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Abstract
Background and Aims: Hypernasality is a frequently occurring resonance disorder in people with
cleft palate. Nasometer measures the oral and nasal acoustical energy during the speech that is
expressed as nasalance score and is a quantitative assessment. The aim of the present study was to
obtain the normative nasalance scores for 7 to 20 year-old people and to investigate the differences
between genders and age groups.
Materials and Methods: The present descriptive-analytic study was perfromed in 2016 on 7 to 20
year-old participants in Isfahan City, following cluster sampling method for choosing schools and
simple sampling method to choose participants. After completing the informed consent and according
to the evaluations, individuals who did not have difficulties related to speech, resonance, voice
quality, and hearing entered the study. Mean nasalance scores were obtained from 220 participants
(120 participants from 7-14 year-old group (55 boys and 65 girls) and 100 participants from14-20
year-old group (50 boys and 50 girls)) using the Nasometer (model 6450) during the repetition of low
pressure syllables and reading Rainbow text.
Results: The mean obtained nasalance scores for low pressure syllables and rainbow text were 14/09
±5/65 and 33/65±5/13 in boys 7-14 years old, 15/30± 5/11 and 33/59±4/04 in girls 7-14 years old,
17/75± 10/17 and 35/44± 94/4 in boys 14-20 years old, and 22/42± 9/8 and 36/64± 5/79 in girls 14-20
years old, respectively.
Conclusion: Normative nasalance scores for 7 to 20 year-old Persian speaking people in Isfahan city
was obtained that can be used as a reference for the clinical diagnosis, evaluation, and treatment of
resonance disorders in patients with cleft palate and velopharyngeal insufficiency along with the
perceptual assessments.
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هنجار نمره نیزاالنس دختران و پسران فارسیزبان دو گروه سنی  7- 41و  41- 02ساله
شهر اصفهان
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مهدیه موسیپور ،1صبا صادقی ،2فاطمه درخشنده

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گفتاردرمانی  ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .2کارشناسی ارشد ،گفتاردرمانی ،گروه گفتاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .3دکتری ،گفتاردرمانی ،استادیار ،گروه گفتاردرمانی ،مرکز تحقیقات ناهنجاریهای جمجمه -صورت و شکاف کام ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
اصفهان ،اصفهان ،ایران
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چکیده
مقدمه و اهداف
پرخیشومی از رایجترین اختالالت تشدید در افراد دارای شکاف کام است .نیزومتر با اندازهگیری انرژی آکوستیک دهان و بینی در طی تولید گفتار و
محاسبهی نمرهی نیزاالنس یک ارزیابی کمی از خیشومیشدگی ارائه میدهد .هدف از مطالعه حاضر ،تعیین هنجار نمره نیزاالنس افراد  7-20سالهی
شهر اصفهان و بررسی تفاوت نمره نیزاالنس بر حسب سن و جنس میباشد.
مواد و روشها
مطالعهی حاضر یک مطالعهی توصیفی-تحلیلی بود که در سال  1391بر روی افراد  7-20سالهی شهر اصفهان انجام شد .در این مطالعه انتخاب
مدارس به روش نمونهگیری خوشهای و انتخاب افراد به روش نمونهگیری در دسترس انجام گرفت .بعد از تکمیل فرم رضایت آگاهانه و بر اساس
ارزیابیهای صورتگرفته افرادی که اختالالت مربوط به تولید ،تشدید ،صوت و شنوایی نداشتند ،وارد مطالعه شدند .هنجار نمرات نیزاالنس  220نفر
( 120نفر از گروه  7- 14ساله ( 11پسر و  31دختر) و  100نفر از گروه  14-20ساله ( 10پسر و  10دختر) به وسیله دستگاه نیزومتر مدل  3410با استفاده
از تکرار هجاهای کمفشار و خواندن متن رنگینکمان محاسبه گردید.
یافتهها
میانگین نمرات نیزاالنس در هجاهای کمفشار و متن رنگینکمان در پسران  7-14ساله به ترتیب  14/09±1/31و  ،33/31±1/13در دختران 7-14
ساله  11/30±1/11و  ،33/19±4/04در گروه پسران  14- 20ساله  17/71±10/17و  31/44±4/94و در دختران  14-20ساله  22/42±9/8و
 33/34±1/79به دست آمد.
نتیجهگیری
هنجار نمرات نیزاالنس برای افراد فارسیزبان  7-20ساله شهر اصفهان به دست آمد که میتواند به عنوان خط پایهای برای تشخیص ،ارزیابی و درمان
آسیبهای تشدید در بیماران شکاف کام و دارای بیکفایتی دریچه کامی-حلقی در کنار ارزیابیهای ادراکی مفید باشد.
واژههای کلیدی
نیزاالنس؛ نیزومتر؛ هنجار نمرهی نیزاالنس؛ فارسیزبان
نویسنده مسئول :دکتر فاطمه درخشنده ،مرکز تحقیقات ناهنجاری های جمجمه-صورت و شکاف کام ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی اصفهان ،اصفهان ،ایران
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مقدمه و اهداف
تشدید یکی از مهمترین ویژگیها ی گفتار آدمی است [1].در طول فرآیند طبیعی تولید گفتار ،صدا به وسیله ی تارهای صوتی در سطح حنجره
تولید میشود و سپس به دلیل تشدید در حفرات مسیر صوتی ،تغییر مییابد .صداها ،جریان هوا و فشار هوا در طول مسیر صوتی ،بر مبنای
آنچه برای گفتار طبیعی مناسب است ،به دو مسیر حفرات دهانی و بینی هدایت میشوند .دریچهی کامی –حلقی 1نقش کلیدی در این مسیر
ایفا میکند ،زیرا انرژی صوتی و جر یان هوا را از حلق به سمت حفره ی دهان برای صداهای دهانی و از حلق به سمت حفرهی بینی برای
صداهای خیشومی هدایت میکند؛ بنابراین عملکرد طبیعی دریچهی کامی -حلقی برای ایجاد تعادل در تشدید دهانی و خیشومی ضروری
است .بدعملکردی دریچهی کامی -حلقی بر تشدید و تولید گفتار تأثیر میگذارد ]2[.بدعملکردی دریچهی کامی -حلقی  2شامل ناکارآمدی
دریچهی ( 3VPبا علل ساختاری) ،ناتوانی دریچهی (4 VPبا علل عصبی) و بد یادگیری دریچهی  1VPمیباشد [3].یکی از شایعترین علل
بدعملکردی دریچه ی کامی -حلقی شکاف کام است [4].رایج ترین نوع بدعملکردی دریچه کامی -حلقی که در کودکان با سابقه شکاف کام
دیده میشود( VPI ،با علل ساختاری) است که شامل نرمکام کوتاه و آسیبدیده میشود  [1].بیماران دارای شکاف کام ،انواع متعددی از
اختالالت تشدیدی را نشان میدهند][3؛ پرخیشوم ی  3از رای جتری ن اختالالت تشدید در کودکان دارا ی شکاف کام است .فراوانی پرخیشومی
در افراد شکاف کام فارسیزبان  71درصد و به عنوان یکی از مشکالت همراه در این جمعیت نشان داده شد  [7].همچنین در تحقیقی که
توسط رضایی و همکارانش بر روی کودکان شکاف کام انجام شد ،فراوانی پرخیشومی  89/2درصد به دست آمد که نسبت به مطالعات
انجامشده در دیگر کشورها عدد نسبتاً باالیی است و این نیاز به اجرای پروتکلهای جامع و دقیق ارزیابی و درمان را نشان می دهد [4].در
یک مطالعهی گذشته نگر بر کودکانی که در فاصله بین سالهای  1383تا  1387به تیم شکاف لب و کام اصفهان مراجعه کرده بودند ،بر
اساس بررسی  131پرونده ،شیوع  VPIمتوسط تا شدید پس از جراحی  33/1درصد تخمین زده شد ]8[.عموماً آسیبشناسان گفتار و زبان،
عملکرد دریچه کامی -حلقی و مهارتهای ارتباطی را ارزیابی میکنند [9].یکی از روش های بالینی برای تشخیص پرخیشومی ادراک
شنیداری است [10].در روش ادراکی ،آزمونگر به نمونه ی گفتار فرد گوش میدهد و با استفاده از مهارت بالینی و شنیداری خود در مورد آن
قضاوت میکند [11].اعتبار ارزیابی ادراکی همیشه به دلیل تنوع مقیاسهای درجه بندی استفاده شده و حضور عوامل مداخله گر در گفتار که
ممکن است درک خیشومیشدگی را کاهش دهد ،مورد انتقاد بوده است؛ بنابراین ،با وجود اطالعات گسترده ارائهشده از ارزیابی ادراکی
توسط آسیب شناسان گفتار و زبان در افراد مبتال به اختالالت دریچه کامی -حلقی و اعتبار این اطالعات ،نیاز به ابزارهای ارزیابی دیگر
افزایش یافته است  [12].شیوههای ارزیابی ابزاری متنوعی برای تکمیل قضاوت بالینی اختالل دریچه کامی -حلقی در دسترس است[10] .
شیوه های ارزیابی ابزاری شامل بررسی مستقیم و غیرمستقیم دریچه ی کامی -حلقی می شود  [11].شیوههای مستقیم ارزیابی ،شامل
ویدئوفلورسکوپی و نیزوآندوسکوپی میباشد .نیزوآندوسکوپی شیوهای بسیار تهاجمی میباشد که برای ارزیابی وضعیت دریچه کامی -حلقی
کمتر پیشنهاد میشود ،ویدئوفلوروسکوپی ابزار دیگری است که علی رغم غیرتهاجمی بودن به دلیل اینکه بیمار را در معرض اشعههای
یونیزهشده قرار می دهد ،ایمنی الزم را ندارد؛ از این رو نیاز به شیوه های ارزیابی عینی و غیرتهاجمی برای سنجش میزان خیشومیشدگی
گفتار احساس میشود که ارزیابیهای آکوستیکی و آئرودینامیکی از جمله این بررسیها میباشد[13] .
تعیین مقادیر خیشومیشدگی با استفاده از اندازهگیری های آکوستیکی بسیار ارزشمند است و مزایای بسیاری دارد .به دلیل این که این
اندازهگیری ها غیرتهاجمی هستند ،در عملکرد گفتار تغییری ایجاد نمیکنند و اضطراب بیمار را به حداقل میرسانند [7].یکی از این ابزارهای
آکوستیکی ،نیزومتر  7است که در سال  1983معرفی شد .نیزومتر به صورت بالینی استفاده می شود و در تحقیقات به عنوان روشی
غیرتهاجمی برای ارزیابی تشدید است و با اندازه گیری انرژی آکوستیک دهان و بینی در طی تولید گفتار و محاسبهی نمرهی نیزاالنس یک
ارزیابی کمی از خیشومیشدگی را ارائه میدهد [14].اندازهگیری درصد خیشومی شدگی به وسیله دستگاه نیزومتر به درمانگر کمک میکند که
ارزیابی ادراکی خود را تکمیل کند و درجه بندی کمی را به آن اضافه نماید[ 11].
مطالعات مختلفی در زمینه ی هنجاریابی نمره ی نیزاالنس در زبانها ی مختلف و با استفاده از محرک های گفتاری متفاوت انجام شده است.
 Sweeneyو همکاران مطالعه ای با هدف تعیین هنجار نمره نیزاالنس در  70کودک  4- 13ساله طبیعی ایرلندی را در سه مجموعه از
جمالت (دارای همخوانهای پرفشار ،دارای همخوانهای کمفشار و جمالت دارای همخوانهای خیشومی) با استفاده از دستگاه نیزومتر
 3200انجام دادند .میانگین نمره نیزاالنس در نمونه گفتاری کل  ،23در جمالت حاوی همخوانهای پرفشار  ، 14در جمالت حاوی
1 Velopharynx
2 Velopharyngeal Inadequacy
3 Velopharyngeal Insufficiency
4 Velopharyngeal Incompetence
5 Velopharyngeal Mislearning
6 Hypernasality
7 Kay Elemetrics, Lincoln Park, NJ

3

J Rehab Med. 2019; 7(4): 1-10

موسی پور و همکاران

همخوانهای کمفشار  13و در جمالت حاوی همخوانهای خیشومی  11درصد به دست آمد Watterson [14].و همکاران پژوهشی با
هدف بررسی و مقایسه نمره نیزاالنس و درجه خیشومیشدگی در محرکهای گفتاری کمفشار و پرفشار بر روی  21کودک بین سنین - 13
 1ساله با استفاده از دستگاه نیزومتر  3200انجام دادند 20 .نفر از بیماران توسط تیم جمجمها ی -صورتی پیگیری میشدند و  1نفر دیگر
سابقه اختالالت ارتباطی نداشتند .میانگین نمره نیزاالنس در محرکهای گفتاری کمفشار  29/98درصد و انحراف معیار  13/13و در
محرکهای گفتاری پرفشار  30/28درصد و انحراف معیار  11/31به دست آمد .میانگین درجه خیشومیشدگی در جمالت کمفشار  2/31و
برای جمالت پرفشار  2/19بود .نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین جمالت کم فشار و پرفشار از لحاظ میانگین نمره نیزاالنس و درجه
خیشومی شدگی وجود ندارد و همبستگی بین نمره نیزاالنس و خیشومیشدگی گفتار در محرکهای کمفشار  r=0/78و برای پرفشار
 r=0/77بود  Karnell [13].و همکاران مطالعه ای با هدف به حداقل رساندن یا کاهش اثر خروج خیشومی قابل شنیدن بر نمرات نیزاالنس
در محرکهای گفتاری کم فشار انجام دادند .نتایج نشان داد نمره نیزاالنس به دست آمده از تعدادی از افراد که محرکهای گفتاری کمفشار
را تولید کردند ،به طور معناداری از محرکهای گفتاری پرفشار متفاوت است  [17].قائمی و همکاران مطالعه ای با هدف تعیین هنجار
خیشومیشدگی در سه متن فارسی ،متن کیف بهاره (دارای همخوانهای دهانی) ،چهار فصل (دارای بسامد طبیعی همخوانهای خیشومی)
و جمالت خیشومی (مملو از همخوانهای خیشومی) بر روی  23پسر  7- 11سالهی طبیعی شهر مشهد به وسیله ی دستگاه نیزومتر مدل
 3410انجام دادند .بر اساس یافتههای پژوهش ،میانگین نمرات خیشومیشدگی در متن کیف بهاره  12/3±4در متن چهار فصل
 30/38±4/8و در جمالت خیشومی  31/1±1/7بود و هیچ تفاوت معناداری بر مبنای سن یافت نشد Hamdan [18].و همکاران پژوهشی
با هدف بهدست آوردن نمرات هنجار نیزاالنس در بزرگساالن لبنانی انگلیسیزبان با میانگین سنی  39( ،23/77±4/291مرد و  38زن) را
انجام دادند .نمرات نیزاالنس برای سه متن باغ وحش ،رنگین کمان و جمالت خیشومی با استفاده از نیزومتر  3410به دست آمد .میانگین
نمره برای متن باغ وحش ،رنگین کمان و جمالت خیشومی به ترتیب  34/04±9/30 ،21/21±11/07و  41/29±9/87به دست آمد.
میانگین نمرات نیزاالنس بین دو جنس تفاوت معناداری نداشت ،اما نمرات نیزاالنس مردان ( ) 23/11±11/33نسبت به زنان
( )23/87±10/42برای متن باغ وحش باالتر بود Park ]12[.و همکاران مطالعهای با بررسی نمرهی نیزاالنس در  108بزرگسال ( 14مونث
و  14مذکر) و  108کودک ( 14مونث و  14مذکر) کرهای انجام دادند .نمره ی نیزاالنس با استفاده از نیزومتر در محرکات گفتاری شامل ،33
 33و  24هجا و همچنین یک متن دهانی ،یک متن دهانی خیشومی و جمالت خیشومی به دست آمد .نتایج نشان داد میانگین نمر ه
نیزاالنس در متن دهانی ،متن دهانی خیشومی و جمالت خیشومی به ترتیب  33/72 ،34/04 ،11/39درصد میباشد .گویندگان مونث به طور
معناداری نمرات نیزاالنس باالتری در متنهای دهانی خیشومی و جمالت خیشومی نسبت به گویندگان مذکر داشتند و کودکان هم به طور
[]19
معناداری نمر ات نیزاالنس باالتری را در جمالت خیشومی نسبت به بزرگساالن داشتند.
مطالعات مختلف تأییدی بر تأثیر زبان و لهجه بر نمرات نیزاالنس بوده و باعث شده تا به دست آوردن هنجار نمره ی نیزاالنس برای هر زبان
ضروری به نظر آید  [22-20].با توجه به شیوع باالی  VPIدر ایران] [8افرادی با سنهای باالتر همچنان دارای مشکل  VPIو پیامدهای آن
از ج مله کاهش وضوح گفتار هستند][21؛ بنابراین به دست آوردن دادههای هنجار نیزاالنس می تواند به ارزیابی و درمان گفتار این افراد کمک
کند .آزمونهای گفتاری متعددی وجود دارد که می تواند به عنوان محرک گفتاری برای به دست آوردن نمره ی نیزاالنس استفاده شود .در
مطالعات مختلف از بافتها و محرک های گفتاری متفاوتی برای به دست آوردن نمره نیزاالنس استفاده شده است ،به دلیل این که نمرات
نیزاالنس تحت تأثیر خطاهای جریان هوای بینی مثل خروج خیشومی و آشفتگی خیشومی قرار میگیرد (که در حین تولید همخوانهای
پرفشار دیده میشوند)] ،[17به منظور حذف این اثر در مطالعه حاضر از هجاهای کمفشار استفاده شد .به عبارت دیگر زمانی که خروج
خیشومی قابل شنیدن و آشفتگی خیشومی وجود داشته باشد ،نمرات نیزاالنس افزایش کاذبی مییابد ،زیرا دستگاه نیزومتر نمیتواند بین
انرژی اکوستیک خیشومی ناشی از پرخیشومی و انر ژی اکوستیک خیشومی ناشی از آشفتگی خیشومی تمایز قائل شود  [22].عالوه بر این
محرکهای کمفشار به تشخیص زیرگروه بیمارانی که بیکفایتی مرزی دریچه کامی -حلقی دارند ،کمک میکنند [17].همچنین به دلیل این
ال برای قضاوت در مورد تشدید نیز بافت گفتار پیوسته توصیه می شود ][ 23
که گفتار پیوسته به بهترین شکل معرف گفتار محاوره است و معمو ً
و تقاضا جهت بسته شدن و بسته ماندن دریچه  VPدر گفتار پیوسته افزایش مییابد ،در نتیجه پرخیشومی و خروج خیشومی بیشتر در گفتار
پیوسته دیده می شوند][24؛ لذا در مطالعه حاضر برای به دست آوردن نمرات هنجار نیزاالنس عالوه بر هجاهای کمفشار از گفتار پیوسته (متن
رنگینکمان) نیز استفاده شد [21].وجود هنجار نمرات نیزاالنس عالوه بر کارآیی در تحقیقات میتواند به عنوان خط پایهای جهت
استفادههای بالینی برای تشخیص و ارزیابی تشدید خیشومی در بیماران شکاف کام و دارای  VPIو همچنین بررسی تأثیر مداخالت
مختلف و تصمیمگیری جهت کمک به تشخیص نیاز به انجام جراحیهای ثانویه در کنار ارزیابیهای ادراکی کارآمد باشد؛ بنابراین با توجه به
اینکه تاکنون پژوهشی در زبان فارسی نمرات هنجار نیزاالنس را در هجاهای کمفشار و متن رنگینکمان به دست نیاورده است ،هدف از
فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی *
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مطالعه حاضر به دست آوردن نمرات هنجار نیزاالنس پسران و دختران دو گروه سنی  7- 14و  14- 20ساله ی فارسیزبان شهر اصفهان با
استفاده از هجاهای کمفشار و متن رنگین کمان و مقایسه نمرات کلی نیزاالنس بر حسب سن و جنس میباشد.
مواد و روشها
شرکتکنندگان
مطالعهی حاضر یک مطالعه ی توصیفی -تحلیلی بود و به روش مقطعی غیرمداخله ای بر روی جمعیت افراد 7- 20سالهی فارسیزبان شهر
اصفهان در دو گروه سنی  7- 14و  14- 20ساله انجام شد .از آن جا که سن شروع و اتمام رشد هر یک از اجزای صورت که اجزای
تأثیرگذار بر تشدید هستند ،متفاوت است ،این دو گروه سنی انتخاب شدند؛ بدین صورت که رشد بینی در محدوده سنی  10- 14سالگی،
رشد فک باال در محدوده سنی  8- 12سالگی و رشد فک پایین در محدوده سنی  8- 14سالگی به حداکثر خود میرسد و همچنین رشد فک
باال و بینی در  13سالگی و رشد فک پایین در  20سالگی کامل میشود ]23[.پس از گرفتن تأییدیه اخالق از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
با در نظر گرفتن ضریب خطای  0/27 σحجم نمونه  220نفر به دست آمد .به منظور رسیدن به این تعداد در گروه  7- 14ساله  127نفر از
مدارس شهر اصفهان و در گروه  14- 20ساله  13نفر از مدارس و  47نفر از دانشجویان واجد شرایط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وارد
مطالعه شدند .در این مطالعه انتخاب مدارس به روش نمونه گیری خوشه ای و انتخاب افراد به روش نمونهگیری آسان (در دسترس) انجام
گرفت .شرکت در برنامه ی پژوهشی کامالً انتخابی و بیهیچ اجباری صورت گرفت و آزمودنی هرگاه مایل بود ،میتوانست انصراف دهد.
همچنین به شرکت کنندگان این اطمینان داده شد که اطالعات شخصی اعضا ی شرکتکننده در پژوهش کامالً محرمانه باقی میماند.
والدین آزمودنیها و دانشجویان شرکتکننده در پژوهش حاضر ،در خصوص برنامه پژوهشی توجیه شدند و شرحی از روند اجرای کار به
آنها ارائه شد .سپس با تکمیل فرم رضایت آگاهانه توسط والدین افراد و دانشجویان شرکت کننده در پژوهش ،افراد جهت تأیید معیارهای
ورود توسط آسیب شناس گفتار و زبان (آزمونگر) از نظر آسیبهای ناحیه دهان ،ساختارهای بینی و دریچه کامی -حلقی با استفاده از فرم
غربالگری دهانی] [27و همچنین از نظر شنوایی (ارزیابی با استفاده از تست نجوا) ،تولید ،تشدید و صوت با ارزیابی آزمونگر و بررسی پرونده
بهداشت موجود در مدرسه بررسی شدند .دانشجویان تنها با مصاحبه و غربالگری توسط آزمونگر مورد بررسی قرار گرفتند و کسان ی که
آسیبهای ناحیه دهان ،ساختارهای بینی ،دریچه کامی  -حلقی ،مشکالت شنوایی ،اختالل تولید ،تشدید یا صوت نداشتند ،وارد مطالعه شدند.
همچنین برای حذف اثر لهجه بر روی نمرات نیزاالنس از تکرار محرکات گفتاری بعد از شنیدن نمونه صدای ضبطشده استفاده گردید .افراد
دوزبانه و افرادی که در روز ارزیابی ،سرماخوردگی و شواهدی از انسداد بینی داشتند و یا قادر به تکرار موارد خواستهشده نبودند ،از مطالعه
خارج شدند 7 .نفر به دلیل سرماخوردگی در روز ارزیابی از مطالعه خارج گردیدند و در نهایت 220 ،نفر وارد مطالعه شدند.
محتوای نمونه گفتاری
به منظور تهیه نمونه گفتاری از ترکیب همخوانهای کمفشار ( )/r/،/l/،/j/با واکه افتاده ( )/a/و واکه افراشته ( )/i/استفاده شد (دلیل
انتخاب این دو واکه ویژگیهای اکوستیکی و فرمنتی واکه  /a/و  /i/میباشد)  [21].متن رنگین کمان که روایی و پایایی آن توسط معماریان و
همکاران تأیید شده بود[ ]28نیز به منظور به دست آوردن نمره هنجار نیزاالنس در گفتار پیوسته استفاده شد .این متن دارای  7جمله خبری،
 92کلمه و  207هجا است .فاقد جمله ی پرسشی و تعجبی است و موضوع متن به نحوی انتخاب شده که نحوهی خواندن آن تا اندازه ی
ممکن در افراد مختلف یکسان باشد .متن رنگین کمان دارای توازن واجی متناسب با زبان فارسی میباشد و شامل ترکیبی از همخوانهای
دهانی و خیشومی است] 21[.
ابزار جمع آوری دادهها
برای جمعآوری دادهها از دستگاه نیزومتر مدل  3410ساخت کشور آمریکا استفاده شد .نرمافزار نیزومتر بر روی لپتاپ نصب شد .کالیبره
کردن دستگاه در ابتدای هر روز در اتاق جمعآوری دادهها در محل نمونهگیری که یکی از اتاق های ساکت مدرسه یا دانشگاه بود ،انجام
می شد .پس از اتمام کالیبره شدن دستگاه ،دادهها توسط آزمونگر جمعآوری شد و پس از هر  1نمونه ،دستگاه دوباره کالیبره میشد.
دستورالعمل اجرای کار به صورت شفاهی به افراد توضیح داده شد و سپس کاله مخصوص روی سر آزمودنی قرار داده شد و یک
پیش آزمون کوتاه جهت اطمینان از صحت قرارگیری کاله انجام شد و سپس از آزمودنیهای گروه  7- 14ساله خواسته شد تا طبق الگوی
ضبطشدهای که برای آنها پخش شد ،هجاهای کمفشار را تکرار کند .همچنین متن رنگین کمان را نیز طبق الگوی ضبطشده بخوانند یا
تکرار کنند .آزمودنیهای گروه  14- 20ساله نیز طبق الگوی ضبطشده هجاهای کمفشار را تکرار و متن رنگینکمان را میخواندند .چنانچه
هر گونه صداسازی مثل سرفه ،عطسه یا حتی خطا در تکرار محرکهای گفتاری رخ میداد ،از آزمودنی خواسته میشد دوباره آن را طبق
الگوی ضبطشده تکرار کند و بخش خطا با مکاننما نشانهگذاری میشد تا در آنالیز نهایی از نمونه خارج شود .نمونههای گفتاری هر فرد
توسط نرمافزار نیزومتر ضبط شد .سپس از بخش آمارههای نرم افزار نمره نیزاالنس موارد آزمون مشاهده و ثبت شد.
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به منظور تجزیه و تحلیل آماری دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه 8 13استفاده شد .میانگین و انحراف معیار نمرات نیزاالنس به صورت
مجزا برای هجاهای کمفشار و متن رنگین کمان محاسبه گردید .برای مقایسه میانگین نمرات نیزاالنس در دو گروه سنی و در دو جنس در
هجاهای کم فشار (با توجه به نرمال نبودن داده ها که با استفاده از آزمون کلموگراف -اسمیرنوف مشخص شد) از آزمون ناپارامتر ی من
ویتنی و در متن رنگینکمان با توجه به نرمال بودن دادهها از آزمون  tمستقل استفاده گردید .همچنین برای بررسی همبستگی نمره
نیزاالنس همخوانهای کمفشار ترکیب شده با واکه  /i/با همخوانهای کمفشار ترکیبشده با واکه  ،/a/با توجه به نرمال نبودن دادهها از
ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
یافتهها
در مطالعه حاضر  220نفر وارد شدند که شامل  120نفر از گروه  7- 14ساله ( 31دختر و  11پسر) و  100نفر از گروه  14- 20ساله (10
دختر و  10پسر) بودند (جدول .)1
جدول  :1اطالعات دموگرافیک افراد شرکتکننده در پژوهش
تعداد شرکتکنندگان

پسران
11

دختران
31

گروه  11-02ساله

10

10

گروه  7-11ساله

میانگین و انحراف معیار نمرات نیزاالنس در هجاهای کمفشار و متن رنگین کمان برای دو گروه سنی محاسبه شد (جدول .)2
جدول  :0میانگین (درصد) و انحراف معیار نمره نیزاالنس در هجاهای کمفشار و متن رنگینکمان در افراد  7-02ساله شهر اصفهان
نمره نیزاالنس
گروه  7-11سال

محرکهای گفتاری

/ririri/
/lilili/
/jijiji/
/rarara/
/lalala/
/jajaja/
متن رنگینکمان

گروه  11-02سال

پسران

دختران

پسران

دختران

میانگین±انحراف معیار
11/07±1/41
18/80±3/38
22/78±9/89
7/92±2/97
10/30±4/37
9/72±4/21
33/31±1/13

میانگین±انحراف معیار
13/49±3/27
20/80±7/38
23/11±8/41
8/81±2/71
11/33±1/30
10/92±4/43
33/19±4/04

میانگین±انحراف معیار
17/02±8/18
23/70±11/27
27/30±14/13
8/34±4/93
14/42±9/24
12/70±8/89
31/44±4/94

میانگین±انحراف معیار
21/04±7/12
32/74±14/33
33/84±12/23
11/84±3/79
17/92±8/33
17/14±9/24
33/34±1/79

در مقایسه صورت گرفته بر حسب سن آزمونهای آماری من ویتنی و  tمستقل نشان داد بین دو گروه سنی  7- 14و  14- 20ساله در
هجاهای کمفشار و متن (متن رنگینکمان) تفاوت معناداری ( )p<0/001وجود دارد و گروه  14- 20ساله نمرات نیزاالنس باالتری داشتند
(جدول .)3
جدول  :3نمره کلی نیزاالنس در دو نمونه گفتار هجاهای کمفشار و متن رنگینکمان بر حسب سن
گروه  14- 20سال
گروه  7- 14سال
محرکهای گفتاری
P-value
میانگین±انحراف معیار
میانگین±انحراف معیار
**>0/001
20/08±9/98
14/71±1/31
هجاهای کمفشار
متن رنگینکمان

32/33±4/14

33/04±1/33

**>0/001

در مقایسهی صورتگرفته بر حسب جنسیت آزمونهای آماری من ویتنی و  tمستقل نشان داد نمرات نیزاالنس دختران و پسران در
هجاهای کمفشار تفاوت معناداری ( )P=0/003دارند ،اما در متن دهانیخیشومی (متن رنگینکمان) بین دو جنس تفاوت معناداری وجود
ندارد ،هرچند که در هر دو نمونه گفتاری به طور کلی دختران نمرات نیزاالنس باالتری نسبت به پسران داشتند ( جدول .)4

8 Version16, SPSS Inc., Chicago, IL
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جدول  :1نمره کلی نیزاالنس در دو نمونه گفتار هجاهای کمفشار و متن رنگینکمان بر حسب جنسیت
پسران

دختران

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

Pvalue

هجاهای کمفشار

11/83±7/8

18/39±7/11

**0/003

متن رنگینکمان

34/10±1/04

34/92±4/80

0/41

محرکهای گفتاری

در همبستگی صورتگرفته برحسب ارتباط نمره نیزاالنس هجاهای کمفشار ترکیبشده با واکه  /i/با هجاهای کمفشار ترکیبشده با واکه
 ،/a/ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد رابطه معناداری ( )P<0/001بین نمره هجاهای ترکیبشده با واکه  /i/با هجاهای ترکیبشده
با واکه  /a/وجود دارد .ضریب همبستگی بین نمره هجاهای ترکیبشده با واکه  /i/با هجاهای ترکیبشده با واکه  )r=0/11( /a/میباشد.
این ضریب همبستگی نشان می دهد همبستگی مثبتی وجود دارد ،یعنی با افزایش نمره هجاهایی که با واکه  /i/ترکیب شده بودند ،نمره
هجاهای ترکیبشده با واکه  /a/نیز افزایش مییابد (جدول .)1
جدول  :5نمره کلی نیزاالنس در هجاهای کمفشار ترکیبشده با واکه  /a/و /i/
محرکهای گفتاری

میانگین±انحراف معیار

همخوانهای کمفشار با واکه /a/

11/33±3/18

همخوانهای کمفشار با واکه /i/

22/39±10/14

P-value
**>0/001

بحث
هدف از انجام مطالعه حاضر ،تعیین نمرات هنجار نیزاالنس افراد فارسیزبان  7تا  20ساله شهر اصفهان ،در دو بافت گفتاری هجاهای کم -
فشار و گفتار پیوسته (با استفاده از متن رنگینکمان) و مقایسه نمرات کلی نیزاالنس بر حسب سن و جنس بود .در این مطالعه از هجاهای
کمفشار و متن رنگین کمان برای به دست آوردن هنجار نمرات نیزاالنس استفاده گردید و میا نگین نمره برای هجاهای کمفشار و متن
رنگینکمان به دست آمد.
ه نجار نمرات نیزاالنس متن دهانی خیشومی (متن رنگین کمان) مطالعه حاضر در گروه سنی  7- 20سال  34/31±4/91به دست آمد .در
ایران قائمی و همکاران[ ]18هنجار نمرات نیزاالنس متن دهانی خیشومی را ( )30/38±8/4در شهر مشهد به دست آوردهاند .آنها این هنجار
را با استفاده از متن چهار فصل به دست آوردهاند که درصد واجهای خیشومی آن ( )10/27است که نسبت به متن رنگینکمان مطالعه
حاضر ( )13/49کمتر میباشد .عالوه بر این ،آنها در مطالعه ی خود فقط از پسران  7- 11ساله نمونهگیری کردهاند Hamdan .و همکاران
[ Fletcher ،]12و همکاران [ ]29و  Bressmanو همکاران[ ]30نیز هنجار نمرات نیزاالنس متن دهانی خیشومی را با استفاده از متن رنگین -
کمان به دست آوردهاند که موارد محاسبهشده توسط آنها به ترتیب  33±1 ،34/04±9/30و  31/39±1/47میباشد .مطالعات دیگر برای به
دست آوردن هنجار نمرهی نیزاالنس متن دهانی خیشومی از متنهای دیگری استفاده کردهاند که برای مثال میتوان به مطالعههای Park
و همکاران[ Sweeney ،]19و همکاران[ Hirschberg ،]14و همکاران] [1و  Prathaneeو همکاران] [31اشاره کرد که با استفاده از متنها و
جمالت دهانی خیشومی مختلف نمرات نیزاالنس را به دست آوردهاند (جدول .)3
جدول  :6مقایسه نمرات نیزاالنس در متن دهانی خیشومی در مطالعات مختلف
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محققان

کشور مطالعه

سن (سال)

درصد واجهای
خیشومی

میانگین±انحراف معیار

موسیپور و همکاران ()2017

ایران

7- 20

13/49

34/31±4/91

 Hamdanوهمکاران ()2011

لبنان

23/77±4/291

-

34/04±9/30

قائمی و همکاران ()2013

ایران

7- 11

10/27

30/38±8/4

 Parkو همکاران ()2012

کره

 7- 11و 18-29

-

34/04

 Hirschbergو همکاران ()2003
 Bressmanو همکاران ()2001
 Sweeneyو همکاران ()2004
 Prathaneeوهمکاران ()2003
 Fletcherو همکاران ()1989

هانگرین
تورنتو
ایرلند
تایلند
آمریکا

1- 21
23/1±1/8
4- 13
3- 13
کودکان

11
13
11/1

31/7- 39/1
31/139±/47
23± 1
31/3
33±1
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بررسی تأثیر زبان ،لهجه و ویژگیهای زبرزنجیری گفتار بر نمرات نیزاالنس کار دشواری است و نیاز به بررسیهای دقیق زبانشناختی دارد.
مطالعات مختلف تأییدی بر تأثیر زبان و لهجه بر نمرات نیزاالنس بوده و باعث شده تا به دست آوردن هنجار نمرهی نیزاالنس برای هر
زبان ضروری به نظر آید [20- 22].بعضی عوامل همچون محرکهای گفتاری ،بافت آوایی ،میزان بسامد همخوانهای خیشومی[ ]32و چگونگی
توزیع واکههای افراشته و افتاده[ ]22منجر به تفاوتها و شباهتهای نمرات نیزاالنس در زبانها و لهجههای مختلف می شود؛ بنابراین در
مطالعات مختلف بنا بر محرک گفتاری که استفاده می شود و با توجه به بسامد همخوانهای خیشوم ی موجو د در آن ،نمرات نیزاالنس تحت
تأثیر قرار میگیرد .در طول فرآیند های کالمی حرکت نرمکام ،باز و بسته شدن دهان و جایگاه زبان از عوامل مهمی هستند که ممکن است
بر نمره نیزاالنس تأثیر بگذارند .در تولید واکهها جایگاه زبان و دریچه کامی -حلقی بر نمره نیزاالنس واکهها تأثیرگذارند [21].نتایج پژوهش
حاضر نشان داد نمرات نیزاالنس همخوانهایی که با واکه ( )/i/ترکیب شده بودند در هر دو گروه سنی ،از نمرات حاصل از همخوانهایی
که با واکه ( )/a/همراه بودند ،بیشتر بود .نتایج پژوهش  Saracو همکاران[ Ha ،]33و همکاران[ ]34و  Kimو همکاران] [21نیز حاکی از آن
بود که نمرات نیزاالنس در همخوانهایی که با واکه ( )/i/ترکیب شده بودند ،به طور معناداری باالتر از همخوانهای ترکیبشده با واکه
( )/a/بودند .واکه های افراشته انرژی دهانی کمتر و انرژی خیشومی بیشتری نسبت به واکههای افتاده دارند )/i/( [33].یک واکه افراشته
مرکزی کشیده است و به دلیل موقعیت افراشته زبان فضای تشدید دهانی کاهش می یابد و مقاومت جزیی در برابر صداهایی که به حفره
دهان وارد میشوند ،ایجاد می کند که منجر به افزایش فشار دهانی و باعث افزایش انتقال صداها به حفره بینی میگردد و در نتیجه تشدید
خیشومی بیشتری درک میشود] 22[.
از آنجا که نمرات نیزاالنس با وجود خروج خیشومی قابل شنیدن و آشفتگی خیشومی افزایش کاذبی مییابد و دستگاه نیزومتر نمیتواند
بین انرژی اکوستیک خیشومی ناشی از پرخیشومی و انرژی اکوستیک خیشومی ناشی از آشفتگی خیشومی تمایز قائل شود] ،[22لذا در
مطالعه حاضر به منظور حذف اثر خطاهای جریان هوای بینی مثل خروج خیشومی و آشفتگی خیشومی و نیز تشخیص بیماران با بیکفایتی
مرزی دریچه کامی –حلقی از هجاهای کمفشار استفاده شد [17].میانگین نمرات نیزاالنس حاصل از هجاهای کمفشار در مطالعهی حاضر
( ) 14/39±1/28بود .تاکنون مطالعات محدودی نمره هنجار نیزاالنس را در هجاهای کمفشار به دست آورده اند و با توجه به متفاوت بودن
زبان و تعداد نمونه در مطالعات انجامشده با مطالعه حاضر نمیتوان مقایسه یک به یکی انجام داد Sweeney .و همکاران هنجار نمره
نیزاالنس را در کودکان  4- 13ساله ایرلندی در هجاهای کمفشار ( )13±3محاسبه نموده بودند  Trindade [14].و همکارانش] [31نیز در
مطالعهی خود که بر روی  20کودک برزیلی انجام داده بودند ،هنجار نمره ی نیزاالنس را در هجاهای کمفشار ( ) 10±1به دست آوردند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین دو گروه سنی  7- 14و  14- 20ساله در هجاهای کمفشار و متن دهانیخیشومی (متن رنگینکمان)
تفاوت معناداری وجود دارد و گروه  14- 20ساله نمرات نیزاالنس باالتری داشتند .یافتههای پژوهش حاضر با مطالعات  Van Lierdeو
همکاران] Hirschberg ،[33و همکاران] Sweeney ،[1و همکاران] [14و  Haو همکاران] [34همسو بود .همه این پژوهشها گروه
کودکان را با گروه بزرگساالن مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که رابطه ی معناداری بین سن و نمره نیزاالنس وجود دارد و با افزایش
سن نمره نیزاالنس افزایش مییابد .از آن جا که سن شروع و اتمام رشد هر یک از اجزای صورت که اجزای تأثیرگذار بر تشدید هستند،
متفاوت است (بدین صورت که رشد بینی در محدوده سنی 10- 14سالگی ،رشد فک باال در محدوده سنی  8- 12سالگی و رشد فک پایین
در محدوده سنی  8- 14سالگی به حداکثر خود میرسد و همچنین رشد فک باال و بینی در  13سالگی و رشد فک پایین در  20سالگی
کامل می شود[ .)]23این تفاوت در رشد ساختارهای دهان و بینی ،عملکرد دریچه  VPرا تحت تأثیر قرار میدهد و منجر به تفاوت معنادار
نمرات نیزاالنس در افراد مختلف میشود .این تفاوتها به خصوص در مورد سن اتمام رشد میتواند از عوامل تأثیرگذار بر نمرات نیزاالنس
در بازههای سنی مختلف باشد؛ چرا که متفاوت بودن سن اتمام رشد اجزا میتواند نسبت حفرات تشدید را تغییر دهد؛ بنابراین تغییرات در
نمرهی نیزاالنس ممکن است به دلیل تغییراتی باشد که در ساختارهای دهانی -صورتی ایجاد میشود] [33و این تفاوت در ساختارهای دهان
و بینی ،عملکرد دریچه  VPرا تحت تأثیر قرار میدهد؛ عالوه بر این موارد ،تفاوتهایی که در عرض و ارتفاع صورت در کودکان مختلف
وجود دارد نیز عامل بالقوۀ دیگری است که بر نمرهی نیزاالنس مؤثر است .ارتفاع صورت و تفاوت آن با عرض ،فشار هوای بینی را کاهش
و جریان هوای بینی را افزایش میدهد ،در نتیجه با افزایش سن ،میزان خیشومیشدگی نیز افزایش مییابد] ،[33اما نتایج مطالعه  Parkو
همکاران] [19متفاوت بود و آنها با مقایسه نمرات نیزاالنس گروه کودکان و بزرگساالن به این نتیجه رسیدند که کودکان در جمالت
خیشومی به طور معناداری نمرات نیزاالنس باالتر از گروه بزرگساالن داشتند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد رابطه معناداری بین جنسیت و نمرات نیزاالنس در هجاهای کمفشار وجود دارد ،اما در متن دهانیخیشومی
(متن رنگینکمان) بین دو جنس تفاوت معناداری وجود نداشت .به طور کلی در هر دو بافت گفتاری دختران نمرات نیزاالنس باالتر از
پسران داشتند .نتایج تحقیقات  Parkو همکاران[ Sarac ،]19و همکاران[ ]33و  Kimو همکاران[ ]21با نتایج مطالعه حاضر همسو میباشد
که نمرات نیزاالنس در جنس مؤنث به طور معناداری باالتر از جنس مذکر بود که میتواند به دلیل بسته شدن ناکامل دریچهی  VPدر
فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی *
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 این نکته ثابت شده است که تفاوتهایی که در دو جنس مذکر و مؤنث.جنس مؤنث با توجه به تفاوتهای آناتومیکی و فیزیولوژیک باشد
 بلکه تفاوتهایی نیز در اندازهی حفرات حلق و دهان وجود دارد که،وجود دارد تنها مربوط به طول و ضخامت تارهای صوتی نمیشود
[ گزارش کردند که خیشومیشدگی رابطهای با14]Sweeney [ و1]Hirschberg [ اگرچه2]. باعث تفاوت در تشدید در آنها میشود
.جنس ندارد و تفاوت معناداری بین دو جنس یافت نشد
نتیجهگیری
 سالهی شهر اصفهان در دو7- 20 در مطالعه حاضر میانگین نمرات نیزاالنس با استفاده از هجاهای کمفشار و متن رنگینکمان در افراد
-  تفاوت معناداری بین دو جنس دختر و پسر در هجاهای کم، مقایسه نمرات بر حسب جنسیت. ساله محاسبه گردید14- 20  و7- 14 گروه
 مقایسه نمرات بر حسب سن نیز تفاوت معناداری را در هجاهای کمفشار.فشار نشان داد و دختران نمرات نیزاالنس باالتر از پسران داشتند
 ساله نمرات نیزاالنس باالتری14- 20  ساله نشان داد و گروه14- 20  و7- 14 و متن دهانیخیشومی (متن رنگینکمان) بین دو گروه سنی
 ساله ی فارسیزبان شهر7- 20  از جمله کاربردهای بالینی مطالعه حاضر کمی کردن شدت خیشومیشدگی درکشده در افراد طبیعی.داشتند
اصفهان با استفاده از ارزیابی آکوستیکی نیزومتری و پایهریزی مطالعات بعدی و ایجاد امکان مقایسه دادههای حاصل از مطالعه به عنوان
 جهت تشخیص و ارزیابی آنها به خصوص کمک به تشخیصVPI نمره نیزاالنس افراد طبیعی با نمرات به دست آمده از افراد مشکوک به
 نوآوری این مطالعه به دست آوردن نمره نیزاالنس با حذف اثر آشفتگی خیشومی و خروج. میباشدVP زیرگروه بیماران با بی کفایتی مرزی
خیشومی است که این کار با انتخاب نمونه ی گفتاری هجاهای کمفشار در کنار متن دهانی خیشومی (متن رنگینکمان) صورت گرفته
.است
تشکر و قدردانی
 بدینوسیله از.مقاله حاضر بر اساس پایاننامه کارشناسی ارشد گفتاردرمانی مهدیه موسیپور به راهنمایی دکتر فاطمه درخشنده میباشد
، مرکز تحقیقات شکاف کام به دلیل فراهم کردن دستگاه نیزومتر،سازمان آموزشوپرورش استان اصفهان به دلیل صد ور مجوزهای مربوطه
 تشکر و قدردانی،معاونت پژوهش و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تمام افرادی که در اجرای این پژوهش همکاری نمودند
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