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Background and Aims Speech sound disorders (SSD) are a type of communication disorder where normal 
speech acquisition is disrupted. Children with SSD make speech sound errors that may impact speech 
intelligibility for others. Factors and variables associated with this disorder have been the matter of in-
vestigation in some studies: However, for the present study, the relationship among neuropsychological 
skills (Memory skill and visuospatial skill), parenting styles (authoritarian, authoritative, and permissive), 
and mother’s depression with SSD has been investigated in a single model.
Methods This study is analytical and descriptive, and the correlation method of structural equation mod-
eling (SEM) is used to examine the data. A total of 117 preschool children (aged 4-6 years) with SSD were 
recruited using purposive sampling from speech and language therapy clinics and through the kinder-
garten screening method using Ahmadi et al.’s test. Conners neuropsychological rating scale, Baumrind’s 
parenting styles, and Beck depression inventory are applied to each subject and then completed by 
mothers. The AMOS software analyzed the data using correlation, regression, path analysis, and struc-
tural equation methods.
Results The statistical analysis showed that the correlation and effect of memory skills on SSD are signifi-
cant (P=0.023 <0.05). However, it is not significant with the mediating role of parenting styles (authori-
tarian style: P=0.715, authoritative style: P=0.306, and permissive style: P=0.689) and mother depression 
(P=0.531 >0.05). On the other hand, despite being a strong and remarkable variable, the correlation 
and effect of visual-spatial skill on SSD are not significant (P=0.054 >0.05). There is also no significant 
correlation and effect of visual-spatial skill on SSD with the mediating role of parenting styles (authoritar-
ian style: P=0.497, authoritative style: P=0.268, and permissive style: P=0.949) and mother depression 
(P=0.414 >0.05).
Conclusion The results revealed that memory and visual-spatial skills have a significant direct correla-
tion and effect on SSD. The more memory and visual-spatial problems, the more errors in sounds (pho-
nemes) there will be. The correlation and effect of memory and visual-spatial skills on SSD with the 
mediating role of parenting styles and maternal depression are not considerable. 
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S
Extended Abstract

Introduction

peech is the children’s primary means of 
communication. The ability to produce 
speech sounds, synthesize them, and 
generate words, is one of the most no-

table achievements in children’s developmental process. 
speech sound disorders (SSD) are the most prevalent 
problems among children’s communication disorders. 
The main feature of this disorder is the inability to pro-
duce sounds that are usually acquired in each phase of a 
child’s development according to age and language de-
velopment. 

The SSD is a communication disorder where normal 
speech acquisition is disrupted. Children with SSD make 
speech sound errors that may impact speech intelligibility 
for others. Factors and variables associated with this dis-
order have been investigated in some studies. However, 
for the present study, the relationship between neuropsy-
chological skills (Memory and visuospatial skill), parent-
ing styles (authoritarian, authoritative, and permissive), 
and a mother’s depression with SSD has been investi-
gated in a single model.

Materials and Methods

This study is analytical and descriptive, and the correla-
tion method of Structural Equation Modeling (SEM) is 
used to examine the data. The sample size for this study 
is estimated to be 117 preschool children between 4 and 6 
years of age. The purposive sampling method is used by 
selecting from the children who had been referred to 10 
Speech and language therapy clinics in a year and through 
screening of 30 kindergartens in Esfahan. After recruiting 
the sample, a speech and language pathologist confirmed 
the presence or absence of speech sound disorders using 
Ahmadi et al.’s test. In case of having this disorder and the 
other inclusion criteria, the child and their mother were 
selected as the sample size for this study. Additional inclu-
sion criteria are: not having other disorders, e.g., obvious 
mental disabilities, genetic syndromes, hearing and vision 
impairments, and a history of neurological diseases, such 
as seizures which can be assessed by checking the child’s 
developmental and health records and through interviews 
with parents. Having any of these disorders along with the 
SSD are the exclusion criteria of this study. Conners neu-
ropsychological rating scale, Baumrind’s parenting styles, 
and Beck depression inventory are applied to each subject 
and then completed by mothers. The data was analyzed 

using the AMOS software using the correlation, regres-
sion, path analysis, and structural equation methods.

Results

The statistical analysis showed that the correlation and 
effect of memory skill on SSD are significant (P=0.023 
<0.05). Therefore, increasing memory skill problems may 
increase SSD. The memory function has no significant in-
direct effect on SSD with the mediating role of authorita-
tive parenting styles (P=0.306 >0.05). The positive value 
of the indirect path coefficient (B=+0.006) shows that the 
memory function directly affects SSD with the mediating 
role of authoritative parenting styles. However, the results 
indicate that this effect is not significant and considerable. 
Furthermore, no significant effect is observed between the 
memory function and the mediating role of authoritarian 
parenting style on SSD (P=0.715 >0.05). 

The positive value of the indirect path coefficient 
(B=+0.002) shows that the memory function with the 
mediating role of authoritarian parenting style has an in-
significant direct effect on SSD. Moreover, the memory 
function has no indirectly significant effect on the mediat-
ing role of permissive parenting style on SSD (P=0.689 
>0.05). The positive value of the indirect path coefficient 
(B=+0.003) indicates that the memory function with the 
mediating role of permissive parenting styles has an insig-
nificant direct effect on SSD. Also, there is no significant 
indirect effect of the memory function on SSD with the 
mediating role of permissive parenting style (P=0.531 
>0.05). On the other hand, the relation and effect of the 
visual-spatial performance skill with the mediating role of 
authoritative parenting style have no significant indirect 
effect on SSD (P=0.268 >0.05). 

The positive value of the indirect path coefficient 
(B=+0.006) shows the direct effect of the visual-spatial 
performance skill with the mediating role of authoritative 
parenting style on SSD. However, the results revealed 
that this is not significant. In addition, the visual-spatial 
performance skill with the mediating role of authoritar-
ian parenting style has no significant indirect effect on 
SSD (P=0.497 >0.05). The positive value of the indirect 
path coefficient (B=+0.003) shows that the visual-spatial 
performance skill with the mediating role of authoritarian 
parenting style has an insignificant direct effect on SSD. 
With the mediating role of permissive parenting style, the 
visual-spatial performance skill has no significant indirect 
effect on SSD (P=0.949 >0.05), and according to the posi-
tive value of the indirect path coefficient (B=+0.0001), it 
also has no insignificant direct effect on SSD. As well as, 
the visual-spatial performance skill with the mediating 
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role of maternal depression has no significant indirect ef-
fect on SSD (P=0.414 >0.05); however, it has a signifi-
cant direct effect on SSD with the mediating role of per-
missive parenting style (P=0.026 >0.05).

Dissection

The results of this study demonstrate the direct effect 
of memory function on SSD. Thus, the more functional 
problems with memory, the greater number of sounds 
with pronunciation errors occur in the considerably sig-
nificant study sample. Similarly, the visual-spatial perfor-
mance skill directly affects SSD, and the more problems 
with this skill, the more pronunciation errors can be ob-
served in children. However, this effect is not significant. 
Concerning the mediating role of parenting style and 
mother depression, there is no meaningful relationship 
between the visual-spatial performance skill and SSD. 

The visual-spatial performance skill with the mediating 
role of the permissive parenting style has an indirect rela-
tion to the occurrence of SSD, and the more this style is 
applied, the lesser sound errors can be observed in SSD. 
Overall, the research findings show that SSD as the most 
common communication difficulty among preschool 
children is related to neuropsychological skills, memory 
function, and to some extent, visual-spatial performance 
skills. In this way, the weaker these skills and functions 
are the greater number of sound error occurrences. In ad-
dition, the parenting styles and considering the mother’s 
depression and mental health status affect the decrease 
and increase of the number of sound errors.
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مقاله پژوهشی

ارتباط اختالالت صدای گفتاری و مهارت های نوروسایکولوژی با میانجی گری سبک های فرزند 
پروری و افسردگی: مهارت های حافظه و بینایی-فضایی

مقدمه و اهداف اختالالت صدای گفتاری یکی از انواع اختالالت ارتباطی است که باعث اختالل در فراگیری طبیعی صداهای گفتاری 
می شود. کودکان دچار اختالل صدای گفتاری، خطاهایی در بیان صداهای گفتاری شان دارند که موجب می شود فهم آنچه می گویند 
برای مخاطب دشوار شود. بررسی عوامل و متغیرهایی که با این اختالل در ارتباط است، هدف برخی از مطالعات است. این پژوهش 
ارتباط متغیرهایی مانند مهارت های نوروسایکولوژی )مهارت های حافظه و بینایی-فضایی( سبک های فرزندپروری )مستبدانه، مقتدرانه، 

آسان گیرانه( و افسردگی مادر با اختالل صدای گفتاری در یک مدل واحد مورد بررسی و مطالعه قرار داده است.

مواد و روش ها در این پژوهش توصیفی-تحلیلی از روش همبستگی از انواع معادالت ساختاری استفاده شده است. بدین ترتیب ۱۱۷ کودک 
۴ تا 6 سال دچار اختالالت صدای گفتاری به صورت هدفمند از مراجعین کلینیک های گفتاردرمانی و همچنین غربال گری مهدکودک ها 
با استفاده از آزمون احمدی و همکاران انتخاب شدند. در مورد هر آزمودنی، مقیاس نوروسایکولوژی کانرز، مقیاس سبک های فرزندپروری 
بامریند و مقیاس افسردگی بک اجرا شد. این مقیاس ها توسط مادر تکمیل شد. در پایان، داده های حاصل با استفاده از روش همبستگی، 

رگرسیون، تحلیل مسیر و معادالت ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

 AMOS یافته ها نتایج تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از روش همبستگی و بهره گیری از روش معادالت ساختاری با کمک نرم افزار
نشان داد رابطه و اثر حافظه بر اختالالت صدای گفتاری به صورت مستقیم معنادار است )P=۰/۰۲۳<۰/۰۵( و رابطه  حافظه با اختالالت 
صدای گفتاری با میانجی گری سبک های فرزندپروری )مستبدانه P=۰/۷۱۵، مقتدرانه P=۰/۳۰6، آسان گیرانه P=۰/6۸۹( و همچنین 
با میانجی گری افسردگی مادر )P=۰/۵۳۱>۰/۰۵( معنادار نیست. از طرف دیگر، رابطه و اثر مهارت بینایی-فضایی بر اختالالت صدای 
گفتاری به صورت مستقیم باوجود قوی و قابل توجه بودن )P=۰/۰۵۴>۰/۰۵( معنادار نیست و رابطه مهارت بینایی-فضایی با اختالالت 
صدای گفتاری با میانجی گری سبک های فرزندپروری )مستبدانه P=۰/۴۹۷، مقتدرانه P=۰/۲6۸، آسان گیرانه P=۰/۹۴۹( و همچنین با 

میانجی گری افسردگی مادر )P=۰/۴۱۴>۰/۰۵( نیز معنادار نیست.

نتیجه گیری نتایج تحلیل داده ها نشان داد حافظه و مهارت بینایی-فضایی اثر و رابطه  مستقیمی با اختالالت صدای گفتاری دارد. 
بدین صورت که هر چه مشکالت حافظه و بینایی-فضایی بیشتر باشد، تعداد صدا )واج( خطا در اختالالت صدای گفتاری بیشتر است. 
رابطه  حافظه و عملکرد بینایی-فضایی با اختالالت صدای گفتاری با میانجی گری سبک های فرزندپروری و افسردگی مادر قابل توجه نیست.

کلیدواژه ها  اختالالت صدای گفتاری، نوروسایکولوژی، سبک فرزندپروری، حافظه، عملکرد بینایی-فضایی
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مقدمه 

رشد گفتار در کودک از لحظه  تولد آغاز و با افزایش سن او 
کامل می شود. گفتار، اصلی ترین ابزار ارتباطی کودکان در برخورد 
با انسان های دیگر است. در این مسیر رشدی یکی از مهم ترین 
صداهای  تولید  توانایی  کودکان،  شگفت انگیز  دستاوردهای 
گفتاری و نیز توانایی ترکیب این صداها و تولید واژه است. یکی 
از اختالالت شایع در کودکان، اختالالت صدای گفتاری است. 
ویژگی اصلی اختالالت صدای گفتاری، ناتوانی در تولید آواهایی 
است که معمواًل در هر مرحله از تحول برحسب سن و زبان فرد 
کسب می شوند. این اختالالت می توانند به خطاهای تولیدی، به 
کاربردن، تجسم یا سازمان دهی آواها منجر شوند. برای مثال: یک 
آوا جانشین آوایی دیگر می شود )مانند به کاربردن /ش/ به جای 
/س/( و یا آنکه فرد یک آوا مانند آوای پایان یک کلمه را حذف 
می کند و یا کودک توانایی تولید یک آوا را ندارد یا اینکه آن را 
به صورتی خطا تولید می کند که این خطا هم شبیه هیچ  یک از 

آواهای دیگر نیست ]۱[.

بر اساس آماری که هاالهان1 و کافمن2 ارائه می کنند میزان 
شیوع آسیب دیدگی گفتار ۳/۵ درصد است که باالترین درصد را 
در میان اختالالت دیگر زیر مجموعه کودکان استثنایی دارند. ۷۵ 
درصد از این میزان اختالل گفتاری و ارتباطی را اختالالت صدای 

گفتاری تشکیل می دهند ]۱[.

بر اساس نظری دیگر، تخمین زده می شود نزدیک به ۱۰ درصد 
مردم یک اختالل ارتباطی دارند و از این میزان ۵۰ تا ۸۰ درصد 

آن ها ممکن است مبتال به اختالل صدای گفتاری باشند ]۲[.

کرباسی و همکاران ]۳[ در مطالعه ای شیوع اختالالت صدای 
گفتاری درکودکان پیش دبستانی ایرانی را ۱۳/۸ درصد تخمین 

زدند. 

با وجود شیوع باالی اختالالت صدای گفتاری و پژوهش های 
متعدد حوزه گفتاردرمانی در این زمینه و پژوهش های انجام شده 
در حوزه روانشناسی کودک، پژوهش های کمی در ایران در مورد 
عوامل روانشناختی مرتبط با این اختالل به عنوان بزرگ ترین گروه 
پژوهش های حوزه   بیشتر  است.  انجام  شده  استثنایی  کودکان 
روانشناسی که متغیرهای این پژوهش را در اختالالت گفتار و زبان 
مورد مطالعه قرار داده اند، معطوف به اختالل لکنت بوده است. در 
پژوهش های گفتاردرمانی هم نقش متغیرهای روانشناختی مثل 
مهارت های نوروسایکولوژی، سبک های فرزندپروری و افسردگی 
مادر کمتر بررسی شده و یا بررسی نشده است. بنابراین، رابطه  
متغیرهای روانشناختی نظیر مهارت های نوروسایکولوژی )مثل 
فرزندپروری  سبک های  بینایی-فضایی(،  و  حافظه  عملکرد 
)مستبدانه، مقتدرانه، آسان گیرانه( و افسردگی مادر با اختالالت 

1. Hallahan 
2. Kauffman

صدای گفتاری به صورت همزمان در یک مدل می تواند در کشف 
عوامل احتمالی مرتبط و تأثیرگذار بر این اختالل راهگشا باشد.

حوزه های  از  یکی  )عصب-روانشناختی(  نوروسایکولوژی 
را  رفتار  و  مغز  بین  رابطه  که  است  روانشناسی  تخصصی 
را   شناختی  عملکرد  بالینی  نوروسایکولوژی  می کند.  مطالعه 
ارزیابی می کند. عملکردهای شناختی آن هایی هستند که فرد 
استفاده  درونی  و  بیرونی  دریافتی  محرک های  پردازش  برای 
می کند ]۴[. در بررسی مهارت های عصب روانشناسی کودکان 
اجرایی،  کارکردهای  توجه،  عملکردهای  مانند:   مهارت هایی 
بینایی-فضایی درنظر  حسی-حرکتی، زبان، حافظه-یادگیری و 
گرفته می شود ]۵[. عملکرد بینایی-فضایی یک فرآیند پیچیده و 
شامل بخش های متعددی است که در ارتباط با یکدیگر هستند. 
این بخش ها ی متعدد عبارت اند از توانایی تجسم اجسام به صورت 
و  تشخیص چپ  اشیاء،  میان  تفاوت  تشخیص  توانایی  ذهنی، 
راست، تشخیص روابط میان اشیاء در فضا، موقعیت و جهت یابی، 
توانایی کپی کردن مدل و ...]6[. ادراک بینایی-فضایی به کودکان 
کمک می کند تا بتواند در مورد فضا، موقعیت های فضایی دنیا، 
لوکیشن یا طول یک مسیر توصیف دقیق و هدفمندی داشته 
مدالیته های  با  همراه  که  را  اطالعاتی  کودکان  به عالوه  باشد. 
بینایی-فضایی هستند، بهتر به خاطر می آورند ]۷[. حافظه بخشی 
منظمی از تجربه روزمره  کودکان در به خاطر آوردن چهره ها و 
اسامی است. حیطه های مختلف حافظه شامل حافظه کوتاه مدت، 
حافظه فعال، حافظه بلندمدت می باشد. داده های تجربی اهمیت 
زیاد و تأثیرگذار حافظه  فعال بر یادگیری گفتار در کودکان را 
نشان می دهد. مدل های برجسته  حافظه  فعال بیانگر این مطلب 
است که اطالعات شنیداری و بینایی به صورت موقت ذخیره و 

دست کاری می شوند ]۸[.

فرزندپروری به روش ها و رفتارهای ویژه گفته می شود که جداگانه 
یا در تعامل با یکدیگر بر رشد کودک تأثیر می گذارد. نوع سبک 
فرزندپروری والدین تأثیر زیادی بر رشد شناختی کودک دارد. سه 
سبک فرزندپروری مهم شامل مقتدرانه، مستبدانه، آسان گیرانه 
است ]۹[. در فرزندپروری مقتدرانه والدین صمیمی، پذیرا، دلسوز 
و نسبت به نیازهای فرزندان حساس هستند. درعین حال کنترل 
قاطع و معقولی را اعمال می کنند. در فرزندپروری مستبدانه والدین 
سرد و طردکننده هستند و روش فرزندپروری آنان از نظر پذیرش 
و روابط نزدیک پایین، کنترل اجباری در آنان باال و استقالل کم 
است. در فرزندپروری آسان گیرانه والدین کنترل کمی بر فرزندان 
خود دارند و به فرزندان خود اجازه می دهند قبل از اینکه آمادگی 
الزم را پیدا کنند، تصمیم های زیادی بگیرند ]۱۰[. با توجه به 
اینکه تعامل کودک-والدین به عنوان یک محتوای ابتدایی برای 
زبان است و خروجی های رشدی زبان را شکل می دهد، بنابراین 
فرزندپروری ممکن است در ارتباط بین توانایی زبانی کودک و 

سازگاری عاطفی-اجتماعی مشارکت داشته باشد ]۱۱[.
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افسردگی مادر یکی از مسائلی است که برخی از کودکان مسیر 
رشد را با آن طی می کنند. در مسیر رشد بسیاری از این کودکان 
مشکالت جدی و اغلب افسردگی به وجود می آید ]۱۲[. افسردگی 
مادر با خروجی کمتر از انتظار کودک، شامل عملکرد شناختی 
کمتر، مشکالت رفتاری و اختالالت روانشناختی در ارتباط است. 
کودکان با مادران افسرده توانایی زبانی کمتری در سال های اولیه 

نشان می دهند ]۱۳[.

پژوهش هایی روابط متغیرهای مطرح شده را به صورت جداگانه 
بررسی کرده اند. افشار و همکاران و لیناسی و همکاران در بررسی 
خود نشان دادند ]۱۵ ،۱۴[ مهارت حافظه  فعال کودکان مبتال 
به اختالالت صدای گفتاری نسبت به کودکان نرمال به صورت 
مارتن3 نشان داد ]۱6[  نتایج مطالعه  پایین تر است.  معناداری 
پردازش های  در  ضعیف تری  عملکرد  زبانی  آسیب  با  کودکان 
دیداری-فضایی نسبت به کودکان نرمال دارند. جونز4 و همکاران 
بینایی در کودکان  ادراک  بینایی و  نشان دادند ]۱۷[ پردازش 
و  درخشان  است.  ضعیف تر  عادی  کودکان  از  لکنت  به  مبتال 
همکاران نشان دادند ]۱۸[ سبک آسان گیرانه در مادران کودکان 
و  دانا  مطالعه  نتایج  است.  بیشتر  معناداری  به صورت  لکنتی 
سلطانی نشان داد ]۱۹[ سبک های فرزندپروری با شدت لکنت 
ارتباطی ندارد. عشقی زاده و همکاران نشان دادند ]۲۰[ سبک 
استبدادی در مادران کودکان لکنتی به صورت معناداری باالتر 
از کودکان نرمال است. نتایج مطالعه کاپالن5 و همکاران نشان 
داد ]۲۱[ کودکان با مادران افسرده نسبت به کودکان با مادران 
غیر افسرده ارتباط بیانی با مشکالت بیشتری ندارند. سیسیک6 
انگلیسی  و همکاران نشان دادند ]۲۲[ افسردگی مادر بر زبان 
کودکان دوزبانه انگلیسی-اسپانیایی اثری ندارد. در زبان اسپانیایی 
آن ها فقط روی رشد خزانه واژگان دریافتی اثر دارد. در پژوهشی 
دیگر، ردوف7 و همکاران نشان دادند ]۲۳[ افسردگی مادران با 
کودکان آسیب گفتاری نسبت به مادران با کودکان نرمال بیشتر 
است. این تفاوت معنادار است. با توجه به اینکه در پژوهش های 
قبلی ارتباط عوامل هدف به صورت جداگانه و آن هم کمتر بر 
اختالالت صدای گفتاری بررسی شده است، لزوم بررسی رابطه  این 
متغیرها در یک مدل واحد با اختالالت صدای گفتاری به عنوان 
باالیی دارد.  شایع ترین اختالل کودکان پیش دبستانی، اهمیت 
بنابراین، تحقیق حاضر در پی پاسخ دادن به این سؤال است که 
آیا دو مهارت نوروسایکولوژیکی حافظه و مهارت بینایی-فضایی با 
اختالالت صدای گفتاری به صورت مستقیم و یا با میانجی گری 

سبک های فرزندپروری و افسردگی مادر در ارتباط است؟

3. Marton  
4. Jones
5. Kaplan 
6. Cycyk 
7. Rudoph  

مواد و روش ها

این پژوهش یک پژوهش توصیفی-تحلیلی است که در آن 
از روش همبستگی از نوع معادالت ساختاری استفاده و روابط 
خطی بین متغیرهای نهفته و متغیرهای آشکار به صورت یک 
کودکان  آماری،  جامعه  پژوهش  این  در  شدند.  بررسی  مدل 
پیش دبستانی ۴ تا 6 ساله دچار اختالالت صدای گفتاری شهر 

اصفهان بودند.

حجم نمونه شامل ۱۱۷ کودک پیش دبستانی در شهر اصفهان 
یک  در  که  کودکانی  از  هدفمند  به صورت  نمونه گیری  بود. 
فاصله زمانی یک ساله به تعدادی از کلینیک های گفتاردرمانی 
اصفهان مراجعه کرده بودند و همچنین غربال گری در تعدادی 
پیدا  از  است. پس  انجام  شده  اصفهان  از مهدکودک های شهر 
کردن نمونه های ۴ تا 6 ساله کودک، یک آسیب شناس گفتار 
یا  ابتدا وجود  از آزمون احمدی و همکاران،  با استفاده  و زبان 
عدم وجود اختالالت صدای گفتاری را در آن ها تائید می کرد. در 
صورت وجود اختالل صدای گفتاری و دارا بودن سایر معیارهای 
ورود، نمونه وارد پژوهش می شد. سایر معیارهای ورود عبارت 
بود ازعدم وجود اختالالت همراه مثل عقب ماندگی ذهنی بارز، 
سندرم های ژنتیکی، کم شنوایی، نابینایی و سابقه  بیماری های 
مغز اعصاب مثل تشنج که با بررسی پرونده رشدی و بهداشتی 
کودک و مصاحبه با والدین مشخص می گردید و وجود هر یک 
از این اختالالت همراه با اختالل صدای گفتاری معیار خروج از 
پژوهش بود. محل اجرای پژوهش یک کلینیک گفتاردرمانی بود. 
در صورت رضایت والدین از مشارکت در این پژوهش، از مادر 
دعوت می شد در کلینیک حضور پیدا کند و پس از پرکردن 
نحوه  پژوهش،  اهداف  مورد  در  توضیح  و  اخالقی  رضایت  فرم 
تکمیل و ابهامات هر پرسش نامه به او آموزش داده می شد. سپس 
سبک های  کانرز8،  نوروسایکولوژی  مهارت های  پرسش نامه های 
فرزندپروری بامریند9 و پرسش نامه  افسردگی بک10 توسط مادر 
تجزیه وتحلیل  برای  ازآن  داده های حاصل  تکمیل شده،  کودک 

آماری مورداستفاده قرار گرفت.

ابزار پژوهش

در این پژوهش از چهار آزمون به عنوان ابزار استفاده شد که 
عبارت اند از: 

مقیاس ارزیابی تولید صداهای گفتاری در کودکان فارسی زبان

صدای  اختالالت  ارزیابی  برای  آزمونی  همکاران  و  احمدی 
گفتاری در کودکان فارسی زبان ۳ تا 6 ساله در سطح تک کلمه 
و بازگویی داستان ساخته و اعتباریابی کرده اند ]۲۵ ،۲۴[. میزان 

8. Conners rating Scales
9.Diana Baumrind 
10. Beck Depression Inventory ( BDI II) 
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توافق متخصصان برای سؤاالت مربوط به روایی محتوایی آزمون 
تولید در سطح بازگویی داستان بیش از ۸۰ درصد گزارش شده 
است. روایی همگرایی آزمون تولید در سطح تک کلمه تک کلمه 
 ،r=۰/6۲( و در سطح بازگویی داستان )P<۰/۰۰۱ ،r= ۰/۹۳۴(
P<۰/۰۰۱( به  دست آمده است. پایایی آزمون هم به روش بین 
بازآزمایی در هر دو سطح تک کلمه و  به روش  ارزیاب و هم 
بازگویی داستان باالتر از ۰/۹ گزارش شده است. این آزمون توسط 

آسیب شناس گفتار و زبان انجام می شود.

مقیاس عصب روان شناختی کانرز

این آزمون توسط کانرز در سال ۲۰۰۷ برای ارزیابی مهارت های 
عصب روان شناختی از جمله توجه، حافظه، فعالیت های حسی 
حرکتی و پردازش بینایی فضایی در چهار طیف )مشاهده نشده تا 
شدید( برای کودکان ۴ تا ۱۲ سال ساخته شده است. این فرم یک 
مقیاس چهار درجه ای است که نمره  هر گویه حداقل صفر برای 
مشاهده نشده و حداکثر ۳ برای شدید می باشد. جدید و عابدی 
را ترجمه و هنجاریابی کرده اند ]۲6[. ضرایب  این پرسش نامه 
پایایی ثبات درونی با دامنه ای از ۰/۷۵ تا ۰/۹ و ضریب پایایی باز 
آزمایی با هشت هفته فاصله ۰/6 یا ۰/۹ گزارش شده است. اعتبار 
سازه فرم کانرز با استفاده از روش های تحلیل عاملی به  دست 
 آمده و روایی افتراقی آن ها با بررسی آماری توانایی پرسش نامه 
در تمایز افراد مبتال به بیش فعالی/نقص توجه از عادی و دیگر 
گروه های بالینی قویًا تأیید شده است. آن ها بار دیگر ضمن انطباق 
و هنجاریابی پرسش نامه، روایی سازه این ابزار را مناسب ارزیابی 
کردند و پایایی این ابزار را به روش کرونباخ11 ۰/۷۲ گزارش کردند. 

این پرسش نامه توسط یکی از والدین کودک تکمیل می شود.

مقیاس شیوه های فرزندپروری بامریند

 این پرسش نامه برای اولین بار توسط دیانا بامریند در سال 
۱۹۷۲ تهیه شد که دارای ۴۸ سؤال بود. در مراحل بعد با استفاده 
از نظر متخصصان و نتایج حاصل از تحلیل های روان سنجی تعداد 
به شیوه  یافت که ۱۰ سؤال آن  به ۳۰ سؤال کاهش  سؤال ها 
مقتدرانه۱۰،12 سؤال به شیوه مستبدانه13 و ۱۰ سؤال دیگر به 
شیوه  آسان گیرانه14 مربوط است. این فرم توسط یکی از والدین 
تکمیل می شود و براساس آن برای هر نمونه سه نمره برای هر یک 
از سبک های مستبدانه، مقتدرانه و آسان گیرانه به دست می آید. 
هر گویه از این فرم یک مقیاس پنج درجه ای دارد که حداقل نمره  
آن صفر مربوط به گزینه  کاماًل مخالفم و حداکثر نمره  ۴ برای 
گزینه  کاماًل موافقم می باشد. مینایی و نیک زاد ساختار عاملی 
بررسی کردند ]۲۷[. طبق گزارش  را  این پرسش نامه  اعتبار  و 
آن ها این پرسش نامه از روایی مطلوبی برخوردار است و پایایی 

11. Cronbach's alpha
12. Authoritative
13. Authoritarian
14. Permissive

محاسبه  شده برای کل پرسش نامه با استفاده از آلفای طبقه ای15 
و پایایی خرده مقیاس ها با استفاده از ضریب گاتمن16 نشان داد 
این پرسش نامه از پایایی نسبتًا مطلوبی برخوردار است و میزان آن 
از ۰/6۲ تا ۰/۷۷ است. این نتایج با گزارش توستون هیل17 همسو 
کودک  والدین  از  یکی  توسط  پرسش نامه  این   .]۲۸[ می باشد 

تکمیل می شود.

مقیاس افسردگی بک

پرسش نامه افسردگی بک، پرسشنامه ای ۲۱ سؤالی است که 
برای اولین بار در سال ۱۹6۱ توسط بک و همکاران تدوین شد. 
محتوای این پرسش نامه، به طور جامع نشانه شناسی افسردگی 
گزینه های  دارد.  تأکید  شناختی  محتوای  بر  بیشتر  اما  است، 
این آزمون در مجموع از ۲۱ آیتم مرتبط با نشانه های مختلف 
تشکیل می شود که آزمودنی ها باید بر روی یک مقیاس چهار 
درجه ای از صفر تا سه به آن پاسخ دهند. بر اساس طاهری و 
همکاران افسردگی از طریق چهار عامل یاس و ناامیدی )6 گویه(، 
عدم اطمینان به آینده )6 گویه(، بدبینی )۴ گویه( و نومیدی به 
آینده )۳ گویه( سنجیده می شود ]۲۹[. آن ها روایی و پایایی این 
پرسش نامه را در پژوهشی بررسی کردند. ضریب همبستگی درون 
طبقه ای ۰/۸۱ محاسبه شد. پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ 
۰/۹۳ و از روش نصف کردن ۰/6۴ به دست آمد. در بررسی روایی 
همگرا این پرسش نامه از طریق محاسبه همبستگی آن با کل 
نمره وضعیت سالمت روان-۲۸ 18 و نیز با چهار سازه آن تعیین 
شد که همبستگی پرسش نامه بك با کل نمره وضعیت سالمت 
روان-۲۸، ۰/۸ به دست آمد. این پرسش نامه توسط مادر کودک 

تکمیل می شود.

برای تجزیه وتحلیل آماری از روش معادالت ساختاری و نرم افزار 
AMOS و همچنین برای توصیف متغیرهای پژوهش از نرم افزار 

SPSS استفاده شده است.

یافته ها

در جدول شماره ۱ مشخصات جمعیت شناختی نمونه ها آورده 
شده است. در جدول شماره ۲ شاخص های توصیفی متغیرهای 
پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار، چولگی، و کشیدگی ارائه 
شده است. مطابق با دیدگاه کالین19، یکی از مفروضه های استفاده 
از مدل یابی، نرمال بودن توزیع متغیرها است که برای برقرار بودن 
این مفروضه، قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها نباید از ۳ 

بیشتر باشد.

15. Cronbach's alpha
16. Guttman scale
17. Toston Hill
18. General Health Questionnaire (GHQ) 
19. Kline
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همان طور که در جدول شماره ۳ مالحظه می شود قدر مطلق 
چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر از سه است. بنابراین، 
مفروضه نرمال بودن برای مدل یابی برقرار است. با توجه به اینکه 
نوع شاخص  سه  از  گرفته  شده  درنظر  مدل های  ارزیابی  برای 
تطبیقی، تعدیل یافته و مطلق استفاده می شود و هر چه مقدار 
پذیرش  حداقل  مقادیر  به  شاخص ها  نوع  این  از  به دست آمده 
نزدیک باشد، نشانه مطلوب بودن مدل است. نتایج جدول شماره 
۳ نشان می دهد شاخص های موردنظر مقادیر مناسبی محسوب 
می شود و داده های گردآوری  شده، نزدیک به دامنه قابل  قبول 
بوده و مدل های تدوین  شده را مورد تأیید و حمایت قرار می دهند.

در تصویر شماره ۱، مدل همبستگی عملکرد حافظه با اختالالت 
صدای گفتاری و با میانجی گری فرزندپروری و افسردگی مادر 

برای ارتباط آن ها و ضریب اثر مستقیم نمایش داده  شده است.

تأثیرپذیری  بیشترین  می دهد  نشان   ۴ شماره  جدول  نتایج 
درصد  به طوری که ۸6  است،  فعال  حافظه  بعد  از  حافظه  عملکرد 
)۰/۸6=۲^۰/۹۲6( تغییرات عملکرد حافظه توسط این بعد تبیین 
می شود و میزان تبیین شده توسط این بعد با میزان تبیین شده 
توسط بعد درک زبان تفاوت معناداری دارد، زیرا فواصل اطمینان بوت 
استرپ20 این بعد با فواصل اطمینان بعد درک زبان همپوشانی ندارد.

نتایج بررسی این مدل )تصویر شماره ۱(، نشان می دهد سبک 
سبک های فرزندپروری، هیچ کدام تأثیر معناداری بر اختالالت صدای 
گفتاری ندارد، به طوری که با آزادگذاری بیشتر و اقتدار بیشتر، تعداد 
صداهای دچار اختالل صدای گفتاری کاهش پیدا می کند، اما این 
مقدار کاهش معنادار نیست. )P>۰/۰۵(. این در حالی است که با 
به کارگیری استبداد بیشتر ) سبک مستبدانه( تعداد صداهای دچار 
اختالل افزایش می یابد، اما این افزایش هم تصادفی بوده و معنادار 

 .)P>۰/۰۵( نیست

20. Bootstrap

جدول 1. توصیف ویژگی های جمعیت شناختی نمونه

درصد فراوانی پاسخ دهندهتعداد )درصد(سطوحجمعیت شناختی

جنسیت

37/2)36/2(42دختر

62/8)61/2(71پسر

-)2/6(4پاسخ نداده

تحصیالت سرپرست

11/2)11/2(13بی سواد-ابتدایی

44)44(51دیپلم

44/8)44/8(52دانشگاهی

-)0(0پاسخ نداده

شغل سرپرست

28/6)25/9(30متخصص

52/4)47/4(55ماهر

19)17/2(20نیمه ماهر

-)9/5(105پاسخ نداده

درآمد سرپرست

12/2)12/1(14کمتر از 1300

1300-200046)39/7(40

47/8)47/4(55باالی 2000

-)0/9(1پاسخ نداده

خاستگاه جغرافیایی

15/5)15/5(18پایین شهر

78/4)78/4(91منطقه  متوسط شهر

6)6(7باالی شهر

-)0(0پاسخ نداده
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جدول 3. شاخص های نیکویی برازش مدل های آزمون شده

شاخص های برازش مطلق

GFIAGFISRMRشاخص

0/9130/8530/036مقدار به دست آمده مدل یک

0/9680/9310/041مقدار به دست آمده مدل دو

کمتر از 0/05بیشتر از 0/8بیشتر از 0/9حداقل پذیرش

شاخص های برازش تطبیقی

CFINFINNFIشاخص

0/9130/980/96مقدار به دست آمده مدل یک

0/990/960/92مقدار به دست آمده مدل دو

بیشتر از 0/9بیشتر از 0/9بیشتر از 0/9حداقل پذیرش

شاخص های برازش تعدیل یافته

X2/dfPNFIRMSEAشاخص

1/5220/5980/067مقدار به دست آمده مدل یک

0/8150/5450مقدار به دست آمده مدل دو

کمتر از 0/08بیش از 0/6کمتر از 3حداقل پذیرش

جدول2. توصیف متغیرهای پژوهش

کشیدگیچولگیمیانگین±انحراف معیارمتغیر

0/911-4/1040/333±8/230اختالالت صدای گفتاری

سبک فرزندپروری

0/259-0/241-4/526±17/104آسان گیرانه

0/036-5/1270/235±12/548مستبدانه

0/8430/836-4/938±31/409مقتدرانه

افسردگی

2/9291/1851/307±3/078یاس و ناامیدی

3/4990/93200/396±4/000عدم اطمینان به آینده

2/2600/81800/312±2/435بدبینی

0/558-1/8550/5740±2/122نوامیدی

2/9391/2731/287±3/079بینایی-فضایی

حافظه

3/1151/0860/687±3/294حافظه کوتاه مدت

1/9301/6232/173±2/690حافظه فعال

1/9211/4541/690±2/566حافظه بلندمدت

1/8761/3491/377±2/334یادگیری عمومی
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تصویر 1. مدل آزمون شده عملکرد حافظه

تصویر 2. مدل آزمون شده عملکرد حافظه با خروجی ایموس
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نتایج نشان می دهد در این مدل، افزایش یا کاهش افسردگی 
ندارد  گفتاری  صدای  اختالالت  بر  معناداری  تأثیر  مادر 

.)P=۰/۹۵6>۰/۰۵(

 نتایج جدول شماره ۴ نشان می دهد مشکالت عملکرد حافظه 
سطح  زیرا  دارد،  گفتاری  صدای  اختالالت  بر  معناداری  تأثیر 

اختالالت صدای  به  حافظه  عملکرد  مستقیم  مسیر  معناداری 
.)P<۰/۰۵( گفتاری ۰/۰۲۳ به  دست  آمده است

بر اساس جدول شماره ۵ نتایج یافته ها اثر عملکرد حافظه با 
میانجی گری فرزندپروری را به این صورت نشان می دهد:

جدول 4. برآورد ضرایب مسیر مستقیم روابط عملکرد حافظه، اختالالت صدای گفتاری، سبک فرزندپروری و افسردگی

ضریب مسیر مسیر
مستقیم

فاصله اطمینان 95 درصد بوت استرپ
سطح معناداری

کران باالکران پایین

---->عملکرد حافظه 

اختالالت صدای 
گفتاری

0/2390/0340/4270/023*

0/3840/0060/054-0/193----->آسان گیرانه

0/1070/2580/424-0/073---->مستبدانه

0/1880/1650/826-0/014----->مقتدرانه

0/1770/160/956-0/006----->افسردگی

عملکرد حافظه 

0/2040/1290/660-0/041-آسان گیرانه---->

0/0010/3640/051-0/174مستبدانه---->

0/2160/140/716-0/03-مقتدرانه---->

0/0160/4070/065-0/194افسردگی---->

افسردگی

*0/8170/6840/9090/001یاس و ناامیدی---->

*0/8390/7430/9180/023عدم اطمینان به آینده---->

*0/7190/5850/8170/001بدبینی---->

*0/7250/6180/8060/001نوامیدی---->

عملکرد حافظه 

*0/7250/5770/8360/001حافظه کوتاه مدت---->

*0/9260/8880/9480/0001حافظه فعال---->

*0/6830/4430/850/001حافظه بلندمدت---->

*0/5580/3510/7290/001یادگیری عمومی---->

P<۰/۰۱*

جدول 5. برآورد ضرایب مسیر غیرمستقیم روابط حافظه و اختالالت با میاجی گری سبک فرزند پروری و افسردگی

ضریب مسیر مالکمیانجیپیش بین
سطح معناداریغیرمستقیم

فاصله اطمینان 95 درصد بوت استرپ

کران باالکران پایین

عملکرد حافظه 

مقتدرانه

اختالالت صدای 
گفتاری

0/0060/306-0/0110/057

0/0230/048-0/0020/715مستبدانه

0/0320/049-0/0030/689آسان گیرانه

0/0240/058-0/0040/531افسردگی
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تصویر 3. مدل آزمون شده عملکرد بینایی-فضایی

تصویر 4. مدل آزمون شده عملکرد بینایی-فضایی با خروجی ایموس

ناصر زارعی شمس آبادی و همکاران. ارتباط اختالالت صدای گفتاری و مهارت های نوروسایکولوژی با میانجی گری سبک های فرزند پروری و افسردگی

http://medrehab.sbmu.ac.ir/


1206

بهمن و اسفند 1400 . دوره 10 . شماره 6

سبک مقتدرانه

به طور  حافظه  عملکرد  می دهد  نشان  سبک  این  نتایج   
صدای  اختالالت  بر  مقتدرانه  سبک  طریق  از  و  غیرمستقیم 
گفتاری تأثیر معناداری ندارد )P=۰/۳۰6>۰/۰۵(. مقدار مثبت 
ضریب غیرمستقیم )B=+۰/۰۰6( نشان می دهد، عملکرد حافظه 
اختالالت  بر  مستقیمی  تأثیر  مقتدرانه،  میانجی گری سبک  با 
صدای گفتاری دارد که البته نتایج نشان می دهد این مقدار تأثیر 

قابل توجه و معنادار نیست.

سبک مستبدانه

 نتایج جدول شماره ۵ نشان می دهد عملکرد حافظه به طور 
صدای  اختالالت  بر  مستبدانه  سبک  طریق  از  و  غیرمستقیم 
گفتاری تأثیر معناداری ندارد )P=۰/۷۱۵>۰/۰۵(. مقدار مثبت 
ضریب غیرمستقیم )B=+۰/۰۰۲( نشان می دهد، عملکرد حافظه 
با میانجی گری سبک مستبدانه، تأثیر مستقیم غیر معناداری بر 

اختالالت صدای گفتاری دارد.

سبک آسان گیرانه

و  غیرمستقیم  به طور  حافظه  عملکرد  می دهد  نشان  نتایج   
تأثیر  گفتاری  صدای  اختالالت  بر  آزادگذاری  سبک  طریق  از 
ضریب  مثبت  مقدار   .)P=۰/6۸۹>۰/۰۵( ندارد  معناداری 
با  حافظه  عملکرد  می دهد  نشان   )B=+۰/۰۰۳( غیرمستقیم 
میانجی گری سبک آسان گیرانه تأثیر مستقیم غیر معناداری بر 

اختالالت صدای گفتاری دارد.

بر اساس جدول شماره ۵ نتایج یافته ها، اثر عملکرد حافظه با 
میانجی گری افسردگی مادر را این گونه نشان می دهد که عملکرد 
حافظه به طور غیرمستقیم و از طریق افسردگی مادر بر اختالالت 

.)P=۰/۵۳۱>۰/۰۵( صدای گفتاری تأثیر معناداری ندارد

در تصویر شماره ۳، مدل همبستگی عملکرد بینایی-فضایی 
و  فرزندپروری  میانجی گری  با  و  گفتاری  صدای  اختالالت  با 
افسردگی مادر برای ارتباط آن ها و ضریب اثر مستقیم نمایش 

داده  شده است.

نتایج بررسی این مدل )تصویر شماره ۴( نشان می دهد در مدلی 
که عملکرد بینایی-فضایی به عنوان یک عامل برون زا و تأثیرگذار بر 
اختالالت صدای گفتاری معرفی شده است، سبک آسان گیرانه در 
میان سبک های فرزندپروری، تأثیر معناداری بر اختالالت صدای 

جدول 6. برآورد ضرایب مسیر مستقیم روابط عملکرد بینایی-فضایی، اختالالت صدای گفتاری، سبک فرزندپروری و افسردگی

ضریب مسیر مسیر
مستقیم

فاصله اطمینان 95 درصد بوت استرپ
سطح معناداری

کران باالکران پایین
عملکرد بینایی- 

---->فضایی

اختالالت صدای 
گفتاری

0/175-0/0040/3550/054

*0/020/026-0/406-0/22----->آسان گیرانه

0/0820/3000/261-0/109---->مستبدانه

0/1650/1870/962-0/007---->مقتدرانه

0/1620/1810/904-0/008---->افسردگی

عملکرد بینایی-فضایی

0/0020/1670/1740/978-آسان گیرانه---->

0/1100/2770/431-0/076مستبدانه---->

0/0980/2650/0690/247-مقتدرانه---->

0/0460/3790/129-0/153افسردگی---->

افسردگی

*0/8200/6860/9110/001یاس و ناامیدی---->

*0/8380/740/9170/001عدم اطمینان به آینده---->

*0/720/5880/8180/010بدبینی---->

*0/7220/6160/8040/001نوامیدی---->

P<۰/۰۱*
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تعداد صداهای  بیشتر،  آزادگذاری  با  به طوری که  دارد،  گفتاری 
خطا کاهش معناداری پیدا می کند )P=۰/۰۲6<۰/۰۵ و ۰/۲۲-

=B( این در حالی است که با به کارگیری استبداد و اقتدار بیشتر 
)سبک مستبدانه و مقتدرانه( اختالالت صدای گفتاری افزایش 
.)P>۰/۰۵( می یابد ولی این افزایش تصادفی بوده و معنادار نیست

نتایج نشان می دهد در این مدل با افزایش افسردگی مادر، اختالالت 
صدای گفتاری فرزند بیشتر می شود، اما نتایج نشان می دهد این 
تأثیر تصادفی بوده است و معنادار نیست )P=۰/۹۰۴>۰/۰۵(. نتایج 
جدول شماره 6 نشان می دهد عملکرد بینایی-فضایی با وجود ضریب 
تأثیر مستقیم ۰/۱۷۵ که عددی قابل توجه است، تأثیر معناداری 
بر اختالالت صدای گفتاری ندارد. سطح معناداری مسیر مستقیم 
مشکالت بینایی-فضایی به اختالالت صدای گفتاری بسیار نزدیک به 

تأیید و ۰/۰۵۴ به  دست آمده است.

بر اساس جدول شماره ۷ نتایج یافته ها اثر عملکرد بینایی- 
فضایی با میانجی گری فرزندپروری را به این صورت نشان می دهد.

سبک مقتدرانه

 نتایج نشان می دهد عملکرد بینایی-فضایی به طور غیرمستقیم و از 
طریق سبک مقتدرانه بر اختالالت صدای گفتاری تأثیر معناداری 
غیرمستقیم  ضریب  مثبت  مقدار   .)P=۰/۲6۸<۰/۰۵( ندارد 
)B=+۰/۰۰6( نشان می دهد بینایی-فضایی با میانجی گری سبک 
مقتدرانه، تأثیر مستقیمی بر اختالالت صدای گفتاری دارد که 

البته نتایج نشان داد این مقدار تأثیر قابل توجه و معنادار نیست.

سبک مستبدانه

به طور  بینایی-فضایی  می دهد  نشان   ۷ شماره  جدول  نتایج 
صدای  اختالالت  بر  مستبدانه،  سبک  طریق  از  و  غیرمستقیم 
گفتاری تأثیر معناداری ندارد )P=۰/۴۹۷<۰/۰۵(. مقدار مثبت 
ضریب غیرمستقیم )B=+۰/۰۰۳( نشان می دهد، بینایی-فضایی 
با میانجی گری سبک مستبدانه، تأثیر مستقیم غیر معناداری بر 

اختالالت صدای گفتاری دارد.

سبک آسان گیرانه

 نتایج نشان می دهد بینایی-فضایی به طور غیرمستقیم و از طریق 
معناداری  تأثیر  گفتاری  اختالالت صدای  بر  آزادگذاری  سبک 
غیرمستقیم  ضریب  مثبت  مقدار   .)P=۰/۹۴۹<۰/۰۵( ندارد 
میانجی گری  با  بینایی-فضایی  می دهد،  نشان   )B=+۰/۰۰۰۱(
اختالالت  بر  معناداری  غیر  مستقیم  تأثیر  آسان گیرانه،  سبک 

صدای گفتاری دارد.

بر اساس جدول شماره ۷ نتایج یافته ها، اثر عملکرد بینایی-
فضایی با میانجی گری افسردگی مادر را این گونه نشان می دهد 
که بینایی-فضایی به طور غیرمستقیم و از طریق افسردگی مادر بر 
 ،)P=۰/۴۱۴>۰/۰۵( اختالالت صدای گفتاری تأثیر معناداری ندارد
زیرا فاصله اطمینان به دست  آمده، صفر را شامل می شود )۰/۰۱۵-

۰/۰6(. به  عبارت  دیگر، ضریب مسیر بینایی-فضایی به اختالالت 
صدای گفتاری از طریق افسردگی مادر تفاوت معناداری با مقدار 

صفر ندارد.

بحث 

اختالالت صدای گفتاری یکی از انواع اختالالت ارتباطی است 
که باعث اختالل در فراگیری طبیعی صداهای گفتاری می شود. 
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط دو مهارت نوروسایکولوژی 
گفتاری  صدای  اختالالت  با  بینایی-فضایی  مهارت  و  حافظه 
به صورت مستقیم و یا با میانجی گری سبک های فرزندپروری و 

افسردگی مادر انجام شد.

با اختالالت صدای  ارتباط مستقیم مهارت حافظه  در مورد 
تأثیر  حافظه  عملکرد  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  گفتاری، 
مستقیمی بر اختالالت صدای گفتاری دارد. بدین صورت که هر 
چه مشکالت عملکرد حافظه بیشتر شود تعداد صداهایی )واج ها( 
که خطای تلفظی دارند در کودکان نمونه بیشتر می شود و این اثر 

قابل توجه و معنادار است.

 نتایج این پژوهش با پژوهش های افشار و همکاران و لیناسی 
صدای  اختالل  بر  حافظه  اثر  و  رابطه  نظر  از  هم  همکاران  و 

جدول 7. برآورد ضرایب مسیر غیرمستقیم روابط بینایی-فضایی و اختالالت صدای گفتاری با میانجی گری سبک فرزند پروری و افسردگی

ضریب مسیر مالکمیانجیپیش بین
سطح معناداریغیرمستقیم

فاصله اطمینان 95 درصد بوت استرپ

کران باالکران پایین

عملکرد بینایی-فضایی

مقتدرانه

اختالالت صدای 
گفتاری

0/0060/268-0/0080/052

0/010/046-0/0030/497مستبدانه

0/0340/038-0/00010/949آسان گیرانه

0/0150/06-0/0060/414افسردگی
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گفتاری و هم از نظر معنادار بودن با آن ها همخوان است ]۱۵ 
،۱۴[. افشار و همکاران نشان دادند مهارت حافظه  کودکان مبتال 
به اختالالت صدای گفتاری نسبت به کودکان نرمال به صورت 
معناداری پایین تر است ]۱۴[. نتایج با پژوهش حاضر همخوان 
است. همچنین لیناسی و همکاران در مطالعه ای توانایی حافظه  و 
شدت اختالالت صدای گفتاری در کودکان دچار همین اختالل 
بررسی کردند و نشان دادند هر چه حافظه  ضعیف تر باشد، شدت 
اختالالت صدای گفتاری بیشتر است ]۱۵[. این نتیجه به صورت 

کامل با یافته های پژوهش فعلی همخوان است.

این نتیجه بر اساس نظر مانسون21 و همکاران این گونه تبیین 
می شود که یکی از مسائل مهم در مباحث، تأثیر حافظه  بر رشد 
گفتاری است ]۸[. داده های تجربی اهمیت زیاد و تأثیرگذار حافظه  
بر یادگیری گفتار در کودکان را نشان می دهد. مدل های برجسته  
این مطلب است که اطالعات شنیداری و  بیانگر  حافظه  فعال 
بینایی به صورت موقت ذخیره و دست کاری می شوند. برای تولید 
گفتار، وجود یک مخزن از صداها به صورت دقیق و صحیح الزم 
است که به سهولت و مناسب بتوان آن ها را بازیابی کرد. بنابراین، 
اگر این سیستم ذخیره سازی و بازیابی دچار اشکال شود یا به 
واج شناسی  اختالل  یک  است  ممکن  محدود شود،  هر شکلی 
یا فونولوژیکال22 مانند اختالل صدای گفتاری ایجاد کند. پس 
نقایص  در  قوی  مشارکت کننده های  از  یکی  می تواند  حافظه 

گفتاری کودکان دچار اختالل صدای گفتاری باشد. 

اختالالت  با  بینایی-فضایی  مهارت  مستقیم  ارتباط  مورد  در 
صدای گفتاری 

نتایج دیگر این پژوهش نشان داد مشکالت بینایی-فضایی تأثیر 
مستقیمی بر اختالالت صدای گفتاری دارد. بدین صورت که هر 
چه مشکالت دیداری-فضایی بیشتر شود تعداد صداهایی )واج ها( 
که خطای تلفظی دارند در کودکان نمونه بیشتر می شود، اما این 

اثر قابل توجه و معنادار نیست.

 پژوهش مشابه که رابطه عملکرد بینایی-فضایی را با اختالالت 
در  اما  نشد،  یافت  عیناً   دهد،  قرار  مورد هدف  گفتاری  صدای 
زبان  و  گفتار  اختالالت  بر سایر  عملکرد  این  اثر  پژوهش هایی 
بررسی شده است و پژوهش حاضر با آن ها مقایسه شد. نتایج 
این پژوهش با پژوهش های مارتن و جونز و همکاران ازنظر رابطه 
و اثر عملکرد بینایی-فضایی بر اختالل همخوان اما ازنظر معنادار 
بودن با آن ها ناهمخوان است ]۱۷ ،۱6[. در پژوهش مارتن نتایج 
نشان داد ]۱6[ کودکان با آسیب زبانی عملکرد ضعیف تری در 
پردازش های دیداری –فضایی نسبت به کودکان نرمال دارند که 
از نظر تأثیر این ُبعد با این مطالعه همخوان و از نظر معنادار بودن 
نتایج ناهمخوان می باشد. در پژوهش جونز و همکاران که پردازش 

21. Munson
22. Phonological

به لکنت و عادی  بینایی را در کودکان مبتال  ادراک  بینایی و 
بررسی می کردند ]۱۷[، نمونه های لکنتی عملکرد ضعیف تری در 
تکلیف بینایی داشتند که در این مطالعه هم از نظر تأثیر این بعد 

با این مطالعه همخوان و از نظر معناداری ناهمخوان است.

نتایج حاصل بر اساس نظر هرسکوویتیس23 این گونه تبیین 
می شود ]۷[ که یکی از عملکردهای اساسی زبان، اشاره به اشیاء 
و موقعیت ها در جهان دارد. این نوع پردازش به وسیله  روش های 
ذهنی غیر زبانی میانجی می شود. ادراک بینایی-فضایی به انسان 
کمک می کند تا بتواند در مورد فضا و موقعیت های فضایی دنیا 
توصیف دقیق و هدفمندی داشته باشد. آنالیز دقیق معنایی در 
مورد بینایی فضایی، قدرت ذهنی ای را نشان می دهد که می تواند 
جهان فضایی مثل لوکیشن یا طول یک مسیر را توصیف کند. 
همچنین کودکان اطالعاتی را که همراه با مدالیته های بینایی-

فضایی هستند، بهتر به خاطر می آورند.

مهارت در تولید صداهای گفتاری یکی از زیر مجموعه های 
اگر  کرد  استنباط  می توان  بنابراین،  است.  زبان  مهارت های 
عملکردهای بینایی-فضایی در کودکان اشکال داشته باشد ممکن 
است در یادآوری الگوهای صحیح تلفظی دچار مشکل شوند و این 

اشکال بر اختالالت صدای گفتاری اثر داشته باشد.

معنادار نشدن این رابطه و اثر در این پژوهش ممکن است به 
دلیل محدودیت هایی که می توانسته بر مطالعه تأثیرگذار باشد 
به وجود آمده باشد. به عنوان  مثال، ممکن است نمونه هایی که از 
مهدکودک ها گرفته  شده هیچ  کدام مشکلی در عملکرد بینایی-

پر کردن فرم ها، دچار  والدین در  اینکه  یا  و  نداشته اند  فضایی 
سوگیری شده باشند و مهارت های بینایی-فضایی کودک خود 
را آنچنان که بوده منعکس نکرده باشند. نکته  دیگر اینکه کلیه 
نمونه های این پژوهش کودکان دچار اختالل هستند، درحالی که 
در پژوهش های قبلی، کودکان نرمال نیز وجود داشته اند و اینکه 
در آن ها تأثیر عملکرد بینایی-فضایی را بر مهارت زبان و لکنت 
بررسی کردند نه اختالالت صدای گفتاری. در اکثر این پژوهش ها 
از  اما در پژوهش فعلی  از روش علی-مقایسه ای24 استفاده شد، 

روش مدل سازی و معادالت ساختاری استفاده گردیده است.

با  بینایی-فضایی  و  حافظه  مهارت  دو  ارتباط  بررسی  در 
میانجی گری فرزندپروری با اختالالت صدای گفتاری، یافته های 
و  حافظه  نوروسایکولوژی  مهارت های  داد  نشان  پژوهش  این 
اختالالت صدای  معناداری  به صورت  نمی توانند  بینایی-فضایی 
پیش بینی  پروری  فرزند  میانجی گری سبک های  با  را  گفتاری 
کنند. موضوع دیگر این که در بین سبک های فرزندپروری، سبک 
آسان گیرانه قوی ترین رابطه  مستقیم را با اختالل صدای گفتاری 
دارد. به این صورت که هر چه والدین سبک آسان گیرانه قوی تری 
نسبت به سبک های دیگر در قبال کودک دچار اختالل صدای 

23. Herskovits
24. Causal Comparative
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گفتاری داشته باشند، تعداد صداهایی )واج ها( که خطای تلفظی 
دارند به صورت معناداری کاهش می یابد.

پژوهشی مشابه که رابطه  ابعاد نوروسایکولوژی را با میانجیگری 
سبک های فرزند پروری بر اختالالت صدای گفتاری بررسی کند 
عینًا یافت نشد، اما نتایج این پژوهش با پژوهش های درخشان و 
همکاران و دانا و سلطانی از نظر اثر و رابطه و معنادار بودن آن، 
همخوان و با پژوهش عشقی زاده و همکاران ناهمخوان است ]۲۰-

۱۹[. فرخزاد و همکاران سبک های فرزندپروری کودکان دارای 
لکنت و نرمال موردمطالعه قراردادند ]۱۸[ و نشان دادند سبک 
آسان گیرانه در مادران کودکان لکنتی به صورت معناداری بیشتر 

است. 

بر  تأثیرگذار  از نظر نوع سبک  با پژوهش حاضر  این نتیجه 
اختالل و معنادار بودن همخوان است. دانا و سلطانی رابطه سبک 
فرزندپروری با شدت لکنت دانش آموزان بررسی کردند ]۱۹[ و 
نتایج نشان داد سبک های فرزندپروری با شدت لکنت ارتباطی 
این پژوهش  با  ندارد که در مورد سبک مقتدرانه و مستبدانه 
همخوان و در مورد سبک آسان گیرانه ناهمخوان است. عشقی زاده 
و همکاران نشان دادند ]۲۰[ سبک استبدادی در مادران کودکان 
لکنتی به صورت معناداری باالتر از کودکان نرمال است. این نتیجه 
با یافته های این پژوهش از نظر نوع سبک فرزندپروری تأثیرگذار 

ناهمخوان می باشد.

نتایج حاصل از این فرضیه بر اساس نظر بارنت25 و همکاران 
این گونه تبیین می شود ]۱۱[ که تعامل کودک – والدین به عنوان 
یک محتوای ابتدایی برای زبان است که خروجی های رشدی زبان 
را شکل می دهد. بنابراین، فرزندپروری ممکن است در ارتباط بین 
توانایی زبانی کودک و سازگاری عاطفی-اجتماعی مشارکت داشته 
باشد. در کودکان توانایی زبان دریافتی نسبت به توانایی زبان 
بیانی ارتباط بسیار بیشتری با فرزندپروری مثبت مادر دارد. این 
نوع فرزندپروری باعث توانایی باالتر در زبان دریافتی و این خود 
باعث درک بیشتر کودک از خواسته ها و دستورات والدین شده و 
پاداش، تشویق و توجه مثبت والدین را در پی دارد. بنابراین این 

ارتباط یک ارتباط دوطرفه است.

معنادار نشدن و یا ضعیف بودن این رابطه و اثر در این پژوهش 
ممکن است به دلیل محدودیت هایی که می توانسته بر مطالعه 
تأثیرگذار باشد به وجود آمده باشد. به عنوان  مثال، ممکن است 
والدین در پر کردن فرم ها، دچار سوگیری شده باشند. به این 
صورت که به جای انعکاس سبک فرزندپروری واقعی خود، نظر 
خود در مورد نوع سبک فرزندپروری مطلوب منعکس کرده باشند. 
از موارد دیگر این است که طبق نظرات مطرح  شده این عامل 
بیشتر بر زبان دریافتی و درک زبان تأثیرگذار است تا زبان بیانی 
و گفتار. نکته  دیگر اینکه کلیه نمونه های این پژوهش کودکان 

25. Barnett

دچار اختالل هستند درحالی  که در پژوهش های قبلی، کودکان 
نرمال نیز وجود داشته اند و اینکه اکثر آن ها بر کودکان لکنتی 
انجام   شده نه بر اختالالت صدای گفتاری. در اکثر این پژوهش ها 
از روش علی-مقایسه ای استفاده  شده است، اما در پژوهش فعلی 

از روش مدل سازی و معادالت ساختاری استفاده گردیده است.

با  بینایی-فضایی  و  حافظه  مهارت  دو  ارتباط  بررسی  در 
میانجی گری افسردگی با اختالالت صدای گفتاری، یافته های این 
پژوهش نشان داد هیچ  کدام از مهارت های نوروسایکولوژی حافظه 
میانجی گری  با  را  گفتاری  صدای  اختالالت  بینایی-فضایی  و 
افسردگی پیش بینی نمی کنند. پژوهش مشابه ای که رابطه  ابعاد 
نوروسایکولوژی را با میانجی گری افسردگی بر اختالالت صدای 
گفتاری بررسی کند عینًا یافت نشد، نتایج این پژوهش از نظر 
اثر و رابطه و معنادار بودن آن با پژوهش های کاپالن و همکاران 
و سیسیک و همکاران همخوان]۲۲ ،۲۱[ اما با پژوهش ردولف 
و همکاران ناهمخوان است ]۲۳[. در پژوهش کاپالن و همکاران 
نتایج نشان داد ]۲۱[ کودکان با مادران افسرده نسبت به کودکان 
با مادران غیر افسرده ارتباط بیانی با مشکالت بیشتری ندارند و 
اگر هم داشته باشند احتمااًل به علت اشکال رشد شناخت عمومی 
بوده است که این یافته با پژوهش حاضر همخوان است. سیسیک 
انگلیسی  و همکاران نشان دادند ]۲۲[ افسردگی مادر بر زبان 
از حوزه های  هیچ  یک  در  انگلیسی-اسپانیایی  دوزبانه  کودکان 
زبان از جمله خزانه واژگان دریافتی و درک بیانی اثری ندارد. در 
زبان اسپانیایی هم فقط بر رشد خزانه واژگان دریافتی اثر دارد. 
عدم وجود ارتباط معنادار افسردگی بر اختالل در این مطالعه با 
پژوهش فعلی همخوان است. در پژوهش ردولف و همکاران که 
افسردگی مادران با کودکان آسیب گفتاری را بررسی کردند ]۲۳[ 
به این نتیجه رسید که میزان افسردگی در این مادران نسبت به 
مادران با کودکان نرمال بیشتر است و این تفاوت معنادار است. 

این یافته و نتایج با پژوهش حاضر ناهمخوان است.

نتایج حاصل از این فرضیه بر اساس نظر گودمن26 و همکاران 
این گونه تبیین می شود ]۱۳[ که افسردگی مادر با خروجی کمتر 
از انتظار کودک، شامل عملکرد شناختی کمتر، مشکالت رفتاری 
مادران  با  کودکان  است.  ارتباط  در  روان شناختی  اختالالت  و 
افسرده توانایی زبانی کمتری در سال های اولیه نشان می دهند. 
در سن یک تا پنج  سالگی کودکان دارای مادر افسرده به صورت 
کلی توانایی زبانی پایین و رشد زبانی کندتری در زمان مشابه 
نسبت به کودکان با مادران غیر افسرده دارند. به عنوان  مثال، از 
سن یک تا سه  سالگی روند رشد خزانه  واژگان پایین تر است در 
حقیقت در سه سالگی این کودکان نسبت به کودکانی با مادران 
غیر افسرده ۲۰ کلمه کمتر بیان می کنند. ارتباط منفی افسردگی 
بیشتر  پایین خانواده  اقتصادی  با شرایط  زبان  اکتساب  و  مادر 
می شود. همان طور که مشاهده می شود این ارتباط خیلی قوی 

26. Goodman
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نیست. داده های پژوهش فعلی نشان می دهد افسردگی مادر رابطه  
مستقیمی با اختالالت صدای گفتاری ندارد. این یافته را می توان 
انجام  شده  زبان  روی  بر  که  پژوهش های مختلفی  به  توجه  با 
است، تائید کرد که بیانگر عدم ارتباط و یا ارتباط بسیار ضعیف 
بین افسردگی مادر و رشد زبان است. همچنین با توجه به اینکه 
فرضیه  اصلی این پژوهش افسردگی مادر به عنوان متغیر میانجی 
در رابطه  ابعاد نوروسایکولوژی و اختالالت صدای گفتاری قرار 
دارد، دور از ذهن نیست که هیچ  یک از بعدهای نوروسایکولوژی 
با میانجی گری افسردگی مادر نتوانند اختالالت صدای گفتاری 
را پیش بینی کنند. این موضوع را چنین می توان تبیین کرد که 
مادران افسرده از نظر اطالعات زبانی و گفتاری که در تعامل با 
کودکان خود، خودآگاه یا ناخودآگاه در اختیار آن ها قرار می دهند، 
با مادران غیر افسرده تفاوت ندارد. به  عبارت  دیگر، افسردگی مادر 

تأثیری در تعامالت گفتاری و زبانی او با کودکش نمی گذارد.

نتیجه گیری

در این پژوهش می توان به محدودیت های زیر اشاره کرد. این 
پژوهش در شرایط همه گیری کرونا انجام شد که می تواند به دلیل 
روحی-روانی  شرایط  تغییر  باعث  اجباری  ماندن های  منزل  در 
والدین یا کودکان شده و بر روی افسردگی یا نوع فرزندپروری 
تأثیر گذاشته باشد. این پژوهش بر روی محدوده  سنی ۴ تا 6 
سال انجام  شده است و قابل  تعمیم به محدوده های سنی باالتر و 
پایین تر نیست. این پژوهش بر روی کودکان با اختالالت صدای 
گفتاری انجام  شده است. بنابراین، تعمیم نتایج به کودکان با سایر 
اختالالت زبانی و گفتاری و یا به کودکان نرمال محدودیت دارد. 
ابزارها با وجود استاندارد بودن ممکن است والدین را به سمت 
بیان نظرات و نگرش خود در مورد موضوع سوق دهند تا اینکه 

آنچه را در واقعیت وجود دارد، منعکس کنند.

بر اساس نتایج پژوهش و محدودیت های آن پیشنهاد می شود این 
پژوهش در شرایط غیر کرونایی هم انجام شود و در گروه های سنی 
پایین تر یا باالتر هم انجام شود. عالوه بر این، بر روی کودکان با سایر 
اختالالت زبانی و گفتاری مثل لکنت، آسیب زبانی خاص و تأخیر 
زبانی هم انجام شود. پیشنهاد دیگر اینکه این پژوهش با ابزارهای 
استاندارد مشابه دیگر نیز انجام شود تا اثر سوگیری به حداقل برسد. 
ارزیابی  می شود  پیشنهاد  پژوهش  این  نتایج  اساس  بر  ضمن  در 
از ورود به مهدکودک و  نوروسایکولوژی کودکان قبل  مهارت های 
دبستان انجام شود. جلسات آموزشی برای والدین و توضیح و تفسیر 
تأثیرگذاری سبک های مختلف فرزندپروری و افزایش دانش آن ها 
برای انتخاب بهترین سبک فرزندپروری برگزار شود. افزایش دانش 
والدین در تأثیر افسردگی بر مهارت های رشدی کودکان و تشویق 
آن ها به اقدام برای درمان در همان مراحل اولیه شروع افسردگی 
انجام شود. از مدل ارزیابی نوروسایکولوژی کانرز در کلینیک های 
و  تشخیص  ارزیابی،  برای  کودکان،  گفتاردرمانی  و  روان شناختی 

درمان موفق تر استفاده شود.

به طورکلی بر اساس یافته ها و نتایج این پژوهش می توان نتیجه 
گرفت اختالالت صدای گفتاری به عنوان شایع ترین اختالل در 
کودکان پیش دبستانی با مهارت های نوروسایکولوژیکی عملکرد 
حافظه و تا حدودی عملکرد بینایی-فضایی کودکان در ارتباط 
است. به این صورت که هر چه این عملکردها ضعیف تر باشند، 
هم  فرزندپروری  سبک  می شود.  بیشتر  خطا  صداهای  تعداد 
می تواند بر کاهش و افزایش تعداد صداهای خطا در اختالالت 
صدای گفتاری تأثیرگذار باشد؛ البته به  سالمت روان و افسردگی 

مادر هم باید توجه شود.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در نظر گرفته 
شده است با کد اخالق IR.SSRC.REC1400.015 دریافت شده 

است. 

حامی مالی

این مقاله برگرفته از پایان نامه آقای ناصر زارعی شمس آبادی با 
راهنمایی خانم دکترمنصوره شهریار احمدی و مشاوره خانم دکتر 
لیال قسیسن و آقای دکتر احمد عابدی گروه روانشناسی کودکان 

استثنایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی می باشد.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 

تشکر و قدردانی

از سرپرستان و مشاورانی که در این تحقیق همکاری کردند 
اداری و مربیان  از مدیران، کارکنان  تشکر و قدردانی می شود. 
مهدکودک های اصفهان، مسئولین کلینیک های گفتاردرمانی و 
والدین کودکانی که در غربالگری، نمونه گیری و انجام این مطالعه 

کمک کردند، تشکر می شود.
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