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An investigation of the Correlation between Phonological and Visual Working Memory
with Severity of Stuttering in 6-12 Years-Old Children
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Abstract
Purpose: Stuttering is one of the most common speech disorders that its exact causes have
not been clearly understood. According to the previous studies, impairment of cognitive
functions, including verbal, visual and numeral working memory, have been reported in most
kinds of speech and language disorders. The aim of the present study was to investigate the
correlation between several kinds of working memory with severity of stuttering.
Methods: In this research, stutter children (N=15), aged between 6-12 years, were recruited.
The verbal memory scale of Wechsler test (word treasury and number expandation) was used
to evaluate the phonological working memory. Furthermore, the colorful Reyvan test,
specific for children, was applied for evaluation of visual memory, and SSI3 test was used to
measure the level of stuttering.
)Results: The results of the present work revealed deficits in phonological (verbal, numeral
and visual working memory of stutter children. Moreover, a significant correlation was found
between children’s age and level of stuttering.
Conclusion: Current study indicated the impression of phonological and visual working
memory, as well as children’s age, on the severity of stuttering.
Keywords: Stuttering, phonological working memory, Visual working memory
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بررسي حافظه کاری واجي و دیداری و رابطه آن با شدت لكنت در کودکان لكنتي 6تا  12ساله
5
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هدف :لکنت یکی از شایعترین اختالالت گفتاري است که علت آن به درستی مشخص نیست .طبق مطالعات انجام شده آسیب
عملکردهاي شناختی همچون حافظه کاري ،حافظه دیداري و کالمی در انواع اختالالت گفتار و زبان دیده میشود که میتواند
بوجود آورنده سایر مشکالت در نظر گرفته شود .هدف از این مطالعه بررسی انواع حافظه کاري و تعیین رابطهي آن با شدت
لکنت در افراد مبتال به لکنت میباشد.
روش بررسي :در این مطالعه از روش نمونهگیري غیرتصادفی استفاده شده است .در مطالعه  15کودک لکنتی  6-12ساله
استفاده شد .کودکان از لحاظ هوشی طبیعی بوده و فاقد هر گونه اختالل همراه بودند مقیاس هوش کالمی Wechsler
( گنجینه لغات و فراخناي ارقام براي ارزیابی حافظه کاري واجی) به کار برده شد و براي ارزیابی حافظه کاري دیداري از آزمون
 Ravenرنگی براي کودکان و همچنین براي ارزیابی شدت لکنت کودکان و ورود آنها به تحقیق ،از آزمون  SSI-3استفاده
نمودیم.
یافتهها  :بررسیهاي انجام شده در مورد رابطهي بین حافظه کاري دیداري و شدت لکنت همبستگی  %33را نشان میدهد .در
خصوص ارتباط حافظه کاري عددي با شدت لکنت همبستگی  %29به دست آمد .همچنین ارتباط حافظه کاري کالمی با
شدت لکنت با توجه به نمرات خام ،همبستگی  %26را نشان میدهد .بین سن و شدت لکنت در افراد مورد بررسی این
پژوهش ،همبستگی مثبت و حدود  %49ارزیابی شد که نشاندهنده رابطه تنگاتنگ سن و شدت لکنت در کودکان میباشد.
نتیجهگیری  :یافتههاي حاصل از این تحقیق نشان دهندهي وجود نقایصی در حافظه کاري واجی (کالمی و عددي) و حافظه
دیداري در کودکان لکنتی  6-12ساله است .همچنین یافتهها مؤید همبستگی باال بین سن و لکنت میباشد .به بیانی دیگر،
20

سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://www.mums.ac.ir :

صادق سیف پناهی -بررسی حافظه کاري واجی و دیداري......

نتایج حاصل از این پژوهش تاثیر نقص حافظه کاري واجی (عددي و کالمی) وحافظه کاري دیداري بر شدت لکنت و همچنین
تاثیر افزایش سن بر شدت لکنت در کودکان را تایید میکند.
کلمات کلیدی :لکنت ،حافظه کاري کالمی ،حافظه کاري واجی
نویسنده مسئول :داوود سبحانی رادSobhanid@mums.ac.ir ،
آدرس :مشهد ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ،دانشکده علوم پیراپزشکی ،گروه گفتاردرمانی
 -1استادیار ،عضو هیات علمی ،گروه آموزشی گروه گفتار درمانی  ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -2استادیار ،عضو هیئت علمی،گروه آموزشی گفتاردرمانی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 -3کارشناس گفتاردرمانی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 -4کارشناس ارشد گفتاردرمانی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
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حلقه واجشناسی میباشد .هریک از این اجزا شامل
بخشهاي مجزایی هستند .حلقه واجی شامل اندوزش کوتاه
مدت و مرور اطالعات درونداد کالمی میباشد که در درک
گفتار و نیز فرایند دریافت ،تجزیه تحلیل و پردازش عناصر
صوتی زبان شرکت میکند ( .)6،9،10تحقیقات نشان
میدهد که حلقه واجشناختی در پردازشهاي واژگانی،
نحوي و به ویژه اکتسابی زبان دخیل میباشد و در
ارزشیابی عملکرد آن میتوان از آزمونهاي تکرار نا کلمه،
یادآوري کلمات و یادآوري اعداد استفاده کرد
( .)11،12،13،14،15مطالعات متعدد با استفاده از این
ابزارها نشان دادند که در بسیاري از اختالالت ارتباطی ،از
جمله اختالالت خواندن ) ،)16،17،18،19آسیبهاي
زبانی ویژه ( )11،20و لکنت ( )12،13،21نقایصی در
عملکرد حافظه کاري وجود دارد.
بررسیهاي اندکی در خصوص انواع حافظه در افراد
لکنتی صورت پذیرفته است از جمله آنها میتوان به
مطالعه کریمی و همکاران ( )1386اشاره نمود .آن ها به
بررسی نقش حافظه آشکار و حافظهي ضمنی در افراد
لکنتی پرداخته است .نتایج نشان داد که افراد مبتال به
لکنت واژه هاي با بار عاطفی مثبت در حافظه آشکار را به
طور معناداري نسبت به افراد عادي کمتر بازشناسی
میکنند .همچنین افراد مبتال به لکنت در آزمونهاي
حافظه آشکار و حافظه ضمنی ،واژههاي با بار عاطفی
منفی را بیشتر از واژههایی با بار عاطفی مثبت بازشناسی
میکنند ( .)22در مطالعهاي دیگر )2002( Bosshardt
به بررسی 30بزرگسال شامل 16فرد لکنتی و غیرلکنتی با
میانگین سنی 37 /2سال پرداخت .در این بررسی آزمودنی
ها باید به تکرار پیوسته سه کلمه چند هجایی همراه با

مقدمه
لکنت یک پدیده فوقالعاده پیچیدهي روانی– حرکتی
است که در گفتار طبیعی فرد ایجاد میشود و با آشفتگی
در بیان کالمی همراه است ( .)1لکنت با توقفهاي زیاد و
طوالنی مدت در جریان گفتار مشخص میشود که به
صورت تکرار صداها ،هجاها ،کلمات تک هجایی ،کشیده
گویی صداها ،قفل و انسداد در مسیر جریان هواي گفتاري
و یا درجریان صداسازي ایجاد میشود ( .)2یکی از
مشکالت کودکان لکنتی نقص در عملکرد زبانی آنها ست
که به دلیل نقص حافظه کاري در آنها ایجاد میشود (.)3
لکنت یک اختالل چند عاملی کالمی است و وجود
نقایصی در انواع حافظه از جمله عوامل موثر در آن
میباشد ( .)4شیوع لکنت در کودکان  %1میباشد که
درپسرها ،سه برابر شایعتر از دخترها میباشد (.)5
حافظه کاري Manipulation ،و ذخیره موقت
اطالعاتی را بر عهده دارد که براي طیف وسیعی از
فعالیتهاي شناختی پیچیده ،الزم است .بر این اساس
حافظه کاري هسته بسیاري از عملکردهاي پیچیده
شناختی است ( .)6لکنت به واسطه ناتوانیهایی که فرد در
رابطه با دیگران ایجاد میکند ،بر روي اعتماد بنفس،
خودپنداره و دیگر ویژگیهاي شخصیتی تاثیر میگذارد
( .)7طبق مطالعات و تحقیقات انجام شده ،وجود نقایص
شناختی در مبتالیان به لکنت مشاهده شده ،که
نشاندهنده ضعف حافظه کاري در این افراد است (.)8
یکی از مشکالت کودکان لکنتی نقص در عملکرد زبانی
آنهاست که به دلیل نقص حافظه کاري در آنها ایجاد
میشود ( .)3حافظه کاري یکی از انواع حافظه است که
شامل سه جزء لوح دیداري -فضایی ،اجراکننده مرکزي و
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حفظ کردن کلمات میپرداختند ()2007( Bajaj .)23
عملکرد  23کودک داراي لکنت را با تعداد برابري از
کودکان روان در زمینه ي تکالیف فراواجشناختی بررسی
کرد که در برگیرنده شناسایی و دستکاري واجی بود .او
گزارش کرد که تفاوت معناداري بین دو گروه وجود
نداشت (.)9
اهمیت پژوهش حاضر از این نظر است که این مطالعه
میتواند تاثیر عملکردهاي شناختی حافظه را در مشکالت
زبانی افراد مبتال به لکنت نشان دهد .همانطور که
مطالعات قبلی نشان دادند بین لکنت و عملکردهاي
شناختی نظیر حافظه ،رابطه اي وجود دارد و بررسی انواع
حافظه می تواند مشکالت این افراد را بخوبی تببین کرده
و گامی مؤثر در جهت شناسایی بیشتر نقایص حافظهاي
در افراد لکنتی باشد.
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 11یا باالتر باشد (.)24
 -2کودکان از هر  100کلمه گفتار محاورهاي در سه مورد
یا بیشتر  ،ناروانی داشته باشند.
 -3سن افراد لکنتی در این تحقیق باید بین  6تا  12سال
باشد.
مراحل انجام پژوهش به این صورت بود که افراد به
صورت انفرادي ،توسط متخصص گفتار و زبان و با توجه
به معیارهاي ورود در تحقیق شرکت داده شدند .هدف از
انجام تحقیق براي والدین کودکان داراي لکنت شرح داده
شد و سپس با کسب اجازه کتبی از آنها ،آزمونهاي مورد
نظر از این کودکان گرفته شد .آزمودنیها در محیطی آرام
و بی سرو صداي محیطی به صورت انفرادي مورد آزمایش
قرار گرفتند؛ همچنین سعی بر این بود هر گونه عامل
اضطراب آور و حواس پرت کن حین اجراي آزمون حذف
گردد .اجراي آزمونها بر کودکان ،هیچ آسیب جسمانی یا
آموزشی به آنها وارد نمی کرد و آزمودنی مجبور به اجراي
تکلیف نمیشد؛ در صورتی که علیرغم همه موارد گفته
شده ،کودک مایل به همکاري نبود و یا اضطراب کودک
در جلسه بیش از اندازه بود ،شرکتکنندگان از مطالعه
حذف میشدند .انجام این تحقیق با آزمونهاي
 Raven ،Wechslerو SSS -3بود .آزمون Wechsler
 ،شامل دو مقیاس کالمی و غیر کالمی میباشد؛ مقیاس
کالمی شامل  6خرده آزمون و مقیاس غیر کالمی شامل 5
خرده آزمون میباشد .در این مطالعه مقیاس هوش کالمی
(خرده آزمونهاي گنجینه لغات براي ارزیابی حافظه کاري
کالمی و خرده آزمون فراخناي ارقام براي ارزیابی حافظه
کاري عددي) را به کار بردیم .محدوده سنی مورد آزمون
 6-17سال می باشد.
براي ارزیابی حافظه کاري دیداري نیز از آزمون
 Ravenرنگی براي کودکان ،که شامل  36سؤال  6گزینه
اي میباشد ،استفاده شد .همچنین براي ارزیابی شدت
لکنت کودکان و وررود آنها به تحقیق ،از آزمون SSS-3
( )Stuttering severity instrument 3استفاده نمودیم.
این آزمون به سنجش شدت لکنت در کودکان پیش
دبستانی ،دبستانی و بزرگساالن میپردازد و لکنت را از سه
بعد فروانی ،دیرش و رفتارهاي فیزیکی همراه مورد
سنجش قرار می دهد .در آنالیز دادهها از نرم افزار SPSS
نسخه  16و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید.

روش بررسي
در این مطالعه مقطعی از روش نمونه گیري غیر تصادفی و
در دسترس استفاده شد .جهت تعیین حجم نمونه از
مطالعات مشابه استفاده گردید ( .)8در مطالعه مذکور
حجم نمونه شامل  15کودک لکنتی بوده ( )8که پس از
بررسی میزان انحراف معیار و سایر فاکتورهاي آماري و با
استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه ،تعداد نمونههاي
مدنظر تعیین گردید.
پس از این مرحله 15 ،کودک لکنتی ( 4دختر و  11پسر)
که سن آنها بین  6-12سال است (با میانگین )7/26و از
لحاظ هوشی طبیعی بوده و فاقد هر گونه مشکالت همراه
شامل :نقص توجه ،تمرکز ،نقایص حسی و نقایص حرکتی
جبران نشده ،میباشند که از بین مراجعهکنندگان به
کلینیکهاي گفتاردرمانی در بیمارستانهاي تابع دانشگاه
علوم پزشکی مشهد انتخاب شدهاند .براي تشخیص لکنتی
بودن افراد به آسیبشناس گفتار و زبان بیمارستان
مربوطه ارجاع داده شدهاند و پس از تأیید لکنت داشتن،
این افراد در تحقیق شرکت داده شدند .براي اجراي این
تحقیق آزمونهاي وکسلر Raven ،و آزمون لکنت به کار
رفته است .به منظور بررسی همبستگی بین  3تکلیف
مورد استفاده در این مطالعه با شدت لکنت از همبستگی
پیرسون استفاده شده است .ضمن اینکه معیارهاي شرکت
در این پژوهش شامل موارد زیر بودند:
 -1بر اساس آزمون  SSS– 3مجموع امتیازات فرد لکنتی
22
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جدول :1دادههاي آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي مورد مطالعه
متغیر

تعداد

میانگین( ±انحراف معیار)

سن

15

)7/2667±(1/53375

حافظه کاری دیداری

15

) 108/1333± (7/33744

حافظه کاری کالمي

15

)34/1333± (10/14091

حافظه کاری عددی

15

)6/533± (5/57887

شدت لكنت

15

)45/6667± (23/42059

جدول  :2همبستگی انواع حافظه و سن با شدت لکنت
شدت لكنت
ضریب همبستگي پیرسون

P-value

ضریب هوشي حافظه کاری دیداری

15

0/330

0/299

حافظه کاری عددی

15

0/295

0/286

حافظه کاری کالمي

15

0/268

0/334

سن

15

0/498

0/051

متغیر

تعداد

عددي نیز بطور نسبی با شدت لکنت رابطه دارد .عالوه بر
این در جدول ارتباط حافظه کاري کالمی با شدت لکنت
با توجه به نمرات خام ،را مشاهده میکنید که همبستگی
 %26را نشان میدهد این همبستگی نسبی است .بین سن
و شدت لکنت در افراد مورد بررسی این پژوهش که
کودکان بودند ،همبستگی مثبت و حدود  %49ارزیابی شد
همانطور که مشاهده میکنید جدول 2نشانگر رابطهي سن
و شدت لکنت در کودکان میباشد.

یافته ها
در این مطالعه  15کودک لکنتی با میانگین سنی  7/26و
انحراف معیار  1/53شرکت داشتند که  4نفر آنان دختر و
 11نفر پسر بودند .افراد مورد مطالعه حداقل  6و حداکثر
 11سال سن داشتند .
همانطور که در جدول 1مشاهده میکنید دادههاي
مربوط به شرکتکنندگان در تحقیق دیده میشود.
بررسیهاي انجام شده در مورد رابطهي بین حافظه کاري
دیداري و شدت لکنت ( با میانگین بهره هوشی ( )IQدر
آزمون  108 ،Ravenو میانگین شدت لکنت  45/66براي
کل آزمودنیها) همبستگی  %33را نشان میدهد که
جدول 2نشانگر این موضوع میباشد .هرچند این
همبستگی معنیدار نیست ولی مقدار همبستگی نسبی را
بین حافظه دیداري و شدت لکنت نشان داده شده است.
همچنین در این جدول ،ارتباط حافظه کاري عددي با
شدت لکنت میزان همبستگی  %29را نشان داده است.
باید توجه داشت که در این بررسی از نمرات خام براي
ارزیابی حافظه کاري استفاده شده است و حافظه کاري

بحث و نتیجه گیری
پژوهش با هدف بررسی حافظه کاري واجی و دیداري در
کودکان لکنتی 6تا  12ساله و رابطه آن با شدت لکنت
صورت گرفته است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان
دادکه بین عملکرد حافظه کاري واجی (عددي و کالمی)
،حافظه کاري دیداري با شدت لکنت ارتباط معناداري
وجود ندارد .در تمامی این موارد همبستگی نسبی بین
شدت لکنت با انواع حافظه پیدا شد .همچنین بین سن و
شدت لکنت ارتباط مثبتی وجود داشت .شاید علت این
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امر را بتوان این گونه توضیح داد که با افزایش سن آگهی
نسبت به لکنت بیشتر می شود ،افزایش سن منجر به
افزایش لکنت می شود.
به نقل از منصوري و تهیدست ،در پژوهش  Oyounو
همکاران به بررسی وضعیت حافظه کاري در کودکان
لکنتی پرداخته شده است .نتایج پژوهش  Oyounحاکی
از این بود که کودکـان داراي لکنـت در برخی از جنبه
هاي حافظه فعال در مقایسه با کودکان هم سن خود
عملکرد ضعیفتري دارند بنابراین حافظه کاري در کودکان
لکنتی نسبت به همساالن عادي ضعف بیشتري را نشان
می دهد( .)2نتایج مطالعه حاضر با این مطالعه ،از این
جهت که مشکالت حافظه کاري در افراد لکنتی دیده می
شود ،همخوانی دارد .البته در مطالعه حاضر همبستگی
نسبی بین شدت لکنت و حافظه نیز مورد بررسی قرار
گرفته است.
در مطالعه دیگري باریک رو و همکاران به بررسی
مقایسه قسمت واج شناختی حافظه کاري در کودکان
پیش دبستانی مبتال به لکنت با کودکان طبیعی پرداختند
و نتایج پژوهش حاکی از این بود که کودکان داراي لکنت
در برخی از جنبههاي حافظهي فعال در مقایسه با کودکان
هم سن خود عملکرد ضعیف تري دارند که با نتایج مطالعه
حاضر مطابقت دارد .همچنین آنها بیان داشتند که
میانگین زمان واکنش در کودکان مبتال به لکنت طوالنی
تر از گروه کنترل بوده است و همچنین سرعت یادگیري نا
کلمه ها در کودکان لکنتی کندتر از گروه طبیعی بوده
است و این تفاوتها معنیدار بوده است ( .)25در تحقیق
حاضر نیز نشان داده شد که ضعف عملکرد کودکان مبتال
به لکنت در آزمون یاداوري اعداد می تواند ناشی از ضعف
عملکرد حافظه واجی باشد .در بررسی متون در دسترس و
در رابطه با حافظه کاري واجی و دیداري ،محققین این
مطالعه نتوانستند مطالعه اي که بصورت جامع نقش
حافظه کاري کالمی در کودکان مبتال به لکنت را تبیین
کند بیابند و به همین دلیل به مطالعاتی که حافظه کاري
واجی و دیداري را در سایر اختالالت زبانی بررسی کردند
استناد می شود.
در رابطه با مطالعاتی که حافظه کاري کالمی را در سایر
اختالالت زبانی بررسی کردند نتایج این مطالعه با یافته-
هاي جعفریان و همکاران در کودکان نارسا خوان همسو
بود ( .)26ضعف عملکرد حافظه کالمی می تواند ناشی از
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عملکرد پایین این افراد در آزمون گنجینه لغات باشد.الزم
به ذکر است که در بررسی متون اختالالت زبانی مطالعه
اي که یافته ناهمسو با مطالعه ي حاضر داشته باشد یافت
نشد .در رابطه با مطالعاتی که حافظه کاري دیداري را در
سایر اختالالت زبانی بررسی کردند نتایج این مطالعه با
یافتههاي رضایی و نراقی که به مقایسهي ویژگیهاي روان
شناختی دانشآموزان نارسانویس و عادي پرداختند
همخوانی دارد .نتایج مطالعه رضایی و نراقی حاکی از این
بود که تفاوت بین گروههاي نارسانویس و عادي در
متغیرهاي روان شناختی مربوط به حافظه دیداري،
شنیداري و همچنین حساسیت شنیداري معنی دار است
( .)27همچنین نتایج مطالعه حاضر با یافتههاي
 Briscoeو  Rankinدر کودکان مبتال به آسیب زیانی
ویژه همسو نیز بود .این محققین به این نتیجه رسیدند که
کودکان مبتال به آسیب زبانی ویژه در بخش یاداوري اعداد
حافظه کاري واج شناختی پایینتر عمل میکنند (.)11
الزم به ذکر است که در بررسی متون اختالالت زبانی
مطالعهاي که یافته ناهمسو با مطالعهي حاضر داشته باشد
یافت نشد.
در بررسی متون در رابطه با سن و شدت لکنت نتایج
این مطالعه با یافتههاي  Hakimو همکاران ()2004
( ،)13به نقل از  Barikrooو همکاران ()25( )2006
 Andersonو همکاران که به بررسی تاثیر سن و جنس
بر شدت لکنت زبان پرداختند ناهمسو بود Hakim .و
همکاران به این نتیجه رسیدند که با افزایش سن شیوع
لکنت کاهش مییابد .علت احتمالی این تفاوت میتواند
ناشی از حجم نمونه کم در این مطالعه حاصل شده باشد
( .)25در تحقیق حاضر حجم نمونه بیشتر و شدتهاي
مختلف (خفیف ،متوسط و شدید) مورد بررسی قرار
گرفتند .یکی از محدودیت هاي پژوهش حاضر در
دسترس نبودن کودکان لکنتی و عدم تمایل آنها به انجام
آزمونها بود که منجر به ریزش تعداد شرکت کنندگان
گردید اما سعی بر این بود که نتایج آزمونها به دقت مورد
بررسی قرار گیرد.
بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق به نظر
میرسد که بین عملکرد حافظه کاري ،حافظه دیداري،
حافظه کالمی با شدت لکنت ارتباط وجود دارد .همچنین
بین سن و شدت لکنت ارتباط مثبتی وجود داشت یعنی با
افزایش سن میزان لکنت افزایش مییابد .یافتههاي این
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...... بررسی حافظه کاري واجی و دیداري-صادق سیف پناهی

.نمونه بیشتر نیاز باشد

 حافظه،پژوهش تاثیر منفی نقص حافظه کاري عددي
 حافظه کاري کالمی بر شدت لکنت و،کاري دیداري
همچنین تاثیر منفی افزایش سن بر شدت لکنت (هردو
.منجر به افزایش شدت لکنت میشوند) را تایید میکند
نمره پایین افراد شرکتکننده در آزمون انواع حافظه
 کالمی) بیانگر نقایص حافظه کاري، دیداري،(کاري عددي
واجی و دیداري بود که با شدت لکنت افراد رابطه مثبتی
، به نظر میرسد نقایص حافظه (کاري عددي.داشت
 کالمی) منجر به افزایش شدت لکنت میشود و،دیداري
براي تعمیم بهتر نتایج به نظر میرسد تحقیقاتی با حجم
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