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  نقش حافظة آشكار و حافظة ضمني در افراد مبتال به لكنت

، دكتر ∗∗∗∗، فريبا يادگاري∗∗∗، دكتر حسن عشايري∗∗پور ، دكتر رضا نيلي∗جوان گالويژ كريمي
  ∗∗∗∗∗مسعود كريملو

  
  خالصه
با وجود اين علّت آن به درستي . هاي گفتاري است ترين اختالل نت يكي از شايعلك

آسيب عملكردهاي شناختي همچون حافظة هيجاني و توجه يكي از اين عوامل . مشخّص نيست
در اين پژوهش عملكرد حافظة آشكار و ضمني بين افراد مبتال به لكنت و افراد عادي . مهم است

تعداد . مطالعة حاضر از نوع مورد ـ شاهد و توصيفي تحليلي است. شود ي ساله مقايسه م17ـ 34
.  نفر عادي به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد30 نفر مبتال به لكنت به عنوان آزمودني و 30

گيري در افراد مبتال به لكنت از نوع در دسترس و در گروه عادي بر اساس  روش نمونه
براي بررسي .  لكنت از نظر جنس، سنّ، تحصيالت و دوزبانگي بودهمتاسازي با افراد مبتال به

و براي بررسي عملكرد حافظة ضمني از » اي يادآوري نشانه«عملكرد حافظة آشكار از آزمون 
نامة  و براي سنجش ميزان اضطراب و افسردگي افراد از پرسش» تكميل كردن ريشه واژه«آزمون 

ها با بار عاطفي مثبت و  س متغيرهاي تعداد واژهسپ. استفاده شد) GHQ28(سالمت عمومي 
ها  منفي در حافظة آشكار و حافظة ضمني و نيز نمرة ميزان اضطراب و افسردگي بر اساس آزمون

هاي با بار عاطفي  نتايج نشان داد افراد مبتال به لكنت، واژه. به دست آمد و با يكديگر مقايسه شد
كنند  داري نسبت به افراد عادي كمتر بازشناسي مي مثبت را در حافظة آشكار به طور معني

)05/P< .(هاي با  هاي حافظة آشكار و حافظة ضمني، واژه همچنين افراد مبتال به لكنت در آزمون
عالوه بر اين . كنند هاي با بار عاطفي مثبت بازشناسي مي بار عاطفي منفي را بيشتر از واژه

داري بيشتر از افراد عادي است، اما  لكنت به طور معنيمشخّص شد ميزان اضطراب افراد مبتال به 
داري  ميزان  افسردگي افراد مبتال به لكنت بيشتر از افراد عادي بود با اين حال تفاوت معني

  . مشاهده نشد

                                                 
  بخشي رشد گفتار درماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانكارشناس ا ∗
  بخشي  دكتراي زبان شناسي، استاد دانشگاه علوم بهزيستي و توان∗∗
  دكتراي نوروسايكيتريست، استاد دانشگاه علوم پزشكي ايران ∗∗∗
  بخشي كارشناس ارشد گفتار درماني، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توان ∗∗∗∗
  بخشي كتراي آمار حياتي، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و تواند ∗∗∗∗∗
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هاي بـا   هاي با بار عاطفي مثبت و واژه  لكنت، حافظة آشكار، حافظة ضمني، واژه :ژگان كليدي       وا
 بار عاطفي منفي

  قدمهم

لكنت يك اختالل چند عاملي كالمي است و از بين عوامل مؤثّر بر لكنت، سيستم ليمبيك 
از جمله اجزاي سيستم ليمبيك، هيپوكامپ و آميگدال است كه در . اي دارد كننده نقش تعيين

هيپوكامپ و آميگدال . عملكردهاي شناختي و پردازش اطّالعات هيجاني نقش متفاوتي دارند
اند، آميگدال در عملكرد حافظة ضمني و هيپوكامپ  و سيستم متفاوت حافظة هيجانيبه عنوان د

اي است كه در آن يادآوري اطّالعات  حافظة آشكار حافظه. در عملكرد حافظة آشكار نقش دارد
اي است كه در آن  گيرد در حالي كه حافظة ضمني حافظه به صورت خودآگاه صورت مي
، ارتباطات آميگدال و 1در مدار عصبي پاپز. پذيرد نجام مييادآوري به صورت ناخودآگاه ا

ريزي حركتي گفتار  هيپوكامپ با مناطق حركتي گفتار بيانگر تأثير حافظة هيجاني بر روي برنامه
، 6 و شوارتر5؛ كندل1998، 4، من گان3، آيوري2 ؛ به نقل از گازانيگا2000اسكوارتز، (است 
، اعمال ر آميگدال و حافظة آشكار در هيپوكامپپردازش موازي حافظة ضمني د). 2000

اين اطّالعات از اين . )2003، 8 و داگ7دارل (كند ي را با رنگ هيجاني همراه ميحركتي خاص
كنند كه لكنت در نتيجة درون داد غيرعادي سيستم ليمبيك به مناطق مختلف  نظريه حمايت مي

 10مور). 1382، 9لوگان(افتد  اق مي حركتي مربوط به گفتار، اتّف-زير قشري و قشر حسي
هاي خود آسيب عملكردهاي حافظه در افراد مبتال  در پژوهش) 2004 (11و ونكاتاجري) 1982(

عالوه بر اين، در پژوهش هيتمن ). 1982؛ مور، 2004ونكاتاگيري، (به لكنت  را نشان دادند 

                                                 
1- Papez 
2- Gazzaniga, M. S. 
3- Ivery, R. B. 
4- Mangun, G. R. C. 
5- Kandel, R. 
6- Schwartz, H. M. 
7- Darrell, M. 
8- Dodge, M. A. 
9- Logan 
10- Moore, W. H. 
11- Venkatagiri, H. S. 
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 پردازش اطّالعات مشخّص شد در افراد مبتال به لكنت برخالف افراد عادي براي) 2004(
شود در حالي كه در افراد عادي نيمكرة غالب  زباني، نيمكرة راست نيمكرة غالب محسوب مي
عالوه بر اين نيمكرة راست ). 2004، 1هيتمن(براي پردازش اطّالعات زباني نيمكرة چپ است 

شود  هاي مثبت درگير مي هاي منفي و نيمكرة چپ در پردازش هيجان بيشتر در پردازش هيجان
  ).2001 2جورج(

  روش

 فرد مبتال به لكنت مراجعه 30ها شامل  آزمودني. اين پژوهش از نوع مورد ـ شاهدي است
گروه شاهد .  بودند1384هاي گفتار درماني تهران از مهر تا بهمن ماه سال  كننده به كلينيك

. زمايشي بود فرد عادي همتا از نظر سنّ، جنسيت، تحصيالت و دوزبانگي با گروه آ30شامل 
به منظور  3»تكميل كردن ريشه واژه«ها شامل آزمون  آوري داده ابزار پژوهش و روش جمع

نامة   براي سنجش حافظة آشكار و پرسش4»اي يادآوري نشانه«سنجش حافظة ضمني، آزمون 
براي دقّت در . شد براي سنجش ميزان اضطراب و افسردگي، مي) 5GHQ28(سالمت عمومي 

اعتبار و روايي آزمون ). 2002فورستر، (استفاده شد  DMDX6افزار ها از نرم ژهزمان اراية وا
در اين . هاي قبلي تعيين شد اي و آزمون تكميل كردن ريشه واژه در پژوهش يادآوري نشانه

  .به دست آمد% 75ها با استفاده از آلفاي كرونباخ  پژوهش اعتبار هر يك از آزمون
براي اين كه حافظة . شد مي از سوي هرآزمودني تكميل مينامة سالمت عمو در ابتدا پرسش

آشكار تأثيري روي حافظة ضمني نداشته باشد ابتدا آزمون تكميل كردن ريشه واژه و سپس 
ها  افزار به صورتي تنظيم گرديد كه هر كدام از واژه برنامة نرم. اي اجرا شد آزمون يادآوري نشانه

هاي مورد استفاده در  واژه. شد آزمودني نشان داده مي ثانيه روي صفحه نمايش به 3به مدت 
) 1375(هاي فرهنگي  هاي با بار عاطفي مورد استفاده در پژوهش ژوهش از فهرست واژه اين پ

                                                 
1- Hettman, R. 
2- George, J. 
3- Word stem completing test 
4- Cue  recall test 
5- General Hygiene Questionnaire(GHQ28) 
6- Dmaster - version 3 
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 واژه 30در آزمون تكميل كردن ريشه واژه ابتدا . انتخاب شد) 1992 (2 وهانت1برگرفته از دني
 واژه 10 واژه منفي و 10 واژه مثبت، 10شامل (ثي در سه گروه با بار عاطفي مثبت، منفي و خن

شد تا در زمان مشاهدة هر واژه، حرف اول و  به هر آزمودني ارايه و از او خواسته مي) خنثي
اي كه شامل حروف   واژه، برگه30اي يادداشت نمايد، پس از اراية  آخر آن واژه را روي برگه

شد تا هر حرف را با اولين واژة مناسبي   او خواسته ميها بود به آزمودني داده و از اول اين واژه
 واژه با بار عاطفي مثبت، 30اي نيز  در آزمون يادآوري نشانه. رسد تكميل كند كه به ذهنش مي
 ثانيه به 3هر كدام به مدت )  واژه خنثي10 واژه منفي و 10 واژه مثبت،10(منفي و خنثي 

هاي ارايه  شد تا واژه  اين مرحله از او خواسته ميپيش از شروع. شد آزمودني نشان داده مي
 واژه به منظور ايجاد فاصلة زماني بين مرحلة حفظ 30بعد از تمام شدن . شده را حفظ كند

شد تا آزمون شمارش معكوس  ها و مرحلة بازشناسي آنها از آزمودني خواسته مي كردن واژه
ها به آزمودني داده  ل حروف اول اين واژهاي شام سپس برگه.  را انجام دهد1 تا 100ارقام از 

هاي كاملي كه پيش از اين مشاهده  شد تا هر حرف را با استفاده از واژه شده و از او خواسته مي
هاي به يادآمده با بار عاطفي مثبت و منفي در دو آزمون  ميانگين تعداد واژه. كرده تكميل نمايد

ه واژه، بين گروه آزمودني  و شاهد مورد مقايسه اي و آزمون تكميل كردن ريش يادآوري نشانه
 t من ويتني، U ـ مستقلّ، tهاي آماري  هاي آماري  از آزمون براي تجزيه و تحليل. قرار گرفت

  .ـ زوجي و ويلكاكسون استفاده شد
  ها  يافته

ار بين هاي با بار عاطفي مثبت در آزمون حافظة آشك مقايسة ميانگين بازشناسي واژه: 1جدول شمارة  
  دو گروه

                             متغير   هاي با بار عاطفي مثبت واژه
  مقدار احتمال  انحراف معيار  ميانگين  گروه                    تعداد 

  95/1  33/6  30  لكنتي
  63/1  47/8  30  عادي

000/0  

                                                 
1- Denny, E. B. 
2- Hunt, R. 
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طفي مثبت را در اين هاي با بار عا بر اساس نتايج به دست آمده افراد مبتال به لكنت واژه
  ).1جدول شمارة ) (>P/05(كنند  داري كمتر از افراد عادي بازشناسي مي آزمون به طور معني

  در افراد مبتال به لكنت ها درآزمون حافظة آشكار مقايسة ميانگين بازشناسي واژه: 2جدول شمارة 
  مقدار احتمال  انحراف معيار  ميانگين  متغير

  21/1  67/7  نفيواژه هاي با بار عاطفي م

  95/1  33/6  واژه هاي با بار عاطفي مثبت
000/0  

  
اي نشان داد كه در مقايسة درون گروهي، افراد مبتال به  همچنين نتايج آزمون يادآوري نشانه

هاي با بار عاطفي مثبت  داري بيشتر از واژه هاي با بار عاطفي منفي را به طور معني لكنت، واژه
  ) .2جدول شمارة ) (>P/05(كنند  بازشناسي مي

 ها درآزمون حافظة ضمني در افراد مبتال به لكنت مقايسة ميانگين بازشناسي واژه: 3جدول شمارة 

  مقدار احتمال  انحراف معيار  ميانگين  متغير
  17/2  43/7  واژه هاي با بار عاطفي منفي
  60/1  90/4  واژه هاي با بار عاطفي مثبت

000/0  

  
زمون تكميل كردن ريشه واژه، در مقايسة درون گروهي نشان داد افراد عالوه بر اين، نتايج آ

هاي با بار عاطفي  داري بيشتر از واژه هاي با بار عاطفي منفي را به طور معني مبتال به لكنت واژه
 ).3جدول شمارة ) (>P/05(كنند  مثبت بازشناسي مي

ه لكنت به طور همچنين در نتايج اين پژوهش مشخّص شد اضطراب افراد مبتال ب
اما بين ميزان افسردگي افراد مبتال به لكنت  ،)=001/0P(داري بيشتر از افراد عادي است  معني

  .داري ديده نشد و عادي تفاوت معني
  گيري  نتيجه

 نشان داده شد افراد عادي نسبت به افراد 3 و 2 و 1هاي جداگانة  همان طور كه در جدول
در افراد . هاي با بار عاطفي مثبت و منفي رفتار متفاوتي داشتند مبتال به لكنت در پردازش واژه

همچنين بازشناسي . هاي با بار عاطفي مثبت در حافظة آشكار كمتر بازشناسي شد لكنتي، واژه



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 ٢٩

هاي با بار عاطفي منفي در حافظة آشكار و حافظة ضمني افراد مبتال به لكنت نيز  بيشتر واژه
هاي پيشين مبني بر اين كه افراد عادي براي  زارش، پژوهشبا توجه به اين گ. مشاهده شد

پردازش گفتار و زبان از نيمكرة چپ و افراد مبتال به لكنت به صورت غالب از نيمكرة راست 
عالوه بر اين نيمكرة راست ). 2004؛ پر، 1982مور، ) (1982، مور، 2004، 1پر(كنند  استفاده مي

در پردازش عواطف مثبت، نقش بيشتري دارد در پردازش عواطف منفي و نيمكرة چپ 
ها را به نقش متفاوت پردازش اطّالعات در  ، شايد بتوان علّت اين تفاوت)1997فوكوس، (

در كُلّ نتايج به دست آمده از اين پژوهش با . هاي مغزي افراد لكنتي و عادي نسبت داد نيمكره
هاي  اخت از جمله در پردازشمبتني بر نقش هيجان در هدايت شن) 1999(فرضيه داماسيو 

  ). 2000كندل و شوارتز، (زباني و گفتاري همخواني دارد 
داري بيشتر از افراد  همچنين در اين پژوهش، اضطراب افراد مبتال به لكنت، به طور معني

) 1383(و يادگاري ) 2004 (3آيريس) 2003 (2هاي آندرسون اين نتايج هم با يافته. عادي بود
پذيرتر، نگرش منفي و اضطراب بيشتر در افراد مبتال به  لق و خوي آسيبمبني بر وجود خ

براساس ). 1383؛ يادگاري، 2004؛ اريس، ازراتي، 2003آندرسون، (لكنت مطابقت دارد 
به . هاي افراد مبتال به لكنت است هاي اين پژوهشگران اضطراب به عنوان يكي از ويژگي يافته

و حافظه مشخّص شد كه خلق منفي مانند اضطراب در اين ترتيب با بررسي وضعيت خلق 
  .كند پردازش اطّالعات و عملكردهاي شناختي مانند حافظه اختالل ايجاد مي

  منابع
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