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Background and Aims Speech sound disorder (SSD) is a type of communication disorders in children 
where normal process of speech sound learning is disrupted. Children with SSD have errors in the 
expression of speech sounds that can make it difficult for others to understand what they say. The 
present study aims to assess the relationship of neuropsychological skills (language and attention 
skills) with SSD mediated by the parenting styles (authoritarian, authoritative, and permissive) and 
maternal depression.
Methods This is an analytical, descriptive, correlational study using structural equation modeling (SEM). 
A total of 117 preschool children agef 4–6 years with SSD and their mothers were recruited using a 
purposive sampling method from among those refereed to speech and language therapy clinics and 
kindergartens in Isfahan, Iran. The SSD was screened using the test proposed by Ahmadi et al. Conners’ 
neuropsychological assessment test, Baumrind’s parenting style inventory, and Beck depression inven-
tory were completed by the mothers of children. The data were analyzed in AMOS software using the 
correlation test, regression analysis, path analysis, and SEM.
Results The statistical analysis showed that the correlation of language skills with SSD was significant 
(P=0.019 <0.05). However, the correlation was not significant when mediated by the parenting styles 
(P=0.665 for authoritarian style; P=0.306 for authoritative style; P=0.164 for permissive style) and ma-
ternal depression (P=0.546>0.05). On the other hand, the correlation of attention skills with SSD was 
not significant (P=0.361 >0.05), not even after medication by the parenting styles (P=0.686 for au-
thoritarian style; P=0.315 for authoritative style; P=0.849 for permissive style) and maternal depression 
(P=0.393>0.05). However, in the attention model, the correlation of permissive parenting style with SSD 
was significant (P=0.026 <0.05).
Conclusion Language skills have a significant direct correlation with SSD in children, indicating that the 
increase of language problems in children can increase their errors in making sounds (phonemes). The 
attention skills has no significant correlation with SSD even after mediation by the parenting styles and 
maternal depression. The permissive parenting style has a significant negative correlation with SSD.
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S
Extended Abstract

Introduction

peech is the main communication tool for 
children in dealing with other people. The 
ability to produce speech sounds, combine 
them, and generate words, is one of the 
most amazing achievements during the 

developmental process in children. Speech sounds disor-
ders (SSD) are regarded as the most prevalent problems 
among children’s communication disorders. The inabil-
ity to produce sounds which are usually acquired in each 
phase of child’s development according to age and lan-
guage development, is the main feature of this disorder. 
The SSD is one of common disorders in children which 
disrupts the learning of normal speech sounds. Children 
with SSD have errors in the expression of speech sounds 
that can make it difficult for the audience to understand 
what they say. The factors associated with this disorder 
have been investigated in some studies. In the present 
study, we aim to assess the relationship of neuropsycho-
logical skills (language skills and attention), parenting 
styles (authoritarian, authoritative, and permissive), and 
maternal depression with SSD in children.

Materials and Methods 

This is an analytical, descriptive, and correlational study 
using the Structural Equation Modeling (SEM). The study 
samples were 117 pre-school children with SSD aged 4-6 
years and their mothers. They were selected using a pur-
posive sampling method from among those referred to ten 
speech and language therapy clinics and 30 kindergartens 
in Esfahan, Iran. After recruiting the samples, a speech-
language pathologist confirmed the presence of SSD us-
ing the test proposed by Ahmadi et al. Inclusion criteria 
for children were: not having other disorders (e.g., mental 
disability, genetic disorders, hearing and vision impair-
ments), and no history of neurological diseases such as 
seizures according to the children’s developmental and 
health records and through interviews with parents. Hav-
ing any of these disorders could lead to the exclusion from 
the study. Conners’ neuropsychological assessment test, 
Baumrind’s parenting style inventory, and Beck depres-
sion inventory were used for each children completed by 
mothers. The data were analyzed in AMOS software us-
ing a correlation test, regression analysis, path analysis, 
and SEM.

Results 

The statistical analysis showed that the direct cor-
relation of language skills with SSD were significant 
(P=0.019<0.05). Therefore, increasing problems with 
language may result in  deterioration of SSD. The lan-
guage function had no significant correlation with SSD 
after mediation by the authoritative parenting style 
(P=0.306>0.05). Furthermore, no significant correla-
tion was observed between the language function and 
SSD after mediation by the authoritarian parenting style 
(P=0.665>0.05). Moreover, the language function had 
no significant correlation with SSD after mediation by 
the permissive parenting style (P=0.164>0.05). No sig-
nificant effect was observed between the language func-
tion and SSD after mediation by the maternal depression 
(P=0.546>0.05). 

On the other hand, the direct correlation of the atten-
tion skills with SSD was not significant (P=0.361>0.05), 
not even after mediation by the authoritative par-
enting style (P=0.315>0.05), authoritarian parent-
ing style (P=0.686>0.05), permissive parenting style 
(P=0.849>0.05), and matrnal depression (P=0.393>0.05). 
However, there was a significant direct correlation be-
tween SSD and permissive parenting style in the SEM 
model of attention (P=0.026>0.05).

Discussion

According to the results, language skills had a signifi-
cant correlation with SSD in children, indicating that the 
increase of language problems can increase their errors in 
making sounds (phonemes).The direct correlation of at-
tention skills with SSD was not statistically significant. 
The correlation of language and attention skills with SSD 
after mediation by the parenting styles and maternal de-
pression were not statistically significant, either. However 
the permissive parenting style had a significant negative 
correlation with SSD, indicating that the increase in the 
use of permissive style can reduce the errors in making 
sounds. Overall, the SSD, as the most common commu-
nication difficulty among pre-school children, is related to 
language skills. The poor language skills can increase the 
SSD. The permissive parenting style can also affect the 
SSD in children.
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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 زبان و توجه

زمینه و هدف اختالالت صدای گفتاری نوعی اختالل ارتباطی است که باعث اختالل در فراگیری طبیعی صداهای گفتاری می شود. کودکان 
دچار این اختالل، در بیان صداهای گفتاری  خود خطاهایی دارند که موجب می شود فهم گفتارشان برای مخاطب دشوار شود. بررسی 
عوامل و متغیرهایی که با این اختالل در ارتباط هستند، هدف برخی از مطالعات است. این پژوهش ارتباط متغیرهایی شامل مهارت های 
نوروسایکولوژی )مهارت های  زبان و توجه(، سبک های فرزند پروری )مستبدانه، مقتدرانه و آسان گیرانه( و افسردگی مادر با اختالل صدای 

گفتاری در یک مدل واحد بررسی شده 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. درباره هر آزمودنی مقیاس نوروسایکولوژی کانرز، مقیاس سبک های فرزند پروری 
بامریند و مقیاس افسردگی بک اجرا شد. این مقیاس ها توسط مادر تکمیل شد. در پایان، داده های حاصل با روش همبستگی، رگرسیون، 

تحلیل مسیر و معادالت ساختاری تجزیه وتحلیل شد.
یافته ها نتایج تجزیه وتحلیل آماری به روش همبستگی و بهره گیری از روش معادالت ساختاری با کمک نرم افزار آموس نشان داد رابطه و اثر زبان 
بر اختالالت صدای گفتاری به صورت مستقیم معنادار است )P= ۰/۰۱9 < ۰/۰۵( و رابطه  زبان با اختالالت صدای گفتاری با میانجی گری سبک های 
 )P=۰/۵۴6>۰/۰۵( و همچنین با میانجی گری افسردگی مادر )P=۰/۱6۴ آسان گیرانه ،P=۰/۳۰6 مقتدرانه ،P=۰/66۵ فرزند پروری )مستبدانه
معنادار نیست. از طرف دیگر، رابطه و اثر مهارت توجه بر اختالالت صدای گفتاری به صورت مستقیم  )P=۰/۳6۱>۰/۰۵( معنادار نیست و رابطه 
 )P=۰/8۴9 آسان گیرانه ،P=۰/۳۱۵ مقتدرانه ،P= ۰/686 مهارت توجه با اختالالت صدای گفتاری با میانجی گری سبک های فرزند پروری )مستبدانه
و همچنین با میانجی گری افسردگی مادر )P=۰/۳9۳>۰/۰۵( نیز معنادار نیست. ولی در مدل توجه، سبک فرزندپروری آسان گیرانه به صورت 

. )P=۰/۰26 > ۰/۰۵( مستقیم رابطه و اثر  معناداری بر اختالالت صدای گفتاری دارد
نتیجه گیری نتایج نشان داد مهارت زبان اثر و رابطه  مستقیمی با اختالالت صدای گفتاری دارد. بدین صورت که هر چه مشکالت زبان بیشتر 
باشد، تعداد صدا )واج( خطا در اختالالت صدای گفتاری بیشتر است. رابطه  مستقیم توجه به اختالالت صدای گفتاری و همچنین رابطه 
زبان و توجه با اختالالت صدای گفتاری با میانجی گری سبک های فرزند پروری و افسردگی مادر قابل توجه نیست. از طرف دیگر، در مدل 
توجه ، سبک فرزند پروری آسان گیرانه رابطه معکوسی با اختالالت صدای گفتاری دارد و هرچه این سبک بیشتر استفاده شود، تعداد صدا 

)واج( خطا در اختالالت صدای گفتاری کمتر است.
کلیدواژه ها اختالالت صدای گفتاری، نوروسایکولوژی، سبک فرزند پروری، زبان، عملکرد توجه
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مقدمه

رشد گفتار در کودک از تولد آغاز و با افزایش سن کامل می شود. 
گفتار، اصلی ترین ابزار ارتباطی کودکان در برخورد با انسان های 
دیگر است. در این مسیر رشد، یکی از مهم ترین دستاوردهای 
شگفت انگیز کودکان، توانایی تولید صداهای 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. 

یا  تجسم  تولیدی،  خطاهای  به  می توانند  اختالالت  این 
سازمان دهی آواها منجر شوند. برای مثال، یک آوا، جانشین آوایی 
دیگر می شود )مانند به کار بردن »ش« به جای »س«( یا آنکه 
کودک آوایی مانند آوای پایان کلمه را حذف می کند یا توانایی 
تولید یک آوا را ندارد یا آن را به صورت خطا تولید می کند که 
بنابراین  نیست.  دیگر  آواهای  از  هیچ یک  شبیه  هم  خطا  این 
اختالالت صدای گفتاری از یک طرف،  باعث اختالل در فراگیری 
طبیعی صداهای گفتاری  می شود و از طرف دیگر، کودکان دچار 
اختالل صدای گفتاری، در بیان صداهای گفتاری خطاهایی دارند 
که موجب دشواری فهم گفتارشان برای مخاطب شود. این عدم 
وضوح گفتار بر برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد کودک تأثیر منفی 
گذاشته و ممکن است باعث اعتماد به نفس پایین او برای آغاز 

ارتباطات کالمی شود ]1[.

بر اساس آماری که هاالهان و کافمن ارائه می کنند، میزان شیوع 
آسیب دیدگی گفتار 3/5 درصد است که باالترین درصد را در میان 
اختالالت دیگر زیر مجموعه کودکان استثنایی دارند. به عالوه، 75 
درصد از این میزان اختالل گفتاری و ارتباطی را اختالالت صدای 
گفتاری تشکیل می دهد ]1[. بر اساس نظری دیگر تخمین زده 
می شود نزدیک به 10 درصد مردم یک اختالل ارتباطی دارند و 
از این میزان 50 تا 80 درصد آن ها ممکن است مبتال به اختالل 
صدای گفتاری باشند ]2[. کرباسی و همکاران]3[ در مطالعه ای 
شیوع اختالالت صدای گفتاری درکودکان پیش دبستانی ایرانی را 

13/8  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 ایران در حوزه روان شناسی کودک،  پژوهش های کمی درباره 
عوامل روان شناختی مرتبط با این اختالل به عنوان بزرگ ترین 
گروه کودکان استثنایی انجام  شده و بیشتر پژوهش های حوزه  
روان شناسی که متغیرهای این پژوهش را در اختالالت گفتار 
و زبان مطالعه کرده اند ، معطوف به اختالل لکنت بوده است. در 
پژوهش های گفتاردرمانی هم نقش متغیرهای روان شناختی مثل 
مهارت های نوروسایکولوژی، سبک های فرزندپروری و افسردگی 

مادر کمتر بررسی شده یا اصاًل بررسی نشده است.

رابطه  متغیرهای روان شناختی نظیر مهارت های نوروسایکولوژی 
)مهارت های عصب روان شناختی مثل عملکرد حافظه و بینایی فضایی(، 
و  آسان گیرانه(  و  مقتدرانه  )مستبدانه،  فرزند پروری  سبک های 
در  هم زمان  به صورت  گفتاری  اختالالت صدای  با  مادر  افسردگی 
یک مدل می تواند در کشف عوامل احتمالی مرتبط و تأثیرگذار بر 
این اختالل راهگشا باشد. از طرف دیگر، شناخت عوامل تأثیر گذار بر 
اختالالت صدای گفتاری به عنوان یکی از اختالالت شایع در  حوزه 
توان بخشی گفتاردرمانی و مد نظر قرار دادن این عوامل می تواند در 

پیشگیری از این اختالل و درمان آن کمک کننده باشد.

عصب  روان شناختی )نوروسایکولوژی( از حوزه های تخصصی 
روان شناسی است که رابطه بین مغز و رفتار را مطالعه می کند. 
عصب  روان شناختی بالینی عملکرد شناختی را ارزیابی می کند. 
پردازش  برای  فرد  که  هستند  آن هایی  شناختی  عملکردهای 
محرک های دریافتی بیرونی و درونی استفاده می کند ]4[. در 
مهارت هایی  کودکان  روان شناسی  عصب  مهارت های  بررسی 
حسی حرکتی،  اجرایی،  کارکردهای  توجه،  عملکردهای  شامل 
زبان، حافظه یادگیری و بینایی  فضایی در نظر گرفته می شود ]5[.

تسلط در مهارت های زبان در دوران کودکی و نوجوانی در ارتباط با 
توانایی های مفهومی، تجربه و آموزش توسعه می یابند و گفتار همانند 
قیف زبان است که همه اطالعات و دانش زبانی که از سر پهن آن 
وارد می شوند، به شکل گفتار  از سر باریک آن خارج می شود و زیر بنای 
ارتباط قوی و با معنا با دیگران است؛ بنابراین درستی صداهای گفتاری 

یکی از عوامل موفقیت ارتباطی است ]6[. 

دارند که  توجهی  نوزادان سیستم  تولد،  از طرف دیگر، هنگام 
هدایت  محیط  در  برجسته  محرک های  توسط  می تواند  کاماًل 
شود. بزرگساالن توجه کودکان را به اشیا و حوادثی در محیط 
جلب می کند  و این کار به وسیله حالت بدن، اصطالحات گفتار و 
تعامالت متقابل انجام می شود ]7[ . در مراحل اولیه اکتساب زبان 
و گفتار با استفاده از این سیستم، گفتار پیچیده ورودی، ساده و 

تجزیه کلمات  هدایت می شود ]8[ .

که  می شود  گفته  ویژه  رفتارهای  و  به روش ها  فرزند پروری 
جداگانه یا در تعامل با یکدیگر بر رشد کودک تأثیر می گذارد. 
شناختی  رشد  بر  زیادی  تأثیر  والدین  فرزند پروری  سبک  نوع 
کودک دارد. 3 سبک فرزند پروری مهم شامل مقتدرانه، مستبدانه 
والدین  مقتدرانه  فرزند پروری  در   .]9[ است  آسان گیرانه  و 
صمیمی، پذیرا، دلسوز و درباره نیازهای فرزندان حساس هستند. 
می کنند.  اعمال  را  معقولی  و  قاطع  کنترل  درعین حال،  آنان 
و  والدین سرد و طرد کننده هستند  فرزند پروری مستبدانه  در 
پایین،  نزدیک  از نظر پذیرش و روابط  آنان  روش فرزند پروری 
کنترل اجباری در آنان باال و استقالل کم است. در فرزند پروری 
آسان گیرانه والدین کنترل کمی روی فرزندان خود دارند و به 
فرزندان خود اجازه می دهند، قبل از اینکه آمادگی الزم را پیدا 

کنند، تصمیم های زیادی بگیرند ]10[. 
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با توجه به اینکه تعامل کودک والدین به عنوان یک محتوای 
شکل  را  زبان  رشدی  خروجی های  و  است  زبان  برای  ابتدایی 
می دهد؛ بنابراین فرزند پروری شاید در ارتباط بین توانایی زبانی 

کودک و سازگاری عاطفی اجتماعی مشارکت داشته باشد ]11[.

افسردگی مادر یکی از مسائلی است که برخی از کودکان مسیر 
رشد را با آن طی می کنند. در مسیر رشد خیلی از این کودکان 
مشکالت جدی و اغلب افسردگی به وجود می آید ]12[. افسردگی 
مادر با خروجی کمتر از انتظار کودک، شامل عملکرد شناختی 
ارتباط  در  روان شناختی  اختالالت  و  رفتاری  مشکالت  کمتر، 
است. به عالوه، کودکان با مادران افسرده توانایی زبانی کمتری در 

سال های اولیه نشان می دهند ]13[.

پژوهش هایی روابط متغیرهای مطرح شده را به صورت جداگانه 
بررسی کرده اند. ماری فکس ]14[ نشان داد که ضعف در آگاهی 
واجی به عنوان یکی از مؤلفه های عملکرد زبان تأثیر معنا داری بر 
اختالالت صدای گفتاری دارد. همچنین وارگاس و همکاران ]15[ 
در مطالعه ای تأثیر تأخیر زبانی را بر اختالالت صدای گفتاری 
بررسی کردند و نشان دادند که این اختالالت با تغییر سطوح 

واج شناختی ارتباط معنادار دارد. 

مورفی و همکاران ]16[ نشان دادند که کودکان با اختالالت 
صدای گفتاری نسبت به کودکان نرمال به صورت معنا داری توجه 
شنیداری ضعیف تری دارند، ولی این نتایج درباره توجه بینایی 
معنا دار نبود. لویز و همکاران ]17[ نشان دادند که کودکان با 
از  بیشتری  عالئم  شدید،  تا  متوسط  گفتاری  صدای  اختالل 
بیش فعالی و نقص توجه نسبت به کودکان نرمال دارند. علیزاده 
و همکاران ]18[ اثر نقص توجه را بر رشد زبان بررسی و تأثیر 

معنا دار نقص توجه بر رشد زبان را مطرح کردند. 

درخشان و همکاران ]19[ نشان دادند که سبک آسان گیرانه 
در مادران کودکان لکنتی به صورت معناداری بیشتر است. دانا و 
سلطانی ]20[ نتایج نشان داد که سبک های فرزند پروری با شدت 
لکنت ارتباطی ندارد. عشقی زاده و همکاران ]21[ نشان دادند که 
سبک استبدادی در مادران کودکان لکنتی به صورت معناداری 
باالتر از کودکان نرمال است. نتایج کاپالن و همکاران ]22[ نشان 
با مادران  با مادران افسرده نسبت به کودکان  داد که کودکان 

غیر افسرده ارتباط بیانی با مشکالت بیشتری ندارند. 

سیسیک و همکاران ]23[ نشان دادند که افسردگی مادر بر 
زبان انگلیسی کودکان دوزبانه انگلیسی اسپانیایی اثری ندارد. در 
زبان اسپانیایی آن ها هم فقط روی رشد خزانه واژگان دریافتی اثر 
دارد. در پژوهشی دیگر، ردوف و همکاران ]24[ نشان دادند که 
افسردگی مادران با کودکان آسیب گفتاری نسبت به مادران با 

کودکان نرمال بیشتر است و این تفاوت معنادار است. 

ارتباط عوامل هدف  اینکه در پژوهش های قبلی  با توجه به 
جداگانه و بیشتر روی زبان بررسی شده است تا اختالالت صدای 
گفتاری، لزوم بررسی رابطه  این متغیرها در یک مدل واحد با 
کودکان  اختالل  شایع ترین  به عنوان  گفتاری  صدای  اختالالت 
پیش دبستانی اهمیت باالیی دارد؛ بنابراین تحقیق حاضر در پی 
پاسخ دادن به این سؤال است که آیا دو مهارت نوروسایکولوژیکی 
گفتاری  صدای  اختالالت  با  بینایی فضایی  مهارت  و  حافظه 
و  فرزند پروری  میانجی گری سبک های  با  یا  به صورت مستقیم 

افسردگی مادر در ارتباط است؟

مواد و روش ها

این پژوهش یک پژوهش توصیفی  تحلیلی است که در آن 
از روش همبستگی از نوع معادالت ساختاری استفاده و روابط 
آشکار  متغیرهای  و  )نهفته(  مکنون  متغیرهای  بین  خطی 
به صورت یک مدل بررسی شدند. در این پژوهش، جامعه آماری 
اختالالت  دچار  ساله   6 تا   4 پیش دبستانی  کودکان  شامل 

صدای گفتاری شهر اصفهان بود.

حجم نمونه شامل 117 کودک پیش دبستانی 4 تا 6 سال در 
شهر اصفهان بود. نمونه گیری به صورت هدفمند از کودکانی که در 
یک فاصله زمانی یک ساله به 10 کلینیک  گفتاردرمانی در اصفهان 
مراجعه کرده بودند و همچنین غربال گری در 30 مهدکودک  شهر 
تا 6  نمونه های 4  پیدا کردن  از  انجام  شده است. پس  اصفهان 
ساله کودک، یک آسیب شناس گفتار و زبان با استفاده از آزمون 
احمدی و همکاران، ابتدا وجود یا عدم وجود اختالالت صدای 

گفتاری را در آن ها تأیید می کرد. 

سایر  بودن  دارا  و  گفتاری  صدای  اختالل  وجود  در صورت 
وارد پژوهش  نمونه  به عنوان  او  مادر  و  معیارهای ورود، کودک 
می شدند. سایر معیارهای ورود عبارت بود از عدم وجود اختالالت 
ژنتیکی،  سندرم های  بارز،  ذهنی  عقب ماندگی  مثل  همراه 
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 شد و وجود هریک از این اختالالت همراه با اختالل 

صدای گفتاری معیار خروج از پژوهش بود. 

محل اجرای پژوهش یک کلینیک گفتاردرمانی بود. در صورت 
از مادر دعوت می شد  از مشارکت در پژوهش،  رضایت والدین 
که در کلینیک حضور پیدا کند و پس از پرکردن فرم رضایت 
اخالقی و توضیح درباره اهداف پژوهش، نحوه تکمیل و ابهامات 
هر پرسش نامه ، چگونگی پاسخ دهی به هر سؤال به صورتی که 
او آموزش داده  به  باشد،  منعکس کننده مشاهدات واقعی مادر 
کانرز،  نوروسایکولوژی  مهارت های  پرسش نامه های   شد.  سپس 
بک  افسردگی  پرسش نامه   و  بامریند  فرزند پروری  سبک های 
آن  جهت  از  داده های حاصل  تکمیل شده،  مادر کودک  توسط 

تجزیه وتحلیل آماری استفاده شد.
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در این پژوهش از چهار آزمون به عنوان ابزار استفاده شد که 
عبارت اند از: 

مقیاس ارزیابی تولید صداهای گفتاری در کودکان فارسی  زبان

اختالالت  ارزیابی  برای  آزمونی   ]25، احمدی و همکاران ]26   
صدای گفتاری در کودکان فارسی زبان 3 تا 6 ساله در سطح تک 
کلمه و بازگویی داستان ساخته و اعتباریابی کرده اند. میزان توافق 
کارشناسان برای سؤاالت مربوط به روایی محتوایی آزمون تولید در 
سطح بازگویی داستان بیش از 80 درصد گزارش  شده است. روایی 
همگرایی آزمون تولید در سطح تک کلمه )P<0/001 ،r= 0 / 934( و 
در سطح بازگویی داستان )P<0/001 ،r =0 / 62( به  دست  آمده است. 
پایایی آزمون، هم به روش بین ارزیاب و هم به روش باز آزمایی در هر 
دو سطح تک کلمه و بازگویی داستان باالتر از 0/9 گزارش  شده است. 

این آزمون توسط آسیب شناس گفتار و زبان انجام می شود.

مقیاس عصب روان شناختی کانرز

ارزیابی  به منظور   2007 سال  در  کانرز  توسط  آزمون  این 
حافظه،  توجه،  ازجمله  روان شناختی،  عصب  مهارت های 
فعالیت های حسی حرکتی و پردازش بینایی فضایی در چهار طیف 
ساخته  سال  تا 12  کودکان 4  برای  شدید(  تا  )مشاهده نشده 
 شده است. این فرم یک مقیاس چهاردرجه ای است که نمره  هر 
گویه حداقل 0 برای مشاهده نشده و حداکثر 3 برای شدید است. 

جدیدی و عابدی ]27[ این پرسش نامه را ترجمه و هنجاریابی 
کرده اند. ضرایب پایایی ثبات درونی با دامنه ای از 0/75 تا 0/9 
و ضریب پایایی باز آزمایی با 8 هفته فاصله 0/6 یا 0/9 گزارش 
 شده است. اعتبار سازه فرم کانرز به روش  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 به صورت قوی تأیید شده است. آن ها بار دیگر ضمن انطباق 
و هنجاریابی پرسش نامه، روایی سازه این ابزار را مناسب ارزیابی 
کرده و پایایی این ابزار را به روش کرونباخ 0/72 گزارش کرده اند. 

یکی از والدین کودک این پرسش نامه را تکمیل می کند.

مقیاس شیوه های فرزند پروری بامریند

دیانا بامریند این پرسش نامه را  برای اولین بار در سال 1972 
تهیه کرد که 48 سؤال داشت. در مراحل بعد، با استفاده ازنظر 
تعداد  روان سنجی  تحلیل های  از  حاصل  نتایج  و  کارشناسان 
به روش  یافت که 10 سؤال آن  به 30 سؤال کاهش  سؤال ها 
مقتدرانه، 10 سؤال به  روش مستبدانه و 10 سؤال دیگر به روش 
آسان گیرانه مربوط است. یکی از والدین این فرم را تکمیل می کند 
و بر اساس آن برای هر نمونه، 3 نمره برای هریک از سبک های 
مستبدانه، مقتدرانه و آسان گیرانه به دست می آید. هر گویه از این 
فرم یک مقیاس 5 درجه ای دارد که کمترین نمره  آن 0 مربوط به 

گزینه  کاماًل مخالفم و بیشترین نمره  4 برای گزینه  کاماًل موافقم 
است. 

مینایی و نیکزاد ]28[ ساختار عاملی و اعتبار این پرسش نامه 
روایی  از  این پرسش نامه  بررسی کردند. طبق گزارش آن ها  را 
مطلوبی برخوردار است و پایایی محاسبه شده برای کل پرسش نامه 
با استفاده از آلفای طبقه ای و پایایی خرده مقیاس ها با ضریب 
مطلوبی  نسبتًا  پایایی  از  پرسش نامه  این  که  داد  نشان  گاتمن 
برخوردار است و میزان آن از 0/62 تا 0/77 است. این نتایج با 
گزارش توستون هیل ]29[ همسو است. یکی از والدین کودک 

این پرسش نامه را تکمیل می کند.

مقیاس افسردگی بک1

پرسش نامه افسردگی بک پرسش نامه ای 21 سؤالی است که برای 
اولین بار در سال 1961 بک و همکاران آن را تدوین کردند. محتوای 
این پرسش نامه، به طور جامع نشانه شناسی افسردگی است، اما بیشتر 
بر محتوای شناختی تأکید دارد. آیتم های این آزمون درمجموع از 21 
آیتم مرتبط با نشانه های مختلف تشکیل می شود که آزمودنی ها باید 
روی یک مقیاس 4 درجه ای از 0 تا 3 به آن پاسخ دهند. بر اساس 
طاهری و همکاران ]30[ افسردگی به وسیله 4 عامل یأس و ناامیدی 
بدبینی )4 گویه( و  آینده )6 گویه(،  به  اطمینان  )6 گویه(، عدم 

ناامیدی به آینده )3 گویه( سنجیده می شود.

آن ها روایی و پایایی این پرسش نامه را در پژوهشی بررسی 
شد.  محاسبه  طبقه ای 0/81  درون  همبستگی  ضریب  کردند. 
پایایی نیز با روش آلفای کرونباخ 0/93 و روش نصف کردن 0/64 
به دست آمد ]30[. مادر کودک این پرسش نامه را تکمیل می کند. 
جهت تجزیه و تحلیل آماری با روش معادالت ساختاری  و نرم افزار 
AMOS  و همچنین جهت توصیف متغیرهای پژوهش از نرم افزار 

SPSS استفاده شده است.

یافته ها

در جدول شماره 1، مشخصات جمعیت شناختی نمونه ها آورده 
شده است.  بیشتر کودکان شرکت کننده در پژوهش پسر بوده اند 
)62/8 درصد(. تحصیالت  88/8 درصد سرپرستان خانوار کودکان، 
 دیپلم و باالتر بوده است. شغل 52/4 درصد از سرپرستان خانوار  
یدی ماهر و غیر یدی ماهر، 19 درصد غیر ماهر و 28/6 درصد 
بیشتر سرپرستان  متخصص تاجر هستند. خاستگاه جغرافیایی 
خانوار کودکان شرکت کننده، منطقه متوسط شهر )78/4 درصد( 
است. همچنین درآمد بیشتر سرپرستان خانواده )47/8 درصد( 

باالی 2 میلیون تومان است.

1. Beck Depression Inventory (BDI-II)
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پژوهش  متغیرهای  توصیفی  شاخص های   ،2 شماره  جدول 
شامل میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی ارائه شده است. 
مطابق با دیدگاه کالین، 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 3 بیشتر باشد.

همان طور که در جدول شماره 3 مالحظه می شود قدر مطلق 
چولگی و کشیدگی تمام متغیرها کمتر از 3 است؛ بنابراین مفروضه 
نرمال بودن جهت مدل یابی برقرار  است.  با توجه به اینکه برای 
ارزیابی مدل های در نظر گرفته شده از 3 نوع شاخص تطبیقی، 
تعدیل یافته و مطلق استفاده می شود و هرچه مقدار به دست آمده 
از این نوع شاخص ها به مقادیر حداقل پذیرش نزدیک باشد، نشانه 
مطلوب بودن مدل است. نتایج جدول شماره 3 نشان می دهد 
می شود  محسوب  مناسبی  مقادیر  موردنظر  شاخص های  که 
و  بوده  قابل قبول  دامنه  به  نزدیک  گردآوری شده،  داده های  و 

مدل های تدوین شده را تأیید و حمایت می کنند.

در تصویر شماره 1، مدل همبستگی عملکرد زبان با اختالالت 
صدای گفتاری و با میانجی گری فرزند پروری و افسردگی مادر، 

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

تصویر شماره 2،  و  مدل  نمودار شماتیک  تصویر شماره 1، 
همان نمودار است که نرم افزار آماری آموس  خروجی می دهد که 

اطالعات کامل تری در بر دارد.

 نتایج جدول شماره 4 نشان می دهد بیشترین تأثیرپذیری 
عملکرد زبان از ُبعد پردازش واجی است، به طوری که 81 درصد 
)0/81=2^0/901( تغییرات عملکرد زبان توسط این ُبعد تبیین 
می شود و میزان تبیین شده توسط این ُبعد با میزان تبیین شده 
توسط ابعاد دیگر تفاوت معناداری دارد، زیرا فواصل اطمینان بوت 

استرپ این ُبعد با فواصل اطمینان ُبعد دیگر هم پوشانی ندارد.

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 و ابتدایی

44(44( 51دیپلم

44/8(44/8( 52دانشگاهی

-(0( 0پاسخ نداده

شغل سرپرست

28/6(25/9( 30کارشناس

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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نشان   ،)1 شماره  )تصویر  مدل  این  بررسی  نتایج  همچنین 
می دهد سبک سبک های فرزند پروری، هیچ کدام تأثیر معناداری 
آزاد گذاری  با  به طوری که  ندارد،  گفتاری  صدای  اختالالت  بر 
این  پیدا می کند، ولی  بیشتر، اختالالت صدای گفتاری کاهش 
مقدار کاهش معنادار نیست )P>0/05(. این در حالی است که با 
به کارگیری اقتدار بیشتر )سبک مقتدرانه( و استبداد بیشتر )سبک 
این  ولی  می یابد،  افزایش  گفتاری  صدای  اختالالت  مستبدانه( 

 .)P>0/05( افزایش تصادفی بوده و معنادار نیست

نتایج نشان می دهد در این مدل، تأثیر افسردگی مادر بر اختالالت 
صدای گفتاری تصادفی بوده و معنادار نیست. نتایج جدول شماره 
4 نشان می دهد مشکالت عملکرد زبان تأثیر معناداری بر اختالالت 
صدای گفتاری دارد، زیرا سطح معناداری مسیر مستقیم عملکرد 
است  به دست آمده   0/019 گفتاری  صدای  اختالالت  به  زبان 
)P<0/05(؛ بنابراین با افزایش مشکالت در عملکرد زبان ، اختالالت 

صدای گفتاری افزایش می یابد.

بر اساس جدول شماره 5، نتایج یافته ها اثر عملکرد زبان با 
میانجی گری فرزند پروری را به این صورت نشان می دهد:

به طور  زبان  عملکرد  می دهد  نشان  نتایج  مقتدرانه:  سبک 
غیرمستقیم و به وسیله سبک مقتدرانه، بر اختالالت صدای گفتاری 
تأثیر معناداری ندارد )P>0/05(. مقدار مثبت ضریب غیرمستقیم 
سبک  میانجی گری  با  زبان  عملکرد  می دهد  نشان   )B=+0/004(
مقتدرانه، تأثیر مستقیمی بر اختالالت صدای گفتاری دارد که البته 

نتایج نشان می دهد این مقدار تأثیر قابل توجه و معنادار نیست. 

سبک مستبدانه: نتایج جدول شماره 5 نشان می دهد عملکرد زبان 
به طور غیرمستقیم و با سبک مستبدانه بر اختالالت صدای گفتاری تأثیر 
معناداری ندارد )P>0/05(. مقدار منفی ضریب غیرمستقیم )0/001-

=B( نشان می دهد عملکرد زبان با میانجی گری سبک مستبدانه تأثیر 
معکوس غیر معناداری بر اختالالت صدای گفتاری دارد.

سبک آسان گیرانه: نتایج نشان می دهد عملکرد زبان به طور 
غیرمستقیم و با سبک آزاد گذاری بر اختالالت صدای گفتاری 
تأثیر معناداری ندارد )P>0/05(. مقدار مثبت ضریب غیرمستقیم 
)B=+0/017( نشان می دهد عملکرد زبان با میانجی گری سبک 
صدای  اختالالت  بر  غیر معناداری  مستقیم  تأثیر  آسان گیرانه 

گفتاری دارد.

جدول 2. توصیف متغیرهای پژوهش

کشیدگیچولگیمیانگین± انحراف معیارمتغیر

0/911-4/1040/333 ±8/230اختالل 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± 31/904مقتدرانه

افسردگی

2/9291/1851/307± 3/078یأس و ناامیدی

3/4990/9320/396±4/000عدم اطمینان به آینده

2/2600/81800/312 ±2/435بدبینی

0/558-1/8550/5740± 2/122ناامیدی

مشکالت توجه

0/340-0/020-2/023±3/803مرکز توجه

0/791-2/1760/406± 3/103توجه پایدار

0/343-2/1350/028 ±3/983جابه جایی توجه

0/685-0/132-2/083 ±4/491توجه تقسیم شده

0/911-2/6060/245 ±3/767فراخنای توجه

مشکالت زبان

0/609-2/5390/318±3/635تلفظ

0/634-2/7620/639±3/191پردازش واجی

1/0781/5261/656± 1/511درک زبان

0/572-2/4300/735± 2/475زبان بیانی
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با  زبان  اثر عملکرد  یافته ها،  نتایج  بر اساس جدول شماره 5 
میانجی گری افسردگی مادر را این گونه نشان می دهد عملکرد 
زبان به طور غیرمستقیم و به وسیله افسردگی مادر بر اختالالت 

.)P=0/546>0/05( صدای گفتاری تأثیر معناداری ندارد

در تصویر شماره 3، مدل همبستگی عملکرد توجه با اختالالت 
صدای گفتاری و با میانجی گری فرزند پروری و افسردگی مادر، 

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

تصویر شماره 4،  و  مدل  نمودار شماتیک  تصویر شماره 3، 
همان نمودار است که نرم افزار آماری آموس خروجی می دهد که 

اطالعات کامل تری را در بر دارد.

نتایج بررسی این مدل )تصویر شماره 3(  نشان می دهد بیشترین 
تأثیر پذیری عملکرد توجه، از ُبعد توجه پایدار است، به طوری که 
60 درصد )0/600=2^0/775( تغییرات عملکرد توجه توسط 
با میزان  ُبعد  این  تبیین شده  و میزان  تبیین می شود  ُبعد  این 
تبیین شده ابعاد مرکز توجه، جابه جایی توجه و توجه تقسیم شده 
تفاوت معناداری دارد، زیرا فواصل اطمینان بوت استرپ این ُبعد با 

ابعاد نام برده شده هم پوشانی ندارد.

توجه  عملکرد  که  مدلی  در  می دهد  نشان  نتایج  همچنین 
بر اختالالت صدای گفتاری  تأثیرگذار  به عنوان عامل برون زا و 
سبک های  میان  در  آسان گیرانه  سبک  معرفی  شده است، 
فرزند پروری، تأثیر معناداری بر اختالالت صدای گفتاری دارد، 
دچار  صداهای  تعداد  بیشتر،  آسان گیرانه  سبک  با  به طوری که 
 .)P<0/05( اختالل صدای گفتاری کاهش معناداری پیدا می کند
این در حالی است که با به کارگیری استبداد و اقتدار بیشتر ) سبک 
مستبدانه و مقتدرانه( تعداد صداهای اختالل افزایش می یابد، ولی 

 .)P>0/05( این افزایش تصادفی بوده و معنادار نیست

نتایج نشان می دهد در این مدل، رابطه افزایش افسردگی مادر 
با تعداد صداهای دچار اختالل در کودکان دچار اختالالت تلفظی 

.)P>0/05( تصادفی بوده و معنادار نیست

 نتایج جدول شماره 6 نشان می دهد عملکرد توجه با ضریب 
تأثیر مستقیم 0/042 بر اختالالت صدای گفتاری تأثیر معناداری 
ندارد و با وجود اینکه با افزایش مشکالت توجه تعداد صداهای 
اختالل افزایش می یابد، سطح معناداری مسیر مستقیم مشکالت 
توجه به اختالالت صدای گفتاری )P>0/05( به  دست  آمده است.

بر اساس جدول شماره 7، نتایج یافته ها اثر عملکرد توجه با 
میانجی گری فرزند پروری را به این صورت نشان می دهد:

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
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به طور  توجه  عملکرد  می دهد  نشان  نتایج   مقتدرانه:  سبک 
صدای  اختالالت  بر  مقتدرانه  سبک  به وسیله  و  غیر مستقیم 
تأثیر معناداری ندارد )P=0/315>0/05(.  مقدار منفی  گفتاری 
ضریب غیر مستقیم )B=-0/005( نشان می دهد  مشکالت توجه 
اختالالت  بر  معکوسی  تأثیر  مقتدرانه،  سبک  میانجی گری  با 
صدای گفتاری دارد. این در حالی است که مشکالت توجه تأثیر 

مستقیمی  )B=0/042( بر اختالالت صدای گفتاری دارد که البته 
نتایج نشان داد هر دو تأثیر، قابل توجه و معنادار نیست. 

سبک مستبدانه: نتایج جدول شماره 7 نشان می دهد عملکرد 
توجه به طور غیر مستقیم و به وسیله سبک مستبدانه بر اختالالت 
صدای گفتاری تأثیر معناداری ندارد )P=0/686>0/05(. مقدار 
منفی ضریب غیر مستقیم )B=-0/001( نشان می دهد  مشکالت 

جدول 4. برآورد ضرایب مسیر مستقیم روابط عملکرد زبان، اختالالت صدای گفتاری، سبک فرزند پروری و افسردگی

ضریب مسیر مسیر
مستقیم

فاصله اطمینان 95 درصد بوت استرپ
سطح معناداری

کران باالکران پایین

<----عملکرد زبان

اختالالت صدای 
گفتاری

0/3310/0460/5220/019*

0/1840/3840/0110/069-<----آسان گیرانه

0/0730/3110/217-0/119<----مستبدانه

0/1880/1940/979-0/001<----مقتدرانه

0/1780/1570/919-0/016-<----افسردگی

عملکرد زبان

0/3030/090/277-0/117-آسان گیرانه<----

0/2300/2090/918-0/016-مستبدانه<----

0/0670/2730/1340/534-مقتدرانه<----

0/0970/3790/255-0/151افسردگی<----

افسردگی

*0/820/6840/9120/001یأس و ناامیدی<----

*0/8390/7410/9160/001عدم اطمینان به آینده<----

*0/7210/5860/8180/001بدبینی<----

*0/7210/6150/8050/001ناامیدی<----

عملکرد زبان 

*0/7190/5030/8860/001تلفظ<----

*0/9010/7361/1280/0001پردازش واجی<----

*0/4300/2160/6170/002درک زبان<----

*0/5920/3750/7610/001زبان بیانی<----

 P<۰/۰۱*

جدول 5. برآورد ضرایب مسیر غیرمستقیم روابط عملکرد زبان 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 زبان 

مقتدرانه

اختالالت صدای 
گفتاری

0/0040/306-0/0090/043

0/0330/015-0/0010/665-مستبدانه

0/0080/075-0/0170/164آسان گیرانه

0/0200/05-0/0020/546افسردگی
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توجه با میانجی گری سبک مستبدانه بر اختالالت صدای گفتاری 
تأثیر معکوس دارد. این در حالی است که مشکالت توجه تأثیر 
مستقیمی  )B=0/042( بر اختالالت صدای گفتاری دارد که البته 

نتایج نشان داد هر دو تأثیر، قابل توجه و معنادار نیست. 

سبک آسان گیرانه: نتایج نشان می دهد عملکرد توجه به طور 
صدای  اختالالت  بر  آزاد گذاری  سبک  به وسیله  و  غیر مستقیم 
منفی ضریب  مقدار   .)P>0/05( ندارد  معناداری  تأثیر  گفتاری 
با  توجه  مشکالت  می دهد  نشان   )B=-0/001( غیر مستقیم 

Text

افسردگی

عملکرد زبان

تلفظ

پردازش واجی
اختالالت صداي 

گفتاري

آسان گیرانه

مستبدانه

مقتدرانه

عدم اطمینان به 
بدبینیآینده نوامیدي از آیندهیاس و ناامیدي

درك زبان

زبان بیانی

سبک فرزند پروري

تصویر 1. مدل آزمون شده عملکرد زبان

تصویر 2. مدل آزمون شده عملکرد زبان با خروجی آموس
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تصویر 3. مدل آزمون شده  عملکرد توجه

تصویر 4. مدل آزمون شده توجه  با خروجی آموس
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میانجی گری سبک آسان گیرانه، تأثیر معکوس غیر معناداری بر 
اختالالت صدای گفتاری دارد.

بر اساس جدول شماره 7 ، نتایج یافته ها، عملکرد توجه به طور 
غیر مستقیم و به وسیله افسردگی مادر بر اختالالت صدای گفتاری 
تأثیر معناداری ندارد )P>0/05(، زیرا فاصله اطمینان به دست آمده، 
0 را شامل می شود )0/017- ، 0/07(. به عبارت دیگر، ضریب مسیر 
عملکرد توجه به اختالالت صدای گفتاری به وسیله افسردگی مادر 

تأثیری ندارد.

بحث

بر اساس یافته های آماری حاصل از این پژوهش، نتایج به  صورت 
زیر مشخص شد. 

بررسی ارتباط مستقیم مهارت زبان با اختالالت صدای گفتاری: 
نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد زبان بر اختالالت صدای 

گفتاری تأثیر مستقیمی دارد، بدین صورت که هر چه مشکالت 
)واج ها( که خطای  تعداد صداهایی  بیشتر شود،  زبان  عملکرد 
تلفظی دارند در کودکان نمونه بیشتر می شود و این اثر قابل توجه 

و معنادار است.

نتایج این پژوهش با پژوهش های ماری فکس ]14[ و وارگاس 
و همکاران ]15[ هم از نظر رابطه و اثر زبان بر اختالل صدای 
گفتاری و هم از نظر معنادار بودن با آن ها هم خوان است.  پژوهش 
ماری فکس ]14[ نشان داد که ضعف در آگاهی واجی به عنوان 
یکی از مؤلفه های عملکرد زبان تأثیر معنا داری بر اختالالت صدای 
گفتاری دارد. همچنین وارگاس و همکاران ]15[ در پژوهشی، 
تأثیر تأخیر زبانی را بر اختالالت صدای گفتاری بررسی کردند 
و نشان دادند این اختالالت با تغییر سطوح واج  شناختی ارتباط 
معنادار دارد که این نتیجه با یافته های پژوهش فعلی هم خوان 

است.

جدول 6. برآورد ضرایب مسیر مستقیم روابط توجه، اختالالت صدای گفتاری، سبک فرزند پروری و افسردگی

ضریب مسیر مسیر
مستقیم

فاصله اطمینان 95 درصد بوت استرپ
سطح معناداری

کران باالکران پایین

عملکرد توجه

اختالالت صدای 
گفتاری

0/042-0/150/2200/361

*0/0330/026-0/415-0/221-آسان گیرانه

0/0720/3130/222-0/123مستبدانه

0/1800/1650/903-0/01مقتدرانه

0/1660/1700/993-0/003افسردگی

عملکرد توجه

0/1570/1690/943-0/006آسان گیرانه

0/1570/1610/965-0/001-مستبدانه

0/1450/1680/908-0/009مقتدرانه

0/0490/3750/129-0/159افسردگی

افسردگی

*0/8090/6670/9120/001یأس و ناامیدی

*0/8240/7180/9180/001عدم اطمینان به آینده

*0/5140/4570/5630/004بدبینی

*0/6870/5800/7780/002ناامیدی

عملکرد توجه

*0/5480/5020/5960/002مرکز توجه

*0/7750/6870/860/001توجه پایدار

*0/4430/2490/5920/002جابه جایی توجه

*0/4430/2860/5660/002توجه تقسیم شده

*0/6950/5780/8020/001فراخنای توجه
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نتایج حاصل از این فرضیه براساس نظر مک لئود ]6[ این گونه 
تبیین می شود که صحت صداهای گفتاری یکی از عوامل موفقیت 
ارتباطی است. در مسیر دست یابی گفتار خطاهای تلفظی رشدی 
اتفاق می افتد که در اثر عدم تطابق با الگوهای صدای والدین 
زبانی  فاکتورهای  نتیجه  این خطاهای رشدی  به وجود می آید . 
و روان شناختی است . فاکتورهای زبانی شامل صداها ، فرکانس 
برای چگونگی در کنار  قوانین مجاز  و  زبان  ظهور آن صدا در 
هم قرار گرفتن هم زمان صداها برای ایجاد کلمات آن زبان است. 
در ضمن مهارت در عملکرد های زبان درکی و بیانی و همچنین 
پردازش های واجی بر میزان زمان ماندگاری این خطاهای رشدی 
صدا در کودکان تأثیر مستقیمی دارد. به عالوه، بر اساس مطالعات 
و مشاهدات بالینی کودکانی که دچار تأخیر زبانی یا آسیب زبانی 
خاص هستند، بیشتر اختالالت صدای گفتاری را تجربه می کنند. 

صدای  اختالالت  با  توجه  مهارت  مستقیم  ارتباط  بررسی 
توجه،  مشکالت  داد  نشان  پژوهش  این  دیگر  نتایج  گفتاری: 
هر چه  دارد.  گفتاری  صدای  اختالالت  بر  مستقیمی  تأثیر 
مشکالت توجه بیشتر شود، تعداد صداهایی )واج ها( که خطای 
اثر  این  ولی  می شود،  بیشتر  نمونه  کودکان  در  دارند  تلفظی 

قابل توجه و معنادار نیست.

و همکاران ]16[ ،  پژوهش های مورفی  با  پژوهش  این  نتایج 
لویز و همکاران ]17[ و علیزاده و همکاران ]18[ از نظر تأثیر و 
رابطه عملکرد توجه بر اختالالت صدای گفتاری هم خوان، ولی 
از نظر معنادار بودن فقط با بخش توجه بینایی پژوهش مورفی 
و همکاران ]16[ هم خوان و با بقیه پژوهش ها نا هم خوان است. 
در پژوهشی مورفی و همکاران ]16[ نشان دادند که کودکان 
با اختالالت صدای گفتاری نسبت به کودکان نرمال به صورت 
معنا داری توجه شنیداری ضعیف تری دارند، ولی این نتایج درباره 
دادند  نشان   ]17[ همکاران  و  لویز  نبود.  معنا دار  بینایی  توجه 
کودکان با اختالل صدای گفتاری متوسط تا شدید عالئم بیشتری 

از بیش فعالی و نقص توجه نسبت به کودکان نرمال دارند.

 نتایج این مطالعه از نظر ارتباط کم مشکالت توجه بر اختالالت 
صدای گفتاری هم خوان، ولی از نظر معنا داری ناهم خوان است.  
در پژوهش علیزاده و همکاران ]18[ که اثر نقص توجه را بر رشد 
زبان بررسی کردند، تأثیر معنا دار نقص توجه بر رشد زبان را مطرح 
کردند که اینجا هم با پژوهش حاضر از نظر تأثیر هم خوان، ولی از 

نظر معنادار بودن  ناهم خوان است.

نتایج حاصل از این فرضیه براساس نظر باالگور و همکاران ]8[ 
این گونه تبیین می شود که هنگام تولد، نوزادان سیستم توجهی 
دارند که به صورت کامل توسط محرک های صوتی برجسته در 
کودکان  زبان  رشد  بعدی،  مراحل  در  می شود.  هدایت  محیط 
که  می کنند  پیدا  انتخابی  توجه  برای  پیشرفتی  به  رو  توانایی 
می توانند به فاکتورهای خاص، توجه و بقیه عوامل گفتار ورودی 
را نادیده بگیرند . این توانایی توجهی به کودکان کمک می کند تا 
قوانین سخت اکتساب مورفولوژی ) چگونگی شکل گیری کلمات ( 

و نحو ) چگونگی تولید جمالت ( را به دست آورند.

اینکه مهارت در تولید صحیح صداهای  با توجه به  بنابراین 
گفتاری نیز یکی از زیر مجموعه های مهارت زبان است، می توان 
استنباط کرد که چرا اگر توجه دچار مشکل باشد بر تلفظ صحیح 

صداها تأثیر می گذارد. هر چند این تأثیر اندک است. 

معنا دار نشدن این رابطه و اثر در این پژوهش شاید به دلیل 
باشد ،  تأثیر گذار  مطالعه  بر  می توانسته  که  محدودیت هایی 
به وجود آمده باشد. به عنوان مثال، ممکن است نمونه هایی که 
ُبعد توجه  از مهدکودک ها گرفته  شده، هیچ کدام مشکلی در 
نداشته  اند یا اینکه والدین در پر کردن فرم ها ، دچار سوگیری 
بوده،  را چنانکه  باشند و مهارت های توجه کودک خود  شده 

منعکس نکرده باشند. 

نکته دیگر اینکه همه نمونه های این پژوهش، کودکان دچار 
اختالل هستند، در حالی که در پژوهش های قبلی ، کودکان نرمال 
نیز وجود داشته اند. به عالوه، در بیشتر این پژوهش ها از  روش 
روش  از  فعلی  پژوهش  در  ولی  شده،  استفاده  عّلی  مقایسه ای 

مدل سازی و معادالت ساختاری استفاده شده است. 

جدول 7. برآورد ضرایب مسیر غیرمستقیم روابط عملکرد توجه 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 توجه

مقتدرانه

اختالالت صدای 
گفتاری

-0/0050/315-0/0550/007

0/0300/014-0/0010/686-مستبدانه

0/0410/035-0/0010/849-آسان گیرانه

0/01700/070-0/0090/393افسردگی
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میانجی گری  توجه  با  و  زبان  مهارت  دو  ارتباط  بررسی 
فرزندپروری با اختالالت صدای گفتاری: یافته های این پژوهش 
نمی توانند  توجه  و  زبان  نوروسایکولوژی  مهارت های  داد  نشان 
به صورت معناداری اختالالت صدای گفتاری را با میانجی گری 
سبک های فرزند روری پیش بینی کنند. موضوع دیگر اینکه بین 
رابطه  قوی ترین  آسان گیرانه  سبک  فرزند پروری،  سبک های 
مستقیم را با اختالل صدای گفتاری دارد، به این صورت که هرچه 
والدین سبک آسان گیرانه قوی تری نسبت به سبک های دیگر در 
قبال کودک دچار اختالل صدای گفتاری داشته باشند، تعداد 
معناداری  به صورت  دارند  تلفظی  )واج ها( که خطای  صداهایی 

کاهش می یابد.

با وجودی که پژوهش مشابه که رابطه  ابعاد نوروسایکولوژی را با 
میانجی گری سبک های فرزند پروری بر اختالالت صدای گفتاری 
بررسی کند، عینًا یافت نشد، ولی نتایج این پژوهش با پژوهش های 
درخشان و همکاران ]18[ و دانا و سلطانی ]19[ ازنظر اثر و رابطه 
و معنادار بودن آن، هم خوان و با پژوهش عشقی زاده و همکاران 
سبک های   ]18[ همکاران  و  درخشان  است.  ناهم خوان   ] 20[
فرزند پروری کودکان دارای لکنت و نرمال مطالعه کردند و نشان 
دادند که سبک آسان گیرانه در مادران کودکان لکنتی به صورت 

معناداری بیشتر است. 

این نتیجه با پژوهش حاضر ازنظر نوع سبک تأثیرگذار بر اختالل 
و معنادار بودن هم خوان است. دانا و سلطانی ]19[ رابطه سبک 
فرزند پروری با شدت لکنت دانش آموزان بررسی کردند و نتایج 
نشان داد که سبک های فرزند پروری با شدت لکنت ارتباطی ندارد 
که درباره سبک مقتدرانه و مستبدانه با این پژوهش هم خوان و 
درباره سبک آسان گیرانه ناهم خوان است. عشقی زاده و همکاران 
]20 [ نشان دادند که سبک استبدادی در مادران کودکان لکنتی 
به صورت معناداری باالتر از کودکان نرمال است. این نتیجه با 
یافته های این پژوهش ازنظر نوع سبک فرزند پروری تأثیرگذار 

ناهم خوان است.

نتایج حاصل از این فرضیه بر اساس نظر بارنت و همکاران ]11[ 
این گونه تبیین می شود که تعامل کودک و والدین به عنوان یک 
محتوای ابتدایی برای زبان است که خروجی های رشدی زبان را 
شکل می دهد؛ بنابراین فرزند پروری 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 فرزند پروری مثبت مادر دارد. این 
نوع فرزند پروری 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 یا ضعیف بودن این رابطه و اثر در این پژوهش شاید 
عالوه بر محدودیت های مطرح شده در باال 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 فرزند پروری واقعی 
خود، نظر خود درباره نوع سبک فرزند پروری مطلوب منعکس کرده 
این  این است که طبق نظرات مطرح شده  از موارد دیگر  باشند. 
عامل نسبت به زبان بیانی و گفتار، بیشتر بر زبان دریافتی و درک 
زبان تأثیرگذار است. نکته  دیگر اینکه در بیشتر پژوهش های قبلی، 
بررسی این رابطه روی کودکان لکنتی انجام  شده و بر اختالالت 

صدای گفتاری بررسی صورت نگرفته است. 

 بررسی ارتباط دو مهارت زبان و توجه با میانجی گری افسردگی 
داد  نشان  پژوهش  این  یافته های  گفتاری:  اختالالت صدای  با 
هیچ کدام از مهارت های نوروسایکولوژی زبان و توجه اختالالت 
صدای گفتاری را با میانجی گری افسردگی پیش بینی نمی کنند. 
با وجودی که پژوهش مشابه که رابطه ابعاد نوروسایکولوژی را 
بررسی  گفتاری  اختالالت صدای  بر  افسردگی  میانجی گری  با 
کند، عینًا یافت نشد، ولی نتایج این پژوهش ازنظر اثر و رابطه 
و  و همکاران ]21[  کاپالن  پژوهش های  با  آن  بودن  معنادار  و 
با پژوهش ردولف و  سیسیک و همکاران ]22[ هم خوان، ولی 
همکاران ]23[ ناهم خوان است. در پژوهش کاپالن و همکاران 
به  افسرده نسبت  با مادران  نتایج نشان داد که کودکان   ]21[
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 هم خوان است. 

سیسیک و همکاران ]22[ نشان دادند که افسردگی مادر بر 
انگلیسی اسپانیایی، در هیچ یک  انگلیسی کودکان دوزبانه  زبان 
از حوزه های زبان، ازجمله خزانه واژگان دریافتی و درک بیانی 
واژگان  بر رشد خزانه  اسپانیایی هم فقط  زبان  ندارد. در  اثری 
دریافتی اثر دارد. عدم وجود ارتباط معنادار افسردگی بر اختالل 
در این مطالعه با پژوهش فعلی هم خوان است. در پژوهش ردولف 
و همکاران ]23[ که افسردگی مادران با کودکان آسیب گفتاری 
را بررسی کردند، 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 ناهم خوان است.

نتایج حاصل از این فرضیه بر اساس نظر گودمن و همکاران 
]13[ این گونه تبیین می شود که افسردگی مادر با خروجی کمتر 
از انتظار کودک، شامل عملکرد شناختی کمتر، مشکالت رفتاری 
با  به عالوه، کودکان  ارتباط است.  و اختالالت روان شناختی در 
نشان  اولیه  سال های  در  کمتری  زبانی  توانایی  افسرده  مادران 
افسرده  مادر  دارای  کودکان  سالگی  تا 5  در سن 1  می دهند. 
به صورت کلی توانایی زبانی پایین و رشد زبانی کندتری در زمان 
مشابه نسبت به کودکان با مادران غیر افسرده دارند. به عنوان  مثال، 
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از سن 1 تا 3  سالگی روند رشد خزانه  واژگان پایین تر است.

با  این کودکان نسبت به کودکانی  درحقیقت، در 3  سالگی 
مادران غیر افسرده 20 کلمه کمتر بیان می کنند. در ضمن ارتباط 
منفی افسردگی مادر و اکتساب زبان با شرایط اقتصادی پایین 
خانواده بیشتر می شود. همان طور که دیده می شود، این ارتباط 
که  می دهد  نشان  فعلی  پژوهش  داده های  نیست.  قوی  خیلی 
افسردگی مادر رابطه  مستقیمی با اختالالت صدای گفتاری ندارد. 
این یافته را با توجه به پژوهش های مختلفی که روی زبان انجام  
شده و ازیک طرف، بیانگر عدم ارتباط یا ارتباط بسیار ضعیف بین 
افسردگی مادر و رشد زبان است و از طرف دیگر، صحت گفتار هم 

یکی از جنبه های زبان است، می توان تأیید کرد. 

همچنین با توجه به اینکه فرضیه  اصلی این پژوهش افسردگی 
و  نوروسایکولوژی  ابعاد  رابطه   در  میانجی  متغیر  به عنوان  مادر 
اختالالت صدای گفتاری قرار دارد، دور از ذهن نیست که هیچ یک از 
ابعاد 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 ازنظر 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 بر تعامالت گفتاری و زبانی او با کودکش نمی گذارد.

نتیجه گیری

در  پژوهش حاضر می توان به محدودیت های زیر اشاره کرد. این 
پژوهش در شرایط همه گیری کرونا انجام  شده که می تواند به دلیل 
روحی روانی  شرایط  تغییر  باعث  اجباری  ماندن های  منزل  در 
والدین یا کودکان شده و بر افسردگی یا نوع فرزند پروری تأثیر 
گذاشته باشد. محدودیت دیگر اینکه این پژوهش روی محدوده  
سنی 4 تا 6 سال انجام  شده و قابل  تعمیم به محدوده های سنی 

باالتر و پایین تر نیست. 

این پژوهش روی کودکان با اختالالت صدای گفتاری انجام 
 شده؛ بنابراین تعمیم نتایج به کودکان با سایر اختالالت زبانی 
و گفتاری یا بر کودکان نرمال محدودیت دارد. ابزارها با وجود 
و  نظرات  بیان  به سمت  را  والدین  بودن ممکن است  استاندارد 
نگرش خود درباره موضوع سوق دهند تا اینکه آنچه را در واقعیت 

وجود دارد، منعکس کنند.

بر اساس نتایج پژوهش و محدودیت های آن پیشنهاد می شود که 
این پژوهش در شرایط غیرکرونایی هم انجام شود. پیشنهاد دیگر 
اینکه این پژوهش در گروه های سنی پایین تر یا باالتر هم انجام شود. 
عالوه بر این، پیشنهاد می شود که این پژوهش 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. 

بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود ارزیابی مهارت های 
نوروسایکولوژی کودکان قبل از ورود به مهد کودک و دبستان انجام 
شود. جلسات آموزشی برای والدین و توضیح و تفسیر تأثیرگذاری 
سبک های مختلف فرزند پروری و افزایش دانش آن ها برای انتخاب 
بهترین سبک فرزند پروری 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 روان شناختی و گفتاردرمانی 

کودکان برای ارزیابی، تشخیص و درمان موفق تر استفاده شود.

براساس یافته ها و نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که 
اختالالت صدای گفتاری به عنوان شایع ترین اختالل در کودکان 
پیش  دبستانی با مهارت های نوروسایکولوژیکی عملکرد زبان و تا 
حدودی عملکرد توجه کودکان در ارتباط است، به این صورت که 
هرچه این عملکردها ضعیف تر باشند، تعداد صداهای خطا بیشتر 
می شود. سبک فرزند پروری می تواند بر کاهش و افزایش تعداد 
صداهای خطا در اختالالت صدای گفتاری تأثیر گذار باشد. البته 

باید به  سالمت روان و افسردگی مادر هم 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 و با 

کد اخالق IR.SSRC.REC1400.015 دریافت شده است. 

حامی مالی

شمس آبادی  زارعی  ناصر  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  این 
با راهنمایی منصوره شهریار احمدی و مشاوره لیال قسیسن و 
احمد عابدی در گروه روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد تهران مرکزی است. 

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 مدیران مهد کودک های شهر اصفهان، کادر اداری و مربیان 
والدین  و  اصفهان  گفتاردرمانی  کلینیک های  مسئولین  آن ها، 
کودکان نمونه که در امر غربال گری، نمونه گیری و اجرای این 

مطالعه کمک کردند، تشکر و قدردانی می شود.
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