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  بررسي فراواني نارواني در كلمات و ناكلمات در بزرگساالن فارسي زبان مبتال به لكنت
 

 3، حميد حقاني2، بهروز محمودي بختياري1، شيدا پوالدي*آتوسا مظفر زنگنه

  

  چكيده
هاي زباني و  باشد، بنابراين مطالعه لكنت از جنبه هاي مختلف آن مي ماهيت پيچيده و چند وجهي لكنت مستلزم بررسي جنبهدرك بهتر  :مقدمه

هدف اين پژوهش، بررسي فراواني بروز نارواني در كلمات و ناكلمات در . اي برخوردار است شناختي در آن از اهميت ويژه بررسي تأثير عوامل زبان
  .به لكنت فارسي زبان بود بزرگساالن مبتال
براي بررسي ابتدا . فارسي زبان مورد بررسي قرار گرفتند) سال به باال 15(فرد بزرگسال مبتال به لكنت  15در مطالعه حاضر،  :ها مواد و روش

  كلمه دو تا پنج هجايي با فراواني وقوع متنوع در زبان فارسي انتخاب شد و سپس  60به اين ترتيب كه . فهرست كلمات و ناكلمات تهيه گرديد
ها  افراد شركت كننده كلمات و ناكلمات را تكرار كردند و داده. هاي كلمه ساخته شد درصد واج 50اس كلمات و تغيير حداقل ناكلمه بر اس 60

  .انجام شد SPSSافزار  ها توسط نرم سپس تجزيه و تحليل داده. آوري گرديد ضبط و جمع
متفاوت است و ناكلمات در مقايسه با كلمات در بزرگساالن مبتال به لكنت داري  فراواني نارواني در كلمات و ناكلمات به طور معني :ها يافته

  .)P > 05/0(داري دارد  افزايش معني
دار ميزان نارواني گفتار در تكرار ناكلمات در مقايسه با تكرار كلمات در بزرگساالن  نتايج حاصل از اين پژوهش نشان دهنده افزايش معني :گيري نتيجه

  .باشد مي) هاي لكنتي نارواني(ها در هر دو فهرست كلمات و ناكلمات بيشتر از نوع گير  همچنين نوع نارواني. باشد فارسي زبان ميمبتال به لكنت 
  بزرگساالن مبتال به لكنت، كلمات، ناكلمات، نارواني :ها كليد واژه

  
  

بررسي فراواني نارواني در كلمات و ناكلمات در بزرگساالن  .حميد بهروز، حقاني شيدا، محمودي بختياري آتوسا، پوالدي مظفر زنگنه :ارجاع
  .905-912: )5( 8؛ 1391ي پژوهش در علوم توانبخش. فارسي زبان مبتال به لكنت

 25/9/1391: تاريخ پذيرش  16/3/1391 :تاريخ دريافت

  

  مقدمه
لكنت، از اختالالت پيچيده و چند وجهي حوزه گفتار و زبان 

 هاي راهترين  جا كه گفتار و زبان از مهم و از آن باشد مي
برقراري ارتباط است و نيز به دليل اهميت ارتباط به عنوان 

  ترين نيازهاي انسان، مورد توجه بودن اين  يكي از اساسي

  .اختالل جهت بررسي و شناخت بيشتر كامالً روشن است
براي درك بهتر ماهيت پيچيده اين اختالل، نياز به توجه 

و مطالعه هاي مختلف گفتاري و زباني آن وجود دارد  به جنبه
اي برخوردار است كه  هاي زباني از اهميت ويژه لكنت از جنبه

شناختي بر  هاي اخير بررسي عوامل زبان سبب شده تا در سال

 مقاله پژوهشي
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ها و مطالعات  بروز لكنت مورد توجه قرار گرفته و بررسي
  .متعددي در اين زمينه انجام شود

Brown )1( ،Brown )2( ،Brown  وMoren )3 ( و
Johnson  وBrown )4 ( اولين كساني هستند كه نقش طول

كلمه، محل كلمه، صداي آغازين و طبقه دستوري را در 
فراواني بروز لكنت بررسي كردند و دريافتند كه اين عوامل به 

  .ندهست طور قوي، بر بروز لكنت تأثير گذار
به طور كلي، اكثر نظريات مطرح شده در زمينه اثر عوامل 

دار بودن، پيچيدگي  لكنت درباره معني شناختي در فراواني زبان
شناختي و محتواي احساسي مربوط به  شناختي، بار زبان زبان

كلمات (، نوع كلمه Brownبه طور نمونه . باشد كلمات مي
را به عنوان يكي از عوامل مهم ) نقشي و كلمات معنايي

  ). 1(اثرگذار بر فراواني لكنت در نظر گرفت 
Dworzynski  وHowell كنند كه وقوع  عنوان مي

ها در مطالعه  آن. افتد لكنت در سطح گفته، تصادفي اتفاق نمي
هاي  بيني لكنت بر اساس پيچيدگي خود كه به بررسي پيش

پردازد، چنين نتيجه گرفتند كه  آواشناختي در زبان آلماني مي
هاي آوايي بيشتر گردد، فراواني وقوع لكنت  هر چه پيچيدگي

  . )5(شود  نيز افزون مي
Richels پيچيدگي "اي تحت عنوان  و همكاران مطالعه

و لكنت در كلمات عملكردي در كودكان مبتال به  نحوي
اين پژوهش در سطح گفتار . انجام دادند "دبستاني لكنت پيش

نتايج نشان داد كه با افزايش طول . خودانگيخته انجام شد
   .)6(يابد  گفته، ميزان نارواني گفتار نيز افزايش مي

Bosshardt در مطالعه خود دريافت كه بزرگساالن مبتال ،
هايي با  به لكنت نسبت به بزرگساالن غير مبتال به لكنت گفته

 Bosshardt. كنند مي تر و نارواني بيشتر توليد طول كوتاه
پذير بودن اين افراد به افزايش پردازش  فرض كرد كه آسيب

. شود شناختي منجر به فراوان شدن عاليم لكنت مي زبان
تواند به دليل نقايصي در كنترل حركتي  چنين حساسيتي مي

  .)7(گفتار باشد 
ثير عوامل أدر داخل كشور هم مطالعاتي در مورد ت

كه در اينجا  است شناختي بر بروز نارواني انجام شده زبان
ثير أاشاره كرد كه ت و همكاران توان به مطالعه صمدي مي

بند بر بروز  موقعيت واژه و نوع آن را در سطح واحد زباني
مطالعه در همچنين  .)8( ندا لكنت در كودكان بررسي نموده

توزيع فراواني وقوع لكنت در  رانو همكا كاشاني دوست
مورد را لكنت مبتال به هاي نقشي و معنايي در بزرگسال  واژه

  .)9( بررسي قرار دادند
مطالعاتي نيز در زمينه طول و پيچيدگي نحوي قابل ذكر 

همچنين مطالعاتي توسط حارث آبادي و همكاران براي  .است
و  )10(بررسي تأثير طول گفته و پيچيدگي نحوي در كودكان 

 )11(لكنت ه مبتال ببزرگسال توسط عظيمي و همكاران در 
ي از اثر اين انجام شد و نتايج مشابهي به دست آمد كه حاك

 .شناختي بر فراواني بروز لكنت بودند عوامل زبان

هاي سني مختلف در مورد  مطالعات مختلفي نيز در گروه
كلمات با معنا و كلمات بدون معنا يا همان كلمات و ناكلمات با 

توان  استفاده از تكاليف متنوع انجام شده است كه از آن جمله مي
هدف بررسي انواع نارواني و و همكاران با  Seeryبه مطالعه 

و ) 12(ها در كودكان سن مدرسه  خطاهاي واجي، تكرار ناكلمه
و همكاران كه از دو فهرست كلمات و ناكلمات  Dayaluمطالعه 

ها توسط  كه در اين مطالعه فهرست. استفاده كردند اشاره كرد
   ).13(،  شد شركت كنندگان بزرگسال خوانده مي

Packman  تحقيقي مشابه مطالعه فوق را و همكاران هم
، Hegdeهمچنين  ).14( در افراد بزرگسال انجام دادند

اي را طراحي كرد كه در آن بزرگساالن مبتال به لكنت،  مطالعه
خواندند كه يكي حاوي كلمات و ديگري شامل  دو متن را مي
  ).15(ناكلمات بود

تنها مطالعه قابل ذكر داخلي در رابطه با موضوع اين 
است كه توانايي تكرار  و همكاران مطالعه بختيار ،پژوهش

لكنت مبتال به و غير مبتال به لكنت  ناكلمه را در كودكان
گرچه نتايج اين مطالعه از نظر آماري . مورد مقايسه قرار دادند

هاي صحيح  دار نبود اما به طور كلي ميانگين تعداد پاسخ يمعن
  . )16( لكنت كمتر بودبه مبتال از غير  مبتال به لكنتكودكان 

ها و مطالعات بسياري در زمينه عوامل علتي لكنت  بررسي
تاكنون انجام شده است و شواهد بسياري نيز در اين زمينه به 
دست آمده است، از جمله شواهدي بر وجود پايه زيستي 

برخي از . براي تمايل به بروز لكنت وجود دارد) ژنتيكي(
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دهي مغز  ند كه نحوه سازمانتهس محققين نيز بر اين باور
افراد مبتال به لكنت براي گفتار و زبان متفاوت از افراد غير 

ها،  به هر حال با وجود همه اين يافته. باشد مبتال به لكنت مي
اي از  ساز و مؤثر بر بروز لكنت همچنان در پرده عوامل سبب

شناس با لكنت  در زماني كه يك آسيب .ابهام باقي مانده است
شود براي درك بهتر ماهيت پيچيده آن نياز دارد كه  اجه ميمو

بنابراين . هاي مختلف گفتاري و زباني آن توجه كند به جنبه
  .اي دارد هاي زباني اهميت ويژه مطالعه لكنت از جنبه

اي به  كه تاكنون مطالعه با توجه به مطالعات ذكر شده و اين
لكنت مبتال به لكنت و غير مبتال به بررسي بروز نارواني در افراد 

دار و بدون معنا در زبان فارسي  تكرار كلمات معنا بزرگسال در
. آشكار است ضرورت انجام چنين مطالعاتي كامالً نپرداخته است،

ارواني در نمقايسه فراواني «از اين رو مطالعه حاضر با موضوع 
 از »فارسي زبانمبتال به لكنت  كلمات و ناكلمات در بزرگساالن

ها براي پاسخگويي به ضرورت ذكر شده، محسوب  اولين تالش
ها و نتايج آن بتواند به درك بهتري  شود و اميد است كه يافته مي

  .تر منجر گردد از ماهيت لكنت و مداخالت درماني كارآمد
  

  ها روشمواد و 
. بود) اي مقايسه( يشاهد -نوع مطالعه انجام شده از نوع مورد

فارسي ) سال به باال 15( مبتال به لكنتفرد بزرگسال  15
نوع مشكل حركتي، ذهني، شنوايي، بينايي و  چزبان كه هي

شناختي نداشتند و در زمينه ارتباط، گفتار و زبان نيز غير  عصب
از ميان مراجعه  ،مشكل ديگري نداشتند ،از مشكل رواني گفتار
مورد شهر تهران درماني  هاي گفتار كنندگان به درمانگاه

از تمامي افراد شركت كننده خواسته شده  .ررسي قرار گرفتندب
  .گونه روش تسهيل رواني استفاده نكنند بود تا از هيچ

در اين مطالعه از دو فهرست كلمات و ناكلمات استفاده 
  . ها به شرح زير است شد كه روش تهيه آن

هاي پركاربرد  ها از فرهنگ واژه براي تهيه فهرست كلمه
اين فهرست بر اساس . استفاده شد )17( فارسي امروز

كليه  .شود، تهيه شد ها اشاره مي هايي كه در زير به آن ويژگي
هاي انتخاب شده بر اساس قوانين فونوتكتيك زبان  مالك

  ).18(فارسي بوده است 

 40. كلمات فهرست به لحاظ فراواني وقوع متنوع باشند) 1
كلمه  20و ) ت پركاربردكلما(كلمه از كلمات با فراواني وقوع باال 

  .باشد مي) كلمات كم كاربرد(از كلمات با فراواني وقوع پايين 
كلمات فهرست به لحاظ طول متنوع باشند و شامل هم ) 2

  ).هجا 6تا  2از (كلمات با طول كوتاه و هم كلمات طوالني باشند 
هاي متنوع زبان  كلمات فهرست در برگيرنده واج) 3

  .باشند) هجاي آغازين كلماتخصوص در به (فارسي 
هاي هجايي متنوع  كلمات فهرست در برگيرنده ساخت) 4

  .زبان فارسي باشند
سپس فهرست ناكلمات بر اساس فهرست كلمات شكل 
گرفت، به اين صورت كه هر ناكلمه بر اساس هر كلمه از 

  .فهرست كلمات با شرايط زير تهيه شد
  .كلمههاي  درصد از واج 50تغيير حداقل ) 1
يكسان ماندن طول و تعداد هجاهاي ناكلمات در ) 2

  .مطابقت با كلمات
  .هاي متنوع زبان فارسي در ناكلمات وجود واج) 3
  .عدم تغيير تكيه و آهنگ ناكلمات در مطابقت با كلمات) 4
  .نداشتن معناي مستقل در زبان فارسي) 5

به اين ترتيب فهرست كلمات و ناكلمات هر كدام شامل 
پس از تهيه . ناكلمه تعيين و تهيه گرديد 60مه و كل 60

ها نمونه صوتي فهرست كلمات و ناكلمات براي  فهرست
  .اجراي تكليف تهيه و ضبط گرديد

براي شركت در مطالعه ابتدا توضيحات الزم به هر يك از 
ه شد و سپس فرم يشركت كنندگان درباره پژوهش حاضر ارا

وسط هر يك از شركت نامه براي شركت در مطالعه ت رضايت
اطالعات فردي مورد نياز نيز با . كنندگان تكميل گرديد

ه از شركت كنندگان ب »نامه اطالعات فردي پرسش«تكميل 
ييد تشخيص ألكنت براي تمبتال به در مورد افراد . دست آمد

و  استفاده شد )19( 3مقياس شدت لكنت لكنت از آزمون 
از افراد  3شدت لكنت  مقياسآزمون  نمونه گفتاري الزم براي
سپس . برداري و ضبط شدند ها فيلم گرفته شد و اين نمونه

  .هاي ضبط شده بررسي و نتايج آزمون به دست آمد فيلم
انجام تكليف تكرار كلمات و ناكلمات نمونه صوتي براي 

به اين . از دو فهرست كلمات و ناكلمات پخش شدضبط شده 
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دقيقه فاصله اعمال  2تا  1شكل كه بين تكرار دو فهرست 
متر از  سانتي 50اي كمتر از  دستگاه پخش صدا در فاصله. شد

تمام مراحل اجراي تكليف  فرد آزمودني قرار داده شد و
برداري از تمام بدن شركت  فيلم. برداري و ضبط شد فيلم

ها  سپس فيلم. كننده بود تا حركات همراه وي هم ضبط شود
هاي  بررسي شدند و داده با دقت و به طور مكرر بازبيني و

ها، براي تجزيه و  آوري داده پس از جمع. الزم به دست آمد
  تحليل آماري، ابتدا براي بررسي نرمال بودن توزيع، از آزمون

Kolmogorov-Smirnov در مواردي كه توزيع . استفاده شد
استفاده شد و در مواردي كه  Paired-tنرمال بود از آزمون 

كليه . استفاده شد Wilcoxonاز آزمون توزيع نرمال نبود 
   SPSSافزار  هاي آماري توسط نرم تجزيه و تحليل

  .انجام گرفت
يسه فراواني نارواني در كلمات و ناكلمات در امق به منظور
ها در  ابتدا ميانگين تعداد ناروانيمبتال به لكنت،  بزرگساالن

به  و ناكلمات محاسبه شد و سپس هر دو فهرست كلمات
  .استفاده شد Paired-t از آزمون علت نرمال بودن توزيع

  
  ها يافته

گروه سني افراد شركت كننده، گروه سني بزرگسال انتخاب شده 
. سال سن داشتند 15بنابراين همه شركت كنندگان باالي . بود

توزيع . بندي شدند افراد شركت كننده در سه گروه سني دسته
  .نشان داده شده است 1سني افراد شركت كننده در جدول 

  
توزيع فراواني سن افراد مورد پژوهش مبتال به لكنت . 1جدول 

  درماني شهر تهران  هاي گفتار مراجعه كننده به درمانگاه
انحراف معيارميانگيندرصد تعداد )سال( سن

   0/20 3 21كمتر از 
26-21 7 7/46 21/24 23/3 

   3/33 5 26 بيشتر از
  

هاي آماري دو فهرست كلمات و  نتايج مربوط به بررسي
  .نشان داده شده است 2ناكلمات در جدول 

بر اساس نتايج هر دو فهرست كلمات، تفاوت فراواني 
نارواني در كلمات و ناكلمات در بزرگساالن مبتال به لكنت، 

در به صورتي كه فراواني نارواني ). P > 05/0(دار است  معني
ناكلمات در مقايسه با كلمات در بزرگساالن مبتال به لكنت به 

  .داري بيشتر است طور معني
  

فراواني  Paired-tهاي آماري و نتايج آزمون  شاخص. 2جدول 
  نارواني در بزرگساالن مبتال به لكنت در تكرار كلمات و ناكلمات

   P درجه آزادي tمقدار  انحراف معيار ميانگين  نوع فهرست
        13/3  40/3 كلمات

 01/0  14 - 30/3  36/7  33/12 ناكلمات
  

هاي بزرگساالن مبتال به لكنت در  در طي بررسي نارواني
ها نيز  هاي كلمات و ناكلمات انواع مختلف نارواني فهرست

ها در افراد  فراواني توزيع انواع نارواني. بررسي و تعيين شدند
ناكلمات به طور شركت كننده و در دو فهرست كلمات و 

  .نشان داده شده است 4و  3جداگانه در جداول 
  

  ميانگين بروز انواع نارواني در ناكلمات در بزرگساالن . 3جدول 
  مبتال به لكنت فارسي زبان

  انحراف معيار  ميانگين  نوع نارواني
  72/0 86/1 تكرار
  89/1  33/8 گير

  51/0  46/1  گوييكشيده
  41/0  06/1 مكث

  
ميانگين فراواني بروز انواع نارواني در كلمات در بزرگساالن . 4جدول 

  مبتال به لكنت فارسي زبان
  انحراف معيار  ميانگين  نوع نارواني

  21/0 33/0 تكرار
  68/0  13/2 گير

  32/0  86/0  گويي كشيده
  10/0  20/0 مكث

  
همان طور كه مشخص است بيشترين نوع نارواني هم در 

هاي  گير است كه از نوع ناروانيناكلمات و هم در كلمات 
  .لكنتي است

  
  بحث

  بررسي فراواني بروز نارواني در كلمات در مقايسه با ناكلمات 
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در بزرگساالن مبتال به لكنت نشان داد كه ميزان بروز نارواني 
در ناكلمات از كلمات بيشتر است و اين تفاوت از نظر آماري 

  .دار بود معني
به لكنت در ناكلمات نارواني  اين موضوع كه افراد مبتال

بيشتري را در مقايسه با كلمات نشان دادند، در مطالعات قبلي 
مطالعات مشابه در ادامه بررسي . نيز به دست آمده است

  .خواهند شد
Hegde در تحقيق خود تنها گروه بزرگسال مبتال به ،

در آن مطالعه بزرگساالن مبتال . لكنت را مورد بررسي قرار داد
نت، لكنت بيشتري را در خواندن متن حاوي ناكلمات به لك

، زبان مورد استفاده كندا، يك Hegdeدر مطالعه . نشان دادند
   ).15(زبان در شمال هند بود 

و همكاران نيز نتايج مشابهي به  Packmanدر مطالعه 
ها كه فقط در مورد افراد بزرگسال مبتال  مطالعه آن. دست آمد

كه فراواني بروز لكنت در هنگام  به لكنت بود، نشان داد
اي افزايش  خواندن متن ناكلمات به ميزان قابل مالحظه

   ).14(يابد  مي
و همكاران همانند پژوهش ما از دو  Dayaluدر تحقيق 

گروه مورد مطالعه . فهرست كلمات و ناكلمات استفاده كردند
ها خواسته  ها بزرگساالن مبتال به لكنت بودند و از آن آن
نتايج مطالعه . شد كه كلمات و ناكلمات را بلند بخوانند مي
ها نيز  در مطالعه آن. ها با نتايج اين بررسي مشابهت دارد آن

فراواني بروز نارواني در فهرست كلمات كمتر از ناكلمات بوده 
و همكاران داليل مختلفي را براي اين  Dayalu). 13(است 

ها اشاره  آن). 13(ند نتايج به دست آمده مورد بررسي قرار داد
ميزان بيشتر بروز ) 14(و همكاران  Packmanكردند كه 

نارواني در ناكلمات را به كاهش مطالبات حركتي در كلمات 
معنادار يا افزايش اضطراب در طي توليد ناكلمات مرتبط 

هايي در راهكارهاي پردازش گفتار  همچنين تفاوت. اند ندانسته
مشخص . لمات گزارش شده استدر كلمات در مقايسه با ناك

هاي توليدي از منطقه  شده است كه در توليد كلمات ژست
شوند، در حالي كه توليد ناكلمات  حركتي تكميلي بازيابي مي

و همكاران  Dayalu. كند كورتكس حركتي چپ را فعال مي
هاي فوق نتيجه گرفتند كه راهكارهاي مورد استفاده  از يافته

و اجراي كلمات ممكن است اساساً با براي دسترسي، بازيابي 
   ).13(ناكلمات تفاوت داشته باشد 

هاي مورد استفاده  ها همچنين عنوان كردند كه پردازش آن
در توليد ناكلمات ممكن است باعث افزايش بروز گيرها در 

ها با  افراد مبتال به لكنت شود يا امكان دارد اين پردازش
راد مبتال به لكنت جهت راهكارهاي جبراني مورد استفاده اف

همان طور كه . اجتناب از لكنت همخواني نداشته باشند
هاي بسياري  شود در اين زمينه احتماالت و امكان مالحظه مي

قابل طرح است كه فقط مطالعات خاص و بيشتر در زمينه هر 
ها را  تواند تأييد يا رد آن يك از موارد مطرح شده مي

   ).13(پذير سازد  امكان
عات ديگري نيز به منظور مقايسه پردازش كلمات و مطال

ناكلمات در دو گروه بزرگساالن و كودكان مبتال به لكنت 
  .انجام شده است

Ludlow  و همكاران از بزرگساالن مبتال به لكنت
. هاي چهار هجايي را به دفعات تكرار كنند خواستند تا ناكلمه

واجي جديد در هاي  ها، بررسي توانايي يادگيري توالي هدف آن
اين محققان نتيجه گرفتند كه . بزرگساالن مبتال به لكنت بود

ها در گروه بزرگساالن مبتال  هايي در دقت توليد ناكلمه تفاوت
به اين صورت كه بزرگساالن مبتال به . به لكنت وجود دارد

هاي كمتري را به  ها نيز واج لكنت حتي پس از تمرين ناكلمه
  ).20(كردند  طور صحيح توليد مي

و همكاران، كودكان مبتال به لكنت  Andersonدر مطالعه 
نتايج اين بررسي هم . مورد بررسي قرار گرفتند) سال 3- 2/5(

هاي دو و سه  نشان داد كه كودكان مبتال به لكنت در ناكلمه
از نظر اين . هجايي خطاهاي واجي بيشتري را نشان دادند

شناختي  حافظه فعال واجمحققان اين نتايج نشان دهنده ضعف 
در كودكان مبتال به لكنت در مقايسه با همتايان غير مبتال به 

اين محققان عنوان كردند كه ماهيت ارتباط . شان است لكنت
هاي زباني به طور كامل درك  ميان تكرار ناكلمه و مهارت

نشده، اما روشن است كه تكرار ناكلمه منحصراً حافظه فعال 
   ).21(گيرد  ازه نميشناختي را اند واج

همان طور كه در مطالعات فوق مشخص شد تكرار 
ناكلمات هم در بزرگساالن و هم در كودكان مبتال به لكنت 
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همچنين . باشد رو مي به شناختي رو با مشكالت پردازش زبان
شود كه مسير بازيابي ناكلمات يا حافظه  اين احتمال مطرح مي

  .ت صدمه ديده باشدشناختي در افراد مبتال به لكن واج
  

  گيري نتيجه
دار  به طور كلي نتايج اين پژوهش حاكي از افزايش معني

ميزان نارواني گفتار در تكرار ناكلمات در مقايسه با تكرار 
. باشد كلمات در بزرگساالن مبتال به لكنت فارسي زبان مي

همان طور كه در بحث مشاهده شد احتماالت متعددي در 
رسد كه مدل  قابل طرح است و به نظر مي ها زمينه اين يافته

ها با اشاره به احتماالت و عوامل متعدد و از  تقاضاها و قابليت
هاي  هاي زباني كه در برگيرنده مهارت جمله مهارت

باشد،  شناختي، نحو، معناشناختي و كاربردشناختي مي واج
. تواند همه احتماالت مطرح شده را به خوبي توضيح دهد مي

ممكن است كه تقاضاهاي زباني بيشتر در به  بنابراين
هاي واجي جديد در ناكلمات،  يادآوري و توليد مجدد توالي

مطالعه حال حاضر نشان . سبب افزايش بروز نارواني باشد
در ) معنا(شناختي  دهد كه در زبان فارسي نيز عوامل زبان مي

بنابراين با توجه به نتايج اين . بروز نارواني مؤثر هستند
ررسي درمانگران در زمان درمان لكنت بايد عوامل ب

البته اين مطالعه لزوم . شناختي را مدنظر قرار دهند زبان
شناسي بروز بيشتر نارواني  هاي علت بررسي بيشتر در زمينه
  .دهد در ناكلمات را نشان مي

توان براي  ها و نتايج اين مطالعه مي بر اساس يافته
هاي زير را براي مطالعات  ينهمطالعات آتي در اين راستا زم

  :بيشتر پيشنهاد نمود
بروز نارواني در كلمات و ناكلمات در كودكان مبتال به 

شناختي در  ميزان و نوع خطاهاي واج. لكنت فارسي زبان
. كلمات و ناكلمات در بزرگساالن مبتال به لكنت فارسي زبان

تكرار مكرر ناكلمات در بزرگساالن مبتال به لكنت فارسي 
  .زبان به منظور بررسي اثر يادگيري

  
  تشكر و قدرداني

طرح پژوهشي دانشگاه علوم ) بخشي از(اين پژوهش حاصل 
پزشكي تهران است، بنابراين از حمايت دانشگاه علوم پزشكي 

همچنين از . گردد تهران براي انجام اين پژوهش تشكر مي
بخشي دانشگاه  درماني دانشكده توان گروه آموزشي گفتار
شان براي  و مراكز درماني براي همكاري علوم پزشكي تهران

ها كه در انجام  انجام اين پژوهش و به ويژه از كليه آزمودني
  .اين پژوهش ياريمان كردند، سپاسگزاريم
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Abstract 
 

Introduction: Studding various aspects of stuttering is necessary for better understanding of the complex 
and multi- factorial nature of the disorder. Therefore, investigating stuttering from a linguistic point of 
view to determine how linguistic factors can affect it is of particular importance. The goal of this study 
was determine the frequency of word- and nonword disfluencies in Persian-speaking adult stutterers. 

Materials and Methods: 15 Persian-speaking adult stutterers with the age more than 15 years were asked 
to repeat two separate lists of words and nonwords. 60 words containing 2-5 syllables with various 
frequencies of occurrence in Persian language were initially selected and 60 nonwords were made based 
on them so that at least 50 percent of their phonemes were changed. Data was analyzed via SPSS software. 

Results: Study results showed that the frequency of disfluencies on words significantly differ from that on 
nonwords. Disfluencies over nonwords are remarkeablely more frequent that word disfluencies (P < 0.05). 

Conclusion: The results of third study indicate a significant increased stuttering on nonwords than on real 
words when Persian speaking adult stutterers repeated these two kinds of words. 

Keywords: Adults who stutter, Words, Nonwords, Non fluency 
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