
 

 

 

 507 2991 مهر و آبان/ 4شماره /9سال /پژوهش در علوم توانبخشی

 مقاله پژوهشی

 ناروانی گفتار در بزرگساالن دارای لکنت رشدی  بسامد بر معنی کلمه تأثیر بررسی
 

 3کمالی محمد ،2قربانی علی ،*کاشانی آرانی زهره ، معصومی الهام

 
 

    

 

 چكيده 
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 .لکنت رشدی انجام شده است دارای بزرگساالن در ناروانی گفتار بسامد بر کلمه معنی تأثیر تعیین حاضر با هدف پژوهش بنابراین .دهند

 سال 39/11 سنی میانگین با (زن 1مرد و  41)لکنت  دارای بزرگسال فرد 41 روی بر مقطعی صورت به حاضر تحلیلی -توصیفی پژوهش :ها مواد و روش
 ساختارهای اساس بر ها کلمه .گرفت قرار ارزیابی مورد کلمه شبه 06 و کلمه 06 شامل فهرست؛ دو خواندن طریق از های گفتار ناروانی بسامد. است شده انجام
 و تجزیه مورد  Paired t-test آماری آزمون از استفاده با و SPSS افزار نرم توسط آمده دست به اطالعات .شدند انتخاب فارسی زبان متنوع در هجایی
 .گرفتند قرار تحلیل
 (.P<60/6)دارد  وجود ها کلمه شبه و ها کلمه فهرست در گفتار های ناروانی بسامد میانگین بین داری معنی داد، تفاوت نشان ها یافته :ها يافته
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 مقدمه
 از با که است گفتار روانی در اختالل نوعی لکنت
 .شود می مشخص گفتار طبیعی جریان در گسیختگی هم
 اثر در غیرطبیعی و ناگهانی های وقفه آن عالئم ترین شایع
است  گفتاری صداهای در شدگی قفل و گویی کشیده تکرار،
باشد  این اختالل دارای ماهیت چند بعدی و پیچیده می (.4)

برای  (.1)بزرگسال دارد  افراد در درصد4 حدود که شیوعی در
 های آن توجه درک بهتر این اختالل نیاز است به تمام جنبه

باشد  های زبانی می یکی از عوامل مؤثر بر لکنت، جنبه. شود
با شناخت بهتر ماهیت لکنت و عوامل مؤثر بر ایجاد، بروز (. 9)

توان رویکردهای درمانی مناسبی را متناسب  و گسترش آن می
به همین دلیل توجه زیادی به تأثیر . با ماهیت آن ایجاد نمود

 ساخت ه، معنی کلمه،نوع کلم شناختی مانند؛ عوامل زبان
 بار و هجایی ساختار کلمه، طول نحوی، پیچیدگی نحوی،
لکنت شده است و این موضوعات در  واژه بر اطالعاتی

 . (1-7)اند  مطالعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته
شناختی، معنی کلمه از دیرباز مورد توجه  از میان عوامل زبان

 Brown بر همین اساس . پژوهشگران لکنت بوده است
انتقال یا عدم انتقال معنی توسط طبقه دستوری کلمه 

را به عنوان عاملی مؤثر بر ( های محتوایی و عملکردی کلمه)
بسامد لکنت در نظر گرفت و بیان نمود که در بزرگساالن 

های محتوایی  دارای لکنت میزان ناروانی بر روی کلمه
های  بیش از کلمه( اسامی، افعال اصلی، صفات و قیود)

( کمکی افعال و ربط حروف اضافه، حروف ضمایر،)عملکردی 
پیشنهاد نمود، انتقال بار معنایی  Brownبنابراین (. 9،3)است 

ر های محتوایی، سبب افزایش بسامد ناروانی ب توسط کلمه
شود  های عملکردی می ها در مقایسه با کلمه روی این کلمه

( EXPLAN Theory)ریزی و اجرا  طرح در نظریه(. 46)
، به عنوان عاملی مؤثر (از نظر انتقال بار معنایی)نیز نوع کلمه 

(. 44)ریزی حرکتی مطرح شده است  در تعیین دشواری طرح
ی کلی گفتار ها سازی زبانی طرح در این نظریه فرایند فرمول

(PLAN ) را ایجاد نموده و فرایند حرکتی آن را اجرا(EX) 
 سطوح کننده منعکس ترتیب به اجرا و ریزی طرح. کند می

 طور به ریزی طرح فرایند. (44،41)هستند  زبانی و حرکتی
 که صورتی در. است اجرا مرحله از جلوتر و تر سریع معمول
 زمانی فشار تحت است ممکن باشد دشوار واحدی ریزی طرح
 از بخشی تنها که گردد آغاز زمانی آن، اجرای و گیرد؛ قرار

 ناروانی بنابراین بر طبق این نظریه. است آماده طرح گفتاری
 طرح ایجاد برای بیشتری زمان که پیوندد می وقوع به هنگامی
 در تری طوالنی زمان مدت در نظر مورد طرح و گردد صرف
 (.3،41)گیرد  قرار حرکتی سیستم اختیار

با توجه به مطالعات مرتبط با اثر معنی کلمه بر طبقات 
ها و همچنین تأثیر نوع کلمه بر فرایندهای  دستوری کلمه

 خواندن های رسد متن ریزی و اجرای حرکتی، به نظر می طرح
 دارای های کلمه) ها کلمه شامل که ها واژه فهرست یا دوگانه
توانند  است می( معنی فاقد های کلمه) ها کلمه شبه و( معنی

اطالعات مناسبی در زمینه تأثیر معنی کلمه به عنوان یک 
گفتاری در افراد دارای لکنت  -داد حرکتی عامل زبانی بر برون

ها، اثر  کلمه شبه و ها در تکلیف خواندن کلمه. فراهم آورند
 مسیر تواند بر طبق مدل وجود یا عدم وجود معنی کلمه می

 برای مدل این اساس بر .(49)گیرد  قرار رسیبر دوگانه مورد
 :دارد وجود جداگانه مسیر دو( خواندن) گفتار به نویسه تبدیل
 به کلمه تشخیص مسیر این در مستقیم؛ یا واژگانی مسیر( الف
 های کلمه خواندن برای شود که می انجام کلی شکل صورت
 در غیرمستقیم؛ یا غیرواژگانی مسیر( ب(. 49)دارد  کاربرد آشنا
 خواندن برای واج به نویسه تبدیل روش از مسیر این
 دارای که( 41)شود  می استفاده ها کلمه شبه و ناآشنا های کلمه
واجی  ادغام واج و به نویسه تبدیل نویسه، مرحله تقطیع سه

های زبانی هنگام خواندن  تفاوت در پردازش. (40)است 
ر آن داشته است که ها محققین را ب کلمه ها و شبه کلمه

 .  مطالعاتی را در زمینه معنی کلمه و لکنت انجام دهند
 و ها کلمه خواندن تأثیر همکاران و Packmanای   در مطالعه
 برای. دادند قرار بررسی مورد را لکنت بسامد بر ها کلمه شبه
 حاوی متن دو و ها کلمه حاوی متن دو از منظور این
 در لکنت بسامد که داد نشان نتایج. شد استفاده ها کلمه شبه
ای  در مطالعه (.40)است  ها کلمه متن از بیش ها کلمه شبه متن
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 بزرگسال افراد در را گفتار ناروانی وقوع بسامد Hedge دیگر
 متن داد، قرار مقایسه مورد متن خواندن طریق از لکنت دارای
 افراد. بود ها کلمه شبه و ها کلمه حاوی ارزیابی مورد
 ها کلمه با مقایسه در ها کلمه شبه خواندن در کننده شرکت
 در پژوهش(. 47)دادند  نشان را لکنت از باالتری درصد

همکاران در افراد بزرگسال مبتال به  وDayalu مشابهی که 
ناروانی  بسامد باالی لکنت انجام دادند نیز نتایج حاکی از،

بود  ها کلمه نسبت به فهرست ها کلمه شبه گفتار در فهرست
در زمینه بسامد وقوع انواع ناروانی گفتار در تکلیف (. 7)

خواندن در افراد دارای لکنت نیز مطالعاتی انجام شده است، 
. اشاره کرد  Wijnen و Vasic توان به پژوهش  که می
ها بسامد  ها نشان داد در تکلیف خواندن کلمه های آن یافته

ی گفتاری بیش از تکرار و وقوع ناروانی از نوع گیر در صداها
 (.49)باشد  گویی می کشیده

شناختی مانند معنی کلمه  با وجود اهمیتی که تأثیر عوامل زبان
بر بسامد ناروانی گفتار در افراد بزرگسال دارای لکنت دارد، 
تاکنون تحقیقی در این زمینه در داخل کشور انجام نشده 

ان فارسی با سایر بنابراین با توجه به تفاوت ساختاری زب. است
ای مناسب در این زمینه، ضرورت  ها و عدم وجود مطالعه زبان

در مطالعه حاضر ضمن . انجام چنین پژوهشی آشکار است
ها، تأثیر معنی کلمه بر  کلمه ها و شبه طراحی فهرست کلمه

بسامد ناروانی گفتار در افراد بزرگسال دارای لکنت مورد 
 . بررسی و مقایسه قرار گرفت

 

 ها واد و روشم
 و مقطعی صورت به حاضر تحلیلی -توصیفی پژوهش
فرد بزرگسال دارای لکنت  41 .است شده انجام ای غیرمداخله

 دسترس در های از میان آزمودنی ساده غیراحتمالی صورت به
تعداد نمونه با استفاده از فرمول . مورد بررسی قرار گرفتند

و میزان  4/44معیار آماری که در زیر آمده است و با انحراف 
 . گردید که مطابق مطالعات انجام شده است محاسبه 0خطای 

n= 
   

 

 
 

   

   

 توانبخشی، دانشکده گفتاردرمانی درمانگاه افراد مورد مطالعه از
 آن به وابسته های درمانگاه و پزشکی ایران علوم دانشگاه
 دامنه معیار ورود افراد به مطالعه شامل؛ داشتن. شدند انتخاب
آن، داشتن حداقل سطح تحصیالت  از بیش و سال 16 سنی
رشدی در فرد بود، که تشخیص این مورد  وجود لکنت دیپلم و
مصاحبه حضوری،  از استفاده محقق این مطالعه با توسط
 9 لکنت شدت فردی و ابزار سنجش اطالعات برگه تکمیل
(SSI-3) (9) از دیگر معیارهای ورود به مطالعه. انجام شد 

 و شناختی روان شنوایی، نورولوژیکی، عدم وجود مشکالت
 نداشتن فرد، پزشکی سابقه در زبان و گفتار اختالالت سایر

 برنامه آخرین از ماه 9 از یا گذشتن بیش و سابقه درمانی
تمایل به ادامه همکاری  که فرد در صورتی. فرد بود درمانی
در مطالعه حاضر از دو فهرست . اشت از مطالعه خارج گردیدند

کلمه بودند استفاده شد که برای  شبه 06کلمه و  06که شامل 
سه )کلمه  496اهداف پژوهش، بدین شرح طراحی شدند؛ ابتدا 

با در نظر گرفتن ( چه در فهرست نهایی وجود داشت برابر آن
 : های زیر تهیه گردید ویژگی
ساده و )برگیرنده ساختارهای هجایی متنوع ها در  کلمه -4

ها به لحاظ طول  کلمه -1، (43)در زبان فارسی باشند ( دشوار
ها دارای  کلمه -9و ( هجایی 0تا  4)متفاوت باشند 

( به ویژه در هجای آغازین)های متنوع زبان فارسی  همخوان
ها برای تعیین روایی محتوایی و  سپس فهرست کلمه. باشند
شناس گفتار و زبان  آسیب 9کلمه در اختیار  06انتخاب 
ها درخواست شد  از آن. شناس قرار داده شد نظر و زبان صاحب
ها  ها را بر اساس رایج و پربسامد بودن واژه ترین کلمه مناسب

 ولی است مفید است، ضروری»گزینه  و با در نظر گرفتن سه
سپس با  .انتخاب کنند «نیست ضروری و نیست ضروری

 روایی شاخص ،Lawasche استفاده از روش
 برای بعد مرحله در(. 4جدول )محاسبه شد  (CVI)محتوایی
 هجایی ساختار و طول در که ها کلمه شبه فهرست ساخت
 قرار نظر مد زیر معیارهای بودند ها کلمه فهرست مشابه
. ها واکه تغییر -1 و ها همخوان در کامل مشابهت -4 گرفت؛

ها دوبار به فاصله  کلمه ها و شبه در انتها آزمون فهرست کلمه
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فرد دارای لکنت بزرگسال اجرا شد و  41یک هفته بر روی 
و ثبات ( نسبی و مطلق)پایایی آزمون با روش تکرارپذیری 

 (. 9و  1جدول )درونی بته دست آمد 

 

 هاكلمه فهرست محتوايی روايی شاخص. 1جدول 

 CVI هاي هجايیگروه

 99/6 هجایی تک

 97/6 هجایی دو

 90/6 هجایی سه

 94/6 چهارهجایی

 99/6 هجایی پنج

 99/6 کل

 

 

 

 تكرارپذيري روش به آزمون پايايی بررسی نتايج. 2جدول 

-ضريب  هافهرست

 همبستگی

ICC SEM 

 60/4 34/6 90/6 هاکلمه

 43/4 31/6 36/6 هاکلمهشبه

 10/4 30/6 34/6 کل

 

 بررسی پايايی به روش ثبات درونی. 3جدول 

 α هافهرست

 74/6 کلمه

 39/6 کلمهشبه

نامه توسط هر یک از  ابتدا برگه رضایتبرای اجرای پژوهش، 
اطالعات . ها برای شرکت در مطالعه تکمیل شد آزمودنی

ها با تکمیل برگه  فردی مورد نیاز برای هر یک از آزمودنی
برای تأیید وجود لکنت فرد از . اطالعات فردی به دست آمد
برای این . استفاده شد( SSI-3) 9ابزار سنجش شدت لکنت
 166ها متن  نمونه گفتاری، آزمودنی منظور ضمن تهیه

در مرحله بعد برای . (16)آفرین را خواندند  ای معلم نقش کلمه
تعیین تأثیر معنی کلمه بر بسامد ناروانی گفتار دو فهرست 

کلمه  شبه 06کلمه و  06تهیه شده در این پژوهش، که شامل 
. ها قرار گرفتند بودند به صورت تصادفی در اختیار آزمودنی

های  راد مورد مطالعه هر دو فهرست را بدون استفاده از روشاف
 ضمن. تسهیل روانی گفتار و به صورت انفرادی خواندند

 و شنیداری بالینی های نشانه ضبط منظور به آزمون اجرای
 این در. شد استفاده تصویری و صوتی ضبط از بینایی لکنت
 دی  پی وی مدل سامسونگ برداری فیلم دوربین پژوهش
 دستگاه و( SAMSUNG VP – DX 10) 46ایکس
 Kingston) 361 دی وی دی مدل کینگستون صدا ضبط

voice recorder DVD 902  )گرفت قرار استفاده مورد. 
 از قبلی شناخت بدون زبان، و گفتار شناس آسیب سپس دو
نوبت جداگانه، با فاصله زمانی بیش از  9 در ارزیابی، مورد افراد
 و ها فیلم یکدیگر، از اطالع بی و انفرادی صورت به دو روز،

هر . دادند قرار بازبینی و بررسی مورد را صدا های نمونه
گویی و  تکرار، کشیده های هجایی که با یکی از انواع ناروانی

گردید به عنوان هجای دارای لکنت شناخته و  گیر، بیان می
 یا و درصد موارد پنجاه در که ناروانی یک نوع. شد شمرده می
 گرفته نظر در غالب ناروانی عنوان به بود افتاده اتفاق بیشتر
  .شد

 SPSS آماری  افزار نرم از استفاده ها با تجزیه و تحلیل داده
ها از  ابتدا برای بررسی توزیع نرمال داده. انجام شد 40نسخه 

-Kolmogorov)آزمون اسمیرونوف کولموگروف 

Smirnov ) تعیین وجود تفاوت استفاده شد و سپس برای
ها  کلمه ها و شبه بین میانگین بسامد ناروانی در فهرست کلمه

 .استفاده گردید( Paired t-test)از آزمون تی تست زوج 
 پژوهش در ها آزمودنی شرکت اخالقی؛ اصول رعایت برای
 کنندگان شرکت از شد، انجام کتبی نامه رضایت با و اجبار بدون
 شخصی اطالعات نشد، یافتدر ای هزینه هیچ پژوهش در
 بود تهاجمی غیر و ایمن کامالً آزمون ماند، باقی محرمانه افراد
 توضیحات کنندگان شرکت به آزمون اجرای نحوه مورد در و
 .شد داده الزم
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 ها يافته
 1مرد و  41)فرد بزرگسال دارای لکنت  41در مطالعه حاضر 

مورد  13/0و انحراف معیار  39/11با میانگین سنی ( زن
ها به  حداقل و حداکثر سن آزمودنی. بررسی قرار گرفتند

ها دارای حداقل  سال بود و تمام آزمودنی 93و  16ترتیب 
 . سطح تحصیالت دیپلم بودند

 شده ارائه 4 جدول در محتوا یروای شاخص به مربوط نتایج
. بود 99/6 با برابر ها کلمه فهرست برای میزان این که است،
 و نسبی تکرارپذیری روش به پایایی آزمون مقدار همچنین
 درونی ثبات روش به و 10/4 و 30/6 با برابر ترتیب مطلق به
 ها کلمه شبه فهرست برای و 74/6 با برابر ها کلمه فهرست برای
  (.9 و 1 جدول) بود 39/6 با برابر

 فهرست در ها ناروانی بسامد معیار انحراف و میانگین مقایسه
 نتایج. است شده داده نشان 1 جدول در ها کلمه شبه و ها کلمه
 فهرست در ناروانی بسامد دهد، میانگین جدول نشان می این
 از .باشد می 67/99 ها کلمه شبه فهرست در و 73/7 ها کلمه
 در است، ها ناروانی انواع بسامد توصیفی آمار نتایج دیگر
 ناروانی بسامد بیشترین میانگین ها کلمه شبه و ها کلمه فهرست
 این بسامد میانگین که بود، گفتاری صداهای در گیر به مربوط
 در و( درصد 00/34) 41/7 ها کلمه فهرست در ناروانی نوع

همچنین . بود (درصد 01/70) 41/13 ها کلمه شبه فهرست
گویی در  کمترین میانگین بسامد ناروانی گفتار مربوط به کشیده

صداهای گفتار بوده که میانگین بسامد این نوع ناروانی در 
ها  کلمه و در فهرست شبه( درصد 71/9)13/6ها  فهرست کلمه

 (.0جدول)بود ( درصد 00/0) 06/1

 
 ها در افراد بزرگسال دارای لکنت توسط آزمون کلمه ها و شبه ه میانگین بسامد ناروانی در فهرست کلمهمقایس .4جدول 

Paired t-test 

 p مقدار           tمقدار            آزادی درجه         ها میانگین تفاوت  معیار انحراف        میانگین      فهرست نوع 

 *333/3 27/30 30    82/03   97/6 97/9    کلمه

 97/33 39/02  کلمهشبه

 فهرست دو بین دار معنی تفاوت* 

 

 آزمون توسط لکنت دارای بزرگسال افراد ها درکلمهشبه و هاکلمه فهرست در ناروانی انواع بسامد میانگین مقایسه. 7جدول 

 Paired t-test 
 p مقدار    t  ها       درجه آزادي      مقدار انحراف معيار     تفاوت ميانگين(        درصد)نوع نارواني                      ميانگين

 *333/3 04/4 30 39/6                    94/3         (68/4) 06/3 کلمه فهرست در تکرار

 73/7        (22/36) 40/6 کلمهشبه فهرست در تکرار

 878/3   37/3   30 83/8                     46/3         (98/0) 87/3 کلمه فهرست در گوییکشیده

 20/6        (76/6) 73/8 کلمه شبه فهرست در گوییکشیده

 *333/3   30/7 30 33/88                   84/6        (67/73) 34/9 کلمه فهرست در گیر

 86/33       (74/96) 34/87 کلمهشبه فهرست در گیر

فهرست دو بين دار نوع ناروانيمعني تفاوت* 

 
ها که توسط آزمون  با توجه به توزیع نرمال داده

Kolmogorov-Smirnov ( در فهرست کلمه ها

499/6=p 166/6ها  کلمه و در فهرست شبه=P  )،تأیید شد 
 میانگینداد، بین  نشان  Paired t-testنتایج حاصل از 

ها تفاوت  کلمه شبه و ها کلمه فهرست در ناروانی بسامد



     

 الهام معصومي و همكاران …نارواني گفتار  بسامد معني كلمه بر تأثير

 

 

 

 2991 مهر و آبان/ 4شماره  /9سال  /پژوهش در علوم توانبخشی 520

 همچنین مقایسه میانگین (.p=666/6) دار وجود دارد معنی
 و ها کلمه فهرست بین داد؛ نشان ناروانی انواع بسامد
گفتاری  صداهای در گویی کشیده نوع از ناروانی ها، کلمه شبه

تکرار  در اما(. p=101/6)نبود  داری معنی تفاوت دارای
(664/6=p )گفتاری  صداهای در گیر و(666/6=p )

 .(0جدول )داشت  وجود دار معنی های تفاوت

 بحث
 بسأامد  حاصل از بررسی تأأثیر معنأی کلمأه نشأان داد،     نتایج
 بأیش  داری طور معنی ها به کلمه شبه فهرست در گفتار ناروانی
 مطالعأه  هأای  یافتأه  بأا  نتأایج  ایأن . است ها کلمه فهرست  از

Hedge و Packman هأا  آن کنأد،  مأی  مطابقت همکاران و 
 ها کلمه شبه حاوی های جمله در را گفتار ناروانی بسامد افزایش
 .(40،47)کردند  گزارش ها کلمه حاوی های جمله با مقایسه در

 و Dayalu مطالعه نتایج با  حاضر مطالعه های یافته همچنین
 را گفتأار  ناروانی بسامد افزایش ها آن دارد، همخوانی همکاران
 نشأان  هأا  کلمأه  بأا  مقایسأه  در ها کلمه شبه خواندن تکلیف در

 گفتأار  ناروانی بسامد حاضر پژوهش در وجود این با. (7)دادند 
 باال در شده ذکر های مطالعه از بیش ها کلمه شبه و ها کلمه بین
هأا   محأرک  در تفأاوت  دلیأل  به تواند می اختالفی چنین .است
های  ها در پژوهش کلمه ها و شبه استفاده از متن خواندن کلمه)

هأأا و  ارائأأه کلمأأه)هأأا  آن ارائأأه شأأیوه در تنأأوع ،(ذکأأر شأأده
/ بافأت  و (های ذکر شأده ها توسط رایانه در پژوهش کلمه شبه
هأا در فاصأله زمأانی    کلمهشبه ها وارائه کلمه)گفتاری  سرعت

 را گفتأاری  تکأالیف  که باشد (های ذکر شدهمعین در پژوهش
 توجه با اختالفی چنین عالوه بر این، .دهند می قرار تأثیر تحت
 بأر  هأا  کلمأه  شأبه  و هأا  کلمه انتخاب در پژوهش این دقت به

 هجایی، تنأوع در سأاختار   0 تا 4طول کلمه از  اساس تنوع در
 تعأداد  گأرفتن  نظر در همچنین در واج آغازین و هجایی، تنوع
 گروه هر برای ها به لحاظ آماری کلمه شبه و ها کلمه از مناسب
و همکاران  Howellای  در مطالعه .است توجیه قابل هجایی،
 دشأواری  تعیأین  در مهأم  عوامل از کلمه نوع نمودند، پیشنهاد
 صأورتی  در(. 44)اسأت   حرکتی های طرح اجرای و ریزی طرح
 توالی باشد، داشته را آن تلفظ سابقه و آشنا فرد برای کلمه که
 حافظأه  از کلمأه  آن بأا  مرتبط حرکتی الگوهای و شناختی واج

 صأورت  در امأا . شأوند  مأی  اجأرا  سرعت به و بازیابی مربوطه

 رمزگأأذاری بأأه نیأأاز فأأرد ،(کلمأأه شأأبه) کلمأأه بأأودن ناآشأأنا
 افأراد  در(.14)دارد  جدید حرکتی الگوهای ایجاد و شناختی واج
( 49)کنأد   شأناختی  واج سیسأتم  وجود دلیل به لکنت به مبتال
 جدیأد  حرکتأی  الگوهای ایجاد و شناختی واج رمزگذاری فرایند
 سأبب  وضأعیتی  چنأین . است همراه تأخیر با ها کلمه شبه برای
 اجأرای  و شأناختی  واج رمزگأذاری  بأین  همزمأانی  عأدم  ایجاد
 نأاروانی  باالی بسامد صورت به که گردد، می حرکتی الگوهای
  .کند می پیدا نمود ها کلمه به نسبت ها کلمه شبه در گفتار
 در هأا  کلمأه  شبه در گفتار ناروانی بسامد افزایش این، بر عالوه
 های شیوه در تفاوت دلیل به رسد می نظر به ها، کلمه با مقایسه
 نسأبت  ها کلمه در اجرا و بازیابی دسترسی، برای استفاده مورد
 رمزگأذاری  و رمزگشأایی  همچنأین . (7)باشأد   ها کلمه شبه به
 کأه  اسأت  هأا  کلمأه  از متفأاوت  هأا  کلمأه  شبه در شناختی واج
 تحأت  لکنأت  دارای افأراد  در را گفتأار  ناروانی بسامد تواند می
 هأا  کلمأه  بأا  مقایسأه  در هأا  کلمأه  شبه در زیرا. دهد قرار تأثیر
 و گأردد  مأی  حأذف ( کلمأه  معنأی )معنأایی   محتأوای  بازیابی
 انجأام  هأا  کلمأه  شأبه  داد بأرون  بأرای  شأناختی  واج رمزگذاری
 رمزگأذاری  فراینأد  نمأود،  بیأان  تأوان  مأی  بنأابراین . شأود  می
 خوانأدن  از تر پیچیده بسیار ها کلمه شبه خواندن در شناختی واج
 .(41)باشد  می ها کلمه
 ناروانی باالی بسامد مطالعه این در توجه قابل نکات دیگر از  
 فهرسأت  دو از یأک  هأر  در گفتأاری  صأداهای  در گیر نوع از
توانأد بأه علأت     ای می چنین یافته .است ها کلمه شبه و ها کلمه

میزان باالی استفاده از صأداهای انسأدادی نسأبت بأه سأایر      
ایأن  . ها انتخاب شده باشأد  کلمه ها و شبه صداها در آغاز کلمه

 دارد، همخأوانی  Wijnen و Vasic مطالعأه  نتأایج  بأا  یافته
 وقأوع  نمودند، پیشنهاد آمده به دست اطالعات تفسیر در ها آن
 توانأد  مأی  هأا  آن اصأالح  و شناختی واج خطاهای باالی میزان
بأا   ای یافتأه  چنین (.49)باشد  گیر نوع از ناروانی افزایش دلیل
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بأر طبأق   . نیز قابل توجیه اسأت  EXPLANتوجه به نظریه 
 ممکأن  باشد دشوار واحدی ریزی طرح که این نظریه هنگامی

 آغأاز  زمأانی  آن اجأرای  و گیأرد،  قرار زمانی فشار تحت است
 شأرایطی  چنأین  در. اسأت  آماده طرح از بخشی تنها که گردد
 بأه  طأرح  ادامأه  شأدن  آماده زمان تا گفتار تولید است ممکن
 سبب گویند که می« به تأخیراندازی»افتد، به این روند  تعویق
 در مکث و اندازی میان به کلمه، کل تکرار نوع از ناروانی وقوع
 داشأتن  بأا  توانأد  مأی  فرد از سوی دیگر. شود می گفتار جریان
باشد، این وضأعیت   داشته گفتار تداوم در سعی طرح از بخشی
 تکأرار  نأوع  از ناروانی وقوع نامند که موجب می« پیشروی»را 

 صأأداهای در شأأدگی قفأأل و گأأویی کشأأیده کلمأأه، از بخشأأی
 وجأود  احتمال این فوق نظریه اساس بر (.3)گردد  می گفتاری
 بأودن  غالأب  دالیأل  از یکأی  نیأز  حاضأر  مطالعه در که، دارد
 حاصأل  هأا،  کلمه شبه و ها کلمه فهرست در گیر نوع از ناروانی
 از بخشأی  بأه کأارگیری   با گفتار جریان ادامه برای افراد سعی
 افأراد  نمأود  بیأان  تأوان  می صورت این در. باشد گفتاری طرح
 بأه  پاسأخ  در کلأی  طأور  بأه  پأژوهش  ایأن  در مطالعأه  مورد

 ممکأن  باشد می دشوار ها آن حرکتی ریزی طرح که واحدهایی
 نظأر  بأه  همچنین .باشند کرده استفاده پیشروی شیوه از است
 گفتأاری  صأداهای  در گیر نوع از ناروانی درصد باالی رسد می
ها، بأر اسأاس    کلمه شبه فهرست به نسبت ها کلمه فهرست در
بأر   .باشأد  توجیأه  قابل  EXPLANو نظریه  Leveltمدل 

گوینده پس از ایجاد پیام بأه   Leveltاساس مدل تولید گفتار 
پردازد و بروز خطا و سأایر   داد گفتاری خویش می بازبینی برون

مشکالت مربوط به ارسال گفتار را مورد بررسأی و بازشناسأی   
بازبینی گفتار به عنوان تالش بأرای   در این مدل. دهد قرار می

بدین ترتیب (. 49)شود  اصالح پنهان یا آشکار خطا معرفی می
هأا   کلمأه  شأناختی در شأبه   توان بیان نمود افزایش بار زبان می

موجب کاهش توجه فرد به بازبینی گفتار، در پأی آن کأاهش   
 نهایأت  در و گیر نوع از ناروانی کمتر وقوع اصالح پنهان خطا،

 بأا  مطأابق  کأه  شأود،  مأی  گفتاری طرح تر آهسته بندی فرمول
 در)بخشأأی از کلمأأه  تکأأرار افأأزایش ، EXPLAN نظریأأه
 .افتد می اتفاق( گیر نوع از ناروانی با مقایسه

 گيري نتيجه
به طور کلی نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، در افراد دارای 

ها به  مهکل لکنت بزرگسال بسامد ناروانی گفتار در فهرست شبه
ای  چنین یافتأه . ها است داری بیش از فهرست کلمه طور معنی
شأناختی بأه خصأو      تواند به دو علأت باشأد؛ بأار زبأان     می

هأا بأه دلیأل حأذف      کلمأه  شأناختی در شأبه   های واج پردازش
هأا اسأت، کأه منجأر بأه عأدم       بازنمایی معنایی بیش از کلمه
هأای   شأناختی و اجأرای طأرح    همزمانی بأین رمزگأذاری واج  

گردد و زمینه را برای بروز نأاروانی گفتأار در افأراد     حرکتی می
همچنأین حأذف معنأای کلمأه در     . کند دارای لکنت آماده می

هأایی کأه بأرای دسترسأی،      گأردد روش  ها سبب می کلمه شبه
گیرنأد،   ها مأورد اسأتفاده قأرار مأی     کلمه بازیابی و اجرا در شبه
چنأین اختالفأی   هأا داشأته باشأد کأه      تفاوت اساسی با کلمأه 

هأا در مقایسأه بأا     کلمأه  تواند علت افزایش ناروانی در شبه می
بأا توجأه بأه نتأایج  پأژوهش حاضأر پیشأنهاد        . ها باشد کلمه
ریأزی   شناسان گفتار و زبان در ارزیأابی و طأرح   شود آسیب می

روند درمأانی در افأراد دارای لکنأت تأأثیر ایأن عامأل زبأان        
  .شناختی را مورد توجه قرار دهند

 

 ها محدوديت
در پژوهش حاضر به دلیل استفاده از ضأبط تصأویری برخأی    

ها حاضر به ادامه همکأاری نبودنأد، بأرای رفأع ایأن      آزمودنی
 عأدم  همچنأین  .شدند جایگزین جدید هایآزمودنی محدویت
 بأرای  درمانی مراکز برخی در صدا بدون و مناسب مکان وجود
 حاضأر بأود، کأه   های پژوهش آزمون از دیگر محدویت اجرای
 در شأاغل  زبأان  و گفتأار  شأناس آسأیب  همکاری با مورد این
 شد برطرف درمانی مرکز مدیریت با هماهنگی و درمانی مراکز
 اختیأأار در گفتاردرمأأانی واحأأد متعلأأق هأأایاتأأاق از یکأأی و

 .گرفت قرار گرپژوهش
 

 پيشنهادها
رسد، متغیرهایی ماننأد زمأان و سأرعت خوانأدن از      به نظر می

هأا و   عوامل اثرگذار بر بسامد ناروانی در تکلیف خوانأدن کلمأه  
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تواند مورد بررسأی قأرار    کلمه باشد که در مطالعات آتی می شبه

 . گیرد

 تشكر و قدردانی
بررسی تأثیر »نامه با عنوان این پژوهش حاصل بخشی از پایان

ها بر بسامد  کلمه ها و شبه هجایی کلمه طول و ساختار
در مقطع کارشناسی « ها در لکنت رشدی بزرگساالن ناروانی
باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام  ارشد می

 خود صمیمانه قدردانی و تشکر مراتب نویسندگان. شده است
کننده در این پژوهش،  را از کلیه افراد دارای لکنت شرکت

درمانگاه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم 
های وابسته به آن و تمامی عزیزانی  پزشکی ایران و درمانگاه

 .دارند که در این پژوهش همکاری کردند، ابراز می
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Abstract   
 
Introduction: Stuttering is one of the most prevalent speech and language disorders. 

Symptomatology of stuttering has been surveyed from biological, developmental, 

environmental, emotional, learning and linguistic viewpoints. Literature shows that "word 

meaning" as a linguistic feature may influence the frequency of disfluency. Therefore, the aim 

of this study was to determine the effect of word meaning on disfluency frequency in adult 

with developmental Stuttering. 
Materials and Methods: In this cross- sectional descriptive- analytic study, 14 adults who 

stutter (12 males and 2 females) with the mean age of 24.93 years participated. disfluency 

frequency was evaluated by asking the subjects to read two lists, one of which contained 60 

words and the other 60 non- words. The words were selected based on various Persian 

syllable structures. The obtained data were statistically analyzed through paired t-test using 

SPSS software. 

Results: The results of this study showed that there was significant difference between the 

frequency of disfluency in word and non-word reading tasks (p<0.05). 

Conclusion: The findings of this study indicate a significant increase in frequency of 

disfluency on non- words than on real words. According to the results, it seem that the 

phonological encoding process of non- word reading must be much more complex than that 

of real-word reading in the sense that semantic content retrieval (word meaning) is missing in  

non- word reading. 

Keywords: Developmental stuttering, adult, non-word, word meaning 
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