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 چكيده
هیا   درصید هخوینا   قییا   معرفی  م  ،هدف از پژوهش حاضر هدف:

سیجی  ن   هیا  روا  در کندکا  فارس  زبا  وگیاار  وژژگی    درست

دختر  387 ،بجیاددر اژن پژوهش مقطع  با الگن  پژوهش روش: است.

گیر  در دستر  زبا  با رو  نخننهزبانة فارس کژ سالة 6 تا 3و پسر 

درصیید مقیییا   ،گیییر بییرا  انییداز انتوییاش نییدند. ابییاار پییژوهش  

بند که رواژ  محتیناژ  ن   نزمن  تصنژر  واج   ،ها  درستهخونا 

  رسیید  نیجا  نجا  گفتار و زبا  و زبا نسیب نظرا به تأژید صاحب

به اختالالت واج  و بدو   تالبمنخرة مقیا  در دو گرو   ها:يافته .بند

 هیا  سیج  موت،یت، تفیاوت معجیادار دانیت.      هخچجین بیین گیرو    ن 

تنانید بیه وجینا     می   ها  درستدرصد هخونا ا  : مقیگيرينتيجه

کندکا  فارس  زبیا  در   تناناژ  ت،فظ ژک اباار روا و معتبر در بررس  

 امنر پژوهش  و بالیج  به کار گرفته نند.
 

، هیا  درسیت  درصد هخونا ، پاژاژ ارزژاب ، رواژ ،  كليدي: هايواژه

   نواژ  و واج ، اختالل نجاس واج
_______________________________________ 

 بوش دانشگا  و،نم بهاژست  و تنا  استادژار :نويسندة مسئول.1

 .گا  و،نم انسان  ومطالعات فرهجگ استاد پژوهش.2

 .پژوهشگا  مطالعات نمنز  و پرور  استادژار.3

 .بوش استاد دانشگا  و،نم بهاژست  و تنا .4
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Abstract 

Objective: This study aimed to introduce PCC 
scale in Persian speaking children and to investigate 
its validity and reliability. Methods: This cross- 
sectional, methodological study was conducted on 
387 monolingual Persian speaking boys and girls 
aged between 3-6 years The instrument for 
measuring PCC was Phonological Picture naming 
test which it's Content Validity Ratio (CVR) were 
assessed by Speech Language Pathologists and 
linguists. Results: Discriminative and construct 
validity was confirmed with a significant difference 
between PCC scores of Children with/without 
phonological disorders and different age groups 
Conclusion: The result of this study show that 
probably the PCC Scale is a reliable and valid 
instrument for evaluating articulation competence 
of Persian speaking children in the clinical settings 
and research projects.  
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 مقدمه

پیشرفت قابی  تنجیه در مباحیا بیالیج  مرهین       

  هییاالؤپاسییب بییه سیی از طرژیی  نجاسییاژ  اخییتالالت

 ژا هیر ن  یییا  اسیت    هامجشأ بیخار  دربارة بجیاد 

اجتخیاو  فیرد را تهدژید     و که سالمت جسخ ، روانی  

-بیین  دفتیر طبی  تعرژیت    .(1993)نراژبرگ، کجدم 

بجد  نقص، ناتنان  و مع،نلیت وابسیته بیه   قهالخ،،  طب

مت در مطالعات حینزة سیال   ،1سازما  بهدانت جهان 

و  3، نیاتنان  2نقیص  سه مؤلفه اساس  منرد تنجه است:

بجیا بیه    .(1994 ،)سیازما  بهدانیت جهیان    4مع،نلیت

)ختالالت تنلید  و  5دالژ  زژر اختالالت صدا  گفتار

هیا  نظیام سیالمت    ( جیا  ددددیه  6واج  دورا  رند

ننند و الزم است برا  رفع ژا کاهش ننها محسنش م 

ا  گفتیار ژیک نیاتنان     رژا  نند. اختالالت صدبرنامه

با هر نقص  که بیه وجیند نمید      د زژراننمحسنش م 

از نقص در ساختخا  نناتنمییک ژیا وخ،دیرد    د اوم بان

فیاژنلنژژک ژا روان  فیرد، مجییر بیه کیاهش تنانیاژ       

ت،فظ تعداد معیج  از صداها در ژک طیت سج  خیا   

فیرد مبیتال    7د. متعاقب اژن ناتنان ، وضنح گفتارننم 

ا  اسیت کیه ججبیة    نند. وضنح گفتیار مؤلفیه  کم م 

گییرد، بیا اژین    ارتباط  و اجتخاو  اختالل را در بر م 

تنضیییا اخییتالالت صییدا  گفتییار مشییخنل تعرژییت    

)نییراژبرگ و کناژتدنسیید ،  نینند مع،نلییت نیییا میی  

؛ نیراژبرگ، نسیتین، لین،یا،    1993؛ نراژبرگ، 1982

. نجاساژ  اختالالت ش( 1997مک سن،یج  و وژ،سن  

نیازمجد اباارها  روا و معتبر  است که بتنانجید ویالو    

کججید، در صینرت   تنصیت می  بر ن  که مسیر رند را 

وجند اختالل، نیدت ن  را نییا تعییین کججید. مییاا       

درصید اویالم    6نینع اختالالت صدا  گفتیار حیدود   

؛ هیینن و داد، 1995) محخیید و جاتییاژ ،  نیید  اسییت

مجطب  بر مطالعات، کندکا  دارا  اخیتالالت   (.2006

ا  بیا  صدا  گفتار به لحاظ اجتخاو ، نمنزن  و حرفه

تر مع،نلییت  اند. نجاساژ  هریه سرژعمناجهمشدالت  

بوشی   خدمات درمیان  و تینا    گفتار  به مجظنر ارا،ة

) گاژروت،  ها  قب  از مدرسه بسیار مهم استدر سال

؛ پیا،نل و  1994؛ ژژ،ن  و داد، 1987البرت و داژجسن، 

 (.2012ننربر ، 

 ،در مرور  بر مطالعات مرتبط با حنزة منرد بحا

)نراژبرگ، نستین، لن،یا، مک ند  دو مقیا  ژافت

که در مجابع از ننها  به ، الت( 1997سن،یج  و وژ،سن  

ها  گفتار و تعیین ندت وجنا  ناخص رند مهارت

ژد  مقیا  وضنح گفتار است و  :انداختالل نام برد 

. برا  ها  درستدرصد هخونا دوم  مقیا  

محاسبة ناخص وضنح گفتار معخنالً به درصد ک،خات 

نند که معیار  واضا در گفتار پینسته رجنع م 

نسبتاً ساد  و ذهج  است و در ن  تعداد صداها  خطا 

نراژبرگ، نستین، لن،یا، مک ) نندنخرد  نخ 

. نراژبرگ ، الت وش(1997سن،یج  و وژ،سن  

معتبر  برا  تعیین دارگیر  مقیا  وضنح را معیار ب

ند. و  بر دامیاا  و ندت اختالالت صدا  گفتار نخ 

ها  مدرر، ک،خات اژن اوتقاد است که در گن  داد 

تر تر و قاب  فهمخطا ت،فظ ند  به تدرژج واضا

ننند. متایرها  نوص گنژجد ، نجنند ، بافت، م 

ها  رسانة ارتباط  به طنر معجادار  با پیام و وژژگ 

لذا با مقیا  وضنح گفتار که  ،اندمتایر وضنح مرتبط

تنا  ندت نقص  ذهج  است نخ ژک معیار کامالً

؛ 1982)نراژبرگ و کناژتدنسد ، واج  را تعیین نخند

 (.1993نراژبرگ، 

 9تناناژ  تنلید  ناخص 8درست ها هخونا  درصد

ت،فظ  درستها  است که از طرژ  تقسیم هخونا 

نند. ها  ت،فظ ند  محاسبه م ند  بر ک  هخونا 

 اژن ناخص نوستین بار تنسط نراژبرگ و

ها  نخننة گفتار کناژتدنسد  و با استفاد  از داد 

 پینستة کندکا  مبتال به اختالل واج  به دست نمد

)نراژبرگ، نستین، لن،یا، مک سن،یج  و وژ،سن  

، در اژن رو  نزمننگر بعد از نجید  ، الت(1997

نخننه صدا  ضبط ند ، صداها  گفتار را در دو 

درصد جد. کبجد  م دسته درستو نا درستبوش 
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بر  درستها  از تقسیم هخونا  ها  درستهخونا 

- ت،فظ ند  ضرش درستو نا درستها  ک  هخونا 

گیر  از گفتار نند. اگریه نخننهدر صد محاسبه م 

گیر  از پینسته در بافت طبیع  بهترژن حالت نخننه

گفتار است لیدن از ننیا که اجرا  اژن رو  م،اومات  

است هخیشه و هخه جا مهیا  ط،بد که مخدنرا م 

درصد پژوهشگرا  به رو  محاسبة  ، لذانباند

ک،خه گیر  از گفتار تکبا نخننه ها  درستهخونا 

ها  هجیارژاب  نیا رو  نوردند. امروز  تعداد  از داد 

اسا  ژد  از اژن رو  تهیه و مجتشر ند  بر 

)نراژبرگ، نستین، لن،یا، مک سن،یج  و  استند 

، الت؛ نراژبرگ، گرابر و کناژتدنسد ، 1997وژ،سن  

1994.) 

( در ژک مطالعة مقطع  به 1987) گامن استن، 

در گفتار پینستة  ها  درستدرصد هخونا بررس  

 و اسدنکانگ ساله پرداخت. واتسن  2ژک کندک 

 3 تا 2کندک  12 ها  درستدرصد هخونا ( 1997)

ز گفتار گیر  اساله را در ژک مطالعة طنل  با نخننه

با نزمن  تصنژر  واج  تک  2009پینسته و در سال 

سالگ  منرد بررس  قرار دادند.  3تا  2ک،خه از 

 ،( در مطالعة مشابه 2001) وارژجگ، فیشر و اتدین

-سال را با ژک نزمن  تک 8تا  5/3کندک  299گفتار 

ک،خه بررس  کردند و نتییة مشابه  را گاار  کردند. 

ها  درصد هخونا ع  خند پنالک در مطالعة مقط

ساله با هر ژک  6ماهه تا  18کندک  165را در  درست

ک،خه و گفتار پینسته بررس  کرد. از دو رو  تک

کندک  354( گفتار 2002لئند )جیخا، وندور  و مک

 684( 2003با  )سال و داد، ه،م، هنن و کرا  8 تا 3

سال را در مطالعات  مقطع  با  8تا  3کندک 

 ک،خه به بررس  گذانتجد.   تکهانزمن 

نژد که وقت  گننه برم از میخنع اژن مطالعات اژن

درصد از  70حدود  ،رسدکندک به دو سالگ  م 

کجد. ت،فظ م  درستها  زبا  مادر  را هخونا 

درصد  ،با افااژش سنکه نند هخچجین مالحظه م 

ژابد. جیخا و د  صعند  م رون ها  درستهخونا 

 ها  درستدرصد هخونا بین  که اندداد  نشا  پارت

گیر  تفاوت ها  موت،ت نخننهمحاسبه ند  با رو 

زمان  که  ها  درستدرصد هخونا وجند دارد. مثالً 

ها  درصد هخونا اند باالتر از ها تک هیاژ واژ 

در  (.2002) جیخا،هیاژ  است ها  یجدواژ  درست

لید  و رند ها  تنزبا  فارس  گریه دربارة مهارت

لیدن  است، هاژ  صنرت گرفتهنواژ  و واج  پژوهش

ا  ژافت نشد که با مقیاس  روا و معتبر، روند مطالعه

ها ژا ندت اختالالت صدا  گفتار را رند هخونا 

 باند. بررس  کرد 

که پژوهش و ننیا، ازتر ذکر ندگننه که پیشهخا 

اقدامات  نجاس  گفتار و زبا  نیازمجد درما  در نسیب

است که ط  ن  بند و نبند اختالل ارتباط  هخچجین 

 ندت و میاا  اختالالت ارتباط  تعیین نند

؛  1993؛ نراژبرگ، 1982)نراژبرگ و کناژتدنسد ،

نراژبرگ، نستین، لن،یا، مک سن،یج  و وژ،سن  

ها  نواژ  و پژوهش در حنزة مهارت ، الت(1997

و واج  نیا  واج ِ طبیع  ژا دارا  اختالل نواژ 

نیازمجد اباارهاژ  است که به وسی،ة ن  بتنا  ت،فظ 

)نراژبرگ و کناژتدنسد ، صداها  گفتار  را سجیید

یجین اباارهاژ  باژد (. 2008و ثرژتا،  لئند؛ مک1982

سجی  نجاخت  مجاسب و به لحاظ روا به لحاظ زبا 

،الت و 1984 )مک کال  و سنژشر، روا و معتبر بانجد

رگ، نستین، لن،یا، مک سن،یج  و وژ،سن  ش؛ نراژب

. با تنجه (2006، الت؛ پجا، اسپنلدژجگ و پالنته، 1997

ها  هجیارژاب  ند  در زبا  به ضرورت تهیة داد 

ها  رند فارس  به وجنا  معیار  برا  تعیین مجحج 

طبیع  نواژ  و واج  و با تنجه به نبند مقیاس  روا و 

هاژ  در زبا  داد  معتبر برا  دستیاب  به یجین

فارس ، در قالب طرح  پژوهش ، میخنوة ارزژاب  

تشویص  نواژ  و واج  برا  کندکا  فارس  زبا  

ها  درصد هخونا   ند. مقیا  اوتبارسجیتهیه و 

ها  حاص  از اژن طرح ژد  از مقیا  ،درست

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

13
92

.1
3.

4.
5.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1392.13.4.5.3
http://joec.ir/article-1-194-fa.html


 1392 ،4هشمار ،سيزدهم سال/ یاستثناي كودكاننامه فصل
___________________________________________________________________________________________ 

48 

ها  یهبه لحاظ نظر  فرضپژوهش  بند  است. 

 نند:ه م پژوهش حاضر در منارد ذژ  خالص

   از نزمن   ها  درستدرصد هخونا مقیا

  از رواژ  محتناژ  برخنردار است.تصنژر  واج  

   از نزمن   ها  درستدرصد هخونا مقیا

 تصنژر  واج  از رواژ  افتراق  برخنردار است. 

   از نزمن   ها  درستدرصد هخونا مقیا

 تصنژر  واج  از رواژ  ساز  برخنردار است. 

 ها  درست از پاژاژ  )ثبات( د هخونا مقیا  درص

 زمان  برخنردار است.

  ها  درست از پاژاژ  )ثبات( مقیا  درصد هخونا

 محتناژ  برخنردار است.

 روش 

تح،ی،ی  از   -پژوهش حاضر ژیک مطالعیة تنصییف    

 . اوتبارسجی  است ننع اباارساز  و

 هاكنندهشركت

 3دختر و پسر  387  اژن پژوهش هاکججد نرکت

سالة تک زبانة فارس  زبا  بندند که در بازة زمان   6 تا

-ها  واقع در نخالدر مهدکندک 1391تیر تا نذرما  

ضیر  نیهردار ( حا  3و 2و 1درش نهر تهرا  )مجاط  

دستر  با احتخال  و درگیر  دیربند  و با رو  نخننه

رواژت معیارها  ورود و خروج که در ادامه خناهد نمد 

. نیاژا  ذکیر اسیت انتویاش گیرو       وارد پژوهش ندند

اکثر افیراد مبیتال   سج  منرد نظر از ن  جهت است که 

هیا  گفتیار   ا به درمانگبه اختالالت صدا  گفتار  که 

-اژن گرو  سج  را نام  می   کججد،و زبا  مراجعه م 

ا  در اژین طییت   ننند و هر گننه تشویص و مداخ،یه 

،  تناند پیامدها  مجفی  اجتخیاو  و تحصیی   سج  م 

) داد، هیینن،  اخییتالالت گفتییار و زبییا  را کجتییرل کجیید

بیا  و داد،  ؛ هنلم، کرا 2002، هنلم و اُزِ ، با کرا 

 نید  می وارد پژوهش  کندک  ،در اژن مطالعه (.2007

سیالمت مهید    اطالویات مجیدرج در پرونیدة    بجا بیر که 

نامه اطالوات فرد  که تنسیط والیدژن   کندک، پرسش

نیجا   ب  و ارزژیاب  نسییب  ند، گاار  مر متدخی  

 ةمحیدود گفتار و زبا ، حا،ا نراژط زژر بیند: الیت( در   

میا  تخیام( بانید. ش( از     72تیا   36سال ) 6تا  3سج  

ا  کیه در  سالمت ذهن و روا  برخنردار باند به گننیه 

  نزمیننگر  هیا دسیتنرالعخ  مدت اجرا  نزمن  بتناند 

رکتی   ها  نزمن  ح)نامید ، تق،ید کرد ، اجرا  گنژه

دهان ( را پ  بگیرد و اجیرا کجید. ج( نیجناژ  هیر دو     

طبیع  باند. د( تیک زبانیه و فارسی  زبیا       و  گن 

زبا  اول خانناد  بانید.  ( والیدژن و     ،بند  و فارس 

پژوهش را پرکیرد  بانیجد.  (    نامه ورود بهژترضافرم 

 .  ندانته باندگفتاردرمان   ةسابق

ار و زبا  و مشیاهدة  نجا  گفتارزژاب  نسیب بجا بر

نید:  هر ژک از منارد ذژ  کندک از مطالعه حذف می  

ا  تیرمیم  یهیر   -هیا  دهیان    ناهجیارالت( ابتال به 

نشد  )مانجد نداف کام(، ش( ابتال به کیم نیجناژ ، ج(   

 زبییا  فارسیی ، زبییا  دوم کییندک بانیید، د( ابییتال بییه 

صدمات ماا  ژا اختالالت بیارز  اختالالت کرومنزوم ، 

از جخ،ه تشجج صرع و اتیسم،  ( وجیند   نجاخت  وصب

هیا   یبنسا  از ضربه به سر ژا هر دلی،  که تارژوچه

ته باند. نیاژا  ذکیر اسیت    ندژد به سر را در پ  دان

تر ند  به تنزژع طبیع  اختالالت صدا  ژکناد برا 

هیی  معییار خروجی  از     ،گفتار در نخننة منرد بررسی  

)پجیا،   فتار  اوخیال نشید  نظر ابتال به اختالل صدا  گ

  (.2006اسپنلدژجگ و پالنته، 

 ابزار 

اباارها  به کار رفته در اژن پژوهش منارد ذژ  را 

نامة اطالوات فرد  کندکا ، ند: پرسشنام  م 

ها  درست، نزمن  برگة محاسبة درصد هخونا 

صنت دژییتال دستگا  ضبط، 10تصنژر  واج 

 SPSS13 افاار نمار  ، نرم12، راژانة رومیا 11ا حرفه

 نانادهم.  نسوة

 ،ها در نزمن  تصنژر  واج  نامبرد تعداد ک  هخونا 

هخونا  است. با مبجا قرار داد  اژین ویدد پاژیه،     177

 مطییاب  رونیی  کییه در  هییا  درسییتدرصیید هخویینا 

 نمد  قاب  محاسبه است.  1جدول 
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 هاي درست. روش محاسبه درصد همخوان1جدول
هاي درصد همخوان هاي محاسبةمؤلفه

 درست

 مقادير كمی

ها  هدف ک  هخونا 

 در نزمن  واج 
(C) 177 

هاژ  که ت،فظ هخونا 

 اندنشد 
(a)  

هیییا  کییی  هخوییینا 

درست و نادرست ت،فظ 

 ند 

- (a) = (b) 177  

هیییاژ  کیییه هخوییینا 

 اندنادرست ت،فظ ند 
(c)  

هیییا  کییی  هخوییینا 

   درست ت،فظ ند 

(b) - (c) = (d)  

 PCC= 

(d)÷(b)×100 
 

 هاي زبانی روش گردآوري داده

ها  زبان  گیر  زبان  جهت دستیاب  به داد نخننه

منرد نیاز در مح  مهدکندک با رواژت منازژن اخالق  

و کسب مینز رسخ  از سازما  بهاژست  استا  تهرا  

ند. زما  مراجعه به مهد )از و مدژرا  مهدها انیام م 

فهرست کندکان  که حا،ا نراژط نظر روز و ساوت( و 

. ند  بندنرکت در پژوهش بندند از قب  تجظیم 

گیر  زبان  در مح  مهد و در اتاق  که مدژر نخننه

ند. در  ممهد برا  نزمن  اختصا  داد  بند انیام 

اتاق نزمن  در مح،  که ند  محد امدا  خناسته 

  صداولحاظ ننر، سرماژش و گرماژش و سر نرام و به

محیط  مجاسب باند. قب  از اجرا  نزمن ، ابتدا 

ند، نزمننگر ا  دوستانه با کندک برقرار م رابطه

هر گرفت و به دنبال اجرا   مروبرو  کندک قرار 

کندک را  ،یت با واکجش مجاسب رفتار  و کالم تد،

کرد. صدا  کندک تنسط  متشنژ  به ادامة نزمن  

ا  نزمننگر هخام ند وصنت ضبط م دستگا  ضبط

برونداد کالم  کندک از واژة منرد نظر  کرد تال  م 

نوانگار  کجد. مرور صداها  ضبط در هخا  لحظه را 

، در هخا  روز صنرت هخاما ند  و کجترل نوانگار  

بسته به میاا  هخدار  و انیام نزمن  گرفت.  م

دقیقه طنل 15 تا 10 سطا تحخ  کندکا ، حدود

ة نثار خستگ  در یهرة هدمشاکشید. در صنرت م 

نزمن  قطع و در ج،سة دژگر  در هخا  روز  ،کندک

ند. در پاژا  فراژجد اجرا به هر نزمندن  پ  گرفته م 

ند. طب  تعهد  که نزمننگر جاژا  داد  م  ژک

نتاژج نزمن  هخة کندکا   ،داد  بندهجگام کسب اجاز  

ند و در صنرت  مبه ند  کتب  به مدژر مهد ابالغ 

خاژ ، والدژن والقخجد از ژک ج،سه مشاورة راژگا  ت

 ندند.  ممجد بهر 
درصیید مقيییاس  پايییايیروش بررسییی روايییی و  

 هاي درستهمخوان
ژ  است هاژد  از مقیا  ها  درستدرصد هخونا 

گفتار  حاص  از نزمن   تنا  با نخننةکه ن  را م 

اژن نزمن   پاژاژ تصنژر  واج  محاسبه کرد. رواژ  و 

تر با هدف تهیة میخنوة در قالب پژوهش  گسترد 

 ارزژاب  تشویص  نواژ  و واج  بررس  ند.

تفاوت نخرة مقیا  در  رواژ  سازة مقیا  با مقاژسة

ج  با و بدو  اختالل وا دارا  اختالل واج دو گرو  

صدا  اژن بوش در  نزمن  ت  مستق  محاسبه ند.

ار و نجا  گفتتنسط سه نسیبکندک  30ضبط ندة 

، با رون  متفاوت از نزمن  واج  منرد میرشزبا  

منرد تشویص قرار گرفت و استفاد  در اژن مطالعه، 

کندکا  منرد نظر بر اژن اسا  در دو گرو  طبیع  و 

 بجد  ندند.دارا  اختالل طبقه

 14زمان  بررس  ثباتمقیا  به دو رو   پاژاژ 

اجرا   هفته بعد از 2بازنزمن  در ط  ژک تا  -)نزمن 

گذار  بار نخر  )دو 15محتناژ  بررس  ثباتاول( و 

تق ( صنرت پذژرفت. به اژن تنسط دو ارزژاش مس

نجا  گفتار و زبا  مستق  از تیم مجظنر دو نسیب

تحقی  جهت نواننژس  و تح،ی  کخّ  نمنز  دژدند و 

درصد  برا  نواننژس ِ  100پس از احراز هخبستگ  

نخننه صداها  ضبط ند ، به وجنا  ارزژاش برا  

 گذار  میدد انتواش ندند.نخر 

 روش تحليل

ها با طباق ژا ودم انطباق تنزژع داد برا  تعیین ان

و  16اسخیرننف -تنزژع نرمال از نزمن  کنلخنگراف

، برا  تعیین ضرژب هخبستگ  دو بار 17نافیرو وژ،ک
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اجرا از نزمن  پیرسن  ژا اسپیرمن، برا  تعیین 

، 18ا تدرارپذژر  نسب  از ضرژب هخسان  درو  طبقه

طا  برا  تعیین تدرارپذژر  مط،  از محاسبة خ

و برا  تعیین دقت نزمن  از  19گیر معیار انداز 

استفاد  ند. ضرژب هخبستگ  بین  20ضرژب تاییرات

ارتباط  49/0تا  26/0هخبستگ  اندک،  25/0صفر تا 

 89/0تا  70/0ارتباط متنسط،  69/0تا  50/0ضعیت، 

هخبستگ  بسیار زژاد  00/1تا  90/0هخبستگ  زژاد و 

 دهد.را نشا  م 

 اهيافته

دختر و پسر با میانگین  387 ،در اژن پژوهش

ها  با احراز مالک 53/ما 7روز   10/ما 1سجیروز

ها  وژژگ  2ورود و خروج وارد پژوهش ندند. جدول 

 دهد. خت  نخننة منرد بررس  را نشا  م نجاجخعیت
 شناختی نمونة مورد بررسیهاي جمعيتويژگی .2 جدول

گروه 

 سنی

ميانگين )روز/  تعداد

 ماه(

انحراف معيار 

 )روز/ ماه(

 درصد

 51/15 9/1 3/39 60 ما 41تا36

 18/21 5/1 6/45 82 ما 47تا42

 50/15 6/1 3/51 60 ما 53تا48

 57/17 7/1 3/57 68 ما 59تا54

 76/15 7/1 5/63 61 ما 67تا62

 48/14 2/2 3/69 56 ما 72تا68

 100 1/10 7/53 387 جخع

 روايی

ررس  رواژ  محتناژ  نزمن  تصنژر  واج ، در ب

درصد  7/99، امتیاز ها  درستدرصد هخونا مقیا  

را برا  رواژ  محتناژ  احراز کرد. بررس  رواژ  سازة 

مقیا  به دو رو  صنرت پذژرفت. نوست مقاژسة 

میاا  مقیا  در دو گرو  مبتال به اختالل واج  و 

درصد رة بدو  اختالل واج  که در اژن مطالعه نخ

در دو گرو  ذکر ند  تفاوت  ها  درستهخونا 

،  df  ،001/0>p=29معجادار نمار  نشا  داد )

202/4=t .) 

نناهد تأژیدکججدة رواژ   ،در بوش دژگر از بررس 

ها  درصد هخونا ساز ، رابطة سن با میاا  ناخص 

منرد بررس  قرار گرفت. به دلی  ودم انطباق  درست

با تنزژع نرمال از نزمن  ناپارامتر  ها  سن تنزژع داد 

 کروسدال والیس استفاد  ند.
در  هاي درستدرصد همخوانمقايسه ميانگين . 3جدول

 هاي سنی مختلفگروه

 آماره

 سنیهايگروه
 بر حسب سال

 ميانگين تعداد
انحراف 

 معيار

فاصله  95%
 اطمينان

حد 
 پايين

 حد باال

 20/90 76/85 21/8 98/87 55 ساله5/3تا3

 98/91 23/88 00/7 11/90 77 ساله4تا5/3

 26/92 97/88 25/7 62/90 56 ساله5/4تا4

 21/95 05/91 53/8 13/93 67 ساله 5تا5/4

 10/96 18/92 66/7 14/94 61 ساله 5/5تا5

 58/95 56/93 62/3 57/94 52 ساله6تا5/5

 p  ،5=df<05/0، 2=نمارة خ 84/61

حیاک  از   2خی   میارة و ن 3ها  جیدول  مالحظة ژافته

در نیش   هیا  درسیت  درصد هخوینا  تفاوت معجادار 

درصد میانگین  1گرو  سج  منرد بررس  است. نخندار 

هیا  سیج  موت،یت    را در گیرو   ها  درسیت هخونا 

بیا   ،نیند گننه که مالحظه م هخا تصنژر کرد  است. 

 هیا  درسیت  درصد هخوینا  افااژش سن میاا  نخرة 

سیاله در   3ا  کیه کندکیا    ننهبه گ است، فاون  ژافته

ساله بیشترژن مییاا    6اژن مطالعه کخترژن و کندکا  

 اند.را احراز کرد  ها  درستدرصد هخونا 

 

 

 

 

 

 

 

 
در  هاي درستدرصد همخوان: مقايسة ميانگين 1نمودار 

 هاي سنی مختلفگروه

 پايايی
بازنزمن ،  -مقیا  به رو  نزمن  پاژاژ جهت برنورد 

ه والدژن ننها رضاژت خند را بیرا  دو بیار   کندک ک 52
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گیر  اوالم کرد  بندند به طینر تصیادف  از بیین    نخننه
از  %9/12کیی  افییراد میینرد بررسیی  انتوییاش نییدند ) 

ما (. فاص،ة زمیان    3/53ها  با میانگین سج  نزمندن 
هفتیه بیند. بیه دلیی       2 تیا  1بین دو اجیرا  نزمین    

 ها  درستنا درصد هخومشاهدة تفاوت در میانگین 
ها مقاژسه ندند. به دلی  ویدم  در دو بار اجرا، میانگین
هییا بییا تنزژییع نرمییال از نزمیین    انطبییاق تنزژییع داد 

نتاژج اژن  4ناپارامتر  وژ،داگسن  استفاد  ند. جدول 
 بررس  را به نخاژش گذانته است.

 درستهايدرصدهمخوانمقياسزمانیثباتبررسینتايج.4جدول

 آمارة

 مقياس

اجراي 

 اول

 ميانگين

)انحراف 

 معيار(

اجراي 

 دوم

 ميانگين

)انحراف 

 معيار(

 در z آمارة

 آزمون

 ويلكاگسون

)مقدار 

 احتمال(

ميانگين 

 هارتبه

درصد 

هاي همخوان

 درست

75/91 
(61/7) 

93/91 
(45/4) 

636/1- 
(102/0) 

78/28 

بررس  هخبستگ  نتاژج دو بار اجرا  نزمن  واج  
درصد هخونانها  ط،نش ناخص نشا  از هخبستگ  م

 ،5بازنزمن  دانت. سطر اول جدول  -در نزمن  درست
 ها  اژن بررس  را گاار  کرد  است.ژافته
 70 بررس  ثبات محتناژ ، صدا  ضبط ندةجهت 

ما (  54/ 1با میانگین سج   %6/18نفر از کندکا  )
تنسط دو نزمننگر مستق  میدداً نوانگار  و تح،ی  

گاار  ند  است  5بررس  در جدول  ند. نتاژج اژن
مط،نش و بسیار مط،نش نتاژج که نشا  از هخبستگ  

 گذار  دارد. در دو بار نخر 
هاي درصد همخواننتايج بررسی همبستگی مقياس  .5جدول

 گذاريبازآزمون و دوبارنمره در آزمون درست

 آمارة

 مقياس

ضريب 

همبستگی 

 اسپيرمن
 )مقداراحتمال(

همسانی 

درون 

 ايهطبق
)مقدار 
 احتمال(

خطاي معيار 

 گيرياندازه

ضريب 

 غييراتت

 -آزمون

 بازآزمون

804/0 
(00/0) 

755/0 
(000/0) 

7/2 08/0 

-دوبار نمره

 گذاري

847/0 
(000/0) 

907/0 
(000/0) 

4/1 08/0 

 و نتيجه گيري بحث
-درصد هخونا معرف  مقیا   ،حاضر هدف مطالعة

رند  ها به وجنا  ژد  از ناخص ها  درست

-ها  روا ها  نواژ  واج  و گاار  وژژگ مهارت

 سجی  ن  بند. 
درصد مقیا  ننه که نتاژج ارا،ه ند  نشا  داد، گهخا 

به لحاظ محتناژ  از رواژ   ها  درستهخونا 
(. نناهد مؤژد <CVR%99مجاسب برخنردار است )
میاا  مقیا  منرد نظر در که رواژ  ساز  نشا  داد 

و بدو  اختالل واج   اختالل واج دارا  دو گرو  
از حداژت (. اژن نتییه P<001/0تفاوت معجادار دارد )

دارد  ها  درستدرصد هخونا مقیا  رواژ  افتراق  
به وجنا  مقیاس  از ن  بتنا   که رسدو به نظر م 

برا  نجاساژ  افراد مبتال به اختالل واج  استفاد  
به وبارت  ،کرد. میاا  مقیا  با سن هخبستگ  دارد

ها  درصد هخونا دژگر با افااژش سن بر میاا  
(. نتاژج 1و نخندار 3نند )جدولافاود  م  درست

مشاهد  ند  دربارة هخبستگ  بین سن با میاا  
ا مطالعات استن،  گامن  ب ها  درستدرصد هخونا 

(، واتسن  و اسدنکانک 1988) (، پا  و اژجگرام1987)
(، جیخا، 2001اتدین )(، وارژجگ، فیشر و 1997)

-( هم2008) و داد (، گرچ2001وندور  و مک لئند )

 .سن است
ها، نشا  از تدرارپذژر  نگاه  به ژافته پاژاژ به لحاظ 

 4باز نزمن  دارد. نگاه  به نتاژج جدول -نتاژج نزمن 
 ه در دو بار اجرا  نزمن  در فاص،ةحاک  از ن  است ک

دوم مقدار میانگین  هفته اگریه در ننبت 2 تا 1زمان  
اندک  بیشتر ند  اما  ها  درستدرصد هخونا 

تفاوت معجادار نمار  اژیاد ندرد  است. مالحظة 
 دهد( نشا  م 5ضراژب هخبستگ  )سطر اول جدول 

نزمن  از ضرژب هخبستگ ، تدرارپذژر  نسب ،  که
تدرارپذژر  مط،  و دقت مجاسب  )ضرژب تاییرات( 

ها نشا  از ر است. اژن ژافتهدر دو بار اجرا برخنردا
 ها  درستدرصد هخونا ثبات زمان  مط،نش مقیا  

در مطالعة حاضر دارد. ثبات زمان  نتاژج حاص  از 
با  و وهش حاضر با مطالعة داد، هنن، هُ،م، کرا پژ
 -ننا  تدرارپذژر  نزمن  .( مناف  است2003) اُزِ 

د  و بازنزمن  را از طرژ  نزمن  نمار  پیرسن  سجیی
 اند. گاار  کرد  p ،9/0=r <001/0میاا  ن  را 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

13
92

.1
3.

4.
5.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1392.13.4.5.3
http://joec.ir/article-1-194-fa.html


 1392 ،4هشمار ،سيزدهم سال/ یاستثناي كودكاننامه فصل
___________________________________________________________________________________________ 

52 

از  ها  درستدرصد هخونا ثبات محتناژ  مقیا  
گذار  تنسط دو ارزژاش مستق  طرژ  دوبار نخر 

(. نگاه  به ضراژب 5برنورد ند )سطر دوم، جدول
هخبستگ  و تدرارپذژر  )نسب  و مط، ( و دقت در 

بسیار مط،نش نشا  از نتاژج مط،نش و  ،اژن بررس 
. ثبات محتناژ  نتاژج حاص  داردمقیا  منرد مطالعه 

با  و داد، هنن، هُ،م، کرا از پژوهش حاضر با مطالعة 
-نخر باردوپذژر  سن است. ننا  تدرار( هم2003) اُزِ 

را از طرژ  نزمن  نمار  پیرسن  سجیید  و  گذار 

اند. گاار  کرد  p،886/0=r <001/0میاا  ن  را 
  جهت است که دو ارزژاش ز  بالیج  اژن ژافته از نار

که وضن تیم تحقی  و درگیر امر حال مستق  در
اند با هخبستگ  باال و تدرارپذژر  پژوهش نبند 

ده  نخننة ضبط ند  را نوانگار  و نخر  ،مط،نش

تناند اژن باند که اوالً اند. مفهنم اژن نتییه م کرد 
 21اجرا و وخ،  بند اباار از وژژگ  سادگ  در 

ده اگر به هر دلی،  مث  اژجدوم  برخنردار است و
ها  کندک نتنا  اژط حاکم بر اتاق درما  ژا وژژگ نر

 کرد،ثبت و نوانگار   طنر هخاما گفتار کندک را به

 ها  ضبط ند  اتدا نخند. تنا  به داد م 

-درصد هخونا مقیا   ،حاضر بر اسا  نتاژج مطالعة

روا و معتبر تناند به وجنا  ژک ناخص  م ها  درست

مت و امنر بالیج  جهت سال ها  حنزةدر پژوهش

واج  در  و ها  نواژ تنصیت رند مهارت بررس  و

اختالالت  به کندکا  طبیع  و نجاساژ  افراد مبتال

 د. در حال حاضر نتاژجصدا  گفتار به کار گرفته نن

زبا  فارس   سالة 6 تا 3اژن مطالعه در کندکا  

مطالعه در حیم  انیام قاب  تعخیم است.  تهران

ها  ر در سطا استان  و م،  برا  لهیهتگسترد 

ها  هجیارژاب  ژاب  به داد و دست موت،ت فارس 

  گردد.پیشجهاد م  ند 
*اين مقاله مستخرج از رسالة دكتري نويسندة مسئول در 

و  است كه در دانشگاه علوم بهزيستیرشتة گفتاردرمانی 
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1)International Classification of Impairment, 

Disabilities, and Handicaps - ICDIH  

2) defect 

3)disability 

4)handicap 

5)Speech Sound Disorders 
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Disorders 

7) Speech intelligibility  

8) Percent Consonant Correct (PCC) 

9)Articulation Competence Index (ACI) 
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12) Sony (model: VAIO) 

13) The Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) 

14) Temporal Stability 
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