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هاي كیفیت گفتار در كودكان  بررسي شاخص
 فارسي زبان طبیعي 

 ساله در شهرهاي مسنان، بريجند و 5-4
 1383تنكابن، سال 

 
 (.Ph.D)**        راهب قرباني(.M.Sc)*+حممدجمید اوریادي زجناني

 
 چكیده 

توانایي زباني در یك فرد از طریق پنج شاخص  :سابقه و هدف 
ار، دقت گفتار، پیچیدگي گفتار، سرعت كیفیت گفتار؛ رواني گفت

این مطالعه چهار . شود گفتار و میزان واژگان در دسرتس بررسي مي
-5را در كودكان طبیعي فارسي زبان  )به استثناي دقت گفتار(شاخص 

 .كند  ساله شهرهاي مسنان، تنكابن و بريجند بررسي مي4
تعداد . شدبا  حتلیلي مي-مطالعه از نوع توصیفي :ها  مواد و روش

كودك،   كودك از میان كودكان مهدهاي90 منونه در هر شهر و مجعا 30
پس از . پس از گرفنت آزمون انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند

هاي فرعي حماسبه شد  ها حتلیل و مشخصه هاي گفتاري، داده آوري منونه مجع
و در ایت نتایج حاصله در سه شهر با استفاده از آنالیز 

 .انس یك طرفه و كروسكال والیس مقایسه گردیدواری
میانگني طول پنج گفته طوالني و میانگني تعداد فعل  :ها  یافته

داري از كودكان  در مجله در گفتار آزاد كودكان مسناني به طور معين
تر بوده اما میانگني تعداد بندهاي وابسته در مجله در  بريجندي بیش

تر از كودكان مسناني   بريجندي بیشگفتار توصیفي كودكان تنكابين و
مهچنني غناي واژگاني در گفتار آزاد و سرعت گفتار آزاد و . بود

تر و ایتًا  توصیفي كودكان بريجندي از كودكان مسناني و تنكابين بیش
میانگني طول گفته در گفتار توصیفي كودكان مسناني از كودكان 

 .تر بود تنكابين بیش
. گذارد هاي كیفیت گفتار فرد تاثري مي صگویش بر شاخ :استنتاج 

بنابراین بایسيت در ارزیابي، تشخیص و درمان اختالالت زباني 
هاي مربوط به كیفیت گفتار  هاي خمتلف، تفاوت كودكان داراي گویش
 .آا را در نظر گرفت

 
 كودكان، گویش، كیفیت گفتار، میانگني طول :هاي كلیدي  واژه

 گفته، غناي واژگاني
 
 مهمقد

الزم براي بررسي ابزار 
توانش و كنش زباني یك فرد، 

باشد  توجه به كیفیت گفتار مي
 شاخص عیين و اصلي؛ 5كه داراي 

گفتار،  گفتار،پیچیدگي رواني
گفتار   واژگان قابل دسرتس، سرعت

از این . و دقت گفتار است
 شاخص اول مربوط به 4میان 

گفتار سامل و بدون اختالل بوده 
هاي فرعي  و ازمشخصه

ه واژه اند؛تعدادكل شده زیرتشكیل
 Mean length of)گفته  ا، میانگني طول
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utterance-MLU)گفته 5، میانگني طول
طوالني،میانگني تعداد فعل 

 درمجله،

 
  

 * +   زبان، عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي مسنان-گفتار شناسي  كارشناس ارشد آسیب*
 78ك  شهریور، پال17بلوار : مسنان 

 دكرتاي آمار زیسيت، عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشكي مسنان**
E تاریخ 15/12/83:               تاریخ ارجاع جهت اصالحات 26/10/83: تاریخ دریافت             

 12/5/84: تصویب
میانگني تعداد بند وابسته 
درمجله، غناي واژگاني و تعداد 

براساس . )5،4(كلمه در دقیقه
ر براون میانگني طول گفته نظ

از زباني به زباني دیگر متغري 
چنني براساس نظر  هم. )6(است

رسكرال و آچنبك امتیازات 
مربوط به واژگان ومیانگني 

گفته دركودكان نژادسفید  طول
داري باالتر از  به طور معين

 آمریكایي -آفریقایي نژاد 
هـاي  به دلیـل حمدودیت. )7(است

هـاي  تستموجـود در زمینـه 
هنجاریابي شده و فقدان این 

هاي خاص، منونه  ها در زبان تست
زباني خودانگیخته یك خبش مهم 

. باشد در ارزیابي زباني مي
اي كه توسط سات وود و  مطالعه

راسل درباره مقایسه سه روش 
برداري زباني مكامله،  منونه

بازي آزاد و داستان گویي بر 
 ساله آفریقایي 5روي ده پسر 

ان اجنام گرفت نشان داد كه زب
تر از  گویي بیش مكامله و داستان

هاي حنوي  بازي آزاد ساخت
كرده  پیچیده را فراخواني

گویي نسبت به  كه داستان درحايل
هاي  مكامله و بازي آزاد گفته

. كند تري را فراخواني مي طوالني
در ایت توصیه شده است كه 

تواند روشي را  درمانگر مي
ري منونه آو براي مجع

ترین  كه بیش كنده انتخاب زباني
تناسب را با شخصیت و سبك 

در . )9(ارتباط كودك دارد
حتقیقات خمتلفي كه توسط براون، 
میلر و آلن و مهكاران بر 

 ساله 5 تا 4كودكانMLUروي
 51 درسننيMLUگرفت، میزان  اجنام

 ماهگي به ترتیب 60 و57 ، 54،

 ، 7/3-7/5: عبارت بودند از 
1/6- 8/3 ، 5/6- 8/3 ،   
در حتقیقي كه توسط . )8( 8/6-4

آقا رسويل در شهر هتران اجنام 
 برحسب تكواژ و MLUشد، بني 

تعداد فعل در مجله در كودكان 
 ساله در دو موقعیت 5 تا 3

گفتار آزاد وتوصیفي تفاوت 
جنسیت . داري وجودنداشت معين

نیز در این دو مشخصه تفاوت 
در . )1(داري اجياد نكرد معين

حتقیق دیگري كه توسط مرمي 
عبداني بابكي در شهر بابك بر 

 ساله صورت 5 تا 4روي كودكان 
 برحسب تكواژ در MLUگرفت، 
 و 43/4 و در دخرتان66/4پسران

تعداد فعل در مجله در پسران 
 به دست 69/0 و در دخرتان 8/0

آمد كه اختالف میان این 
دار  ها برحسب جنسیت معين مشخصه

 در MLUاما . نبوده است
 5/4-5 و 4-5/4هاي سين  گروه

 86/4 و 14/4ساله به ترتیب 
دار  بوده كه اختالف معين

براساس حتقیقات پیرت و . )3(بود
مهكاران و پیندزوال و مهكاران 
سرعت گفتار برحسب تعداد 
هجاها در دقیقه در موقعیت 

 4اي در كودكان  گفتار حماوره
 و در كودكان 183 تا 117ساله 

 هجا در 183 تا 109اله  س5
 .)2(دقیقه است

ارزیابي و درمان 
زباني دركودكان بایسيت  اختالالت

هاي زباني طبیعي  براساس مشخصه
از طريف مشخص نیست . صورت گريد

كه آیا بایسيت در ارزیابي و 
درمان كودكان دچار اختالالت 
زباني در شهرهایي كه داراي 
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هاي خمتلف زبان فارسي  گویش
یش را به عنوان یك هستند، گو

هاي  عامل موثر بر رشد مشخصه
. زباني طبیعي حلاظ منود یا خري

از آجنائیكه در زبان فارسي 
اي اجنام نگرفته  چنني مطالعه

است، حمقق در این پژوهش تاثري 
هاي  گویش بر رشد مشخصه

كودكان  زباني،كیفیت زباني
مسناني، بريجندي وتنكابين را 

اي  ترتیب به عنوان منونه به
هاي مسناني، خراساني و  ازگویش

مازندراني موردمطالعه قرار 
 .دهد مي

  
 مواد و روش ها

 -مطالعه ازنوع توصیفي
ها در  آزمودني.باشد حتلیلي مي

 ساله 4-5 كودك 90این حتقیق 
طبیعي فارسي زبان داراي 

هاي مسناني، بريجندي و  گویش
 30تنكابين در قالب سه گروه

 بريجند نفري در سه شهر مسنان،
و تنكابن موردمطالعه 

كودكان  این. قرارگرفتند
هایي انتخاب  ازمیان خانواده

شدند كه نه تنها ساكن شهرهاي 
موردنظر بودند، بلكه اصلیت 
آا مسناني، بريجندي و تنكابين 

 .بود
بـه دلیـل حمــدود بــودن 
تعــداد كـودكـان در 

ها به روش   آزمودني ها، مهدكودك
 میان كودكان غريتصاديف از

ها براساس پرسشنامه،  مهدكودك
سیاهه رشدي و مصاحبه با 
والدین و مربي مهدكودك و 
ایتا تایید معیارهاي سن، 
طبیعي بودن، فارسي زبان و 
. بومي بودن انتخاب شدند

صورت كه در ابتدا  بدین
اي با والدین و مربي  مصاحبه

مهدكودك در ارتباط با بومي 
 به عمل بودن و روند رشدكودك

آمده و سپس درصورت تایید 
طبیعي بودن كودك از سوي 
والدین و مربي كودك، از طریق 

هاي رشد زباني و حركيت  سیاهه

  مربوط به سن 
 سالگي، نقاط عطف رشدي 5-4

كودك مورد بررسي دقیق قرار 
گرفت و در صورت تطابق كامل  مي

رشد كودك با معیارهاي رشد 
ن زباني و حركيت، كودك به عنوا
. شد آزمودني در نظر گرفته مي

الزم به ذكر است كه منظور از 
كودكان طبیعي در این مطالعه، 
كودكاني هستندكه هم ازحلاظ 
رشد عقلي و هم ازجنبه رشد 
زباني در حد سن تقوميي خود 

چنني با در نظر  هم. باشند مي
گرفنت نتایج حاصل ازحتقیقات 
اجنام گرفته مبين بر عدم تاثري 

 MLUهاي زباني مشخصهجنسیت بر
برحسب تكواژ و تعداد فعل در 

 ساله، 5 تا 4مجله در كودكان 
عنوان  در این حتقیق جنسیت به

 .یك متغريخنثي درنظرگرفته شد
جهت به دست آوردن 

ها از روش  گفتاري آزمودني منونه
مكامله استفاده شد بدین صورت 
كه ابتدا منونه گفتار آزاد از 

وضوعات طریق سواالتي درباره م
گفتار توصیفي از  خمتلف و منونه

طریق توصیف تصاویر معني در 
 SONY(موردهركودك توسط واكمن

بر روي نوارضبط ) TCS-30Dمدل
كتيب  صورت شده و سپس به

هاي  مشخصه. آوانگاري شدند
زباني مورد بررسي در این 

تعدادكل : پژوهش عبارتند از
ها، میانگني طول گفته،  واژه

گفته طوالني،  5میانگني طول 
میانگني تعداد فعل در مجله، 
میانگني تعداد بند وابسته 
درمجله، غناي واژگاني و تعداد 

 .كلمه در دقیقه
گفتاري ثبت شده  هاي منونه

مورد حتلیل قرارگرفته و هریك 
هاي زباني در هر  از مشخصه

منونه حماسبه شده و سراجنام 
هاي به دست آمده مورد  داده

 . گرفتندحتلیل آماري قرار
مربوط  هاي مقایسه داده جهت

گفتارآزاد وتوصیفي درصورت  به
نرمال بودن توزیع متغريها، از 
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 زوجهي و در غري این tآزمون
صورت از آزمون ویلكاكسون و 

هاي مربوط  جهت مقایسه داده
گویش در صورت نرمال بودن  به

توزیع متغريها از آزمون 
آنالیز واریانس یكطرفه و در 

ورت از آزمون ص غري این
 والیس استفاده شد و -كروسكال

05/0P<داري   به عنوان سطح معين
 .در نظر گرفته شد

 
 ها  یافته

 نشان 1چنانچه جدول مشاره 
 برحسب تكـواژ MLUدهد، بني  مي

-5در گفتــار آزاد كــودكان 
 سالــه مسناني، بريجندي و 4

داري وجود  تنكابين تفاوت معين
 ).=068/0P(ندارد 

 
مقایسه میانگني  :1ول مشاره جد
هاي زباني در گفتار آزاد  مشخصه

 ساله مسناني، بريجندي و 4- 5كودكان 
  1383سال  تنكابين،

 
مشخصه 
 Mean S.D  P-value گویش زباني

 61/0 11/5 مسناني
 70/0 87/4 بريجندي

میانگني 
 طول گفته

 تنكابين
 

28/5 69/0 

068/0 

 84/0 37/5 مسناني
 82/0 45/4 بريجندي

گني میان
  5طول 

گفته 
 طوالني

 تنكابين
 

42/5 96/0 

000/0 

 11/0 86/0 مسناني
 1/0 78/0 بريجندي

میانگني 
 تعداد 

فعل در 
 مجله

 تنكابين
 

96/0 12/0 

000/0 

 08/0 1/0 مسناني
 07/0 057/0 بريجندي

میانگني 
تعداد 

 بند 
وابسته 
 در مجله

 ينتنكاب
 

086/0 08/0 

097/0 

 094/0 55/0 مسناني
 097/0 7/0 بريجندي

غناي 
 واژگاني

 تنكابين
 

57/0 095/0 

000/0 

 33/22 81/85 مسناني
 88/25 31/113 بريجندي

سرعت 
 گفتار

 90/17 23/81 تنكابين

000/0 

  
 بني 2باتوجه به جدول مشاره

MLU برحسب تكواژ در گفتار 
 ساله 4-5توصیفي كودكان 

ريجندي و تنكابين مسناني، ب
داري وجود دارد  تفاوت معين

)019/0P= .( بدین صورت كهMLU 
در گفتار توصیفي كودكان 

مسناني نسبت به كودكان تنكابين 
 .تر است بیش
 
 

مقایسه میانگني  :2جدول مشاره 
هاي زباني در گفتار توصیفي  مشخصه

 ساله مسناني، بريجندي و 4- 5كودكان 
  1383سال  تنكابين،

 
مشخصه 
 Mean S.D  P-value گویش زباني

 92/0 74/6 مسناني
 8/0 31/6 بريجندي

میانگني 
 طول گفته

 تنكابين
 

15/6 75/0 

019/0 

 10/1 05/7 مسناني
 98/0 22/6 بريجندي

میانگني 
  5طول 
گفته 
 طوالني

 تنكابين
 

32/6 87/0 

04/0 

 10/0 97/0 مسناني
 12/0 05/1 بريجندي

میانگني 
 تعداد 

فعل در 
 مجله

 تنكابين
 

04/1 094/0 

04/0 

 032/0 032/0 مسناني
 07/0 059/0 بريجندي

میانگني 
تعداد 
 بند 

وابسته 
 در مجله

 تنكابين
 

064/0 054/0 

012/0 

 1/0 37/0 مسناني
 058/0 43/0 بريجندي

غناي 
 واژگاني

 تنكابين
 

47/0 088/0 

000/0 

 34/18 21/77 مسناني
 74/21 1/142 بريجندي

سرعت 
 گفتار

 21/15 58/102 تنكابين

000/0 

  
 

 گفته 5بني میانگني طول 
طوالني در گفتار آزاد كودكان 

 ساله مسناني، بريجندي و 5-4
داري وجود  تنكابين تفاوت معين

بدین صورت كه ). =000/0P(دارد 
 گفته طوالني 5میانگني طول 

درگفتار آزاد كودكان مسناني و 
ابين نسبت به كودكان تنك

جدول مشاره (تر است بريجندي بیش
1.( 

 2با توجه به جدول مشاره 
 گفته طوالني 5بني میانگني طول 

 4-5در گفتار توصیفي كودكان 
ساله مسناني، بريجندي و تنكابين 

داري وجود دارد  تفاوت معين
)04/0P= .( بدین صورت كه

 گفته طوالني در 5میانگني طول 
 كودكان مسناني گفتار توصیفي

از كودكان بريجندي و تنكابين 
بني میانگني تعداد . تر است بیش
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فعل در مجله در گفتار آزاد 
 ساله مسناني، 4-5كودكان 

بیـرجنـدي و تنكابنــي 
داري وجـود دارد  تفـاوت معنـي

)000/0P= (صورت كه میانگني  بدین
تعداد فعل از مجله در گفتار 
آزاد كودكان تنكابين از 

ودكان مسناني و كودكـان ك
مسنـاني از كودكـان بريجنـدي 

 ).1جدول مشاره (تـر است  بیش
گونه كه در جدول مشاره  مهان

شود بني میانگني   دیده مي2
تعداد فعل در مجله در گفتار 

 ساله 4-5توصیفي كودكان 
مسناني، بريجندي و تنكابين 

داري وجود دارد  تفاوت معين
)04/0P= .( كه به این صورت

میانگني تعداد فعل در مجله در 
گفتار توصیفي كودكان بريجندي 
و تنكابين نسبت به كودكان 

 .تر است مسناني بیش
بني میانگني تعداد بندهاي 
وابسته در مجله در گفتار 

ساله مسناني، 4-5آزادكودكان
داري  تفاوت معين بريجندي وتنكابين
جدول ) (=097/0P(وجود ندارد 

 ).1مشاره 
 به آنچه در جدول با توجه

 آمده است بني میانگني 2مشاره 
تعداد بندهاي وابسته در مجله 

 4-5در گفتار توصیفي كودكان 
ساله مسناني، بريجندي و تنكابين 

داري وجود دارد  تفاوت معين
)012/0P= .( به این صورت كه

میانگني تعداد بندهاي وابسته 
در مجله در گفتار توصیفي 

ابين نسبت كودكان بريجندي و تنك
 .تر است به كودكان مسناني بیش

 1طوركه در جدول مشاره  مهان
گردد بني غناي  مشاهده مي

واژگاني در گفتار آزاد 
 ساله مسناني، 4-5كودكان 

بريجندي و تنكابين تفاوت 
). =000/0P(داري وجود دارد  معين

بدین صورت كه غناي واژگاني 
در گفتار آزاد كودكان بريجندي 

مسناني و تنكابين از كودكان 
 .تر است بیش

بني غناي واژگاني در گفتار 
 4-5توصیفي كودكان 

مسناني، بريجندي وتنكابين  ساله
داري وجود  معين تفاوت
بدین صورت كه ). =000/0P(دارد

غناي واژگاني در گفتار 
توصیفي كودكان بريجندي و 
تنكابين از كودكان مسناني 

 ).2جدول مشاره (تر است  بیش
 مشاهده 1ل مشاره در جدو

شود كه بني سرعت  مي
 ساله 4-5گفتارآزادكودكان

مسناني،بريجندي و تنكابين تفاوت 
). =000/0P(داري وجود دارد معين

صورت كه  به این
گفتارآزادكودكان بريجندي  سرعت

كودكان مسناني و  نسبت به
 .تر است تنكابين بیش

 بني 2باتوجه به جدول مشاره
-5كان سرعت گفتار توصیفي كود

 ساله مسناني، بريجندي و 4
داري وجود  تنكابين تفاوت معين

بدین صورت كه ). =000/0P(دارد 
بريجندي  كودكان گفتارتوصیفي سرعت

كودكان تنكابين و  نسبت به
كودكان تنكابين نسبت به 

 .تر است كودكان مسناني بیش
براساس نتایج به دست آمده 

 بني میانگني 3در جدول مشاره 
ني گفتار در كودكان شاخص روا

 ساله مسناني، بريجندي و 5-4
داري وجود  تنكابين تفاوت معين

به طوري كه ). =001/0P(دارد 
میانگني شاخص رواني 
گفتاركودكان مسناني ازكودكان 

 .تر است بريجندي بیش
  
  

مقایسه میانگني  :3جدول مشاره 
هاي زیاني در گفتار كودكان  مشخصه

 و  ساله مسناني، بريجندي4- 5
  1383سال  تنكابين،

 
-Mean S.D  Min Max P گویش زباني مشخصه

value 
 61/7 53/4 69/0 07/6 مسناني
 46/6 43/4 56/0 46/5 بريجندي

رواني 
 گفتار

 تنكابين
 

79/5 60/0 58/4 80/6 

001/0 
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 8/13 47/2 94/1 65/3 مسناني
 5/14 50/2 12/2 37/3 بريجندي

 پیچیدگي 
 گفتار

 تنكابين
 

16/3 31/0 49/2 69/3 

526/0 

 65/0 32/0 09/0 46/0 مسناني
 67/0 44/0 06/0 56/0 بريجندي

 قابل واژگان
 دسرتسي

 تنكابين
 

52/0 07/0 36/0 64/0 

000/0 

 85/116 04/50 12/17 51/81 مسناني
 16/168 05/82 09/20 70/127 بريجندي

 سرعت گفتار

 94/129 28/62 60/14 90/91 تنكابين

000/0 

بني میانگني شاخص پیچیدگي 
 ساله مسناني، 4-5دركودكان

بريجندي و تنكابين تفاوت 
) =526/0P(داري وجود ندارد  معين

 ).3جدول مشاره (
نتایج حاصله در جدول مشاره 

دهد كه بني میانگني   نشان مي3
شاخص واژگان قابل دسرتس در 

 ساله مسناني، 4-5كـودكان 
 تفاوت بريجندي و تنكابين

). =000/0P(داري وجود دارد  معين
به حنوي كه میانگني شاخص 
واژگان قابل دسرتس در كودكان 
مسناني نسبت به كودكان بريجندي 

 .تر است و تنكابين كم
كلمه  گفتار برحسب بني سرعت

 ساله 4-5در دقیقه دركودكان 
مسناني، بريجندي و تنكابين 

داري وجود دارد  تفاوت معين
)000/0P=( .صورت كه  به این

سرعت گفتار دركودكان بريجندي 
كودكان مسناني و  نسبت به
جدول مشاره (تر است  تنكابين بیش

3.( 
 
 حبث

نتایج نشان دادكه بني 
 4كودكان  توانش و كنش زباني

 ساله داراي گویش مسناني 5تا 
سن  در مقایسه با كودكان هم

 گویش بريجندي و گویش  داراي
 حائز امهیيت هاي تنكابين، تفاوت

چنني میانگني طول  هم. وجود دارد
پنج گفته طوالني و میانگني 
تعداد فعل در مجله در گفتار 

طور  آزادكودكان مسناني به
داري ازكودكان بريجندي  معين
تر بوده اما میانگني تعداد  بیش

بندهاي وابسته در مجله در 
گفتار توصیفي كودكان تنكابين 

ان تر از كودك و بريجندي بیش

چنني غناي  هم. مسناني بود
واژگاني در گفتار آزاد و 
سرعت گفتار آزاد و توصیفي 
كودكان بريجندي ازكودكان 

. تر بود مسناني و تنكابين بیش
ایتًا میانگني طول گفته 
درگفتار توصیفي كودكان مسناني 

. تر بود از كودكان تنكابين بیش
این یافته با نظر براون مبين 

گني طول گفته بر این كه میان
از زباني به زبان دیگر متغري 

مهچنني . است، مهخواني دارد
نتایج بدست آمده در این 

دار  پژوهش مبين بر تفاوت معين
 و میانگني تعداد فعل MLUبني 

در مجله در گفتار آزاد بني 
كودكان مسناني، بريجندي و 
تنكابين با نتایج حاصل از 
حتقیقي كه توسط آقارسويل 

 MLUر رويدرهتران ب
تكواژ و تعداد فعل در  برحسب

 ساله 5 تا 3مجله در كودكان 
در دو موقعیت گفتار آزاد و 
توصیفي اجنام گرفت، مغایرت 
دارد و این تفاوت در نتایج، 

كه بني  اي است از این خود نشانه
كودكان متاثر ازگویش هتراني 

هاي  با كودكان متاثر از گویش
 مسناني، بريجندي و تنكابين در

هاي زباني تفاوت  رشد مشخصه
بنابراین باتوجه . وجود دارد

هاي موجود  به یافته
گویش بر روي رشد  رسدكه نظرمي به

هاي زباني دركودك تاثري  مشخصه
هاي  از طرف دیگر، شاخص. دارد
كیفیت گفتار توسط این  اصلي
هاي زباني تعریف و  مشخصه

شوند، به حنوي كه  سنجیده مي
شخصه میانگني میانگني جمموع دو م

 5طول گفته و میانگني طول 
گفته طوالني تشكیل شاخص رواني 
گفتار، میانگني جمموع چهار 
مشخصه میانگني طول گفته، 

 گفته طوالني، 5میانگني طول 
میانگني تعداد فعل در مجله و 
میانگني تعداد بندهاي وابسته 
در مجله تشكیل شاخص پیچیدگي 
گفتار، مشخصه غناي واژگاني 

یل شاخص واژگان قابل دسرتس تشك
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و مشخصه تعداد كلمه در دقیقه 
شاخص سرعت گفتار را تشكیل 

نتایج حاصل از . دهند مي
هاي اصلي بني  مقایسه این شاخص

 ساله داراي 5 تا 4كوكان 
گویش مسناني وكودكان مهسن 

گویش بريجندي و گویش  داراي
تنكابين حاكي از این است كه 

ني از رواني گفتار كودكان مسنا
تر است در  كودكان بريجندي بیش

حايل كه سرعت گفتار كودكان 
مسناني از كودكان بريجندي و 
واژگان قابل دسرتس در كودكان 
مسناني از كودكان بريجندي و 

در . باشد تر مي تنكابين كم
مقایسه با نتایج حاصل از 
حتقیقات پیرتو مهكاران و 
  پیندزوال و مهكاران كه سرعت

 ساله را 5 و4ان فتار دركودك
بر حسب تعداد هجاها در دقیقه 

اي  گفتار حماوره درموقعیت
انـد، سرعت  حماسبـه كرده

گفتـار كـودكان مسنانـي، 
بريجندي و تنكابين برحسب 
تعدادكلمه در دقیقه با نتایج 
حاصله از حتقیقات مذكور 
مهخواني دارد، چرا كه هجا 

تر از كلمه بوده و  واحدي كوچك
ر صورت حماسبه سرعت بنابراین د

گفتاركودكان در این مطالعه 
برحسب تعداد هجا در دقیقه، 
سرعت گفتار كودكان مسناني، 

بريجندي و تنكابين به مراتب 
بنابراین مشاهده . شد تر مي بیش
گویش با سه شاخص  شود كه مي

اصلي كیفیت گفتار یعين رواني 
گفتار، واژگان قابل دسرتس و 

از . سرعت گفتار رابطه دارد
آجنا كه در این مطالعه سعي 
شده است تا متغريهاي دیگر از 

آموزش، سن، طبیعي بودن : قبیل
داشته  و بومي بودن ثابت نگه

شده و تنها متغري تاثريگذار 
توان  گویش باشد، بنابراین مي
هاي  نتیجه گرفت كه تفاوت
هاي  موجود در میزان مشخصه

زباني مذكور در كودكان 
و تنكابين ناشي مسناني، بريجندي 

ازتاثري گویش در رشد زبان در 
براساس . این كودكان است

یافته این پژوهش، گویش را 
توان به عنوان عاملي موثر  مي

بر حنوه رشد زباني كودك طبیعي 
به مشار آورد و تبعا در 
مواردي كه كودك با یك آسیب 
یا اختالل در رشد زباني مواجه 
است باید در ارزیابي و درمان 

تالل زباني وي عامل گویش را اخ
با این . مورد توجه قرار داد

حال به كارگريي نتایج حاصل از 
تواند دچار نقایص  این حتقیق مي

زباني در كار بالیين با 
كودكان مسناني، بريجندي و 

 .تنكابين سودمند باشد
 

 فهرست منابع
. آقاي رسويل، زهرا .1

هاي صريف و  بررسي ویژگي
 3-5حنوي گفتار كودكان 

. ساله فارسي زبان هتراني
 ǜ ǜ  ¤Ө  Ǜ   ǜ   ǜ    ǜ 

دانشگاه علوم پزشكي 
 .1375ایران، 

ҚһǛ   . شفیعي، بیژن .2
 ǜ ə    ə  ǜҚ Ậ   Ǜ  ǜ . چاپ 

اول، دانشگاه علوم پزشكي 
 .28-35 ، 1382اصفهان، 

 

. عبداني بابكي، مرمي .3
بررسي میانگني طول گفته 

 ساله طبیعي 4-5در كودكان 
. ن شهر بابكشهرستا

 ǜ ǜ    ǜ   ǜ  Җ ǜ  ə Җ ү   ǜ 
¤  ǜ  ə  ǜҚ Ậ  ə Ө  Ǜ دانشگاه 

 .1379علوم پزشكي ایران، 
  ǜ  . پور، رضا نیلي .4

   Ǐ     ǜ    ǜ     ǜ  . چاپ 
 .25-42، 1380. اول، هرمس

هاي  شاخص. پور،رضا نیلي .5
. گفتار كیفیت عیين ارزیابي

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com


 كیفیت گفتار در كودكان
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                           جمله
 1384 ، هبمن و اسفند 50دوره پانزدهم ، مشاره 

97 

 ǜ     ụ ¤  ǜ   سال ( اول
 .( ،1371  ،50-40م

6. Nicolosi L, Harryman E. Terminology of 

communication disordfer. 4th ed., Williams 

& Wilkins, 1996: 318-319. 
 
 

7. Rescolar L, Achenbach TM. Use of the 

language development survey (LDS) in a 

national probability sample of children 

18 to 35 months old. J Speech Language 

Hearing R. 2002: 45(4): 744-744. 

8. Roeser RJ, Pearson DW, Tobey EA. 

Speech-Language pathology desk reference. 

Thieme, 1998: 195-211. 

9. Southwood F, Russell AF. Comparison 

of conversation, freeplay and story 

generation as methods of language 

sample elicitation. J Speech Language 

Hearing R. 2004; 47(2): 366-376. 
Sallic page- Goertz, hyp oglycemia in the b reas t feeding newborn. Internat ional lactation consultant association( ILCA) p ublication, in dependent, stuidy moduale, 20 03;  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

