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An Investigation of Effect of Non-word Length and Syllable Structure on Frequency of 

Disfluency in Adults with Stuttering 
Masumi E1, Arani Kashani Z2, Kamali M3 

Abstract 

Purpose: Stuttering is one of the most prevalent speech and language disorders. Etiology of 

stuttering has been surveyed from different aspects such as biological, developmental, 

environmental, emotional, learning and linguistic. Literature shows that word length and syllable 

structure as linguistic features may influence frequency of disfluency in this disorder. Therefore, 

the aim of this study was to determine the effect of non-word length and syllable structure on 

frequency of disfluency in adults with stuttering. 

Methods: This cross- sectional descriptive- analytic study was performed on 18 adults who 

stutter with the age ranged between 20 to 39 years. Disfluency frequency was evaluated by 

asking the subjects to read a list contained 24 non- words. The non-words were selected based on 

word length (two and five syllables) and syllable structure (simple and difficult). The obtained 

data were statistically analyzed through paired t-test using SPSS statistical software. 

Results: The results showed that there was a significant difference between the frequency of 

disfluency in two and five syllable groups of non-words list (p=0.000). There was a significant 

difference in the frequency of disfluency between simple and difficult syllable structure in two 

and five syllable groups of non- words list (p=0.000). 

Conclusion: The findings of this study indicate that speech motor system performance in adults 

who stutter is affected by certain linguistic features such as word length and syllable structure.  

Keywords: Stuttering, Adult, Non-word, Word length, Syllable Structure 

 15/2/94تایید مقاله:          28/10/93دریافت مقاله:

 ناروانی گفتار در بزرگساالن دارای لکنت بسامدها بر کلمهتأثیر طول و ساختارهای هجایی شبه بررسی
 3ی، محمد کمال2یکاشان ی، زهره آران 1یمعصوم الهام

 ی،عاطف ی،رشد یستی،مانند؛ ز یگوناگون هایلکنت از جنبه شناسیاختالالت گفتار و زبان است. سبب ترینیعاز شا لکنتهدف: 

مانند طول و  شناختیزبان هاییژگیو یبرخ دهندینشان م یقاتقرار گرفته است. تحق یمورد بررس شناختیو زبان یادگیری

 یینپژوهش حاضر با هدف تع ینقرار دهند. بنابرا یراختالل را تحت تأث یندر ا یناروان قوعبسامد و تواندیکلمه م ییساختارهجا

 لکنت انجام شده است. یدر بزرگساالن دارا هاناروانی بسامد بر هاکلمهشبه ییطول و ساختارهجا یرتأث

 39تا  20دامنه سنی  لکنت با یفرد بزرگسال دارا 18در مورد  یحاضر به صورت مقطع یلیتحل -یفیپژوهش توصروش بررسی: 

 مورد کلمهشبه 24شامل  یخواندن فهرست یق درخواست از شرکت کنندگان برایاز طر هایبسامد ناروان سال انجام شده است.

 یلو تحل یه)ساده و دشوار( انتخاب شدند. تجز یی( و ساختارهجادو و پنج هجایی) طول اساس بر هاکلمهشبهقرار گرفت.  ارزیابی

 انجام شد. Paired T-test  یو با استفاده از آزمون آمار SPSS افزارنرم توسط هاداده

 بود معنادار هاتفاوت هاکلمههجایی فهرست شبهو پنج های دوهجاییگروهگفتار در  یبسامد ناروان ینب ،نشان دادند یجنتاها: یافته

(000/0=p). ها کلمههجایی فهرست شبهیی و پنجدو هجاهای گروه و دشوار ساده ییهجا یساختارها ینگفتار ب یبسامد ناروان

  .(p=000/0) ندمعنادار بود هاتفاوت دارای
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 مقدمه

 هایرفتار بشر است و راه یاساس یمؤلفه هاارتباط با انسان

 یوهش ین. گفتار و زبان از کارآمدترشودیرا شامل م یمختلف

 یصوت و روان ید،ارتباط است که از سه بعد تول یبرقرار

یابعاد پ یناز ا یک. اختالل در هر (1) گفتار قابل بحث است

ارتباط را  اریبرقر یجاتخاص خود را دارد که به در آمدهای

 ترین. لکنت از شناخته شدهکندیم مشکالتی خوشدست

 یانجر در گسیختگیگفتار است که با از هم یاختالالت روان

-عالئم آن وقفه ترینیعو شا شودیگفتار مشخص م یعیطب

و قفل ییگویدهدر اثر تکرار، کش یرطبیعیو غ یناگهان های

 یدارا لاختال ین. ا(1) است یگفتار یدر صداها شدگی

در حدود  یوعیکه ش باشدیم یچیدهو پ یچند بعد یتماه

 هایی. به رغم بررس(2) درصد در افراد بزرگسال دارد یک

لکنت انجام  ینهمختلف در زم هایکه در جنبه ایگسترده

مانده و به  یاختالل ناشناخته باق ینا یتشده است هنوز ماه

 .(3است ) بوده محققان توجه مورد هاسبب سال ینهم

ارتباط  یبه بررس یمختلف هایپژوهش یراخ هایدر سال   

اند. واژه بر بسامد وقوع لکنت پرداخته طول و ساختارهجایی

)از نظر تعداد طول  ،و همکاران Howellاساس  ینبر هم

هجا( و ساختارهجایی واژه )از نظر وجود یا عدم وجود خوشه 

به عنوان   و دانستهمؤثر بر بسامد لکنت  راهمخوانی( 

و  یشناختواج یدر رمزگذار اثرگذار شناختیزبان هاییژگیو

 یه. در نظر(4) اندبیان نموده یحرکت هایطرح یاجرا

و طول کلمه  یز( نEXPLAN Theoryو اجرا ) یزیرطرح

 یدشوار ییندر تع از عوامل مهم، ساختار هجایی واژه

 یندفرا یهنظر یندر ا .مطرح شده است یحرکت یزیرطرح

 یجاد( را اPLANگفتار ) یکل هایطرح یزبان سازیفرمول

 ریزیطرح. کندی( مEXآن را اجرا ) یحرکت یندنموده و فرا

و  یحرکت هایسطوح یمنعکس کننده یبو اجرا به ترت

و  ریزیمراحل طرح شودیمدل فرض م ینهستند. در ا یزبان

 ین. اکنندیعمل م یکدیگرو مستقل از  یاجرا به صورت مواز

 ینرا در ح یکلمه بعد ریزیشروع طرح ی،عدم وابستگ

به  ریزیند طرحی. فراسازدیحاضر ممکن م یکلمه یاجرا

اجرا است. در  یو جلوتر از مرحله تریعطور معمول سر

دشوار باشد ممکن است تحت  یواحد ریزیکه طرح یصورت

آغاز گردد که تنها  یآن، زمان یو اجرا یردقرار گ یفشار زمان

 یدتول یطیشرا ینآماده است. در چن یاز طرح گفتار یبخش

افتد  یقطرح به تعو یهتا زمان آماده شدن بق تواندیگفتار م

 تواندیفرد م ین. همچنگویندیم "یراندازیبه تاخ"که به آن 

در تداوم گفتار داشته باشد،  یاز طرح سع یبا داشتن بخش

 یناروان ین.  بنابراشودیم یدهنام "یشرویپ " یتیوضع ینچن

 یجادا یبرا یشتریکه زمان ب پیونددیبه وقوع م یهنگام

ینظر در مدت زمان طوالن وردطرح صرف گردد و طرح م

 ین. در هم(5،6یرد )قرار گ یحرکت یستمس یاردر اخت تری

نشان دادند طول  ایدر مطالعه یزو همکاران ن Smithراستا 

واج یواژه از عوامل مؤثر در رمزگذار ییساختارهجاو 

را در افراد  یبسامد وقوع ناروان توانندیاست که م شناختی

 یصورت که فراوان ینقرار دهند. بد یرلکنت تحت تأث یدارا

با طول چندهجا و  هایهکلم یگفتار بر رو یبروز ناروان

با  ییهجاتک هایاز کلمه یشب یچیدهپ ییساختارهجا

 (.7ساده است ) ییساختارهجا

تعداد هجا از عوامل  Baddeleyدر مدل  ینعالوه بر ا   

حافظه فعال است. نظام  یشناختواج یمؤثر بر نظام مدارها

 دادکوتاه مدت و تکرار درون یرهشامل ذخ یواج یمدارها
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واحد  ینقابل درک شدن است. چن یبرا کالمی اطالعات

 ی( ردهانیهکوتاه مدت )دو ثا ینگهدار ییتوانا اییرهذخ

دستگاه مرور  یحاو یگفتار را دارد. مدار واج یکیاکوست

است که عالوه بر حفظ اطالعات، امکان  یرآواییو غ یدرون

و در عملکرد  کندیدر مخزن را فراهم م یناییثبت اطالعات ب

زمان  یش. افزاگیردیخواندن مورد استفاده قرار م یا یدننام

-یرا ممکن م شناختیت عمل پردازش واجاطالعا ینگهدار

گفتار، اجازه  ریزینظام در طول طرح ین. عملکرد اسازد

 یجادا یناز حافظه و همچن یشناختاطالعات واج یابیباز

 یشناختواج یدهد. نظام مدارهایرا م یدیتول هایطرح

 یو بازدار یشناختواج هایویژگی ،طول کلمه یرتحت تأث

 (.9،8باشد )یم یدیتول

ثیر طول و و تأ EXPLANبا توجه به نظریه    

-شناختی و اجرای طرحساختارهجایی واژه بر رمزگذاری واج

کلمه شامل که هافهرست واژه رسدیبه نظر م های حرکتی،

ساختار  و دارای دو و پنج هجا با طول های بدون معنی

در  یاطالعات مناسب تواندیم است یی ساده و دشوارهجا

به عنوان عوامل  ،کلمه ییطول و ساختارهجا یرتأث ینهزم

لکنت  یدر افراد دارا یگفتار -یبر برون داد حرکت یزبان

 ،واژه بر بسامد وقوع لکنت هایویژگی اثرفراهم آورد. 

طول  ینهرا در زم یمحققان را بر آن داشته است که مطالعات

 واژه در اختالل لکنت انجام دهند. ییو ساختارهجا

با  هاییکلمه یبر رو  Wingateکه توسط  یر پژوهشد   

خواندن استفاده  یفو دو هجا انجام شد از تکل یکطول 

 هایگفتار در کلمه هایینشان داد بسامد ناروان یجنتا ید،گرد

. (10) است ییهجاتک هایاز کلمه یشب ییدوهجا

Erikson یبررس یبرا یرتصو یدننام یفهمکاران از تکل و 

 ییو سه هجا یک هایگفتار در کلمه هاییبسامد ناروان

بر  داریینشان داد تعداد هجا اثر معن یجاستفاده کردند، نتا

. در (11) لکنت دارد یگفتار در افراد دارا هاییبسامد ناروان

نشان دادند بسامد   Halpern و  Danzger یگرد یپژوهش

از  یشب چندهجایی هاکلمه نخواند یفگفتار در تکل یناروان

از  و همکاران Smith. (12) است ییهجاتک یهاکلمه

 تا چهار هجا یکبا طول  یبدون معن هایتکرار کلمه یفتکل

 استفاده کردند شدها افزوده میکه به تدریج بر پیچیدگی آن

 واژهمشابه اثر طول  یفیدر تکل یزو همکاران ن Byrdaو  (7)

 .(13دادند )قرار  یگفتار را مورد بررس هاییبر بسامد ناروان

و  طول کلمه یشهر دو مطالعه نشان داد با افزا یجنتا

 یگفتار در افراد دارا یبسامد ناروان شناختیپیچیدگی واج

 یو همکاران بسامد ناروان Ludlow. یابدیم یشلکنت افزا

با طول  یچیدهپ هایکلمهخواندن شبه یفگفتار را در تکل

 یزانم ادنشان د یجقرار دادند. نتا یچهارهجا، مورد بررس

لکنت نسبت به افراد فاقد لکنت  یدر بزرگساالن دارا یناروان

 یرتأث یاز مطالعه و همکاران Riecker. (14) است یشترب

گفتار در بزرگساالن  یبر بسامد ناروان یشناختواج یچیدگیپ

 هایکلمهدر شبه یروانگرفتند بسامد نا یجهلکنت نت یدارا

فاقد خوشه  هایکلمهشبه از یشب یخوشه همخوان یدارا

 یخوشه همخوان یدارا هایکلمهشبه یداست و تول یهمخوان

-یو اجرا م ریزیدر طرح یردرگ ینواح یسازمنجر به فعال

 یچیدگیپ یرتأث یاز بررس و همکاران Howell .(15) شود

لکنت  یگفتار در افراد دارا یناروان بسامدبر  یشناختواج

واژه  ییدر ساختارهجا یگرفتند وجود خوشه همخوان یجهنت

 (.16شود )یگفتار م یناروان بسامد داریمعن یشباعث افزا

مانند طول و  یشناختعوامل زبان یرتأث توجه به اهمیتبا    

گفتار در افراد بزرگسال  یبر بسامد ناروان واژه ییساختارهجا

ها و زبان یربا سا یزبان فارس یتفاوت ساختار ،لکنت یدارا

ضرورت انجام  ینه،زم ینمناسب در ا ایلعهعدم وجود مطا

و  یکه بررس رسدینظر م آشکار است. به یپژوهش ینچن

لکنت و  شناسیعلت ینهدر زم یدجد هایجنبه یابیارز

 انجامندیلکنت م یدکه به بروز و تشد یرهاییمتغ یینتع

 ینمناسب در ا یو درمان یصیتشخ یکردهایکشف رو یبرا

در راستای رسیدن به . باشدیم یالزم و ضرور یاختالل امر

 ییطول و ساختارهجا یرتأث بررسیپژوهش حاضر این مهم، 

 را لکنت یدر بزرگساالن دارا هاناروانی بسامد بر هاکلمهشبه

 مورد هدف قرار داده است.

 

 روش بررسی

و  یحاضر به صورت مقطع یلیتحل -یفیپژوهش توص

 یفرد بزرگسال دارا 18انجام شده است.  اییرمداخلهغ

 یانساده از م یراحتمالیزن( به صورت غ 3مرد و  15لکنت )

قرار گرفتند. افراد  یدر دسترس مورد بررس هاییآزمودن

تعداد نمونه  .ندبود سال 20-39در گروه سنی مورد مطالعه 
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در زیر آمده است و با انحراف  با استفاده از فرمول آماری که

محاسبه گردید که مطابق  5و میزان خطای  1/11معیار 

 (.17مطالعات انجام شده است )

n=𝑧
(1−

𝛼

2
)

2 𝑠2

𝑑2 =1.962 11.12

52  18 

دانشکده  یافراد مورد مطالعه از درمانگاه گفتاردرمان   

وابسته  یهاو درمانگاه یرانا یدانشگاه علوم پزشک ی،توانبخش

ورود افراد به مطالعه شامل؛  یاربه آن انتخاب شدند. مع

از آن، داشتن حداقل  یشسال و ب 20یداشتن دامنه سن

که  ،در فرد بود یو وجود لکنت رشد یپلمد یالتسطح تحص

مطالعه با استفاده از  ینمورد توسط محقق ا ینا یصتشخ

و ابزار  یبرگه اطالعات فرد یلتکم ی،مصاحبه حضور

 Stuttering severity) 3ش شدت لکنت سنج

instrument 3: SSI-3یگراز د .(18) ( انجام شد 

 یکی،ورود به مطالعه عدم وجود مشکالت نورولوژ یارهایمع

اختالالت گفتار و زبان در  ایرو س یشناختروان یی،شنوا

 یشگذشتن ب یاو  یفرد، نداشتن سابقه درمان یسابقه پزشک

فرد  کهیفرد بود. در صورت یبرنامه درمان ینماه از آخر 3از 

. در یدنداشت از مطالعه خارج گرد یبه ادامه همکار یلتما

 5و  2کلمه شبه 24شامل  های از واژهمطالعه از فهرست ینا

استفاده شد یرشاکُستوگی ویسفاند و گ، کوالغمانند  هجایی

( و یساده )فاقد خوشه همخوان ییساختارهجا یکه دارا

 ینا ییمحتوا ییروا .( بودندیخوشه همخوان یدارادشوار )

بدست آمده بود و  83/0برابر با  Lawasche آزمون با روش

برابر  یبو مطلق به ترت ینسب یریاعتبار آن با روش تکرار پذ

 بود 93/0برابر با  یو به روش ثبات درون 19/1، 94/0با 

(19). 

 یکتوسط هر  نامهیتپژوهش، ابتدا برگه رضا یاجرا برای   

شد. اطالعات  یلشرکت در مطالعه تکم یبرا هایاز آزمودن

برگه  یلبا تکم هایاز آزمودن یکهر  یبرا یازمورد ن یفرد

وجود لکنت فرد از  ییدتأ یبه دست آمد. برا یاطالعات فرد

 این ی( استفاده شد. براSSI-3) 3ابزار سنجش شدت لکنت

 200متن  هایآزمودن ی،نمونه گفتار یهمنظور ضمن ته

. در مرحله بعد (20) را خواندند ینآفرمعلم نقش یاکلمه

 یبر بسامد ناروان ییساختارهجاطول و  یرتأث یینتع یبرا

 پنج و دو طول با کلمهشبه 24 ی که شاملگفتار، فهرست

، به صورت دساده و دشوار بو ییساختارهجا یداراو ا هج

قرار گرفت. افراد مورد مطالعه  هایآزمودن یاردر اخت یتصادف

 یلتسه یهارا بدون استفاده از روش مورد نظر فهرست

 یخواندند. ضمن اجرا یگفتار و به صورت انفراد یروان

 یناییو ب یداریشن ینیبال هایآزمون به منظور ضبط نشانه

 پژوهش یناستفاده شد. در ا یریو تصو یلکنت از ضبط صوت

و  (SAMSUNG VP – DX 10) بردارییلمف یندورب

 Kingston voice recorder DVD )دستگاه ضبط صدا

 شناسیبسپس دو آسمورد استفاده قرار گرفت. ( 902

در  یابی،از افراد مورد ارز یگفتار و زبان، بدون شناخت قبل

از دو روز، به صورت  یشب یسه نوبت جداگانه، با فاصله زمان

صدا را  یهاو نمونه هامیلف یکدیگر،از  اطالعیو ب یانفراد

از  یکیکه با  ییقرار دادند. هر هجا ینیو بازب یمورد بررس

به  گردیدیم یانب یر،و گ گویییدهتکرار، کش هاییانواع ناروان

 . شدیلکنت شناخته و شمرده م یدارا یعنوان هجا

افزار آماری ها با استفاده از نرمداده یلو تحل تجزیه   

SPSS  نرمال  یعتوز یبررس یانجام شد. ابتدا برا 16نسخه

استفاده شد و سپس  Shapiro-Wilkها از آزمون داده

در  یبسامد ناروان یانگینم ینوجود تفاوت ب یینتع یبرا

از آزمون  بر اساس طول و ساختارهجایی هاکلمهشبه

Paired t-test ی؛اصول اخالق یترعا برای .یداستفاده گرد 

 نامهیتدر پژوهش بدون اجبار و با رضا هاینشرکت آزمود

-ینههز یچکنندگان در پژوهش هانجام شد، از شرکت یکتب

ماند،  یافراد محرمانه باق ینشد، اطالعات شخص یافتدر ای

 یبود و در مورد نحوه اجرا یرتهاجمیو غ یمنآزمون کامالً ا

 الزم داده شد. توضیحاتکنندگان آزمون به شرکت

 

 هایافته

 3مرد و  15لکنت ) یفرد بزرگسال دارا 18مطالعه حاضر  در

قرار گرفتند. حداقل و حداکثر سن  یزن( مورد بررس

  هایآزمودن تمام  سال بود و  39و  20 یبترتبه  هایآزمودن

 یانگینم مقایسه بودند. یپلمد یالتسطح تحصحداقل   یدارا

 ها،کلمهشبهدر فهرست  هایبسامد ناروان یارمع و انحراف

نشان داده  (1-2)جدولدر  هجایی ساختار و طول برحسب

 شده است. 

 ها که توسط آزمونبا توجه به توزیع نرمال داده   

Shapiro-Wilk 126/0های دو هجایی کلمه)در شبه=p، 
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هایی با کلمه، در شبهp=748/0هجایی های پنجکلمهدر شبه

هایی با کلمهو در شبه p=069/0ساختارهجایی ساده 

 ( تایید شد، نتایج حاصل ازp=843/0ساختارهجایی دشوار 

بین میانگین بسامد نشان دادند:  Paired t-testآزمون 

هجایی تفاوت های دوهجایی و پنجکلمهناروانی گفتار در شبه

بین میانگین  (.1( )جدولp= 000/0معناداری وجود داشت )

دشوار دوهجایی  بسامد ناروانی گفتار در ساختارهای ساده و

تفاوت معناداری وجود داشت، همچنین تفاوت در میانگین 

بسامد ناروانی گفتار بین ساختارهای ساده و دشوار پنج 

 جداول نیا جینتا (.2)جدول (p= 000/0)هجایی معنادار بود 

 ییدوهجا گروه در یناروان بسامد نیانگیم دهند،یم نشان

 جینتا گرید از. باشدیم 39/12 هجاییپنج گروه در و 22/4

 حسب بر هایناروان بسامد به توانیم یفیتوص آمار

 در یناروان بسامد نیانگیم کرد، اشاره ییهجا یساختارها

 بیترت به ییدوهجا گروه دشوار و ساده ییهجا یساختارها

 با برابر بیترت به هجاییپنج گروه در و 44/3 و 78/0 با برابر

 .است 56/7 و 83/4

 

 گیریونتیجه بحث

 بر هاکلمهشبه ییطول و ساختارهجا یردر پژوهش حاضر تأث

لکنت مورد  یگفتار در افراد بزرگسال دارا ناروانی بسامد

با طول  هاییکلمهشبهمنظور از  ینا یقرار گرفت. برا یبررس

ساده )فاقد خوشه  ییساختارهجا یهجا که دارا 5 و 2

( یخوشه همخوان ی)دارا اردشو یی( و ساختارهجایهمخوان

 بودند، استفاده شد.

کلمه نشان داد، بسامد  طول یرتأث یحاصل از بررس یجنتا   

 دارییبه طور معن هجاییی پنجهاکلمهگفتار در شبه یناروان

 هاییافتهبا  یجنتا یناست. ا هجاییهای دوکلمهشبهاز   یشب

از  هاآن کند،یو همکاران مطابقت م  Smith یمطالعه

 تا  یک هایکلمهگفتار در تکرار شبه یبسامد ناروان ییسهمقا

گرفتند که  یجهلکنت بزرگسال نت یدر افراد دارا ییچهارهجا

 یداپ افزایش هاکلمهدر شبه یطول کلمه ناروان یشبا افزا

طول  یشمطرح نمودند افزا یجنتا تفسیر در ها. آنکندیم

 .(7) است ارگفت یکلمه عامل شکست در دستگاه حرکت

Byrda کلمهشبه یهم در پژوهش خود بر رو و همکاران-

لکنت بزرگسال به  یدر افراد دارا ییهجا 7و  4، 3، 2 های

-افتهی نیچن با تطابق در(. 13) افتندی دست یمشابه جینتا

 نشان ایمطالعه در هم  Halpern و  Danzger ییها

 ییچندهجا هایکلمه در گفتار هاییناروان وقوع بسامد دادند

مشابه  ایدر مطالعه(. 12) است هجاییتک هایکلمه از شیب

Wingate هایگفتار در کلمه یبسامد ناروان یاز بررس یزن 

گرفت،  یجهلکنت نت یدر افراد دارا ییو دوهجا هجاییتک

-از کلمه یشب ییدوهجا هایگفتار در کلمه یبسامد ناروان

 ینمطالعه حاضر با چن یج(، که نتا10) ستا ییهجاتک های

 یراستا بر طبق تئور یندارد. در هم یهمخوان هاییافته

EXPLAN که  پیونددیبه وقوع م یگفتار زمان ی، ناروان

کلمه دشوار باشند و تحت فشار  یحرکت یواحدها ریزیطرح

-یآغاز م یزمان فرایند اجراصورت  ین. در ایرندقرار گ یزمان

( مانند 5) است یدده تولاز طرح آما یکه تنها بخش شود

-دو هایبا کلمه یسهدر مقا هجایینجپ هایکه کلمه یهنگام

 . شوندیم یدتول هجایی

از  یواج ینظام مدارها ،Baddeley مدل در ینبر ا عالوه   

کوتاه مدت و  یرهکه مسئول ذخ باشدیاجزا حافظه فعال م

 قابل درک شدن است. یبرا کالمی اطالعات دادتکرار برون

است که  آواییدرونی و غیرمرور  یستمس یک ینظام حاو ینا

در  یناییعالوه بر حفظ اطالعات، امکان ثبت اطالعات ب

خواندن مورد  یا یدنو در عملکرد نام کندیمخزن را فراهم م

 ریزینظام در طول طرح ین. عملکرد اگیردیاستفاده قرار م

از حافظه و  یشناختاطالعات واج یابیگفتار، اجازه باز

طول کلمه از  دهد کهیرا م یدیتول هایطرح یجادا ینهمچن

 قرار  تأثیر  تحت   جمله عواملی است که عملکرد این نظام را

 (. 9) دهدمی

 ینظام مدارها یزموجود و ن یبا توجه به تئور بنابراین   

از عوامل مؤثر در  کلمهگرفت، طول یجهنت توانیم یواج

-عامل زبان یناست. ا یحرکت ریزیطرح یدشوار یینتع

 یموجود در رمزگذار یچیدگی)طول کلمه( به پشناختی

 بار شیافزا موجب و شده افزوده ها-کلمهشبه شناختیواج

 انیب توانیم بیترت نیبد. شودیم هاکلمهشبه شناختیزبان

 موازات به گردد،یم افزوده هاکلمهشبه طول بر چه هر نمود،

 به یحرکت ستمیس و شده دشوارتر یحرکت یزریطرح آن

 در داشت خواهد ازین اجرا و یزریطرح یبرا یشتریب زمان

اجرا و یزریطرح نیب شده جادیا یزمان تفاوت حاضر مطالعه
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 لکنت یگفتار در شبه کلمه ها برحسب طول کلمه در افراد بزرگسال دارا یبسامد ناروان یانگینم یسهمقا :1جدول

 t P-value مقدار یدرجه آزاد هایانگینتفاوت م میانگین ± یارانحراف مع  هاگروه

 000/0 248/6 17 056/4 78/0 ±  808/0 دو هجایی ساده                          

     83/4  ± 706/2 پنج هجایی ساده                        

 000/0 762/5 17 111/4 44/3 ±  977/1 دو هجایی دشوار                        

     56/7 ±  617/2 هجایی دشوار                       پنج

 000/0 967/6 17 167/8 22/4 ±  665/1 دو هجایی               کلمهکل شبه

     39/12 ± 883/1 کلمه پنج هجایی           کل شبه

 

 لکنت یدر افراد بزرگسال دارا هجایی ساختار برحسب هاکلمهگفتار در شبه یبسامد ناروان یانگینم یسهمقا :2جدول
 t P-value مقدار یدرجه آزاد هایانگینتفاوت م میانگین ± یارانحراف مع  هاگروه

 000/0 090/5 17 667/2 78/0±   808/0 دو هجایی ساده                          

     44/3 ±977/1 پنج هجایی ساده                        

 000/0 067/6 17 722/2 83/4 ± 706/2 دو هجایی دشوار                        

     56/7 ± 617/2 هجایی دشوار                       پنج

 000/0 903/7 17 389/5 61/5 ± 290/1 دو هجایی               کلمهکل شبه

     00/11 ±515/3 کلمه پنج هجایی           کل شبه

 

-پنج هاییکلمهشبه در یناروان بسامد شیافزا صورت به

. است مشاهده قابل هجاییدو هایکلمهشبه به نسبت ییهجا

 و ریزیطرح ینشده ب یجادا یدر مطالعه حاضر تفاوت زمان

-پنج هاییکلمهدر شبه یبسامد ناروان یشاجرا به صورت افزا

      .است مشاهده قابل هجاییدو هایکلمهنسبت به شبه هجایی

 بر بسامد ییساختارهجا یرتأث یحاصل از بررس یجنتا   

 ،لکنت نشان داد یگفتار در افراد بزرگسال دارا یناروان

 دشوار ییهجا یگفتار در ساختارها یبسامد ناروان یانگینم

با  هایییافته چنین. بیش از ساختارهای هجایی ساده است

 از هاآن کند،یمطابقت م و همکاران Smith یمطالعه یجنتا

 چهار تا کی هایکلمهشبه در گفتار یناروان بسامد سهیمقا

  جهینت شد،یم افزوده هاآن یدگیچیپ بر جیتدر به که ییهجا

 یناروان بسامد شناختیواج یدگیچیپ شیافزا با که گرفتند

  (.7) ابدییم شیافزا لکنت یدارا افراد در گفتار

  یبررس  از زین همکاران و Ludlow یمشابه طوره ب   

 دهیچیپ هایکلمهشبه خواندن فیتکل در گفتار یناروان بسامد

 عوامل از شناختیواج یدگیچیپ شیافزا که گرفتند جهینت

 لکنت یدارا بزرگسال افراد در گفتار یناروان بسامد بر اثرگذار

اثر  نیز و همکاران Riecker یگرد ایدر مطالعه (.14) است

گفتار را در افراد  یبر بسامد ناروان شناختیواج یچیدگیپ

 یجهقرار دادند و نت یلکنت مورد بررس دارایبزرگسال 

خوشه  یدارا هایکلمهگفتار در شبه یگرفتند، بسامد ناروان

است  یفاقد خوشه همخوان هایکلمهاز شبه یشب یهمخوان

پژوهش  یجهمسو با نتا یزن هامطالعه ینا یج(، که نتا15)

 Howell اییافته یندر تطابق با چن ینهمچن حاضر است.

بر بسامد لکنت  شناختیواج یچیدگیپ یرهم تأث و همکاران

 وجود داد نشان هاآن یجقرار دادند و نتا یرا مورد بررس

بر  دارییواژه اثر معن ییدر ساختارهجا یهمخوان خوشه

 (. 16لکنت دارد ) یگفتار در افراد دارا یبسامد ناروان

 ینگفتار ب یبسامد ناروان یانگینتفاوت معنادار در م وجود   

-شبهدر فهرست  ییهجا پنج دو ودشوار  ی ساده وساختارها

  در  ییهجا پنج  و  دو  دشوار ساده و ی ساختارها ها کلمه
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و همکاران  Weber-Foxبر طبق نظر  هاکلمهشبهفهرست 

مطرح نمودند، چنانچه  ایمطالعه در هااست. آن یهقابل توج

در حد  یشناختبار زبانبا  یدر موارد یشناختواج یرمزگذار

در  یشناختواج یانجام شود، سرعت و دقت رمزگذار یعیطب

 باشدیگفتار روان م یدارا افرادلکنت همانند  یافراد دارا

 یابد، یشها افزاهواژ یشناختبار زبان کهیدر صورت .(21)

لکنت کندتر از افراد  یدر افراد دارا یشناختواج یرمزگذار

در  دهندیشواهد نشان م ینگفتار روان است. بنابرا یدارا

باشد یدچار نقص م یشناختواج یلکنت رمزگذار یافراد دارا

عدم  یل)به دلی رسد، وجود خوشه همخوان ینظر م به (.21)

 ییندر تع یکلمه عامل ییوجود واکه( در ساختار هجا

-واج یرمزگذار یبترت ینکلمه است. بد ریزیطرح یدشوار

( در 22)باشد یم یحرکت یزیراز طرح یکه بخش یشناخت

چند خوشه  یادشوار به سبب وجود دو  ییهجا یساختارها

ساده است. با توجه  ییهجا یرهااز ساختا ترمشکل یهمخوان

( 23) لکنت یافراد دارا یشناختواج یستمبه وجود نقص س

 یدر ساختارها ینمود، حضور خوشه همخوان یانب توانیم

 هایکلمه شناختیزبان بار یشدشوار، موجب افزا ییهجا

. به گرددیم یشناختواج یستمس یساختارها برا ینا یحاو

ساده نسبت به  ییساختارهجا یدارا هایکلمهعالوه، در شبه

 یحرکت ریزیدشوار طرح ییساختارهجا یدارا هایکلمهشبه

-یم ین. بنابراباشدیباالتر م اجرایی دقت و سرعت و ترساده

 ییساختار هجا یدارا هایکلمهگرفت، در شبه یجهنت توان

 یبرا یشتریزمان ب ی،شناختبار زبان یشافزا یلدشوار به دل

در  یو طرح حرکت شودیصرف م یحرکت هایطرح یجادا

 قرار  یحرکت یستمس یاردر اخت ترییمدت زمان طوالن

-واج یستمشده در س یجادا کفایتییسبب ب ین. بدگیردیم

 دهد کهیقرار م یررا تحت تأث گفتاری دادفرد، برون یشناخت

 درگفتار  یبسامد ناروان یشبه صورت افزا توانیاثر آن را م

-شبه به نسبت دشوار ییساختارهجا یدارا هایکلمهشبه

 شبه .کرد مشاهده ساده ییساختارهجا یدارا هایکلمه

 -کلمهشبه به   نسبت دشوار  ییساختارهجا یدارا هایکلمه

 ساده مشاهده کرد. ییساختارهجا یدارا های

طول و  یش، افزاکرد یانب توانیطور خالصه م به   

-شناختی شبهافزایش بار زبانموجب  شناختیواج یچیدگیپ

گفتار را در  یدستگاه حرکت توانندیمشوند که ها میکلمه

بروز  یبرا ینه رازم و دنکن یلکنت مستعد آشفتگ یافراد دارا

با  ین. بنابرانمایندآماده  در این افراد گفتار یناروان یشو افزا

 شناسانیبآس شودیم یشنهادپژوهش حاضر پ یجتوجه به نتا

در افراد  یروند درمان یزیرو طرح یابیو زبان در ارز گفتار

به خصوص طول و  شناختیعوامل زبان یرلکنت تأث یدارا

 .کلمه را مورد توجه قرار دهند ییساختار هجا
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