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  مند تأثير افزايش سن بر سرعت توليد و سرعت گفتار: يك مرور نظام
 

 3ليال قسيسين، 2، فاطمه ابناوي1معصومه ساماني

  
  چكيده
هاي بازخوردناتومي و فيزيولوژي سيستم توليد گفتار، آ . اين تغيير در نتيجه تغييراتي است كه درنيستتغيير در توليد گفتار افراد سالمند دور از انتظار  :مقدمه

سرعت بر  رود كه  شود، انتظار مي عصبي مي هايمنجر به كندي فرايند ،جايي كه سالمندي طبيعي دهد. از آن حسي، كنترل حركتي و پردازش مركزي گفتار رخ مي
  .بودمند، بررسي تأثير سن بر سرعت توليد و سرعت گفتار  نظامي مروراز انجام اين مطالعه هدف  نيز اثر بگذارد. گفتار و توليد

 Googleهاي اطالعاتي  در پايگاه »Articulation rate« و» Speech rate« هاي عبارت در تركيب با »Elderlyو  Aging« هاي  كليد واژه ها: روشمواد و 

Scholar، PubMed ،Scopus و Web of Science مورد جستجو قرار گرفت 2016(زمان آغاز به كار در اين حيطه) تا  1959ي ها در بازه زماني سال.  
در  )،EBM Resources )Evidence-based medicine resources طبق مقياسمقاالت يافت شده  .گرديدمقاله انتخاب  15 ،اساس معيارهاي ورود و خروج بر :ها يافته

مطالعات نشان دادند كه با افزايش سن، سرعت  اغلب. داشتن خوانيمقاله با ساير مقاالت هم 4. از بين مقاالت بررسي شده، نتايج گرفتندشواهد قرار  سومسطح 
  .يابد گفتار و سرعت توليد كاهش مي

  .كاهش يابدنيز سرعت گفتار و سرعت توليد  كه رود ظار مينتسالمندي، اهاي شناختي در دوران  دليل تغييرات آناتوميكي و كاهش ظرفيته ب گيري: نتيجه
  سالمندي، سرعت گفتار، سرعت توليد ها: كليد واژه

  
ي پژوهش در علوم توانبخش. مند تأثير افزايش سن بر سرعت توليد و سرعت گفتار: يك مرور نظام .ساماني معصومه، ابناوي فاطمه، قسيسين ليال ارجاع:

  116- 124): 2( 12؛ 1395
  

 10/3/95تاريخ پذيرش:   25/1/1395تاريخ دريافت: 

 

  مقدمه
هاي پزشكي و افزايش اميد به  سطح بهداشت و مراقبتباال رفتن به دليل 

افراد سالمند مواجه است. اين رشد كنوني جهان با افزايش ، جمعيت زندگي
. كشور ايران نيز از اين قاعده )1( طلبد اي را مي ي ويژهتخدمات مراقب ،جمعيت

  ميليون نفر  6، بيش از 1390سرشماري سال مطابق با مستثني نيست. 
 دهند. بر تشكيل مي سال 60 بيشتر از درصد) از جمعيت ايران را افراد 2/8(

رشد  1419ايران از سال  ان درجمعيت سالمند ،ملليال اساس برآوردهاي بين
خواهد يافت و تا سال  يتري نسبت به ساير نقاط و حتي ميانگين جهان سريع
 5تا حتي و  بيشتر خواهد شد نيز جهانان از ميانگين رشد جمعيت سالمند 1424
. اين )2( خواهد گرفت هم سبقتآسيا نرخ افزايش سالمند در از  آينده،سال 

تغييراتي كه در افزايش جمعيت سالمند، نياز فوري براي مطالعات بيشتر در زمينه 
در رفتارهاي تغييرات و چگونگي تأثير اين افتد  اتفاق ميروند طبيعي افزايش سن 

  ).3سازد ( ارتباطي را آشكار مي
سيستم كه دهد  با افزايش سن، تغييرات زيادي در بدن انسان رخ مي

). تغيير در توليد گفتار در طول زندگي در 4( باشد نمي مصون ها آن زا گفتاري نيز

آناتومي،  درو نيز تغييرات گفتار و زبان مركزي نتيجه تغيير در سيستم پردازش 
تغييرات ). از جمله 5( دهد كنترل حركتي رخ ميو  حسي بازخوردفيزيولوژي، 

تغيير در حجم عضالت دخيل در گفتار به ويژه زبان است كه سبب ، ساختاري
ديگر تغييرات مرتبط با سن در توليد گفتار، . )6(شود  كاهش سرعت گفتار مي
سالگي، با  40هاي مختلف، وزن مغز پس از  . بنا بر يافتهماهيت نورولوژيك دارد

  يابد و سرعت اين كاهش پس از  درصد در هر دهه كاهش مي 5سرعت 
كاهش سرعت انتقال عصبي در  ). همچنين،7( كند سالگي افزايش پيدا مي 70

سيستم عصبي  هاي عصبي انتقال دهندهسيستم عصبي محيطي و كاهش 
. اين تغييرات گفتاري )8( شود منجر به تغيير در سرعت توليد گفتار مي ،مركزي

  ).9باشد ( ناشي از افزايش سن، براي شنونده نيز قابل درك مي
كنترل  چرا كه دور از انتظار نيست؛بندي گفتار  افزايش سن، تغيير در زمان با
كفايت كفايت فرايندهاي عصبي از جمله و به است  امري چندگانهگفتار 
و نيز ويژگي ساختارهاي كنترل  ها ريزي و حركت توليدگرها و اجراي آن برنامه

منجر به كندي  ،جايي كه سالمندي طبيعي از آنو  ها بستگي دارد كننده آن
رود كه واحدهاي گفتاري به صورت  شود، انتظار مي فرايند عصبي مي
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5(كند  هش پيدا مي
عت حركات توليدگر
حركات عمودي لب ر

MATL گيري اندازه
ش سن، به طور معني

وهش در علوم توانبخشي

based medicine

ن بر سرعت گفتار و س
گيري ك و نتيجه مود

يابد د كاهش مي
فرد 128 گفتار در 

كه كاهش سرعت د
لكه براي تعداد هجاه

سرعت گفتار واران 
ند و به اينسي نمود

د دارد و جوانان نس
ني در سرعت گفتار ف

سا همچنين،دند و 
هاي بزرگسال ر گروه

سالگي و در ب 40ر 
فزايش سن، سرعت

در مط Bona. )14(رد 
برمورد سرعت گفتار

ن متني كه گوش د
سر ي از بيشتر بودن

افراد سنسبت به وانان 
Bil و همكاران تأثير

سا 18-93كنندگان 
اده (كه حداقل دو

ليف متفاوت بود) اس
ركات گفتاري كاهش

ها حاكي از آن بو ه
داري كا ه طور معني

S تأثير سن بر سرع
ها ح يين نمودند. آن

LABافزار  ده از نرم

ها با افزايش ش گفته
   ).9ش يافت (

w  
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EB )e resources

O’Neill  سنتأثير
مقايسه نم هسال 51-

ر و سرعت توليد
Martins V ،سرعت

ك حاكي از آن بودها
بل ،د كلمات در دقيقه

Jacewicz و همكا
سال بررس 20-91ي

هي بر سرعت توليد
تري دارند. تفاوت سن

خواند هاي سني مي ه
داري كندتر از ساير ي

تار درسرعت گف ب،
رسد و پس از آن با اف

را دار مقدار خود رين
ر سرعت توليد و س
انگيخته، به ياد آورد

حاكيهي بود. نتايج 
در جوهاي گفتاري  ت

lodeau-Mercure

ري را در شركت ك
ف تكرار هجاي سا
يده (كه هر سه تكل

ش سن، صحت حري
ش بيشتر بود. يافته
كرد كنترل حركتي به

Dromey  وScott

سال را تعي 20-70ي
صدا با استفاد دن بي

جه رسيدند كه ديرش
عت حركات لب كاهش

(C
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سني
خواند
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مرور نظامند 
كارآزمايي هاي باليني فراتحليل
 تصادفي
(ohortت هم گروهي 

طالعه هاي مورد شاهدي

مقطعي  مطالعه هاي

(eriesي، سري بيماران 

ي، نظر متخصصان،  نقل ق

ir

s مقياست بر اساس

سال 80- 91و  65-
و بدون نظر گرفتن

داد كه با افزايش سن
 گفتار محاوره چه با
ي سني مختلف، تفاو

راسرعت گفتار  ان،
سا 70-93سني  ف

ت و گفتار محاوره بو
ن Quene). 10( دهد

سال مو 45 و باالي
به طور قاب ،تر  مسن

كنند و اي ر توليد مي
ن كاهش سرعت آنقد

 
 در متغيرهاي صوت

كه  نتيجه رسيدند
Smith ن و همكاران

تكليف تكرار جمالت
كه ديرش جمالت

ندان تمايل به سرعت
Duchin و Mysak

مندان در گروه سن
ز گروه پيرتر و گر

الت، كلمات و واحدها
تحقي نمودند. نتايج ن

 ديرش جمالت، كلما
اي زيرمجموعه كاران

شد تا سن گويندگان
خ مهمي در پي بردن

  .)22( ت

مطالعات

مط

گزارش موردي

اطالعات زمينه اي

بندي مقاالت  طبقه

-75 هاي سني  گروه
 در دو حالت با در ن

نشانمطالعه وي ج 
اما سرعت ،يابد ش مي

هاي ها در بين گروه ث
 Saunders و همكار

طيفمرد در  78ل و
دن گروهي از جمالت
د ت گفتار را تغيير نمي

سال 40ه سني زير
كه افراد زارش كرد

تر  به گويندگان جوان
اما اين ،شود تر مي سن
).18ايجاد كند ( ي را

ن را با مردان جوان
كردند و به اينسه 

.)19يابد ( كاهش مي
از ت وقرار دادند سي

نان حاكي از آن بود
سالمن جوانان است و

nپژوهش  ).20(ند 

ميانساالن و سالم 
تر ا سريع ،تر  جوان
  ).21( ندنك ت مي

ديرش جمال لعه خود،
تعيينن مرد توليد شد،

كاهش در ،سالمندان 
Harnsberge و همك

ش خواستدرها   از آن
كه سرعت گفتار سرنخ 

رعت گفتار همراه است

 ليد و گفتار

. سطوح2شكل 

زن در 40ت گفتار 
سرعت خواندن .داد

ها محاسبه شد. نتايج
گفتار محاوره كاهش

ه ا و چه بدون مكثه
s ).3ي را نشان نداد (

سال 65- 103سني  
 گفتاري شامل خواند

كه سن، سرعت  بود
نفر در دو گروه 160 

او گزا پژوهش تايج
نسبت ب يتر طوالني

ت كندتر در افراد مس
يدار يري تفاوت معن

Hanle مردان مسن
سرعت گفتار مقايس
ت گفتار به تدريج كا

بررسمورد ت گفتار را 
مطالعه آن. نتايج ودند

درصد بيشتر از ج 22
سبت به جوانان دارند
گفتار در جوانان،

كه گروه رش كرد
از گروه پيرتر صحبت

H در مطالع و همكاران
ط جوانان و سالمندان

؛ به طوري كهشان داد
erدر مطالعه دادند.  

ه وي به شنوندگان ارا
كگرديدمشخص يت، 

ش سن با كاهش سرع

  

سن و سرعت تول

118

Harris سرعت
قرار دبررسي مورد 

ه نظر گرفتن مكث
سرعت خواندن و گ
ه نظر گرفتن مكث

آماري قابل توجهي
طيفزن در  103

نمونهبررسي كرد. 
حاكي از آننتايج 

سرعت گفتار را در
بررسي قرار داد. نت
توجهي هجاهاي ط
امر منجر به سرعت
نبود كه از نظر آمار

Mysak وey

مختلف از جمله س
سرعت ،افزايش سن

تأثير سن بر سرعت
نموكلمات استفاده 

2حدود  ،سالمندان
نس يگفتار كندتر

سرعت گمقايسه 
گزا ،سال 91-21

تندتر ا نيز ميانسال
Harnsberger

در گفتاري كه توسط
تأثير سن را نش آنان،

بروزو واحدها را 
هاي گفتاري ونهنم

در نهاتخمين بزنند. 
باشد و افزايش سن مي
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و همكاران معصومه سامانيسن و سرعت توليد و گفتار

 1395119/ خرداد و تير2/ شماره12پژوهش در علوم توانبخشي/ سال

  خالصه مقاالت بررسي شده در مورد سرعت گفتار و سرعت توليد. 1جدول 

هاي  تعداد شركت كنندگان و گروه  منابع
  خالصه نتايج  روش اجرا  سني

سطح مطالعه بر 
بندي  اساس طبقه

  سطوح شواهد
Mysak و 
Hanley )19(  

البداهه با عنوانكمان و گفتار في گفتاري در خواندن متن رنگينهاينمونه سال30-62نفر در بازه سني12
ضبط شد و تعداد » دوست داريد در تابستان بيشتر چه كارهايي انجام دهيد؟«

 كلمات در دقيقه محاسبه گرديد.

سرعت گفتار در يابد و نتايج نشان داد كه با افزايش سن، سرعت گفتار به تدريج كاهش مي
  به خواندن، كاهش بيشتري دارد. گفتار محاوره نسبت

  3سطح 
 سال65-79نفر در بازه سني12
 سال80-92نفر در بازه سني12

Smith و همكاران
)20(  

مورد تحليل قرارتكرار جمالت و كلمات از هر فرداز طريقگفته200حدود سال24-27در بازه سنينفر10
  .گرفت

ودرصد بيشتر از جوانان است 22نتايج نشان داد كه ديرش جمالت در سالمندان حدود 
 .سالمندان تمايل به سرعت گفتار كندتر، نسبت به جوانان دارند

  3سطح 
 سال66-75در بازه سنينفر10

Duchin و
Mysak )21(  

كمان، توصيفاز طريق خواندن پاراگراف اول متن رنگينهاي گفتارينمونه سال21-30در بازه سنينفر15
دقيقه با موضوع  10و گفتار محاوره به مدت  Norman rockwerتصوير 

ضبط شد و  دهند، توضيح در مورد كارهاي مورد عالقه كه در تابستان انجام مي
  گرديد.تعداد هجاها در دقيقه محاسبه 

تر از گروه پيرتر تر، سريع تكليف نشان داد. گروه جواننتايج تفاوت قابل توجه متفاوتي را در سه
كردند. در مقايسه بافتي، مشخص شد كه سرعت  و گروه ميانسال تندتر از گروه پيرتر صحبت مي

  گفتار در خواندن متن، كمتر از گفتار محاوره بود.

  3سطح 
 سال45-54در بازه سنينفر15
 سال55-64در بازه سنينفر15
 سال65-74در بازه سنينفر15
 سال75-91در بازه سنينفر15

Shewan و
Henderson 

)17(  

با استفاده از تصاوير تست تشخيص افتراقي آفازيگفتار خودانگيختهنمونه سال49-40
Minnesota  قرار گرفتمحاسبه مورد و تعداد هجاها در دقيقه  گرديدضبط.  

دارياما نتايج از نظر آماري معن يابد، مينتايج نشان داد كه با افزايش سن، سرعت گفتار كاهش 
نتايج بروز ممكن است منجر به  ،قان نتيجه گرفتند كه تكاليف گفتاري مختلفقنبود. مح

  .متفاوتي شود

  3سطح 
 سال59-50
 سال69-60
 سال79-70

Harris )3(40كمان و گفتار محاوره با استفاده از تصاويرخواندن متن رنگيننمونه گفتاري در سال65-75سنيدر بازهزن
Norman rockwell  استخراج شد و سرعت گفتار در دو حالت با و بدون در
  ها بررسي شد و تعداد هجا در دقيقه محاسبه گرديد. نظر گرفتن مكث

يابد، اما سرعت ن و گفتار محاوره كاهش مينتايج نشان داد كه با افزايش سن، سرعت خواند
هاي سني مختلف،  ها در بين گروه ها و چه بدون مكث گفتار محاوره چه با در نظر گرفتن مكث

تفاوت آماري قابل توجهي را نشان نداد. به طور كلي، سرعت گفتار خودانگيخته از سرعت 
  خواندن شفاهي كمتر بود.

  3سطح 

 سال80-91در بازه سنيزن40

Saundersو
  )10همكاران (

هاي گفتاري از طريق خواندن گروهي از كلمات و نيز گفتار محاوره به مدتنمونه سال65-103در بازه سنيزن103
تر شديد، كدام جنبه از  زماني كه مسن«يك دقيقه در پاسخ به اين سؤال كه 

نوار كاست،  ، پس از ضبط شدن روي»تان بيشتر برايتان مهم است؟ زندگي
 آوانگاري و توسط دو محقق بررسي و تعداد هجا در دقيقه محاسبه شد.

نتايج تفاوت جنسيتي در سرعت گفتار را نشان نداد. همچنين، نتايج حاكي از آن بود كه سن،
  دهد. سرعت گفتار را تغيير نمي

  3سطح 
سال70-93در بازه سنيمرد78

Harnsbergerو
  )22(همكاران 

درتأثير سن را نشان داد. كاهش در ديرش جمالت، كلمات و واحدها،گيرينتايج سه اندازه كمان بررسي شد.در خواندن متن رنگينديرش جمالت، كلمات و واحدها سال21-29در بازه سنينفر14
ها  و از آن گرديده يهاي گفتاري به شنوندگان ارا اي از نمونه . زيرمجموعهمشاهده شد سالمندان

خواست شد تا سن گويندگان را تخمين بزنند. مشخص شد كه سرعت گفتار سرنخ مهمي در در
 .با كاهش سرعت گفتار همراه است،باشد و افزايش سنپي بردن به سن مي

  3سطح 

 سال74-88در بازه سنينفر16
O’Neill )23(7665و20-34نفر در دو گروه سني-

  سال 51
ها) و سرعت توليد(تعداد هجاها/ زمان كل گفتار همراه با مكثسرعت گفتار

ها) در خواندن جمالت و نيز گفتار  (تعداد هجاها/ زمان كل گفتار بدون مكث
 خودانگيخته محاسبه شد.

يابد. همچنين، در همه نتايج نشان داد كه با افزايش سن، سرعت گفتار و توليد كاهش مي
  سيار كندتر از سرعت گفتار محاوره بود.شركت كنندگان، سرعت خواندن ب

 3سطح 
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و همكاران معصومه سامانيسن و سرعت توليد و گفتار

 1395/ خرداد و تير 2/ شماره12پژوهش در علوم توانبخشي/ سال 120

 (ادامه)خالصه مقاالت بررسي شده در مورد سرعت گفتار و سرعت توليد.1جدول

هاي  تعداد شركت كنندگان و گروه  منابع
  خالصه نتايج  روش اجرا  سني

سطح مطالعه بر 
بندي  اساس طبقه

  سطوح شواهد
Quene )18( 80نفر80آلماني زبان هلند ونفر از افراد

دو گروه  از افراد آلماني زبان بلژيك در
 سال45سال و باالي40سني زير

استخراج گفتار با استفاده از مصاحبه در مورد موضوع يكسان صورت گرفت و
  براي محاسبه سرعت گفتار از ميانگين ديرش هجاها و طول عبارت استفاده شد.

تري نسبت به تر، به طور قابل توجهي هجاهاي طوالنيمسننتايج گزارش نمود كه افراد
شود.  تر مي كنند و اين امر منجر به سرعت كندتر در افراد مسن تر توليد مي گويندگان جوان

 نتايج نشان داد كه سن، تأثير قابل توجهي بر سرعت گفتار ندارد.

 3سطح 

Andradeو
Martins Vde 

)1( 

-60،79-69نفر در چهار گروه سني128
  سال 90- 99و  80- 89، 70

هجاي گفته شده تحليل و تعداد هجاها و كلمات در200سرعت گفتار بر اساس
  دقيقه محاسبه گرديد.

ها، نه تنها براي تعداد كلمات در دقيقه، بلكه براينتايج نشان داد كه كاهش سرعت در طي دهه
  تعداد هجاها در دقيقه نيز وجود دارد.

 3سطح 

Jacewiczو
 )14(همكاران 

،20-8،34-12نفر در بازه سني190
  سال 66- 91و  51- 65، 35- 50

نمونه گفتاري از طريق خواندن جمالت و گفتار محاوره استخراج شد و سپس، از
ها، سرعت گفتار و از تقسيم  تقسيم تعداد هجاها به زمان كل گفتار شامل مكث

  .ها، سرعت توليد به دست آمد مكثتعداد هجاها به زمان كل گفتار بدون 

نتايج نشان داد كه سن تأثير قابل توجهي بر سرعت توليد دارد و به طور كلي، جوانان نسبت به ساير
ها سرعت توليد بيشتري دارند. تفاوت سني در سرعت گفتار فقط براي بزرگساالن جوان كه  گروه
داري  سال كه به طور معني 66سالمندان باالي خواندند و براي  هاي سني مي تر از ساير گروه سريع

خواندند، قابل توجه بود. نتايج حاكي از آن بود كه وقتي سن  هاي بزرگسال مي كندتر از ساير گروه
رسد، مقدار افزايش  سالگي به اوج خود مي 45سالگي و در برخي مواقع  40يابد و در  افزايش مي

يابد و در  ز با افزايش سن، سرعت گفتار كاهش ميسرعت در هر سال ثابت نيست و پس از آن ني
باشد. ميزان كاهش سرعت در هر سال نيز ثابت نيست. نتايج به طور  كهنساالن كمترين ميزان مي

 باشد. كلي نشان داد كه سرعت خواندن كندتر از سرعت گفتار محاوره مي

  3سطح 

Bona )12(20گفتار خودانگيخته (صحبت در مورد زندگي و خانواده)،نمونه گفتاري از طريق سال21-32نفر در بازه سني
به دست و خواندن شفاهي  همكالمه سه نفر اند، به ياد آوردن متني كه گوش داده

از ها در هر بافت محاسبه شد.  سرعت گفتار، سرعت توليد، تعداد مكثآمد و 
، سرعت گفتار و از تقسيم ها تقسيم تعداد هجاها به زمان كل گفتار شامل مكث

 ها، سرعت توليد محاسبه شد. تعداد هجاها به زمان كل گفتار بدون مكث

هاي گفتاري در جوانان بيشتر از افراد مسننتايج نشان داد كه سرعت گفتار در همه بافت
  و سرعت توليد و سرعت گفتار در خواندن بيشتر از محاوره بود.باشد  مي

  3سطح 

 سال66-90سنينفر در بازه20

Bilodeau-
Mercure  و

 )15(همكاران 

از دو نوع تكليف تكرار هجاي ساده (كه حداقل دو مورد از سه تكليف، يكسان سال18-93نفر در بازه سني76
  بود) و پيچيده (كه هر سه تكليف متفاوت بود) استفاده نمودند.

تر،يابد و در تلكيف پيچيده كاهش مينتايج نشان داد كه با افزايش سن، صحت حركات گفتاري 
ها حاكي از آن است كه با روند طبيعي افزايش سن، عملكرد  اين كاهش بيشتر بود. اين يافته

  يابد. داري كاهش مي كنترل حركتي به طور معني

  3سطح 

Dromey و
Scott )9( 

و40-20،50-30نفر در بازه سني60
 سال70-60

افزارصدا با استفاده از نرمحركات عمودي لب، در طي تكليف خواندن بي
MATLAB گيري گرديد. اندازه 

داري افزايش پيدا كرد و سرعت ها با افزايش سن به طور معنينتايج نشان داد كه ديرش گفته
  حركات لب كاهش يافته بود.

  3سطح 

Amir )13(3920-40مرد در بازه سني39زن و،
  سال به باال 61سال و  41- 60

آوري شد و تعداد هجا در ثانيه و نيز تعدادنمونه گفتاري از طريق مصاحبه جمع
  كلمات در دقيقه براي محاسبه سرعت توليد و گفتار بررسي گرديد.

يابد، اما ايننتايج نشان داد كه با افزايش سن، به تدريج سرعت توليد و گفتار در كاهش مي
دار  سال از نظر آماري معني 61سال و گروه سني باالتر از  20- 40گروه سني  كاهش فقط بين

 بود.

  3سطح 
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Amir  تأثير سن بر سرعت توليد را در زنان و مردان در سه گروه سني  
سال مورد بررسي قرار داد. نمونه گفتاري از  61سال و باالتر از  60-41، 40-20

دقيقه آوري و تعداد هجا در ثانيه و همچنين، تعداد كلمات در  طريق مصاحبه جمع
براي محاسبه سرعت توليد و گفتار بررسي گرديد. نتايج حاكي از آن بود كه با 

يابد، اما اين كاهش فقط  افزايش سن، به تدريج سرعت توليد و گفتار كاهش مي
    ).13دار بود ( سال از نظر آماري معني 61سال و باالتر از  20- 40بين گروه سني 

  
  بحث

مطالعات موجود در مورد تأثير سن بر سرعت گفتار و سرعت  ،مند نظام تحقيقطي اين 
شناسان گفتار و   در جهت پاسخدهي به نياز آسيب پژوهش حاضر. گرديدتوليد بررسي 

از نظر باليني به دليل  چرا كه ؛هاي گفتاري سالمندان انجام شد زبان در مورد ويژگي
عداد زيادي از مراجعان سالمند شناسان گفتار و زبان با ت افزايش اميد به زندگي، آسيب

  ).1( ها بسيار مهم است هاي گفتاري آن شناخت ويژگي ،بنابراين .شوند مواجه مي
جمعيت داراي هاي طبيعي در جمعيت سالمند براي مطالعه گفتار  استفاده از داده
هاي زماني  بررسي تأثير افزايش سن بر ويژگي .بسيار مهم استاختالالت ارتباطي 

براي كمك به تشخيص را هايي  تواند داده (سرعت گفتار و سرعت توليد) ميگفتار 
حركتي در  - در اختالالت عصبي يگفتارهاي  ويژگياز  طبيعيگفتار هاي  شاخصه

  ).3( جمعيت سالمندان فراهم نمايد
مقاالت انجام شده در  ،شد مشاهده حاضر هاي مطالعه همانطور كه در يافته
شود.  گفتار و سرعت توليد سالمندان به دو دسته تقسيم مي زمينه تأثير سن بر سرعت

 تأثير سن بر سرعت گفتار و سرعت توليد گفتار را نشان ندادندي كه دسته اول مطالعات
 اين تأثير را نشان دادندشدند كه  شامل مطالعاتي ميدسته دوم  اما ،)3، 10، 17، 19(
توان استنباط كرد كه روند طبيعي  ). از دسته اول مطالعات مي1، 9، 12- 15، 19- 23(

ي سيستم گفتار و نيز تغييرات وژافزايش سن و تغييرات طبيعي كه در آناتومي و فيزيول
كه بتواند سرعت گفتار و  نيستدهد، آنقدر  شناختي كه در سالمندان سالم رخ مي

 ت،توان نتيجه گرف اما از مطالعات دسته دوم مي، سرعت توليد را تحت تأثير قرار دهد
شود، اين  جايي كه سرعت پردازش گفتار در سالمندان نسبت به جوانان كمتر مي از آن

 ،سازي اطالعات و در نهايت تر و كاهش توانايي ذخيره امر منجر به كدگذاري ضعيف
گردد. هرچند دشواري در بازيابي واژگان در هر سني رخ  ها مي دشواري در بازيابي واژه

يابد و اين امر  اين حالت با افزايش سن، افزايش مي كه درس اما به نظر مي ،دهد مي
 دهد و سرعت گفتار را كاهش مي شود ها مي خود باعث افزايش بسامد و ديرش مكث

)25 ،24( .  
ي، المسه و عمقي و كاهش يبه دليل تغييرات صورت گرفته در حواس شنوا

كنند كه اين  سرعت انتقال عصبي، سالمندان با دقت بيشتري گفتار خود را كنترل مي
گزارش  Bona). نتايج مطالعه 26شود ( امر نيز منجر به كاهش سرعت گفتارشان مي

كرد كه كاهش سرعت توليد به نوعي نشان دهنده تغييرات فيزيولوژيكال و سيستم 
باشد. كاهش سرعت گفتار نيز  ت و كندي در انتقال عصبي ميعضالني اس - عصبي

نيز بيان  Amirهاي تحقيق  ). يافته12ها است ( بيانگر تغييرات رخ داده در اين سيستم
نمود كه كاهش سرعت توليد و گفتار در اثر افزايش سن، عالوه بر پسرفت عملكرد 

مربوط باشد كه با  اجتماعي - تواند به كاهش عملكرد رواني حركتي، مي - دهاني
هاي  دهد؛ چرا كه سرعت گفتار نشان دهنده ارتباط بين جنبه افزايش سن رخ مي

باشد. همچنين، او اين كاهش  مختلف عملكردهاي رشدي، عاطفي و اجتماعي نيز مي
ها و شرايط خفيفي دانست كه حتي در سالمندان سالم نيز رايج  را مربوط به بيماري

شود و در نهايت،  پذيري عصبي مي جر به افزايش آسيباست؛ چرا كه اين امر من
  ). 13تواند بر سرعت گفتار اثر گذارد ( مي

Bilodeau-Mercure  و همكاران اظهار داشتند، در مطالعاتي كه از
اند، با توجه به اين كه فرايندهاي زباني  هاي كلمه و جمله استفاده كرده محرك

تواند بر كاهش  يابد، مي (نحو و دستيابي به واژگان) در سالمندان كاهش مي
 ها تكرار هجا سرعت گفتار مؤثر باشد، اما در مطالعاتي كه تكليف مورد نظر آن

تواند عامل كاهش سرعت گفتار باشد.  بود، فرايندهاي زباني به تنهايي نمي
صورتي از جمله  -هاي دهاني ها معتقد بودند كه كاهش مهارت همچنين، آن

تواند منجر به كاهش سرعت توليد و گفتار گردد.  كاهش حس المسه دهاني، مي
گذارد و  ان اثر ميريزي حركات درگير در صورت و ده فرايند سالمندي بر برنامه

  ).15گردد ( در نهايت، منجر به كاهش سرعت توليد و گفتار مي
دهد، افزايش ديرش هجاها  يكي از تغييراتي كه در افراد سالمند رخ مي

گردد. ديرش هجاها به  كه خود باعث كاهش سرعت گفتار و توليد مي باشد مي
دارد. با افزايش هاي گفتاري بستگي  هماهنگي حركتي و سرعت انتقال اندام

سن، تغييرات رخ داده در ظرفيت پردازش حركتي همراه با آتروفي و فيبروزيس 
). 27شود ( عضالت گفتاري، سبب كند شدن فعاليت عضالت گفتاري مي

شناختي با  -عضالني و ادراكي - هاي عصبي كندتر شدن فعاليتبنابراين، 
كلمه در دقيقه و افزايش  تواند منجر به توليد تعداد كمتري افزايش سن نيز مي

  .)28(ها و كاهش سرعت گفتار و سرعت توليد شود  طول مكث
  

  ها محدوديت
بيشتر مطالعات انجام شده در مورد سالمندان، توانايي توليد گفتار را در سالمنداني 

مورد توجه قرار داده بود و تعداد مقاالتي  ،هاي نورولوژيكال بودند كه دچار آسيب
 كردههاي توليد گفتار سالمندان طبيعي را بررسي  كه تأثير افزايش سن بر مهارت

هاي صوتي  بسياري از مطالعات مربوط به ويژگي ،اندك بود. همچنين بودند،
 كردهكه كنترل حركتي براي توليد گفتار را بررسي  تحقيقاتياما  ،سالمندان بود

هاي گفتاري  دسترسي به مقاالت در مورد ويژگي بنابراين، .دند، كم بودبو
  .سالمندان طبيعي، دشوار بود

  
  پيشنهادها

هاي آينده و اهميت آشنايي  با توجه به افزايش جمعيت سالمندان در سال
 كه شود  هاي گفتاري سالمندان سالم، پيشنهاد مي شناسان گفتار و زبان با ويژگي آسيب

  .هاي گفتاري سالمندان سالم صورت گيرد مطالعات بيشتري در زمينه ويژگي
  

  گيري نتيجه
از اين ايده  ،جز چهار مطالعهه مند ب همه مطالعات بررسي شده در اين مرور نظام

يابد.  كنند كه با افزايش سن، سرعت گفتار و سرعت توليد كاهش مي حمايت مي
 ،هاي شناختي و از طرف ديگر ظرفيتاين كاهش از يك طرف به علت كاهش 

هاي خفيفي  و بيماريبه دليل تغييرات آناتوميكي و فيزيولوژيكال سيستم گفتار 
آنچه  .)13( باشد ميكه در اثر افزايش سن حتي در سالمندان سالم نيز وجود دارد، 

هاي  اين است كه سالمندي باعث تغييراتي در ظرفيت ،بايد در نظر گرفته شود
و مجموع  دگذار مي هاي شناختي بر رفتارهاي حركتي اثر شود، ظرفيت ميشناختي 

  ).29گذار است (اين دو عامل بر سرعت گفتار و سرعت توليد اثر
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شناسان گفتار و زبان با مفهوم جديد  آسيبدر طول انجام مطالعه حاضر، 
عملكرد كنترل حركتي گفتار را به نحو  ،سرعت توليد آشنا شدند. سرعت توليد

هاي  در حالي كه سرعت گفتار بيشتر نشان دهنده ظرفيت ؛دهد هتري نشان ميب
  .اين دو را از يكديگر مجزا نمود و بايد باشد شناختي مي

  
  تشكر و قدرداني
و همچنين، از  ها استفاده گرديد از نويسندگان كليه مقاالتي كه در اين مطالعه از آن

امكانات كافي را جهت جستجوي  بخشي كه سايت دانشكده علوم توان مسؤوالن وب
  .آيد مقاالت در اختيار نويسندگان قرار دادند، صميمانه تقدير و تشكر به عمل مي

  
  نقش نويسندگان

قسيسين صورت  ليالانتخاب عنوان مطالعه با همكاري معصومه ساماني و 
گرفت. جستجوي مقاالت مورد استفاده در اين مرور توسط معصومه ساماني 

و انتخاب مقاالت مورد نظر از بين ساير مقاالت بر اساس معيارها نيز توسط 
 و ليالهر سه نويسنده انجام شد. نگارش مطالعه نيز توسط معصومه ساماني 

اند و بر مطالب  قسيسين انجام گرديد. هر سه نويسنده مقاله حاضر را خوانده
  .ارايه شده توافق نظر دارند

  
  منابع مالي

نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته گفتار درماني  برگرفته از پايانپژوهش حاضر 
، مصوب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و 394435خانم معصومه ساماني با كد 

  .باشد مي پشتيبان مالي منابع فاقد
  

  تعارض منافع
هاي مطالعه، طرح تعارضي با منافع نويسندگان و حاميان  انجام و انتشار يافته

  .مالي نداشت
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The Effects of Age on Articulation and Speech Rate: A Systematic Review 
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Abstract 
 

Introduction: Changes in speech production are expected with aging. These changes are affected by changes in 
anatomy and physiology of speech production system, sensory feedbacks, motor control, and central processing of 
speech in older adults. Since normal aging involves a slowing of neural processes, it may be expected that speech 
and articulation rate are changed. The aim of this systematic review was to examine the changes in speech and 
articulation rate with aging. 
Materials and Methods: PubMed, Google Scholar, Scopus and Web of Science databases were searched using the 
keywords “aging” and “elderly” in combination with “speech rate” and “articulation rate” for finding articles 
published between the years 1959 and 2016. 
Results: According to exclusion and inclusion criteria, 15 articles were selected. According to Evidence-Based 
Medicine (EBM) Resources, these articles were located on third level. Results of four articles were contradictory 
with else. More of the studies showed that speech and articulation rate decreased with aging. 
Conclusion: This is expected that by reasoning anatomical changes and decreases in cognitive capacity in aging, 
speech and articulation rate decreases. 
Keywords: Aging, Elderly, Speech rate, Articulation rate 
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