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ABSTRACT  

Background and Aim: Studying the various aspects of stuttering is necessary for better 

understanding of complex and multi -factorial nature of stuttering. Therefore, researching 

stuttering from a linguistic perspective and the effect of linguistic factors on it has particular 

importance. The goal of this study was to investigate non- fluency frequency of words and non- 

words in Persian speaking adults who stutter and who do not stutter.  

 

Materials and Methods: In this research, 15 Farsi speaking adults who did not stuttered (+ 17 

years old) were matched in age (±7 months) and sex, with 15 adults who stutter. For this study, 

two lists of words and non- words were prepared. 60 words containing 2 6-syllables with various 

frequency of occurrence in Farsi were selected. Then, 60 non- words were made based on words 

that at least 50 percent of their phonemes were changed. Participants repeated words and non- 

words and data was collected and analyzed.   

 

Results: Findings from this study showed that non- fluency frequency on words and  non- words 

in adults who stutter was significantly higher than adults who do not stutter . Other findings 

indicate that the ratio of non- fluency occurrence on words and non- words was significantly 

different on words and non- words (P< 0/05). 

 

Conclusion: The results of this study indicate a significant increase in non- fluency frequency 

on non- words compared to words in adults who stutter and who do not stutter. Comparison 

between stuttering and non- stuttering shows that in repeating both lists, a non- fluency increase 

in adults who stutter is remarkably higher. In addition, the ratio of non- fluency occurrence on 

words and non- words is significantly higher in adults who stutter. 

 

Key words: semantic, stuttering,nonfluency, word and nonword repetation 
 

 
 

Cite this article as: Atoosa Mozafar Zangeneh, Sheyda Pooladi, Behrouz Mahmoudi Bakhtiari, Hamid Haghani. A 

Semantic influence on stuttering ocurrance in adults who stutter and who do not stutter. J Rehab Med. 2013; 2(3): 

31-38. 
 

 
 

 



 

و همکاران............        زنگنهمظفر                                                                                           

 

 23      2931 پاییز، سوم . شماره دوم* دوره   یطب توانبخشپژوهشی  -علمیفصلنامه      

 

 اثر معنا در وقوع ناروانی در بزرگساالن لکنتی و غیر لکنتی 

 
  4حمید حقانی ، 1بهروز محمودی بختیاری    ، 2 شیدا پوالدی ، 1آتوسا مظفر زنگنه 

 کارشناسی ارشد گروه گفتاردرمانی ، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 3

 انشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایرانمربی گروه گفتاردرمانی ، د. 2

 دانشیار گروه ادبیات نمایشی ، دانشکده هنر، دانشگاه تهران، تهران ، ایران. 1

 زیستی ، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران استادیار گروه آمار. 4
 

 چکیده

 افمقدمه و اهد
عوامل زبانشنناتتی در آن از درک بهتر ماهیت پیچیده و چند وجهی لکنت مستلزم بررسی جنبه های مختلف آن می باشد لذا مطالعه لکنت از جنبه های زبانی و بررسی تاثیر 

 ن لکنتی فارسی زبان می باشد.اهمیت ویژه ای برتوردار است. هدف این پژوهش نیز بررسی فراوانی بروز ناروانی در کلمات و ناکلمات در بزرگساال

 مواد و روش ها
ماه ( و جنسی با افراد لکنتی مورد بررسی قرار گرفتنند . بنرای بررسنی ابتندا 7 ±سال به باال ( و غیر لکنتی در مطابقت سنی ) ٥7بزرگسال لکنتی )  ٥١جمعیت مورد مطالعه 

ناکلمه بر اسنا   ٦٠کلمه دو تا شش هجایی با فراوانی وقوع متنوع در زبان فارسی انتخاب شد و سپس  ٦٠فهرست کلمات و ناکلمات تعیین و تهیه گردید. به این ترتیب که 
 .درصد واج های کلمه ساتته شد. افراد شرکت کننده کلمات و ناکلمات را تکرار کردند و داده ها ثبت و ضبط و تجزیه و تحلیل شد  ١٠کلمات با تغییر حداقل 

 یافته ها
دیگنر حناکی از می دهند که فراوانی ناروانی در کلمات و ناکلمات در بزرگساالن لکنتی به طور معناداری از افراد غیر لکنتی بیشتر اسنت. یافتنه هنای هنای  یافته های نشان
 ( نسبت بروز ناروانی در کلمات و ناکلمات به یکدیگر در لکنتی ها و غیرلکنتی ها است. P< ٠١/٠تفاوت معنادار )

 نتیجه گیری

زبان می باشد. مقایسه لکنتنی هنا و  یج  حاکی از افزایش معنادار میزان ناروانی گفتار در تکرار ناکلمات در مقایسه با تکرار کلمات در بزرگساالن لکنتی و غیر لکنتی فارسینتا
لکنتی ها بیشتر از غیر لکنتنی هنا اسنت . بنه عنسوه نسنبت بنروز غیر لکنتی ها نشان داد که هم در تکرار ناکلمات و هم در تکرار کلمات افزایش ناروانی به طور معنادار در 

 ناروانی در کلمات و ناکلمات به یکدیگر در لکنتی ها به طور معناداری بیشتر است.

 واژگان کلیدی
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 مقدمه و اهداف
و   Moren ,  Brownو  Brown     ،Brownو بروز لکنت انجام شده است. از جملهمطالعات متعددی در زمینه بررسی عوامل زبانشناتتی 

Johnson  اولین کسانی هستند که نقش طول کلمه ،محل کلمه، صدای آغازین و طبقه دستوری را در فراوانی بروز لکنت  بررسی کردند و

 .٥-4دریافتند که این عوامل به طور قوی بر بروز لکنت تاثیر گذارند 
گوینده ای  ابراینبلکه سرعت پردازش اطسعات هم  عامل حائز اهمیتی  در روانی گفتار است. بن ،روانی گفتار فقط جریان صدا اهمیت ندارد در

 .١که بدون درنگ صحبت می کند، اما به سختی اطسعات را انتقال می دهد ، ممکن نیست یک گوینده روان در نظر گرفته شود 
Dworzynski  و Howell  ذکر می کنند که وقوع لکنت در سطح گفته ، تصادفی اتفاق نمی افتد. آن ها در مطالعه تود که به بررسی پیش

بینی لکنت بر اسا  پیچیدگی های آواشناتتی در زبان آلمانی می پردازد، چنین نتیجه می گیرند که هر چه پیچیدگی های آوایی بیشتر گردد، 

 .٦شود  فراوانی وقوع لکنت نیز افزون می
Richards  مطالعه ای تحت عنوان پیچیدگی نحوی و لکنت در کلمات عملکردی در کودکان لکنتی پیش دبستانی  ٠٠٥٠و همکاران در سال

ش می انجام دادند. این پژوهش در سطح گفتار تودانگیخته انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش طول گفته ، میزان ناروانی گفتار نیز افزای

 .  7یابد 
Boshhardt   در مطالعه تود دریافت که بزرگساالن لکنتی نسبت به بزرگساالن غیر لکنتی گفته هایی با طول کوتاه تر و ناروانی بیشتر تولید
ود. بوشهارت فرض کرد که آسیب پذیر بودن این افراد به افزایش پردازش زبان شناتتی منجر به فراوان شدن عسئم لکنت می ش می کنند. 

 .8چنین حساسیتی می تواند به دلیل نقایصی در کنترل حرکتی گفتار باشد 
 ،در داتل کشور هم مطالعاتی در مورد تاثیر عوامل زبانشناتتی بر بروز ناروانی انجام شده که در اینجا می توان به مطالعه صمدی، پورقریب

 . 9ا در سطح واحد زبانی بند بر بروز لکنت در کودکان بررسی نموده است محجوب  اشاره کرد که  تاثیر موقعیت واژه و نوع آن ر مدرسی و
 همچنین مطالعه  کاشانی دوست  ، پوالدی ،مدرسی و کمالی  قابل ذکر است که  توزیع فراوانی وقوع لکنت در واژه های نقشی و معنایی را در

 .٥٠لکنتی های بزرگسال مورد بررسی قرار داده اند 

  ٥٥ی نیز مطالعاتی توسط حارث آبادی ، پوالدی ، بختیاری و کمالی برای بررسی تاثیر طول گفته و پیچیدگی نحوی در کودکان در زبان فارس

انجام شد و نتایج مشابهی بدست آمد که حاکی از اثر این عوامل  ٥٠و توسط عظیمی ، پوالدی ، بختیاری و حقانی   در  بزرگساالن لکنتی 
 اوانی بروز لکنت بودند.زبانشناتتی بر فر

 .٥1اما ماهیت دقیق آن مبهم است  ،نتایج پژوهش ها نشان می دهد که پیچیدگی دستوری با ناروانی گفتار در ارتباط می باشد
تکالیف  مطالعات مختلفی نیز در گروه های سنی مختلف در مورد کلمات با معنا و کلمات بدون معنا یا همان کلمات و ناکلمات با استفاده از 

با هدف بررسی انواع ناروانی و تطاهای واجی ،  ٠٠٠٦و همکاران در سال  Seery  متنوع انجام شده است که از آن جمله می توان به مطالعه

 .٥١اشاره کرد  ٠٠٠١در سال  و همکاران  Dayaluو مطالعه  ٥4تکرار ناکلمه ها را رد کودکان سن مدرسه 
سلیمانی و بختیاری  اشاره کرد که توانایی تکرار نا کلمه را  در کودکان  بان فارسی می توان به مطالعه بختیار،در رابطه با این موضوع در ز

گرچه نتایج این مطالعه  از نظر آماری معنا دار نبودند اما به طور کلی میانگین  تعداد پاسخ های لکنتی مورد مقایسه قرار دادند.  لکنتی و غیر

 .٥٦ز غیر لکنتی ها کمتر بود صحیح کودکان لکنتی ا
بررسی ها و مطالعات بسیاری در زمینه عوامل علتی لکنت تا کنون انجام شده است و شواهد بسیاری نیز در این زمینه بدست آمده است ، از 

باورند که نحوه سازمان دهی جمله شواهدی بر وجود پایه زیستی )ژنتیکی ( برای تمایل به بروز لکنت وجود دارد. برتی از محققین نیز بر این 
باشد. به هر حال علی رغم همه این یافته ها ، عوامل سبب ساز و مؤثر بر بروز  مغز افراد لکنتی برای گفتار و زبان متفاوت از افراد غیر لکنتی می

یت پیچیده  آن رای درک بهتر ماهمواجه می شود ب در زمانی که یک آسیب شنا  با لکنت لکنت همچنان در پرده ای از ابهام باقی مانده است.
 نیاز دارد که به جنبه های مختلف گفتاری و زبانی آن توجه کند. بنابراین مطالعه لکنت از جنبه های زبانی اهمیت ویژه ای دارد.

تکرار کلمات معنا دار و  ربا توجه به مطالعات ذکر شده و  اینکه مطالعه در زمینه بررسی بروز ناروانی در افراد لکنتی و غیر لکنتی  بزرگسال د
ضرورت انجام چنین مطالعاتی کامس آشکار است. از این رو مطالعه حاضر با موضوع ؛ اتیرا مورد توجه قرار گرفته استبدون معنا در زبان فارسی 

انجام شده  ؛ضرورت ذکر شدهبرای پاسخگویی به  "مقایسه فراوانی تاروانی در کلمات و ناکلمات در بزرگساالن مبتس به لکنت فارسی زبان  "
 است و امید است که یافته ها و نتایج آن بتواند به در ک بهتری از ماهیت لکنت و مداتست درمانی کارآمد تر منجر گردد.

ال در تکرار با توجه به مطالعات ذکر شده لذا مطالعه حاضر در زبان فارسی به مطالعه و بررسی بروز ناروانی در افراد لکنتی و غیر لکنتی بزرگس
  .کلمات و ناکلمات می پردازد
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 هامواد و روش
( فارسی زبان که هیج نوع مشکل حرکتی ، ذهنی ،  سال 1٥تا  ٥7فرد بزرگسال لکنتی ) ٥١ باشد.تحلیلی می -جام شده توصیفیننوع مطالعه ا

از مشکل روانی گفتار )لکنت( مشکل دیگری نداشتند از میان شنوایی ، بینایی و عصب شناتتی نداشتند و در زمینه ارتباط ، گفتار و زبان نیز غیر 
تمامی افراد لکنتی مورد بررسی قرار گرفتند.  علوم پزشکی تهران( شهر تهران )وابسته به دانشگاهمراجعه کنندگان به درمانگاه های گفتار درمانی 

فرد غیر ٥١دهی روانی استفاده نکردند. هم چنین از هیچ شیوه شکل هاشرکت کننده در مطالعه سابقه درمانی داشتند اما در هنگام تکرار فهرست
لکنتی در مطابقت سنی و جنسی با افراد لکنتی که هیچ نوع مشکل حرکتی ، ذهنی ، شنوایی ، بینایی و عصب شناتتی نداشتند و هم چنین در 

. تعداد افراد شرکت کننده در این مطالعه بر اسا  مطالعات مشابه زمینه ارتباط ، گفتار و زبان هیچ نوع مشکلی نداشتند مورد بررسی قرار گرفتند
نفر زن بودند) در هر دو گروه(. به دلیل وجود لکنت در هر دو جنس زن و مرد  ٥نفر مرد و  ٥4تعیین شده است. از این تعداد شرکت کننده 

 ها از هر دو جنس انتخاب شدند.نمونه
وصیفی برای توصیف متغیر ها در قالب جدول و نمودار و شاتص های عددی و از آمار تحلیلی شامل برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار ت

و در موارد الزم  از آزمون های نا پارامتری معادل پارامترها استفاده شده است. کلیه محاسبات آماری توسط نرم افزار آزمون های تی و تی جفت 
 .معیار های مطالعه صورت گرفت صورت تصادفی و بر اسا نمونه گیری به  .نجام شدا   ٥7ssssآماری 

برای اجرای این پژوهش ابتدا فهرست کلمه ها و ناکلمه ها بر اسا  مسک های مورد نظر تهیه و آماده شد. برای تهیه فهرست کلمه ها از 

تهیه شد.   ؛ه در زیر به آن ها اشاره می شودکاستفاده شد. این فهرست بر اسا  ویژگی هایی   ٥7فرهنگ واژه های پرکاربرد فارسی امروز 

 .٥8مسک های مورد نظر همه بر اسا  قواعد واجشناتتی زبان فارسی است 
کلمه از کلمات با فراوانی  ٠٠کلمه از کلمات با فراوانی وقوع باال ) کلمات پرکاربرد( و  4٠( کلمات فهرست به لحاظ فراوانی وقوع متنوع باشند. ٥

 ) کلمات کم کاربرد( می باشد.وقوع پایین 
 هجا(. ٦تا  ٠( کلمات فهرست به لحاظ طول متنوع باشند و شامل هم کلمات با طول کوتاه و هم کلمات طوالنی باشند ) از ٠
 ( کلمات فهرست در برگیرنده واج های متنوع زبان فارسی ) تصوصا در هجای آغازین کلمات ( باشند.1
 اتت های هجایی متنوع زبان فارسی باشند.( کلمات فهرست در برگیرنده س4

سپس فهرست ناکلمات بر اسا  فهرست کلمات شکل گرفت ، به این صورت که هر ناکلمه بر اسا  هر کلمه از فهرست کلمات با شرایط زیر 
 تهیه شد.

 ( تغییر حداقل پنجاه درصد از واج های کلمه.٥
 بقت با کلمات.( یکسان ماندن طول و تعداد هجاهای ناکلمات در مطا٠
 ( وجود واج های متنوع زبان فارسی در ناکلمات.1
 ( عدم تغییر تکیه و آهنگ ناکلمات در مطابقت با کلمات.4
 ( نداشتن معنای مستقل در زبان فارسی.١

 ناکلمه تعیین و تهیه گردید. ٦٠کلمه و  ٦٠به این ترتیب فهرست کلمات و ناکلمات هر کدام شامل 
نمونه صوتی فهرست کلمات و ناکلمات برای اجرای تکلیف تهیه و ضبط گردید. قبل از انجام تکلیف روایی محتوایی  پس از تهیه فهرست ها

ها اعمال شد. به دلیل این که هدف مطالعه موجود استفاده از گفتاردرمانی انجام شد و نظرات آنتکلیف بر اسا  نظر اعضای هیئت علمی رشته 
چنین به دلیل وقتگیر بودن و محدودیت زمانی در انجام تحقیق از گرفتن روایی و ی در این زمینه نبود و همتکلیف بوده و هدف طراحی آزمون

 پایایی برای تکلیف موجود تودداری شد.
برای شرکت در مطالعه ابتدا توضیحات الزم به هر یک از شرکت کنندگان درباره پژوهش حاضر ارائه شد و سپس فرم رضایت نامه برای شرکت 

از شرکت  "پرسشنامه اطسعات فردی  "در مطالعه توسط هر یک از شرکت کنندگان تکمیل گردید. اطسعات فردی مورد نیاز نیز با تکمیل 
(   Stuttering severity rating-3)  1کنندگان بدست آمد. در مورد افراد لکنتی برای تایید تشخیص لکنت از آزمون ارزیابی شدت لکنت 

٥9 نمونه گفتاری الزم برای انجام آزمون از افراد گرفته شد و این نمونه ها فیلم برداری و ضبط شدند. سپس فیلم های ضبط شده  د.استفاده ش
 بررسی و نتایج آزمون به دست آمد.

ضبط شد. سپس انجام تکلیف تکرار کلمات و ناکلمات با پخش نمونه صوتی ضبط شده انجام شد و تمام مراحل اجرای تکلیف فیلم برداری و 
آماری   فیلم ها با دقت و به طور مکرر بازبینی و بررسی شدند و داده های الزم به دست آمد و تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار

ها ر محاسبه بروز ناروانیتکرار کلمه( بود. د اندازی، بازگویی اصسحی وهای طبیعی) به میانانجام شد. ناروانی افراد غیرلکنتی به صورت ناروانی
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ها توسط نویسنده اول و دوم به تعداد هر ناروانی یک امتیاز تعلق گرفت. در انتها با فاصله یک هفته بازآزمون در دو گروه پس از بازبینی فیلم
 کرد.صورت گرفت که نتایج اولیه را تایید می

 هایافته

) انحراف  ٠٥/٠4میانگین سن در گروه لکنتی  .نفر طبیعی بودند ٥١نفر لکنتی و  ٥١ن تعداد نفر بودند که از ای 1٠های این مطالعه تعداد نمونه
 ٥4( بود. دو گروه از نظر جنسیتی هم با یکدیگر جفت بوده و در هر گروه 4٥/1 =) انحراف معیار  41/٠4( و در گروه غیر لکنتی  ٠1/1 =معیار 
 ت.وجود داش در صد( 7/٦زن ) ٥و  درصد(  1/91مرد )

در به منظور  مقایسه فراوانی ناروانی در کلمات در بزرگساالن لکنتی و غیر لکنتی ابتدا میانگین تعداد ناروانی ها در فهرست کلمات و سپس 
 .مستقل استفاده شد. نتایجتی فهرست ناکلمات در دو گروه افراد لکنتی و غیر لکنتی محاسبه شد و سپس به علت نرمال بودن توزیع  از آزمون

 .نشان داده شده است٥مربوط به دو گروه در جدول 
 ی گفتار در بزرگساالن لکنتی و.مستقل مربوط به فراوانی ناروانتی شاخص های آماری و نتایج آزمون ١جدول 

 (n=03)لکنتی فارسی زبان در تکلیف تکرار کلمات و ناکلمات رغی 

 
 
 
 
 
 

                              *٠١/٠ > P 
که فراوانی ناروانی در ( . به صورتی  P =٠٠/٠بر اسا  نتایج  تفاوت فراوانی ناروانی در کلمات در بزرگساالن لکنتی و غیر لکنتی معنادار است )

 بزرگساالن لکنتی در مقایسه با بزرگساالن غیر لکنتی به طور معناداری بیشتر است.
( . به صورتی که فراوانی ناروانی  P =٠٥/٠بر اسا  نتایج  تفاوت فراوانی ناروانی در نا کلمات در بزرگساالن لکنتی و غیر لکنتی معنادار است )

 یسه با بزرگساالن غیر لکنتی به طور معناداری بیشتر است.در بزرگساالن لکنتی در مقا
سبت برای بررسی نسبت بروز ناروانی در کلمات و ناکلمات به یکدیگر در بزرگساالن لکنتی در مقایسه با بزرگساالن غیر لکنتی ، میانگین این ن

 آورده شده است. ٠استفاده شد. نتایج در جدول  ویلکاکسونبدست آمد و از آزمون 
 

 مربوط به نسبت بروز ناروانی گفتار در تکلیف تکرار کلمات  ویلکاکسون شاخص های آماری و نتایج آزمون. 2جدول 
 (n=03) و ناکلمات در بزرگساالن لکنتی و غیر لکنتی فارسی زبان

 z Pمقدار  انحراف معیار میانگین گروه

 ٠٥/٠* -19/1 ٠8/٠ 1٠/٠ لکنتی

 ٠٠/٠* -1٠/1 ٥/٠ ٠١/٠ غیر لکنتی

                                        *٠١/٠ > P 
( بیشتر از غیر لکنتی ها P=٠٥/٠)ها است و در غیر لکنتی ها به طور معناداری ها و غیرلکنتییافته ها حاکی از تفاوت  این نسبت در لکنتی

 است.

 بحث 
رگساالن لکنتی و غیر لکنتی نشان داد که بزرگساالن لکنتی در کلمات نتایج حاصل از مقایسه فراوانی بروز ناروانی در کلمات در دو گروه بز

ن با معنادار ناروانی بیشتری را در مقایسه با بزرگساالن غیر لکنتی نشان می دهند. این تفاوت بدست آمده از نظر آماری معنادار بود. هم چنی
تی و غیر لکنتی این نتیجه بدست آمد که بزرگساالن لکنتی در ناکلمات به مقایسه فراوانی بروز ناروانی در ناکلمات در دو گروه بزرگساالن لکن

هم چنین نسبت بروز ناروانی در کلمات به ناکلمات در  طور معناداری ناروانی بشتری را در مقایسه با همتایان غیر لکنتی سان نشان می دهند.
 نیز از نظر آماری معنادار بود.گروه لکنتی ها از غیر لکنتی ها بیشتر بوده و تفاوت این نسبت ها 

همان طور که در پیشینه مطالعاتی مسحظه شد ، سایر پژوهش های انجام شده نیز هم در مورد بزرگساالن و هم در مورد کودکان عمدتا به 
ئل مختلفی را مطرح و نتایج مشابهی دست یافتند. این مطالعات و پژوهش ها در بررسی تفاوت میزان بروز ناروانی در کلمات و ناکلمات مسا

P تکلیف گروه میانگین انحراف معیار 

*٠٠/٠ 
 تیلکن ٥1/1 1/4٠

 تکرار کلمات
 غیر لکنتی ٠/١9 ٠٦/٠

*٠٥/٠ 
 لکنتی ٥٠/11 7/٦

 تکرار ناکلمات
 غیر لکنتی 71/1 9٦/٠
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عات اشاره مورد تاکید قرار داده اند. گروهی از پژوهش ها بیشتر بر توانایی ها و مهارت های واجشناتتی تاکید نموده اند که در ادامه به این مطال

 .٠٠-٠1می شود 
ی از این موارد است. در آن مطالعه بزرگساالن یک ،که تنها گروه بزرگسال مبتس به لکنت را مورد بررسی قرار داد ٥97٠سال در Hedge تحقیق 

 .٠٠لکنت بیشتری را در تواندن متن حاوی ناکلمات نشان دادند. در مطالعه هج زبان مورد استفاده کندا، یک زبان در شمال هند بود ،لکنتی
Ludlow  هجایی را به دفعات تکرار کنند. هدف آن  بزرگساالن لکنتی و غیر لکنتی تواستند تا ناکلمه های چهار از ٥997و همکاران در سال

ها بررسی توانایی یادگیری توالی های واجی جدید در بزرگساالن لکنتی و غیر لکنتی بود. این محققان هم نتیجه گرفتند که تفاوت هایی در 
مه ها نیز نسبت به بزرگساالن دقت تولید ناکلمه ها در دو گروه وجود دارد. به این صورت که بزرگساالن لکنتی حتی پس از تمرین ناکل

دهد که حتی در صورت آشنا شدن افراد لکنتی با . این بررسی نشان می٠٥غیرلکنتی واج های کمتری را به طور صحیح تولید می کردند 
 د وقوع ناروانی است.ها بیشتر بوده است. این یافته نشان دهنده وجود عامل دیگری به غیر از معنا در بسامناکلمات هم بروز ناروانی در آن

سال ( مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این بررسی هم  ٠/١–1کودکان لکنتی و غیرلکنتی ) ٠٠٠٦و همکاران در سال  Anderson در مطالعه 
نشان دهنده  نشان داد که کودکان لکنتی در ناکلمه های دو و سه هجایی تطاهای واجی بیشتری را نشان دادند. از نظر این محققان این نتایج

ضعف حافظه فعال واجشناتتی در کودکان لکنتی در مقایسه با همتایان غیر لکنتی شان است. این محققان عنوان کردند که ماهیت ارتباط میان 
ه نمی تکرار ناکلمه و مهارت های زبانی به طور کامل درک نشده ، اما روشن است که تکرار ناکلمه منحصرا حافظه فعال واجشناتتی را انداز

 .٠٠گیرد 
Hakim  وRatner  سال( انجام دادند. نتایج این  4 -8)نیز آزمون تکرار ناکلمات را در مورد کودکان لکنتی و غیر لکنتی  ٠٠٠4در سال

بت محققان هم عملکرد ضعیف تر گروه لکنتی را نشان داد به این صورت که کودکان لکنتی موارد درست کمتر و تطاهای واجی بیشتری را نس

 .٠1 به گروه غیر لکنتی داشتند
Seery  تا  ١/8انواع ناروانی ها و تطاهای واجی را در تکلیف تکرار کلمه ها و ناکلمه ها در کودکان سن مدرسه ) نیز ٠٠٠4و همکاران در سال

ر ناکلمه ها نسبت به کلمه ها داشتند و در دو گروه لکنتی و غیر لکنتی مورد بررسی قرار دادند. کودکان لکنتی ناروانی بیشتری را د سال( ١/٥٠
هم چنین ناروانی های آن ها در هر دو فهرست کلمه ها و ناکلمه ها از کودکان غیرلکنتی بیشتر بود. هم چنین تطاهای واجی در ناکلمه ها 

 .٥4 نسبت به کلمات بیشتر بود اما تفاوت بین دو گروه قابل مسحظه نبود
 8تا  ١یمانی و بختیاری  در بررسی تود تحت عنوان مقایسه توانایی تکرار ناکلمه در کودکان لکنتی و غیر لکنتی سل نیز بختیار، ٥18١در سال 

سال با هدف بررسی فرضیه اصسح پنهان به این نتیجه رسیدند که تعداد پاسخ های نادرست و تطاهای واجی کودکان لکنتی در مقایسه با 
نتایج از نظر آماری معنادار نبود و بنابراین فرضیه اصسح پنهان را تایید نمی کرد. آن ها عنوان کردند که کودکان غیر لکنتی باالتر است. اما 

 .٥٦امکان وجود نقص در فرآیند های زبانی کودکان لکنتی به ویژه رمزگذاری های واجی آن ها وجود دارد 

 .٠١،٠4ورد بحث و بررسی قرار دادند گروه دیگر از مطالعات نیز نحوه برنامه ریزی و اجرای حرکتی را م
در مورد بزرگساالن لکنتی و غیر لکنتی برای تولید ناکلمه دو هجایی نتایج  ٠٠٠8در سال  Van Lieshout و  Namasivayamدر مطالعه 

ت به بزرگساالن غیر لکنتی نشان دادند که عملکرد دو گروه با هم تفاوت دارد. بزرگساالن لکنتی ثبات حرکتی و تطابق تولیدی کمتری را نسب

 .٠4نشان دادند و یادگیری حرکتی کمتری را هم در ناکلمه مورد نظر داشتند 
بزرگساالن لکنتی و غیر لکنتی شرکت داشتند و تکرار ناکلمه با هدف مطالعه هماهنگی تولیدی  ٠٠٥٠در سال  و همکاران Smith  در تحقیق

را بین دو گروه در دقت تکرار ناکلمه ها نشان نداد. اما تفاوت های زیادی بین دو گروه در داده های  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج هیچ تفاوتی
تیک وجود داشت. بزرگساالن لکنتی ثبات کمتری در هماهنگی الگو ها در تکلیف تکرار ناکلمه نشان دادند. هم چنین وقتی ناکلمه های اکینم

، بزرگساالن لکنتی تغییرپذیری بیشتری را در هماهنگی نشان می دادند. این محققان از این نتایج بلندتر در عبارات معنادار استفاده شدند 
 استنباط کردند که بزرگساالن لکنتی ناکلمه های طوالنی تر را با بی ثباتی بیشتری برنامه ریزی و اجرا می کنند .

بر عملکرد سیستم حرکتی گفتار در بزرگساالن لکنتی اثر می گذارد ، یعنی  اسمیت و همکاران نهایتا این فرضیه را عنوان کردند که عوامل زبانی
نوعی تعامل بین این دو وجود دارد. سیستم حرکتی فرد لکنتی چون نسبت به از هم گسیختگی مستعدتر است در اثر افزایش بار زبان شناتتی ، 

 .٠١افزایش بی ثباتی حرکتی را نشان می دهد 
رسد که بزرگساالن لکنتی فارسی زبان نیز به عدم های این مطالعه با مطالعات فوق این طور به نظر میه مشابه بودن یافتهبه طور کلی با توجه ب

در  و همکاران Smith مطالعه  در که طور همان شود.ها میوجود معنا در ناکلمات حسا  هستند و این امر باعث افزایش فراوانی ناروانی آن
رو به رو  زبانشناتتی پردازش مشکست با لکنت به مبتس کودکان در هم و بزرگساالن در هم ناکلمات کرارت شد مشخص ٠٠٥٠سال 
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 که شودمطرح می احتمال این همچنین است.منظور از مشکست پردازشی ناهماهنگی مابین عوامل زبانشناسی و سیستم حرکتی گفتار است.

کند که کدام باشد. نتایج این مطالعه با جزئیات مشخص نمی دیده صدمه لکنت به مبتس افراد در شناتتی واج حافظه یا ناکلمات بازیابی مسیر
گیری مطالعه اسمیت و همکاران مبنی بر تعامل بین دو رسد که نتیجهیک از این دو گروه مشکست غالب است اما به طور کلی به نظر می

 تر است.سیستم منطقی

 گیرینتیجه
ن پژوهش حاکی از افزایش معنادار میزان ناروانی گفتار در تکرار ناکلمات در مقایسه با تکرار کلمات در بزرگساالن لکنتی به طور کلی نتایج ای

در مقایسه فارسی زبان می باشد. هم چنین در افراد بزرگسال غیر لکنتی فارسی زبان نیز افزایش معنادار در میزان ناروانی گفتار در تکرار ناکلمات 
مقایسه افراد بزرگسال لکنتی و غیر لکنتی فارسی زبان نشان داد که هم در تکرار ناکلمات و هم در تکرار کلمات  .کلمات مشاهده شدبا تکرار 

ت در افزایش ناروانی در افراد لکنتی به طور معناداری بیشتر از افراد غیر لکنتی می باشد. به عسوه نسبت بروز ناروانی در کلمات به ناکلما
 ن لکنتی فارسی زبان در مقایسه با بزرگساالن غیرلکنتی فارسی زبان به طور معناداری بیشتر است.بزرگساال

 تشکر و قدردانی
آقایان دکتر بهروز  مشاوره و تانم شیدا پوالدی استاد راهنمایی به تانم آتوسا مظفر زنگنه ، نامه کارشناسی ارشد پایان از برگرفته مقاله این

 .باشد می تر حمید حقانیمحمودی بختیاری و دک
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