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 غيرلكنتي و لكنتي ساالن بزرگ گفتار نارواني ميزان بر نحوي پيچيدگي اثر مقايسه و بررسي
  جمالت تقليد تكليف در زبان فارسي

 
 3، حميد حقاني2، بهروز محمودي بختياري1شيدا پوالدي ، تبسم عظيمي

  
  چكيده
هدف از اين پژوهش، . است گرفته قرار محققين توجه مورد اخير هاي سال در لكنت هاي نارواني با نحوي پيچيدگي ميان ارتباط چگونگي: مقدمه

 شناخت جهت تواند مي آمده دست  به نتايج. زبان بود ساالن لكنتي و غيرلكنتي فارسي بررسي تأثير پيچيدگي نحوي بر ميزان نارواني گفتار بزرگ
  .باشد داشته كاربرد آن درمان براي تر مناسب هاي شيوه يافتن نيز و سال بزرگ لكنت ماهيت بيشتر

و   زبانه سال غيرلكنتي تك بزرگ 15سال لكنتي و  بزرگ 15دو گروه شامل  تحليلي از نوع مقطعي، -توصيفي  در اين مطالعه :ها مواد و روش
. گر مطابقت داشتندسال مورد بررسي قرار گرفتند؛ به طوري كه دو گروه مورد مطالعه از لحاظ سن و جنس با يكدي 50تا  15زبان بين سنين  فارسي

واژ  گرفته شد كه به ترتيب بر طول جمالت هر دسته يك تك براي بررسي نارواني، دو دسته جمالت شامل ساده و پيچيده براي هر گروه در نظر
  ن آماري و با استفاده از آزمو SPSSافزار  دست آمده توسط نرم پس از اجراي تكليف تقليد جمالت در دوگروه، اطالعات به . افزوده شد

Paired t-test  تحليل قرار گرفت  و مورد تجزيه.  
    ).P > 05/0(داري نداشت  معني افزايش غيرلكنتي، و لكنتي ساالن بزرگ گفتار نارواني ميزان نحوي، پيچيدگي افزايش با :ها يافته
زبان در سطح تقليد جمالت،  فارسي غيرلكنتي و لكنتي ساالن بزرگ گفتار نارواني نحوي، ميزان پيچيدگي افزايش بر اساس نتايج با: گيري نتيجه

ساالن لكنتي ضروري  رسد كه توجه به عوامل زباني در كودكان و بزرگ هاي اين مطالعه، به نظر مي با توجه به يافته. داري نداشته است افزايش معني
  .باشد يبوده و نيز توجه به افزايش تدريجي پيچيدگي نحوي در درمان از پيشنهادات مفيد م

  ساالن، تقليد جمالت، پيچيدگي نحوي لكنت، بزرگ :ها كليد واژه
  

  14/6/90: تاريخ دريافت
  8/10/90: تاريخ پذيرش

 
  مقدمه

اساسي رفتار آدمي،   عنوان يك مؤلفه  ها به ارتباط بين انسان
هاي  گفتار و زبان يكي از راه. شود هاي مختلفي را شامل مي راه

هاي ارتباطي  است كه از ساير شيوه ها ارتباطي ميان انسان
اين شيوه ارتباطي در صورت دارا بودن . باشد كارامدتر مي

. طور مؤثر ايفا كند تواند نقش خود را به  هاي خاص مي ويژگي

رشد و تحول . باشد ها، رواني گفتار مي يكي از اين ويژگي
هاي واجي، واژگاني، نحوي،   هاي زباني، شامل دانش مهارت

و كاربردي براي دستيابي به گفتار روان الزم و ضروري معنايي 
لكنت . گردد اما در مواردي ويژگي رواني گفتار مختل مي .)1(است 

  .باشد ترين اختالالت در رواني گفتار مي شده از جمله شناخته
ترين ويژگي لكنت را بتوان تغييرپذيري آن  شايد برجسته
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ن لكنتي ميزان رواني ساال هم در كودكان و هم در بزرگ. دانست
گاهي حتي . باشد گفتار از موقعيتي به موقعيت ديگر متفاوت مي

هايي ممكن است فرد گفتار به طور كامل رواني  در موقعيت
هاي ديگر اين چنين نباشد و گفتار با  داشته باشد، اما در موقعيت
متغير بودن ميزان نارواني گفتار در . نارواني زيادي همراه باشد

رو عوامل  از اين. نقش و اثر مهمي در درمان داردلكنت، 
شناختي كه بر تغيير ميزان نارواني گفتار در لكنت اثر دارند  زبان

  ).2(هاي متعددي قرار گرفته است  موضوع پژوهش
به تازگي محققان تمايل زيادي به بررسي ارتباط پيچيدگي 

  ملهج يك از پيچيده اغلب  جمله. اند نحوي با لكنت پيدا كرده
. شود مي تشكيل )پيرو( وابسته  جمله چند يا يك و )پايه( هسته
 و وابسته  جمله ،)ربط حرف( ساز وابسته پيوند داراي بخش

 كه است اي ساده جمله  جمله .باشد مي هسته بخش ديگر
هاي  در طول دهه .شود مي گفته فعل يك با گوينده مطلب

نحوي در  گذشته، مطالعاتي با هدف، بررسي نقش پيچيدگي
تر اين مطالعات بر  بيش. گفتار افراد لكنتي صورت گرفته است

روي كودكان انجام شده است كه هدف آن درك بهتر ماهيت 
كند  لكنت و عواملي است كه به بهبود عاليم لكنت كمك مي

 اختالل در يا و تأخير وجود از تحقيقات، برخي در آن كه با). 2(
ميان  چنداني به  حبتص لكنتي كودكان در نحوي پردازش
 ساختارهاي بين ارتباطاتي ها مدل برخي ولي است، نيامده
 آن، بر عالوه. دهند مي نشان كودك هاي گفته رواني و نحوي

 در طور ميانگين كه به  است داده نشان تحقيقات نتايج ساير
 پيچيدگي نحوي از روان، به نسبت ناروان هاي كودكان گفته

 اين باورند بر محققين از بسياري. )3(برخوردار است  تري بيش
  .دارد زباني ارتباط متغيرهاي لكنت با و منشاء ماهيت شيوع، كه

روي كودكان انجام  Sihو  Ratnerدر پژوهشي كه توسط 
هاي لكنت شده نسبت به   شد، نتايج نشان داد كه گفته

  ).4( تر هستند روان از لحاظ نحوي پيچيده يها  گفته
Logan )5 ( وLogan  وConture )6(هايي  ، در پژوهش

سال دريافتند كه  4روي كودكان لكنتي با ميانگين سني 
تر و  طور بارزي طوالني  هاي ناروان نسبت به روان به گفته

  .تري هستند داراي پيچيدگي نحوي بيش

ارتباط عوامل زباني و لكنت در   ديگري نيز در زمينه  مطالعه
مكاران، تحت عنوان آبادي و ه داخل كشور توسط حارث

بررسي اثر طول گفته بر ميزان نارواني كودكان لكنتي و "
با استفاده از تكليف تقليد جمالت انجام  "زبان غيرلكنتي فارسي

در اين پژوهش به بررسي عامل زباني غير از پيچيدگي . شد
نتايج حاصل از تأثير طول گفته . نحوي پرداخته شده است

فته در كودكان لكنتي منجر به نشان داد كه افزايش طول گ
  ).7(شود  افزايش ميزان نارواني در تقليد جمالت مي

 نارواني با دستوري پيچيدگي كه داد نشان ها پژوهش نتايج
مبهم  آن دقيق ماهيت اما است، رابطه لكنتي داراي كودكان

اين  گفتار توليد در در مبحث آشفتگي مثال، عنوان  به. باشد مي
 مرتب يا است جديد دستوري هاي شكل دتولي در كه مشكل

  .)8(نيست  جمله، مشخص ساختار در دستوري واحدهاي كردن
اگر چه در مطالعات زيادي به بررسي ارتباط پيچيدگي 
نحوي و ميزان نارواني كودكان لكنتي پرداخته شده است، با 
اين وجود اطالعات كمي در مورد تأثير ساختارهاي نحوي بر 

دستيابي به . ساالن لكنتي وجود دارد بزرگ ميزان نارواني در
تواند در درك بهتر ماهيت لكنت  چنين اطالعاتي مي

ها  هايي كه در درمان آن چنين يافتن مؤلفه ساالن و هم بزرگ
 .بايد مد نظر قرار گيرند، مفيد واقع گردد

Silverman  وRatner ساالن  ميزان نارواني گفتار بزرگ
را، در تكليف تقليد جمالت ) سال 12باالي (لكنتي و غيرلكنتي 

نتايج نشان داد كه هر دو گروه به طور بارزي . مقايسه كردند
طور بارزي   ميزان زيادي نارواني غيرلكنتي توليد كردند، و به

تري تقليد  جمالت با سطح پيچيدگي نحوي زياد، با دقت كم
هاي لكنتي بين سه نوع جمله  هر چند ميزان نارواني. شد

  ).9(كرد  نمي تفاوتي
در  Smithو  Kleinowاي ديگر كه توسط   در مطالعه

هاي  ، و همچنين در پژوهش)10(همين زمينه انجام شد 
Tornik  وBloodstein )3( ،Guitar )11 ( وBakhtiar و 
ساالن و  ها نشان داده است كه بزرگ يافته) 12( همكاران

يچيده كودكان لكنتي و غيرلكنتي در هنگام توليد جمالت پ
  فضايي  -نسبت به توليد جمالت ساده تغيير پذيري زماني
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  .دهند تري در حركات اندام گويايي نشان مي بيش
در مطالعات مختلف براي تعيين تأثير طول و پيچيدگي 

خود  گفتار -1 نحوي بر روي ميزان نارواني، از سه نوع تكليف
و، الگ اساس بر سازي جمله -3 و جمالت تقليد -2 ،انگيخته

  .استفاده شده است
رابطه با بررسي اين عوامل در  از آن جايي كه تاكنون در

اي صورت نگرفته  سال در داخل كشور مطالعه گروه سني بزرگ
تأثير   حاضر به بررسي و مقايسه  است؛ بنابراين مطالعه

ساالن لكنتي و  پيچيدگي نحوي بر ميزان نارواني بزرگ
حوه و ميزان تأثير عامل زباني پردازد، تا بتوان ن غيرلكنتي مي

به اين . ساالن يافت پيچيدگي نحوي را بر نارواني گفتار بزرگ
سال  توان هم درك بهتري از ماهيت لكنت بزرگ ترتيب مي

دست آورد و هم روند درمان را با توجه به تأثير اين عوامل  به
 .ريزي كرد طرح

  
  ها روشمواد و 

وع مقطعي بود كه در آن از تحليلي و از ن -توصيفي  اين مطالعه
 15در اين پژوهش . گيري مستمر استفاده شد روش نمونه

تا  15زبان  سال داراي لكنت اكتسابي، تك زبانه و فارسي بزرگ
، )ها رشد يافته است هاي زباني آن افرادي كه مهارت(ساله  50

درماني دانشكده علوم  كنندگان به كلينيك گفتار از بين مراجعه
هاي  دانشگاه علوم پزشكي تهران و كلينيكبخشي  توان
درماني وابسته به آن كه در ليست انتظار و يا در طول  گفتار
الزم به ذكر ). 3(بردند، انتخاب شدند  سر مي درماني به   دوره

درماني را طي   كنندگاني كه دوره است كه از بين شركت
اي ، تنها افرادي كه در ابتد)زن 4مرد و  11شامل (كردند  مي
ها بر اساس ابزار  بردند و يا لكنت آن سر مي درماني به   دوره

Stuttering severity instrument )SSI3 ( ،تأييد شده بود
بر اساس اطالعات موجود در . در اين مطالعه حضور پيدا كردند

 از ها و فرم اطالعات فردي، اين افراد غير هاي درمانگاه پرونده
بينايي،   هيچ گونه مشكلي در زمينه ان،زب و گفتار  زمينه در لكنت

لكنت . شنوايي، حركتي، عصبي، شناختي و يا ذهني نداشتند
تشخيص  ها ساالن مورد مطالعه توسط متخصصين درمانگاه بزرگ

نيز تشخيص لكنت  SSI3داده شد و بر اساس ابزار شدت لكنت 
ترين آزمون براي تعيين  اين ابزار در حال حاضر، رايج. تأييد شد

تدوين و در  Rileyباشد كه براي اولين بار توسط  شدت لكنت مي
چاپ   به Journal of speech and hearing disorders مجله 
آساني  هاي موجود در اين آزمون، به  با وجود محدوديت. رسيد

هاي آشكار لكنت را در سه  باشد و شدت رفتار قابل استفاده مي
  ).11(كند  همراه تعيين مي هاي بعد ميزان لكنت، ديرش و رفتار

باشد  مي SSI3در حال حاضر جديدترين نسخه اين آزمون 
كه توسط بختيار و همكاران به زبان فارسي ترجمه شده است و 

دليل نياز فزاينده به اين آزمون، روايي آن نيز در زبان فارسي  به
  ).12(دست آمده است   توسط ايشان به

 نظر در لكنتي ان فردعنو  به سالي در اين پژوهش بزرگ
 بيشتر، يا سه -1 .كه مشمول موارد زير باشد شد مي گرفته
 ادا كشيده هجا،/ صدا تكرارهاي مثل( لكنت مشابه نارواني
 تك هاي واژه كل تكرار يا كلمات صدا و گسيختگي كردن
بر  -2 .دهد نشان اي محاوره گفتار كلمه 100 هر در را) هجايي
 معادل( 18 وي امتياز مجموع ،)SSI3( لكنت شدت ابزار اساس

 پيرامون او معتقد افراد -3 .)11(باشد  باالتر يا) خفيف شدت با
 زياد وي شدن لكنتي احتمال و يا بوده است لكنتي وي باشند
 نظر در غيرلكنتي عنوان به  سالي همچنين بزرگ. )14(باشد  مي

 هر در را لكنت مشابه نارواني  كمتر، يا دو -1: شد كه  مي گرفته
 ابزار بر اساس -2 .دهد  نشان اي محاوره گفتار كلمه 100

SSI3، خفيف از كمتر شدت با معادل( 12 وي امتياز مجموع (
 معتقد پيرامون وي در فردي هيچ - 3. )11(باشد  كمتر يا

 زياد وي شدن لكنتي احتمال يا و است لكنتي وي  نباشد كه
 ).14(است 

اطالعات  و صاحبهدر اين پژوهش از طريق مشاهده، م
درماني، اطالعات  هاي گفتار هاي موجود در درمانگاه پرونده

 متقاعد كردنجهت . مربوط به انتخاب نمونه تهيه شد
توضيحات الزم  ،منظور شركت در اين مطالعه  ساالن به بزرگ

 .گرديده يانجام كار ارا  در مورد اين پژوهش، اهداف و نحوه
آن،  ينامه و امضا يتپس از مطالعه و تكميل فرم رضا

قرار ساالن جهت شركت در اين مطالعه مورد بررسي  بزرگ
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ساالن،  پس از تعيين آزمودني و كسب اجازه از بزرگ. ندگرفت
در يك اتاق  كلينيك داخلانگيخته  گيري از گفتار خود نمونه
برقراري ارتباط الزم با  پس از. شد جلسه انجام يك ، درساكت
اي  ، نمونهچه انجام خواهد شد  مورد آنسال و توضيح در  بزرگ

گرديد  تهيه دقيقه 30 مدت  سال به از گفتار خود انگيخته بزرگ
الزم به ذكر است موضوع گفتگو قبل از شروع مشخص (

گر و  صورت گفتگو بين آزمون اين نمونه گفتار به ). گرديد مي
همچنين صدا و تصوير كاملي از افراد . آزمودني تهيه گرديد

. برداري شد كردن، ضبط و فيلم بررسي، در حين صحبت مورد
پس از ثبت موارد ضبط شده مربوط به گفتار خود انگيخته و 

محاسبه  SSI3 هاي الزم، ميزان نارواني توسط ابزار بررسي
دست آمده، لكنتي و غيرلكنتي  سپس بر اساس امتياز به . گرديد

   .بودن نمونه مورد نظر تأييد شد
 يا و لكنتي تأييد و خود انگيخته گفتار از ريگي نمونه از پس
 اجرا جمالت تقليد تكليف  مرحله آزمودني، بودن غيرلكنتي

در صورتي كه آزمودني امتياز الزم را از مرحله قبل به . گرديد
 جمالت، تقليد تكليف در. شد آورد وارد اين مرحله مي دست مي

 گرفته ظرن در سال بزرگ براي پيچيده و ساده جمالت گروه دو
پيچيده يك  و ساده جمالت طول به تدريج  به كه شد مي
 براي پيچيده و ساده جمالت. گرديد مي اضافه واژ تك

معيارهايي شامل نوع پيچيدگي گفته،  اساس بر ساالن، بزرگ
 از پس .گرديد تناسب واژگان با سن و ميزان طول گفته طراحي

 13شامل  وه،گر دو در جمالت ترين مناسب پايلوت، يك انجام
  نحوه). 1پيوست( شدند جمله پيچيده انتخاب 10جمله ساده و 

 درخواست سال بزرگ هر از كه بود صورت اين به تكليف اجراي
. كند تكرار به طور دقيق را آن جمله، هر شنيدن از پس شد مي
 اطمينان براي و شد مي بيان اي محاوره صورت به جمله هر

 درخواست تكليف متوجه طور كاملبه  آزمودني كه اين از يافتن
 .شد مي تكرار آزمايشي صورت  به جمله دو است، گرديده شده

 مرور با جمالت تقليد تكليف به مربوط شده ضبط موارد سپس
 لحاظ سپس از .گرديد مي تعيين ها گفته و ثبت به دقت  مكرر،

 ميزان و گرفتند مي قرار بررسي مورد پيچيده و يا ساده بودن،
  .گرديد مي محاسبه نارواني

 شامل گفتار، نارواني در اين پژوهش به طور كلي ميزان
. گرديد بررسي  لكنتي و غيرلكنتي هاي نارواني ميزان مجموع
 توسط اغلب هستند كه هايي نارواني لكنتي، هاي نارواني
 كلمات، تكرار ها شامل اين نارواني .شوند مي ايجاد ها لكنتي
 هاي نارواني . هستند گيرها و ها گويي كشيده  هجاها، و يا صداها

 گويندگان  وسيله به  تر بيش هستند كه هايي نارواني غيرلكنتي،
 و اصالحات عبارات، تكرار كه شامل شوند، مي ايجاد روان
و  Paired t-testاطالعات توسط آزمون . هستند ها گويي اضافه

. گرفتآناليز واريانس، به روش تكرار مورد تجزيه و تحليل قرار 
. استفاده شد SPSSافزار  ها از نرم براي تجزيه و تحليل داده

برداري از   ابزار مورد استفاده در اين مطالعه شامل دوربين فيلم
، فرم اطالعات )، ساخت كشور ژاپنFS200مدل ( Canon نوع

  .نامه بود فردي و فرم رضايت
  :در رعايت مالحظات اخالقي نكات زير رعايت شد

به (گرديد  ثبت نتايج وارد نمي ندگان در برگهكن نام شركت
اطالعاتي كه از مصاحبه،   كليه). شد هر فرد يك كد داده مي

طور   آمد، به دست مي  فرم اطالعات فردي و انجام آزمون به
همچنين براي انجام هر چه بهتر . شد محرمانه نگهداري مي

سال، ضرورت و فوايد  پژوهش و جلب همكاري افراد بزرگ
پيش از اجراي آزمون سعي شد، رابطه . شد وهش شرح داده پژ

اي با آزمودني برقرار گردد و هر گونه عامل ايجاد  دوستانه
اجراي . كننده اضطراب يا احساس فشار در فرد، حذف شد

پژوهش هيچ آسيب جسمي يا آموزشي به آزمودني وارد 
آزمودني براي پاسخ دادن به تكاليف مورد نظر، . ساخت نمي
موارد   صورتي كه با اجراي همه  گرديد و در بور يا تهديد نميمج

الزم . شدند باال، مايل به همكاري نبودند، از مطالعه حذف مي
مورد نظر،   به ذكر است كه براي جلب اعتماد و همكاري نمونه

كنندگان در پژوهش،  نتايج پژوهش به هر يك از شركت
 .گرديد گزارش مي

 
  ها يافته

 گفتار نارواني ميزان بر نحوي پيچيدگي تأثير بررسي منظور به 
 ميانگين ابتدا جمالت، تقليد تكليف در لكنتي ساالن بزرگ
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 شد، محاسبه جداگانه طور  به پيچيده و ساده جمالت نارواني
مربوط به دو  نتايج .گرديد استفاده Paired t آزمون از سپس

ارايه  2و  1ل غيرلكنتي در جداو لكنتي و ساالن گروه بزرگ
  .شده است

 جمالت نارواني ميزان تفاوت بر اساس نتايج هر دو گروه،
 در كه طوري به  ؛)P < 05/0(نيست  دار معني پيچيده و ساده

 ميزان نحوي، پيچيدگي افزايش با جمالت، تقليد تكليف
 زبان فارسي لكنتي و غيرلكنتي ساالن بزرگ در گفتار نارواني
  . دهد نمي شانن را داري معني افزايش

 ميزان در لكنتي غير و لكنتي ساالن بزرگ مقايسه براي
 تقليد تكليف در نحوي پيچيدگي حسب بر ها آن نارواني
 كه شد استفاده تكرار آناليز واريانس به روش آزمون از جمالت،

  .است آمده 3 جدول در آن نتايج
  
  بحث
 وانينار ميزان بر نحوي پيچيدگي تأثير بررسي از حاصل نتايج
 تكليف در زبان فارسي غيرلكنتي و لكنتي ساالن بزرگ گفتار
 ميزان نحوي، پيچيدگي افزايش با كه داد نشان جمالت تقليد

 افزايش غيرلكنتي، و لكنتي ساالن بزرگ گفتار نارواني
 گفتار نارواني ميزان بنابراين بين نداشته است، داري معني
  .ندارد وجود داري يمعن تفاوت غيرلكنتي، و لكنتي ساالن بزرگ

 زير مطالعات نتايج با اين پژوهش از آمده به دست نتايج
  .داشت مشابهت

Silverman  وRatner ساالن بزرگ گفتار نارواني ميزان 
 جمالت تقليد تكليف در را) سال 12 باالي(و غيرلكنتي  لكنتي
 كدام هر كه بود جمله 60 شامل تكليف اين. كردند مقايسه
 نتايج. بود و زياد متوسط نحوي كم، چيدگيپي سطح سه شامل

 ميزان بارز، طور به  گروه دو هر كه داد ها نشان مطالعه آن
 سطح با جمالت .اند كرده توليد غيرلكنتي نارواني زيادي

واقع  مورد تقليد كمتري دقت نيز با زياد نحوي پيچيدگي
 جمله نوع سه بين لكنتي هاي نارواني ميزان همچنين .اند شده
 كه كردند ايشان بيان ها، يافته اين اساس بر. كرد نمي اوتيتف
 به نسبت دارند يافته رشد زباني هاي مهارت كه افرادي در

 نحوي پيچيدگي دارند، نيافته رشد زباني هاي مهارت كه افرادي
  ).9(كند  ايفا گفتار رواني در كمتري نقش است ممكن

Logan رواني بر ينحو پيچيدگي تأثير عنوان با اي مطالعه
  

  ساالن لكنتي  مربوط به تأثير پيچيدگي نحوي بر ميزان نارواني گفتار در بزرگ Paired tهاي آماري و نتايج آزمون  شاخص. 1 دولج
  زبان در تكليف تقليد جمالت فارسي

 P  درجه آزادي tمقدار  خطاي معيار انحراف معيار ميانگين  نوع جمله

 2/0 8/0 6/0  جمله ساده
4/1  14  18/0  

  15/0  6/0  49/0  جمله پيچيده
  

ساالن غيرلكنتي  مربوط به تأثير پيچيدگي نحوي بر ميزان نارواني گفتار در بزرگ Paired tهاي آماري و نتايج آزمون  شاخص. 2جدول 
  زبان در تكليف تقليد جمالت فارسي

 P  يدرجه آزاد tمقدار  خطاي معيار انحراف معيار ميانگين  نوع جمله

  01/0  05/0  07/0  جمله ساده
5/1  14  14/0  

 008/0 03/0 05/0  جمله پيچيده
  

  جمالت تقليد تكليف در نحوي پيچيدگي حسب بر ها آن نارواني ميزان در غيرلكنتي و لكنتي ساالن بزرگ مقايسه. 3جدول 
 F  Pمقدار   مربع ميانگين درجه آزادي هامجموع مربع  منبع

  27/0  25/1  028/0  1  028/0  ها گروه
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 12 پژوهش اين در. داد انجام نوجوانان و ساالن بزرگ گفتار
 با موقعيتي در ابتدا سال، 23 سني ميانگين با شركت كننده

 تهيه پيش از جمالت سپس و گرفتند قرار اي مكالمه ساختار
 تقليد تكليف در كه داد نشان نتايج كردند،  تقليد را اي شده

 وجود پيچيده و ساده هاي گفته انينارو در تفاوتي جمالت،
  ).8(ندارد 

Gordon و Luper ارتباط  زمينه در خود  مطالعه در 
 به لكنتي، سال بزرگ افراد در گفتار رواني و نحوي هاي ويژگي

 رواني و نحوي ساختارهاي بين ارتباط كه رسيدند نتيجه اين
 روي نحوي فاكتورهاي تأثير. دارد تكليف نوع به بستگي گفتار
 كه شد خواهد آشكار زماني لكنتي سال بزرگ فرد هاي گفته

  .)15(باشد  خود انگيخته گفتار نوع از تكليف
 داد نشان لكنتي ساالن بزرگ روي Logan  مطالعه نتايج

 و ساده هاي گفته بين خود انگيخته، گفتار تكليف در كه
 تفاوتي هيچ بودند، همگن هم با طول لحاظ از كه پيچيده
  ).16(د نش مشاهده
  مطالعه نتايج با اين پژوهش از آمده به دست نتايج

Kleinow  وSmith )10(شد، انجام زمينه همين در كه 
 و گفته طول تأثير بررسي براي پژوهش اين در. دارد تفاوت

 از لكنتي، ساالن بزرگ گفتار حركتي ثبات بر نحوي پيچيدگي
 لب حركات كم كردن جهت )STI(زماني  -فضايي شاخص

 حركتي ثبات  دهنده  نشان STI شاخص. شد استفاده ايينپ
 غيرلكنتي و لكنتي ساالن بزرگ كه داد نشان ها يافته. باشد مي
 تغييرپذيري ساده به نسبت پيچيده جمالت توليد هنگام در

نشان  گويايي اندام حركات در تري بيش فضايي -زماني
  ).11، 14(دهند  مي

  
  يريگ جهينت

 بررسي به مربوط مطالعات گرديد، ظهمالح كه گونه همان 
 لكنتي ساالن بزرگ در نارواني ميزان بر نحوي پيچيدگي تأثير
  .باشد مي محدود بسيار

تواند  نتايج نشان داد كه عامل زباني پيچيدگي نحوي نمي
ساالن  عامل اثرگذار مهمي بر ميزان نارواني گفتار بزرگ

نظر   به. لكنتي و غيرلكنتي در تكليف تقليد جمالت باشد
تواند يكي از عوامل  رسد كه نوع تكليف انجام شده مي مي

 مسأله اين تبيين در. اثرگذار بر نتايج اين پژوهش باشد
  ارايه علت به  جمالت تقليد تكليف در كه گفت توان مي

 به چنداني ضرورت تكرار، از استفاده و الگو صورت  به جمالت
خود  گفتار تكليف در اما .نيست سازي هاي فرمول قابليت
 تكليف اين در را پردازش سطح سازي، فرمول به نياز انگيخته
 توليد از سطح اين در را نارواني بروز امكان و ساخته تر پيچيده
 و لكنتي ساالن بزرگ در دليل همين  دهد، به مي افزايش گفتار

 پيچيدگي افزايش با تقليد جمالت، تكليف در غيرلكنتي
  .يابد كاهش مي گفتار نارواني ميزان نحوي،

 گفتار در نارواني افزايش ميزان بين نتايج همچنين
 نحوي، پيچيدگي افزايش با غيرلكنتي و لكنتي ساالن بزرگ
 اين از حاكي خود تواند مي كه نداد نشان را داري معني تفاوت

 ساالن، بزرگ در يافته رشد زباني هاي مهارت كه باشد امر
 افزايش ميزان در الحظهم قابل  تفاوت وجود عدم سبب

 ميزان بر نحوي پيچيدگي عامل تأثيرگذاري و گفتار نارواني
  . باشد غيرلكنتي و لكنتي سال بزرگ افراد بين نارواني بروز

توان  هاي متفاوت نيز مي با بررسي مطالعات داراي يافته
ها و  دريافت كه اين مطالعات اثر پيچيدگي نحوي را با روش

كه  جايي اند و از آن  ورد مطالعه قرار دادههاي متفاوتي م مالك
گيرد،  لكنت، خود تحت تأثير عوامل متعدد و متفاوتي قرار مي

هاي ذكر شده  در بحث و بررسي نتايج اين مطالعات، تفاوت
  .بايد مورد مالحظه قرار گيرند

 و لكنتي ساالن بزرگ مقايسه از حاصل نتايج همچنين
 ميزان بين جمالت، تقليد تكليف در كه داد نشان غيرلكنتي
 تفاوت غيرلكنتي، و لكنتي ساالن بزرگ گفتار نارواني
  .ندارد وجود داري معني

  
 قدرداني و تشكر

پژوهشي در دانشگاه علوم   نامه اين مقاله بخشي از پايان
پزشكي تهران به راهنمايي سركار خانم شيدا پوالدي 

م پزشكي لذا از مراكز پژوهش و آمار دانشگاه علو. باشد مي
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بخشي تشكر و  تهران و معاونت پژوهشي دانشكده علوم توان
همچنين از جناب آقاي دكتر محمد . گردد قدرداني مي

  كودك و به  مراكز گفتار درماني، مهدهاي نكمالي، مسؤوال

ساالن مورد آزمون و والدين  كودكان و بزرگ  ويژه از كليه
ودند، ها كه در انجام اين پژوهش ما را ياري نم آن

  .گزاريم سپاس
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Abstract 
 

Introduction: Recently, researchers have increasingly interested in learning about the relationship 
between stuttering and utterance length. The aim of this study was to investigate the effect of utterance 
length on the amount of speech dysfluency in Farsi-speaking adults who do and do not stutter through an 
imitative speech task. The obtained results can pave the way for reaching a better understanding of 
adulthood stuttering as well as developing more appropriate treatment methods. 

Materials and Methods: 15 people who do stutter and 15 fluent controls (age range, 15 to 50 years) who 
spoke Farsi as their native language and were matched by age and gender participated in this cross-
sectional study. All participants were assessed by ten sets of simple and complex sentences. In order to 
assess the impact of syntactic complexity on dysfluency, each sentence in a given set had one 
morpheme more than the previous one. The obtained data were statistically analyzed through paired t 
test using SPSS software. 

Results: Neither in the stuttering nor in the nonstuttering groups, simple and complex sentences did not 
differ significantly from each other on the basis of the amounts of dysfluency produced (P > 0.05). 

Conclusion: The results of this study showed that during sentence imitation tasks, syntactic complexity 
did not affect dysfluency amount neither in people who stutter nor in those who do not. It is imperative to 
attend to linguistic factors when dealing with children and adults who stutter and to consider syntactic 
complexity throughout the treatment process at the sentence level. 
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