراجعه به هر مهدكودك  
مهدكودك يا مربي كالس و  بهداشتي كودك، صحبت با مدير

از وضعيت سالمت  ،نامه در برخي موارد به كمك پرسش
هاي جسمي يا ذهني و تك زبانه  بينايي، شنوايي، معلوليت

يعي و فارسي زبان و كودكان طب گرديدآگاه  ،بودن كودكان
سپس با  .شدندبراي بررسي انتخاب  هسال 5 و 4 ،3مقاطع سني 

احتمالي هر كودك گفتگوي كوتاهي براي تشخيص اختالالت 
و كودكان بدون اختالالت گفتاري  دادگفتار و زبان ترتيب 

ابزار آزمون يك دستگاه ضبط صوت  .گرفتندتحت آزمون قرار 
براي همه  ها را مونگر آنآز چه تصويري بود كهكتابو دو 

براي هر تصوير كتاب (كرد كودكان به شكل واحد توصيف 
تصويري اول به نام   كتابچه .)شد يك يا دو جمله ساده گفته مي

 ش، طوسي، ترجمه و يف سوته نوشته( "ها ماجراي بچه گربه"
تصوير  10و كتابچه دوم شامل  )1378 تهران، نخستين، نشر

در "هاي  يك كودك بود كه از كتاب جداگانه در ارتباط با
استفاده از هر دو . انتخاب شدند "هاي خوب در عادت"و  "خانه

كتابچه تصويري طي يك مطالعه راهنما توسط محقق مورد 
بررسي قرار گرفت و بر اساس اين مطالعه هر دو كتابچه براي 

سپس كودك به توصيف تصاوير . اين كار مناسب بودند

موقعيت از پيش تعيين شده با پرسيدن  10در  آزمونگر ه،پرداخت 
كرد كه متوجه منظور كودك  وانمود مي» چي؟« سؤال خنثاي

نشده است تا كودك به اصالح مكالمه بپردازد و در فرصتي 
اصالح  كار راهنوع  ،مناسب به كمك صداي ضبط شده او

دار بين سنين  براي بررسي تفاوت معني .مكالمه كدگذاري شود
جنسيت از   آزمون آناليز واريانس و براي مقايسهمختلف از 

  .استفاده شد t-studentآزمون 
 

  ها يافته
كارهاي مختلف  راه ميانگين و انحراف معيار كاربرد 1 جدول

  .دهد نشان مي و جنس را اصالح مكالمه به تفكيك سن
قابل مالحظه است، بين ميزان  لجدو اين گونه كه در همان

هاي  اصالح سرنخي و پاسخ زگويي،كارهاي با كاربرد راه
، )P ≥ 05/0( رداد داري وجود ينامناسب با سن ارتباط معن

ديده چنين ارتباطي  كارهاي تكرار و افزايش ولي در مورد راه
در مورد مقايسه بين هر گروه با گروه ديگر نيز نتايج ( شود نمي

  ).در پايين جدول قابل مشاهده است
كار شود، تنها راه هده ميمشا 1 گونه كه در جدول همان

 
  كارهاي مختلف اصالح مكالمه به تفكيك سن و جنس هاي آماري و نتيجه آزمون آناليز واريانس براي راه شاخص. 1 جدول

هاي پاسخ
  سن  تكرار  بازگويي  افزايش  اصالح سرنخي  مناسب

  جنسيت  پسر  دختر پسر دختر پسر دختر پسر  دختر  پسر دختر
50/2  
21/6  

66/6  
87/8  

66/1  
89/3  

66/1  
89/3  

00/5  
74/6  

00/5  
74/6  

66/21  
34/8  

16/9  
92/7  

16/69  
54/1  

50/77  
65/9  

 /ميانگين
 انحراف معيار

٣ 

83/0  
88/2  

00/0  
00/0  

00/10  
06/12  

83/10  
40/12  

00/10  
52/8  

33/8  
14/11  

83/10  
00/9  

16/9  
14/5  

33/68  
85/15  

66/71  
96/16  

/ ميانگين
 انحراف معيار

۴ 

83/0  
88/2  

00/0  
00/0  

16/4  
64/11  

66/11  
93/11  

83/5  
92/7  

50/7  
55/10  

66/11  
37/13  

16/4  
68/6  

50/77  
22/14  

66/76  
97/14  

/ ميانگين
 انحراف معيار

۵ 

38/1  
24/4  

22/2  
90/5  

27/5  
27/10  

05/8  
90/10  

94/6  
86/7  

94/6  
50/9  

72/14  
33/11  

50/7  
91/6  

66/71  
39/15  

27/75  
03/14  

/ ميانگين
 انحراف معيار

 كل

23/2  =F 

11/0  =P 

00/1  =F 

37/0  =P 

21/0  =F 

80/0  =P 

28/2  =F 

11/0  =P 

58/0  =F 

56/0  =P  
بين مقاطع 

  نتيجه آزمون سني
 آناليز واريانس

 
55/0 =F 

45/0 =P 

37/1 =F 

24/0 =P 

00/0=F 

00/1=P 

15/12ّ=F 

00/0=P 

08/1  =F 

30/0  =P 
  كل
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به  ؛)P ≥ 05/0( ردداري دا يعنبا جنس ارتباط م ،بازگويي
كار در پسران به مراتب بيشتر از  كه ميزان كاربرد اين راه نحوي

 همان ،هاي نامناسب در مورد ميزان كاربرد پاسخ. دختران بود
در دختران و پسران از نظر آماري  ،رفت طور كه انتظار مي
كار نادرست  يك راه، كار چرا كه اين راه ؛تفاوتي وجود نداشت

  .راي اصالح مكالمه استب
كار  راه ، قابل ذكر است كهعالوه بر موارد ذكر شده از جدول

كار ممكن براي  تكرار در هر مقطع سني پركاربردترين راه
  .دبواصالح مكالمه 

  
  بحث 

هاي نامناسب با  اصالح سرنخي و پاسخ ي،يكارهاي بازگو راه
و  Ciocciاين نتيجه با نتايج  .داري داشتند يسن ارتباط معن

Baran كار تكرار و افزايش ولي در مورد راه. همخواني دارد، 
توان با دو  علت اين امر را مي .دست نيامده اي ب چنين نتيجه

مربوط به مشكلي است كه  موضوع اول. موضوع مرتبط دانست
 اين. آمد وجود ه ساله ب 5در طول اجراي آزمون براي كودكان 
ن در اين پژوهش بزرگتر كودكان كه به نسبت ساير كودكا

مورد شكست ارتباطي و به تبع آن  10تعداد  شدند، محسوب مي
به نوعي آن  ،طبيعي تلقي كرده بار درخواست توضيح را غير 10

شد كه اين كودكان در   اين امر باعث. گرفتند را جدي نمي
كار ممكن  ترين راه از ساده ،»چي؟« پاسخ به سؤاالت مكرر

 از آن .كار تكرار استفاده كنند يعني راهبراي اصالح مكالمه 
كار روي تعداد  تعداد كاربرد يك راه ،جايي كه در اين پژوهش

اين مورد باعث تغيير  گذاشت، كارهاي ديگر اثر مي كاربرد راه
كه در بسياري موارد به  گرديدساله  5نتايج براي كودكان 

 وطموضوع دوم مرب .راحتي از اعداد جداول قابل مشاهده است
اي با حجم  بدين معني كه شايد نمونه بود،حجم كم نمونه  به

  .دهد بيشتر، اين تفاوت را بهتر نشان 
Gallagher  وDarnton  نيز به اين نتيجه رسيدند كه

تر  هاي بازگويي با تكامل سطح زباني كودكان پيچيده روش
و  Ciocciتكاملي  ترتيبنيز اگر د در اين مور ).15( شود مي

Baran هايي بايد نتيجه گرفت كه كاربرد روش ،)2( بپذيريم را 
نخي با افزايش سن بيشتر  همچون افزايش و اصالح سر

توان توجيه كرد كه چون بازگويي  ولي با اين مدل مي شود، مي
شود، با افزايش سن،  تر محسوب مي هاي ساده هم جزء روش

نتايج اين پژوهش  اين موضوع با .شود كاربرد آن كمتر
  .اني داردخوهم

كار  كاربرد راه مشخص است، 1در جدول گونه كه  همان
اين نتيجه با نتايج  .اصالح سر نخي با افزايش سن زيادتر شد

 Darntonو  Gallagher )6 ،5(، Gallagher هاي پژوهش
  .همخواني دارد) 20( Fokesو  Konefal و )15(

هاي نامناسب نيز تاكنون در بين سنين مختلف  كار پاسخ راه
كار  ولي اگر بپذيريم كه اين راه ،مورد مقايسه قرار نگرفته است

كار اشتباه در اصالح مكالمه است، به طور منطقي بايد  يك راه
كه در اين پژوهش نيز  ،يابد كاربرد آن با افزايش سن كاهش

  .ايم اي رسيده به چنين نتيجه
كه در هر مقطع سني بيشترين كاربرد را  كاري در مورد راه

 مقطع سني، تكرار با تفاوت زياد نسبت به سهدر هر  داشت،
جدول ( كارها، باالترين ميزان را به خود اختصاص داد ساير راه

، )2( Baranو  Ciocci هاي اين مورد نيز با پژوهش). 1
Gallagher )6 ،5 ( وKonefal  وFokes )20 ( همخواني

هاي سني در  ين تفاوت كه ميانگين تكرار در كليه گروهبا ا .دارد
در به دست آمد؛ در صورتي كه  درصد 47/73اين پژوهش 

تفاوت زياد  .درصد بوده است Baran 29و  Ciocciپژوهش 
تفاوت اول در . ارتباط دادتوان به دو علت  اين دو عدد را مي

و  Ciocciبدين معني كه در پژوهش  ،روش پژوهش است
Baran و » چي؟«، »ها؟«(هاي متوالي خنثي  از درخواست

در پژوهش  ليوبود براي توضيح استفاده شده ) »نفهميدم«
تواند  كه خود مي گرديد،حاضر از سؤال منفرد خنثي استفاده 

 نتايجهر چند (روي پاسخ كودكان و نتايج حاصل تأثير بگذارد 
ال مربوط به اولين سؤ Baranو  Ciocciمورد مقايسه پژوهش 

تواند مربوط به  علت دوم مي .)باشد مي» ها؟« خنثي يعني
به هر حال براي اثبات اين نتايج  .ل فرهنگي و بومي باشديمسا

  .باشد مي نياز به تحقيقات بيشتر
كار بازگويي با  تنها راهمشاهده شد كه در مورد جنس نيز 

و در پسران به مراتب كاربرد بيشتري نسبت  ردجنس ارتباط دا
طور كه  هاي نامناسب نيز همان كار پاسخ راه .تران داشتبه دخ
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در دختران و پسران كاربرد به طور نسبي  ،رفت انتظار مي
را بر س هر چند تاكنون هيچ پژوهشي تأثير جن .يكساني داشت

كارهاي اصالح مكالمه مورد بررسي قرار نداده  ميزان كاربرد راه
رخي معتقدند كه ب همكاران و Atkinsonاست ولي 

 شوند هاي زباني در دختران زودتر از پسران ظاهر مي مهارت
كه اين مهارت در هر مقطع  رود با اين وجود، احتمال مي. )21(

در به خصوص (شود سني در دختران بيشتر از پسران ظاهر 
چنين موضوعي در  رسد به نظر ميولي  )تر كارهاي پيچيده راه

كار  پر كاربردترين راه. دكن نمي كار اصالح مكالمه صدق مورد راه
و  Ciocciدر اين پژوهش همانند پژوهش  نيز اصالح مكالمه

Baran باشد كار تكرار مي راه .Stockman  و همكاران در اين
مثل (اند كه يك درخواست خنثي براي اصالح  باره اشاره كرده

مثل (هايي براي اطالعات خاص  نسبت به درخواست) "چي؟"
، به صورت احتمالي، بيشتر باعث )"ها چي ديدن؟  گربه"

بنابراين، نوع . شود هاي قبلي مي برانگيختن تكرار گفته
تواند روي پاسخ مربوطه اثر بگذارد  درخواست براي توضيح مي

صدق نيز در اين باره  Baranو  Ciocciمدل تكاملي  ).8(
پس از  ،هاي مورد مطالعه بدين معني كه در كل نمونه .كند مي
افزايش و اصالح  بازگويي، هايكار راه، به ترتيب ار،كار تكر راه

 كار ممكن در اين پژوهش است، ترين راه كه پيچيده ،سر نخي
  .  ندشتكاربرد بيشتري دا

 
  گيري نتيجه

براي پيشرفت  Baranو  Ciocciاگر ترتيب تكاملي 
هاي اصالح مكالمه در طول زمان را بپذيريم، كه در اين  مهارت

ن در مورد كودكان فارسي زبان اثبات شد، پژوهش نيز صحت آ
هاي زباني نيز  در طول ارزيابي و درمان كودكان دچار ناتواني

ضمن اين كه درصدهاي . توان از همين ترتيب استفاده كرد مي
تواند  به دست آمده در هر گروه سني و جنسي خاص، نيز مي

اي براي مقايسه نسبي وضعيت كودكان دچار اختالالت  پايه
  .ني با كودكان طبيعي باشدزبا

هاي  جدا از محدوديت  الزم به ذكر است كه تعميم اين نتيجه
آماري، تنها در شرايطي مشابه، از جمله در حالت پرسيدن سؤال 

و تعداد موقعيت نقص ارتباطي مشابه ) "چي؟"مثل (خنثي 
  .پذير خواهد بود امكان

  
  پيشنهادات

تر در آينده ارايه پيشنهادات زير براي انجام مطالعات بيش
  :گردد مي

كارهاي اصالح مكالمه در مناطق  بررسي و مقايسه انواع راه -1
  .يك شهر و يا در شهرهاي مختلف

ها بر كاربرد  تأثير سطح تحصيالت و وضع اقتصادي خانواده-2
  .كارهاي اصالح مكالمه انواع راه

اي با همين اهداف در گروه كودكان ناشنوا يا كم  مطالعه -3
  .ان ذهنيتو
كارهاي اصالح مكالمه در  بررسي و مقايسه انواع راه -4

  .روند كودكي و كودكاني كه به مهدكودك نمي كودكان مهد
كارهاي اصالح مكالمه در  بررسي و مقايسه انواع راه -5

هاي مختلف موجود در سطح كشور اعم از كردي، لري،  زبان
  . ... تركي، عربي و
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ABSTRACT 
 

Introduction: Conversational repair strategies are among the most important pragmatic skills and are 
classified under the category of conversational skills. The importance of these skills has been specifically 
explored in hearing-impaired or specific language-impaired children who are prone to communicative 
breakdowns during interactions with others. Speech-language pathologists' knowledge about the 
conversational repair strategies (i.e., repetition, revision, addition and cue repair) and their normal 
application during communicative interactions is at best limited and tentative. The purpose of this study was 
to investigate and compare these strategies in children with 3, 4 and 5 years of age. 

Materials and Methods: In this cross-sectional research, the employment of conversational repair 
strategies were evaluated across 72 speech samples derived from Farsi-speaking children resident in 
Isfahan-Iran. The subjects were divided into three age groups: 3, 4 and 5 years. 

Results: The results indicated that revision, cue repair and inappropriate responses had significant 
correlation with age whereas repetition and addition strategies did not show such relationship. With regard 
to gender of subjects, revision was the only strategy which was more applied by boys than by girls. 

Conclusion: Repetition was the most frequently applied strategy in each age group. The employment of 
revision strategy was more common in younger children and, with increasing age, its application 
decreased. However, subjects used cue repair more frequently as their age increased. These results were in 
agreement with study results of foreign researchers. 

Keywords: Pragmatics, Conversational repair, Communicative breakdown. 
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