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Abstract
Purpose: Language sample analysis (LSA) is one of the best methods of language evaluation
and mean length of utterance (MLU), and also it is one of the most popular methods for
analyzing language samples in children. Spontaneous utterance sampling determining MLU
requires a lot of time and now it is not clear how many utterance in spontaneous speech
sample of Persian-speaking children can represent their ability in morphology and syntax.
Determining the relationship between the length of language sample and the MLU can help
further research in determining the reliable sample to evaluate MLU in Persian speaking
children. Therefore, this study aimed to determine the effect of language sample length on
MLUm (Mean Length of Utterance in Morpheme) in Persian-speaking children aged 4-5
years.
Methods: 30 children (15 girls and 15 boys) were selected from kindergartens in Babol.
Language sampling was performed in a 30-minute free play between the child and researcher.
Four sets of speech samples in different lengths of 50, 100, 150, and 200 utterances were
transcripted sequentially. The mean MLUm in different lengths was compared by one-way
ANOVA and Bonferroni's post hoc test.
Results: The mean MLUm was significantly different in samples with 50 (mean = 4.40) and
150 (mean = 4.71), and samples with 50 (mean = 4.40) and 200 (mean = 4.79) utterances. No
significant difference was found between MLUm in other lengths (p<0/05).
Conclusion: In spontaneous speech samples of Persian-language children, the length of the
language sample was effective on MLUm, therefore, that an increase in sample length of
more than 100 utterance can improve the MLUm. This effect is not significant in language
samples with more than 100 utterances.
Key words: Normal Children, Speech and Language, Language Sample Length, Mean Length of Utterance
in morpheme (MLUm)
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تعیین اثر طول نمونه زبانی بر میانگین طول گفته بر اساس تکواژ در کودکان طبیعی فارسی زبان
5

 سمیّه ملّاآقاجانی،4 شهره جالیی،3 ناهید جلیله وند،2 مریم علی زاده،1نسترن قادرنیا

) یکی از بهترین شیوه های ارزیابی زبان و میانگینLSA: Language Sample Analysis(  تحلیل نمونه زبانی:هدف
( یکی از پركاربرد ترین شیوه ها برای تحلیل نمونه زبانی در كودكانMLU: Mean Length of Utterance( طول گفته
 مستلزم صرف زمان زیادی است و در حال حاضر مشخصMLU  نمونه گیری از گفتار خودانگیخته به منظور تعیین.است
.نیست كه چه تعداد گفته از نمونه گفتار خودانگیخته كودكان فارسی زبان نماینده توانایی آن ها در تکواژشناسی و نحو است
 میتواند راهگشای تحقیقات بعدی در زمینه تعیین طول نمونه زبانی موردMLU تعیین وجود رابطه بین حجم نمونه زبانی و
 بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر طول نمونه زبانی بر، در كودكان فارسی زبان باشدMLU اطمینان برای تعیین
4 -5 ( در كودكانMean Length of Utterance in Morpheme: MLUm) میانگین طول گفته بر اساس تکواژ
.ساله طبیعی فارسی زبان انجام گرفت
 دقیقه30  نمونه گیری زبانی طی. پسر) از مهدكودک های شهر بابل انتخاب شدند15  دختر و15(  كودک30 :روش بررسی
، گفته200  و150،100 ،50 ، چهار مجموعه از نمونه گفتار در طول های مختلف.بازی آزاد هر كودک با آزمونگر انجام گرفت
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پی در پی نسخه برداری شدند .میانگین  MLUmدر طول های مختلف با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و
آزمون تعقیبی بونفرونی مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها :میانگین  MLUmدر نمونه های دارای ( 50میانگین= )4/40و (150میانگین= )4/71گفته و نمونه های دارای 50
(میانگین= )4/40و ( 200میانگین= ) 4/79گفته به صورت معنادار با هم متفاوت بود .تفاوت میانگین  MLUmدر سایر حجم
ها معنادار نبود (.)p > 0/05
نتیجه گیری :در نمونه گفتار خودانگیخته كودكان طبیعی فارسی زبان طول نمونه زبانی بر  MLUmموثر بوده و افزایش
طول نمونه زبانی به میزان  100گفته یا بیشتر موجب افزایش  MLUmمی گردد .این تاثیر در نمونه های زبانی بیش از 100
گفته معنادار نیست.
کلمات کلیدی :كودكان طبیعی ،گفتار و زبان ،طول نمونه زبانی ،میانگین طول گفته بر اساس تکواژ ()MLUm
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آدرس :بابل ،جاده گنج افروز ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دانشکده توانبخشی ،گروه گفتاردرمانی
 -1كارشناس گفتاردرمانی ،كمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
 -2مربی گروه گفتاردرمانی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
 -3استادیار گروه گفتاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -4دانشیار آمار زیستی ،گروه فیزیوتراپی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -5كارشناس ارشد آمار زیستی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران

كه به مداخله زبانی نیاز دارند تشخیص دهد ،اما برای
طراحی اهداف مداخلهای مناسب نمیتواند جایگزین نمونه
زبانی خودانگیخته شود ( .)10بنابراین جمعآوری نمونهی
زبانیِ خودانگیخته بخش مهمی از پروتکل ارزیابی زبانی را
تشکیل داده ( ) 5و طیف وسیعی از مهارت های زبان بیانی
را كه قابل اندازهگیری هستند ارائه مینماید .تهیه نمونه
گفتاری كودک برای داشتن ارزیابی جامع و قابل اعتمادی
از توانش زبانی وی ضروری است ( )2،12و اعتبار آن برای
اهداف تحقیقی و تشخیصی در سطح قابل قبول میباشد
(.)2،13
2
تحلیل نمونه زبانی ( )LSAیکی از بهترین شیوههای
ارزیابی زبان در كودكان است .در این رویکرد پس از
جمعآوری نمونه زبانی ،زبان را از جنبههای مختلف مانند
صرف و نحو ،معنا و كاربردشناسی تحلیل میكنند (.)8
نمونه زبانی را میتوان از راههای گوناگون مانند گفتار
محاوره 3،بازی آزاد 4و تعریف داستان 5جمعآوری كرد
( .)14یک نمونه زبانی اطالعات مفیدی درباره نحوه
برقراری ارتباط توسط كودک فراهم میكند و این

مقدمه
از مهم ترین مولفه های رشد ،اكتساب گفتار و زبان است
( )1كه برای به دست آوردن بینش درستی از آن باید
ارزیابیهای دقیق به عمل آورد .در حالت كلی ارزیابی
عملکردهای زبانی با دو رویکرد امکانپذیر است كه شامل
آزمونهای استاندارد و تحلیل نمونهی زبانی میباشد
( .)2،3علیرغم وجود طیف وسیع و متنوع آزمونهای
استاندارد برای ارزیابی جنبههای مختلف آسیبشناسی
گفتار و زبان ،تعداد آزمونهای استاندارد شده برای افراد
فارسی زبان محدود است ( .)4،5عالوه بر آن ارزیابی
استاندارد به تنهایی فقط نواحی كلی نقص را مشخص
میكند و برای تعیین و تشخیص دقیق نوع خطاها باید از
بافتهای طبیعی و معیارهای غیر استاندارد استفاده كرد
( .)6،7،8به دلیل محدودیتهای تستهای زبانی استاندارد
شده و در دسترس نبودن آنها ،نتایج آنها باید با یک
نمونه زبانی خود انگیخته همراه شود ،خصوصا هنگامی كه
این نتایج برای اهداف درمانی به كار میروند (.)9،10،11
به عنوان نمونه  Blauو همکاران ( )10در مطالعه خود
نشان دادهاند اگرچه آزمون  1CELIمیتواند كودكانی را
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اطالعات به ویژه برای كودكانی كه تازه شروع به حرف
زدن كردهاند ،بسیار مفید میباشد ( .)9،14تحقیقات نشان
داده است كه میانگین طول گفته (1)MLUبا  91درصد
كاربرد ،یکی از پركاربردترین شیوههای تحلیل نمونه زبانی
است ( .)15،16عمدهترین جایگاه استفاده از میانگین طول
گفته بر اساس تکواژ ( 2)MLUmقضاوت در مورد رشد
دستور زبان كودک در حوزه نحو است ( .)15،17،18برای
اندازهگیری رشد نحو تعداد تکواژها را میشمارند و
میانگین طول گفته را تعیین میكنند (Brown .)19،20
( )21،20بر اساس  ،MLUمراحل رشد زبان كودک را به
پنج مرحله تقسیم كرد و به این نتیجه دست یافت كه سن
تقویمی یک كودک هنجار (تا  5سالگی) با  MLUوی
همبستگی دارد ( .)20،21میانگین طول گفته سنجشی
است از توانایی دستور زبان بیانی كه در هر دو موقعیت
بالینی و تحقیقاتی كاربرد فراوانی دارد و به عنوان معیار
مفیدی برای تشخیص نقایص زبانی و نیز به همان اندازه،
برجسته ساختن روند درمان و پیشرفت آن مورد حمایت
است (.)15،22
در حال حاضر مشخص نیست كه چه تعداد گفته از
نمونه گفتار خودانگیخته كودک میتواند نماینده توانایی او
در تکواژشناسی و نحو باشد .این كمبود اطالعات در مورد
نظم تولیدات زبانی كودكان و قابلیت اطمینان از نمونه
زبانی خودانگیخته پیامدهایی جدی برای آزمون زبانی بر
اساس زبان طبیعی به وجود میآورد ( .)23برای
اندازهگیری میانگین طول گفته ( ،)MLUدر حال حاضر
پیشنهاد معمول بالینی این است كه آن را از یک نمونه
زبانی شامل حداقل  50تا  100گفته قابل فهم و پیوسته
حساب كنند ( .)24برخی مطالعات نشان دادهاند كه
میانگین طول گفته را در نمونه های زبانی كوچکتر از حد
توصیه شده نیز میتوان به صورت قابل اعتماد و كارآمد
تعیین كرد ( .)24،25،26به عنوان نمونه  )24( Casbyبا
هدف تعیین ثبات میانگین طول گفته در طولهای
مختلف ( 10تا  150گفته) ،نمونه زبانی  10كودک دارای
اختالل زبانی را مورد بررسی قرار داد .اختالف آماری و
ثبات میانگین طول گفته در تمام نمونه های زبانی با
طولهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد
كه میانگین طول گفته را در نمونه های زبانی بسیار
Mean Length of Utterance
Mean Length of Utterance in morpheme

سایت مجله http://jpsr.mums.ac.ir :

كوچکتر از حدّ توصیه شده ( 10تا  20گفته) به صورت
قابل اعتماد و كارآمد می توان تعیین كرد (.)24
جمعآوری نمونهی زبانی با طول زیاد فشار قابل توجهی بر
كار حرفهای با كودكان خردسال كه مبتال به اختالالت
زبان هستند ،ایجاد میكند و اغلب به دلیل مدت زمان
زیادی كه برای جمعآوری ،آوانویسی و تجزیه و تحلیل
تعداد توصیه شدة گفتهها اختصاص مییابد ،قابل انجام
نیست ( .)24تعیین رابطه بین طول نمونه زبانی و MLU
میتواند راهگشای تحقیقات بعدی در زمینه تعیین طول
نمونه زبانی مورد اطمینان برای كسب  MLUدر كودكان
طبیعی و كودكان مبتال به اختالالت زبانی باشد .با توجه
به اینکه به نظر میرسد تاكنون مطالعهای در این زمینه
در كودكان فارسی زبان انجام نشده ،این پژوهش بر آن
است وجود رابطه بین طول نمونه زبانی و  MLUmرا در
كودكان طبیعی فارسی زبان مورد بررسی قرار دهد.
چنانچه نتایج این تحقیق حاكی از وجود رابطه بین این دو
متغیر باشد ،انجام تحقیقات بعدی در زمینه تعیین بهترین
طول زبانی خودانگیخته كه نماینده تواناییهای نحوی
كودک باشد (طول مورد اطمینان) ،ضروری است ،بنابراین
در این پژوهش برآنیم به بررسی وجود رابطه بین طول
نمونه زبانی و  MLUmدر گفتار خود انگیخته كودكان
طبیعی  4 – 5ساله فارسی زبان بپردازیم.
روش بررسی
در مطالعه تحلیلی حاضر 30 ،كودک ( 15دختر و 15
پسر)  4-5ساله با رشد طبیعی گفتار و زبان مورد بررسی
قرار گرفتند ( .)27به این منظور دو مهدكودک به صورت
تصادفی از میان مهدكودک های شهرستان بابل انتخاب
شدند .از میان كودكانی كه والدین آنها تمایل به همکاری
داشته و فرم رضایت نامه اخالقی را امضا كردند30 ،
كودک به روش تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند.
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :دارا بودن بینایی
و شنوایی بهنجار ،بهره هوشی طبیعی ،عدم ابتال به
اختالالت نافذ رشد ،رشد زبانی طبیعی ،گفتار واضح و
قابل فهم .این معیارها با مراجعه به پرونده بهداشتی
كودكان در مهدكودک و تکمیل پرسشنامه سنین و
مراحل ( 3)ASQتوسط مادر مورد تایید قرار گرفت.

1
2

Ages and Stages Questionnaire
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پرسشنامه  ASQوضعیت تکاملی كودكان  4تا  60ماهه
را در  19گروه سنی مختلف و در  5حیطه تکاملی
(حركات درشت ،حركات ظریف ،برقراری ارتباط ،حل
مسئله و شخصی  -اجتماعی) ارزیابی و در مقایسه با نقاط
برش تعیین شده اعالم مینماید .مطالعات متعدد در
جمعیت های مختلف كودكان نشان داده است كه این
آزمون یک آزمون غربالگری معتبر و قابل اعتماد حتی در
نسخه های ترجمه شده و بومیسازی شده آن میباشد
( .)28كسب امتیاز برابر یا كمتر از یک انحراف معیار در
هر یک از حیطههای پرسشنامهی سنین و مراحل ،وجود
هرگونه مشکل بینایی و شنوایی موثر بر رشد گفتار و زبان،
و گفتار غیر قابل فهم منجر به خروج كودک از مطالعه
می شد .الزم به ذكر است كه بهره هوشی و رشد زبانی
غیرطبیعی ،و ابتال به اختالالت نافذ رشد بر نتایج
پرسشنامه سنین و مراحل موثر است .پس از انتخاب
آزمودنیها نمونهگیری زبانی از هر آزمودنی به طور
جداگانه و در یک اتاق ساكت صورت گرفت .برای این
منظور طی  30دقیقه بازی آزاد كودک با آزمونگر و
توصیف تصاویر سریال ،نمونه زبانی جمع آوری و پس از
ضبط گفتار آزمودنی با دستگاه ضبط صدا ،نمونهها
آوانگاری شد .تصاویر سریال از آزمون زبان پریشی فارسی
انتخاب شد ( .)29این آزمون دارای اعتبار كل  %93است و
همچنین خردهآزمونهای هر مهارت از جمله توصیف
تصاویر سریال از همبستگی باال تا متوسطی برخوردار
میباشد ( .)30اسباببازیها به گونه ای انتخاب شدند كه
هم دختران و هم پسران از نمونه گیری لذت ببرند و
همکاری الزم را داشته باشند .به منظور ضبط صدا از
دستگاه ضبط صدا 1مارک زوم 2مدل اچ  35استفاده شد.
چهار مجموعه از نمونه گفتار در طول های 100،150 ،50
و  200گفته ،پی در پی از رونوشت اصلی انتخاب و
گفتهها و تکواژهای هر نمونه تعیین شدند (.)31
مبنای جداسازی تکواژها ،تکواژهای صرفی بود .این
تکواژها به تنهایی معنا ندارند ،اما در كنار یک تکواژ آزاد
معنای آن را به لحاظ شخص ،عدد و  ...تغییر می دهند .به
عنوان مثال بر طبق این قاعده ،كلمه «كارگاه» یک تکواژ
و كلمه «كارها» دو تکواژ دارد.
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در نهایت از طریق تقسیم تعداد تکواژها بر تعداد
گفتهها MLUm ،برای هر كودک در نمونههای دارای
 150 ،100 ،50و  200گفته اولِ نمونه گفتار خودانگیخته
محاسبه شد .با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها بر اساس
آزمون كولموگروف -اسمیرنوف4و بر اساس هدف پژوهش،
میانگین  MLUmدر طولهای مختلف نمونه گفتار
خودانگیخته با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه5
و آزمون تعقیبی بونفرونی 6مورد مقایسه قرار گرفت .برای
انجام تحلیلهای آماری از نرم افزار  SPSSنسخه 17
استفاده شد.
یافته ها
در این پژوهش آزمودنیها  30كودک  48تا  60ماهه
( 15دختر و  15پسر) هستند كه میانگین سن آنها
 53/03ماهه با انحراف معیار  3/6میباشد .سن
آزمودنیهای دختر حداقل  48ماهه و حداكثر  60ماهه
با میانگین سنی  51/4و انحراف معیار  3/58است  .سن
آزمودنیهای پسر نیز حداقل  50ماهه و حداكثر  59ماهه
با میانگین سنی  54/66و انحراف معیار  2/89میباشد.
جدول  1حداقل ،حداكثر ،میانگین ،میانه و انحراف معیار
 MLUmرا در  150 ،100 ،50و  200گفته اول
همهی آزمودنیها نشان میدهد.
به منظور مقایسه میانگین  MLUmدر نمونههای
دارای  150 ،100 ،50و  200گفته از آزمون آنالیز
واریانس یک طرفه استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد
میانگین  MLUmدر نمونههای دارای طولهای مختلف
به صورت معنادار متفاوت است (= 0/000 ،F = 957/835
 .)pنتایج تحلیل تعقیبی به منظور مقایسه دو به دوی
گروه ها با استفاده از روش بونفرونی در جدول  2ارائه شده
است .این جدول نشان میدهد كه میانگین  MLUmدر
نمونههای دارای  50و  150گفته و نمونه های دارای  50و
 200گفته به صورت معنادار متفاوت است .میانگین
 MLUmدر نمونه های دارای  50و  100گفته 100 ،و
 150گفته 100 ،و  200گفته 150 ،و  200گفته تفاوت
معناداری با هم ندارند (.)p >0/05

1

4

2

5

Kolmogorov-Smirnov test
One-way ANOVA
6
Bonferroni Procedure

Voice recorder
Zoom
3
H5
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جدول :1آمار توصیفی مربوط به كودكان مطالعه ()n=30
شاخص های آماری
متغیرها

حداقل *MLUm

حداکثر MLUm

MLUm
میانگین  ±انحراف معیار

میانه MLUm

 MLUmدر  50گفته اول

2/22

6/90

4/40± 1/05

4/53

 MLUmدر  100گفته اول

2/73

6/77

4/59± 0/88

4/59

 MLUmدر  150گفته اول

3/21

6/27

4/71 ± 0/76

4/69

 MLUmدر 200گفته اول

3/28

4/77
4/79± 0/69
6/11
MLUm: Mean Length of Utterance in morpheme

*

جدول :2مقایسه میانگین  MLUmدر نمونه های دارای  150 ،100 ،50و 200
گفته به وسیله روش بونفرونی
شاخص های آماری
متغیر ها

گروه

تفاوت میانگین

 -pمقدار

 *MLUmدر  50گفته اول

 MLUmدر  100گفته اول
 MLUmدر  150گفته اول
 MLUmدر  200گفته اول

-0/197
-0/317
-0/390

0/159
0/018
0/004

 MLUmدر  100گفته اول

 MLUmدر  150گفته اول
 MLUmدر  200گفته اول

-0/120
-0/193

0/145
0/057

0/486
-0/072
 MLUmدر  150گفته اول  MLUmدر  200گفته اول
MLUm: Mean Length of Utterance in morpheme

مربوط به نمونه های  50گفتهای در مطالعه حاضر و
مطالعه این محققین تفاوت در متغیر وابسته باشد .در
مطالعه حاضر متغیر وابسته  MLUmبوده ،در حالی كه
در مطالعه  Guoaو  Eisenbergbمتغیر وابسته
 MLUCmاست MLUCm .میانگین طول  C-unitها
(یک  C-unitیک بند مستقل به عالوه همه بندهای
وابسته به خود است) بر اساس تکواژ در نمونه زبانی
میباشد ،در حالی كه  MLUmمیانگین طول گفته بر
اساس تکواژ است .دلیل دیگر تفاوت را می توان تفاوت دو
پژوهش در تعداد و سن آزمودنیها دانست ،در مطالعه این
محققین  60كودک سه ساله مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج به دست آمده از این مطالعه در نمونههای دارای
 100گفته و بیشتر با نتایج به دست آمده از مطالعهی
 ) 24( Casbyنیز هم سو و در نتایج مربوط به نمونههای
 50گفتهای متفاوت است .وی در پژوهش خود نتیجه
گرفت كه تفاوت آماری قابل توجهی بین  MLUmدر

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف تعیین اثر طول نمونه زبانی بر
میانگین طول گفته بر اساس تکواژ در كودكان  4 -5ساله
طبیعیِ فارسی زبان انجام شد .نتایج این مطالعه نشان داد
كه طول نمونه زبانی بر  MLUmموثر است ،چون
میانگین  MLUmدر نمونههای دارای  50و  150گفته و
نمونههای دارای  50و  200گفته به صورت معنادار با هم
تفاوت دارد .تفاوت میانگین  MLUmدر سایر نمونه های
گفتار خودانگیخته معنادار نیست.
نتایج به دست آمده در این مطالعه در نمونههای دارای
 100گفته و بیشتر از آن ،هم سو با نتایج به دست آمده
در پژوهش  Guoaو  )25( Eisenbergbاست .در
مطالعهی این محققین تفاوت معنیداری ()f <0/0125
بین  MLUCm1در نمونههای زبانی با طول مختلف
مشاهده نشد ( .)25شاید یکی از دالیل مغایرت در نتایج
Mean Length of C-units in morphemes

*

1

21

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد -دوره  -8شماره ( 1بهار )1398

حجم های گوناگون ( 10- 150گفته) وجود ندارد (.)24
ممکن است یکی از دالیل تفاوت در نتایج ،تفاوت در
جامعه آماری باشد .جامعه آماری مطالعهی 10 Casby
كودک دارای اختالل زبانی در سنین مختلف بودند ،اما در
مطالعهی حاضر جامعه آماری  30كودک طبیعی 4-5
ساله است .دلیل دیگر این تفاوت می تواند متفاوت بودن
روش نمونه گیری زبانی مطالعه ( Casbyمکالمه) با
پژوهش حاضر (بازی آزاد و توصیف تصویر) باشد .پژوهشی
در رابطه با تاثیر شیوه نمونهگیری زبانی بر میانگین طول
گفته ( )MLUتوسط افخمی اردكانی و همکاران ()9
انجام شده و آنها به این نتیجه رسیدند كه داستانگویی
در مقایسه با بازی آزاد و مکالمه موجب افزایش MLU
میشود ( .)9طول نمونههای گفتار خودانگیخته كه در
مطالعه حاضر و مطالعه  Casbyمورد تحلیل قرار
گرفتهاند ،نیز متفاوت است .در مطالعه حاضر میانگین
 MLUmدر  50گفته اول 100 ،گفته اول 150 ،گفته
اول و  200گفته اول با هم مقایسه شده اند ،در حالی كه
در مطالعه  Casbyبرای هر كودک MLUm ،در كل
نمونه گفتار خودانگیخته (طول نمونه گفتار خودانگیخته
آزمودنی ها  100 – 150گفته بوده است) 10 ،گفته اول،
 20گفته اول 10 ،گفته میانی 20 ،گفته میانی 10 ،گفته
آخر و  20گفته آخر محاسبه شد.
نتایج این پژوهش در نمونه های دارای  50گفته با
نتایج مطالعه  Rondalو  )26( DeFaysنیز متفاوت
است .آن ها در مطالعه خود نتیجه گرفتند كه تفاوت
 MLUmدر نمونه هایی با حجم گوناگون قابل توجه
نیست؛ اما تفاوت بین نمونه های كوتاهتر بیشتر است
( .)26تفاوت نتیجه مطالعه حاضر با نتیجه مطالعه
 Rondalو  DeFaysدر این است كه در مطالعه حاضر،
در نمونههایی با طول كمتر ،این تفاوت معنادار است.
ممکن است دلیل این مغایرت ،متفاوت بودن طول
نمونههای تحلیل شده ،سن و تعداد آزمودنیها باشد .در
مطالعه این محققین  42كودک  20 – 32ماهه مورد
مطالعه قرار گرفتند .نمونه گفتار خودانگیخته از یک
ساعت بازی آزاد كودک با مادر در منزل به دست آمد و
آوانگاری شد .برای هر كودک  MLUدر ،75 ،50 ،25
 200 ،175 ،150 ،125 ،100گفته اول و سپس در
نمونههای دارای  25تا  200گفته ،هر  25گفته به صورت
مجزا محاسبه شد.
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شاید یکی از دالیل تفاوت در بخشی از نتایج مطالعه
حاضر با مطالعات  Guoaو  )25( Eisenbergbو
 Rondalو  )26( DeFaysآشنا بودن كودک با شریک
ارتباطی باشد .نمونههای زبانی گردآوری شده در این
مطالعات از مکالمه و بازی آزاد كودک با والدین جمع
آوری شده است ،در حالی كه در مطالعهی حاضر آزمونگر
و محیط نمونهگیری كامال برای كودكان ناآشنا بودند و
كودكان با گذشت زمان با آزمونگر و محیط ارتباط برقرار
میكردند .تاثیر تعاملگر و موقعیت بر میانگین طول گفته
در مطالعات پیشین صورت گرفته و اثبات شده است (.)16
یکی از دالیل تفاوت در بخشی از نتایج مطالعه حاضر با
مطالعات قبلی ( )24 ،25 ،26را میتوان به نوع زبان
كودكان شركت كننده در مطالعات مربوط دانست.
مطالعات قبلی روی كودكان انگلیسی زبان صورت
گرفتهاند ،در حالی كه این مطالعه روی كودكان فارسی
زبان انجام شده است .زبان فارسی یک زبان «ریزاننده
ضمیر» 1است و زبان انگلیسی این گونه نیست ( .)32در
زبان های «ریزاننده ضمیر» ضمایری كه به لحاظ گرامری
یا كاربردشناختی قابل استنباط هستند ،ممکن است
حذف شوند ( .)33بنابراین میتوان این گونه نتیجهگیری
كرد كه در طولهای متفاوت نمونههای گفتاری كودكانِ
انگلیسی زبان ،حذف برخی تکواژها صورت نمیگیرد و
بالتّبع  MLUmدر نمونههای مختلف تفاوت معناداری
نمییابد ،در حالی كه كودكان فارسی زبان با طوالنیتر
شدن زمان تعامل و در نتیجه افزایش طول نمونه برخی
تکواژها را حذف میكنند ،چون شنونده قادر به استنباط
آن ها از بافت تعاملی است .با همین استدالل معنادار
نبودن تفاوت میانگین  MLUmدر نمونه های دارای
 100گفته و بیشتر در این مطالعه قابل توضیح است ،چرا
كه در مقابل افزایش تعداد گفته ،افزایش تعداد تکواژها به
اندازهای نیست كه تفاوت در  MLUmرا معنادار سازد.
نتایج این مطالعه به درمانگران بالینی توصیه میكند كه
در نمونهگیری از گفتار خودانگیختهی كودكان طبیعی
فارسی زبان به منظور تعیین  ،MLUmبه نمونههایی با
طول  50گفته بسنده نکنند .یافته های مطالعه نشان
میدهد معناداری تفاوت میانگین  MLUmدر طولهای
 100و  200گفته با اطمینان  %95زیاد نیست

Pronoun-dropping
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 شاید بتوان چنین نتیجهگیری كرد هنگامی.)p=0/057(
100 ،كه تفاوت تعداد گفتهها در نمونه گفتار خودانگیخته
 با اطمینانMLUm  تفاوت میانگین،گفته یا بیشتر باشد
 با توجه به. معنادار یا نزدیک به معنادار میگردد95%
مقایسه نتایج مطالعه با دیگر مطالعات نیز به نظر میرسد
جمعآوری نمونه گفتار خودانگیخته در شرایط مختلف
، آزمونگر) و به وسیله محرکهای مختلف (تصویر،(والدین
 داستانگویی) میتواند میانگین طول گفته را،اسباب بازی
 از محدودیتهای این پژوهش این است كه فقط.تغییر دهد
در گروه كودكان طبیعی انجام شده و یافتنِ طول نمونه
 از اهداف آنMLUm مورد اطمینان به منظور تعیین
 با توجه به اینکه نتایج این پژوهش نشان.نبوده است
 درMLUm دهنده وجود رابطه بین طول نمونه گفتار و
 پیشنهاد میشود،كودكان طبیعی فارسی زبان است
مطالعهای با هدف یافتن طول نمونه مورد اطمینان به
. در این كودكان انجام شودMLUm منظور كسب
همچنین پیشنهاد میشود تحقیق حاضر در كودكانی با
اختالالت زبانی مختلف نیز انجام و تعیین وجود رابطه بین
 در هر یک از اختالالتMLUm طول نمونه زبانی و
 انجام تحقیقات، در صورت وجود این رابطه،صورت گیرد
بیشتر به منظور تعیین طول نمونه مورد اطمینان برای
. در این كودكان ضروری استMLUm كسب
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