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  دهيچک
ن کودکان يزبان در ب اختالالت گفتار و نيترعياز شا يناروان :نه و هدفيزم

ا يتم گفتار و ير يزيربرنامه د،يسرعت در تول ،تداوم هر گونه اختالل در. است
شناسي علت. خواهد شد يبه نام ناروان يادهيجاد پدين عوامل باعث اياز ا يبيترک

 يبررس ،ن مقالهيهدف از نگارش ا .ده استيچيار پيبس نامشخص و ،ن اختالليا
  .استه دوم دبستان شهرستان اهواز يدر کودکان پا يوع ناروانيش
 ۱۳۸۸ بوده و در سال يمقطع - يفين پژوهش به شکل توصيا :يروش بررس 

به روش ) دوم دبستان(ساله  ۸کودک نفر  ۲۰۰ ، تعداداجرا شده است که در آن
خته و گفتار يگفتار خودانگ ق خواندن متن،يانتخاب شدند و از طر ،ساده يتصادف

- ق نرمياز طر ،آمده به دست يهاسپس داده .قرار گرفتند يمورد بررس يفيتوص
 يمورد بررس ،هاي توصيفي و آزمون تي مستقلشاخص ،SPSS يافزار آمار
   .ندقرار گرفت

 .بودندنفر دختر  ۱۰۰نفر پسر و  ۱۰۰ ،)نفر ۲۰۰( هااز تعداد کل نمونه :هاافتهي
 .استدرصد  ۵/۴ ،هادر کل نمونه يزان ناروانيم که آمده نشان داد به دستج ينتا

کدام از هيچ در درصد مشابهي را نشان داد و  ،همچنين ميزان اختالل لکنت
 ۵در جنس مذکر  يزان ناروانيم .مشاهده نشد ييگو شانيپراختالل  هانمونه

  .آمد به دستدرصد  ۴ مؤنثدر جنس  درصد و
 )در کل نمونه يدرصد ناروان ۵/۴(ن پژوهشيااز دست آمده هب ةجينت :يريگجهينت

در شهر تهران و  ۱۳۸۰رخوارگاه آمنه در سال يش پژوهش ازآمده  دستهبج يبا نتا
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  مقدمه
 يارتباط يهان راهيترينين و عيتراز مهم يکي ،گفتار

ن در يالبته ا .ش استرامونيط پيکودک با مح يو خودابزار
ر يمانند گفتار سا و ،يعيطب ،ن گفتارياست که ا يصورت

 که دارد يمختلف يهاجنبه ،گفتار .)۱(همساالن کودک باشد
 بودن و روان ديتول د،يتشد ،يتنفس، آواساز :اند ازعبارت
آن و منظور از  يعيگفتار طب يهايژگياز و يکيگفتار 

 يسالست و فصاحت گفتار است و شامل عوامل ساختار
هر  .باشديتم مير د ويسهولت در تول سرعت، :رينظ يمهم

تم ير ،يزيربرنامه د،يسرعت در تول گونه اختالل در تداوم،
به  يادهيجاد پديباعث ا ،ن عواملياز ا يبيا ترکيو  يگفتار

هرگونه از هم گر، يد به عبارت .خواهد شد ينام ناروان
 يمنجر به ناروان ،گفتار يعيان طبيجر يو آشفتگ يختگيگس

-يم ميتقس يعيک و طبيپاتولوژبه دو دستة  يناروان .گردديم
. است ييگوشانيپرشامل لکنت آن ک يپاتولوژنوع که  شود

، ن مقالهيدر ا يمورد بررس يناروان همراه يرفتارهاانواع 
  .)۲( باشنديم تنش و ، مکثييگودهير، کشيگ تکرار، :شامل

 يهابشر به زمان يدر زندگ يدرمانلکنت ةخچيتار
ها ذهن انسان را به خود قرن يلکنت برا .گردديباز م ،دور

ز به همان ينآن درمان  يد تالش برايترديمشغول ساخته و ب
 ،انجام شده يطبق برآوردها .ده استکراندازه بشر را گرفتار 

درصد  ۷/۰از هاي دبيرستاني در جمعيتوع لکنت يزان شيم
که با توجه به هرم رشد  .استدرصد  ۵/۵ا يدرصد  ۱/۲تا 

 آن وع و درمانيشزان يم يبررس ت شناخت،ياهم ،تيجمع
  .)۳( شوديدو چندان م

ه ين کودکان پاين اختالل در بيا وعيشزان ياز م يآگاه
 ةيتواند عالوه بر تهيم ،نهين زميق در ايو آمار دقدوم 

و  يهر موضوع علم ةکه الزم ياطالعات آماراز  يامجموعه
 يفيو ک يسطح کم از يآگاه شياست و باعث افزا يپژوهش

ن يو درمانگران ا النمسئو يآگاهش ي، سبب افزاشوديآن م
 ن اختالليا يکند تا با افراد دارايکمک مآنها  بهاختالل شده 

عالوه  ،وعيش ين بررسيهمچن. داشته باشند يبرخورد مناسب
تواند يم ه،اختالل در جامعن يا ين شدت و گستردگييبر تع

به کار  ،زودهنگام ةمداخل ير الزم برايتداباتخاذ در جهت 
  .)۴( گرفته شود

 ۱۰۴۰ يسال به بررسدو  يط ۲۰۰۰در سال منسون 
وع لکنت را يزان شيم و در دانمارک پرداخت انکودکنفر از 

ر سال و همکاران د ينسکيزردو .)۵( کردبرآورد درصد  ۹/۴
وجود لکنت مربوط به  يهادادهل يه و تحليبه تجز ۲۰۰۷
وع لکنت يش .پرداختند يسه و چهار سالگ ن دو،يدر سنزبان 
گروه  انيدر مزبان زان بروز لکنت يم و درصد ۱-۳ن يبزبان 

با زبان وع لکنت يش .)۴( درصد بود ۷يمورد بررس يسن
قرار  يمورد بررس يمختلف يهادر پژوهش ،ک جنسيتفک

در زبان ان به لکنت يشتر بودن تعداد مبتاليب .گرفته است
در سال  يريايتوسط امبروز و  ،نسبت به دختران ،پسران
ش يد که با افزادادنن گزارش يآنها همچن .ديد گردييتا ۲۰۰۵

 يقيتحق در .)۶(شوديم شتريب يکم يتين تفاوت جنسيا سن،
وع لکنت يدر مورد ش )۲۰۰۷( و همکاران که توسط پروکتور

لکنت وع يزان شيم ،شدساله انجام  ۵تا  ۲در کودکان زبان 
 دندکرگزارش درصد،  ۵۲/۲ ،ينفر ۳۱۶۴ت يدر جمعرا زبان 

)۵(.  
  

  يروش بررس
   يانوع مشاهدهاز ن پژوهش يا در يروش بررس 

به صورت  يريگو روش نمونه يمقطع -يفيصورت توصبه
زان اختالالت يم يبررسکه به منظور باشد يساده م يتصادف
 ينواح يدوم دبستان شهر ةيگفتار در کودکان پا يناروان

 ،مورد مطالعه ةجامع .انجام شدشهرستان اهواز  ةچهارگان
 ةچهارگان ينواحدبستان دوم  ةيآموزان پانفر از دانش ۲۰۰

 ۱۰۰نفر دختر و  ۱۰۰ ن تعدادياز ا که شهرستان اهواز بودند
و به  يبا استفاده از جدول اعداد تصادف کهنفر پسر بودند 
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ها به ط ورود نمونهيشرا .انتخاب شدند يصورت تصادف
 و ييمشکل شنواعدم وجود  ،يبهر کافداشتن هوش ،مطالعه

 ياز سه آزمون برا ،پژوهشن يا در .بودد يشد يحرکت
ف يتعر )۱ :اند ازعبارتکه  ص لکنت زبان استفاده شديتشخ

 )۲دهد يکه کودک از صبح تا شب انجام م ييهاتيفعال
 )۳ مختلف يکارها ياکلمه ۱۲۰ ةخواندن متن استاندارد شد

 ةيم پايال انتخاب شده از کتاب قديسر يهاف کارتيتوص
  .اول دبستان

سپس بدون و شد يم دجايا يامانهيصم وج ،در ابتدا
خود  ةروزان يشد تا کارهايفشار از کودک خواسته ماعمال 

ص يتشخ .ف کنديتعر قهيدق ۲به مدت  را از صبح تا شب
 يکه همگبود گرفت يانجام م ييتوسط آزمونگرها ،يناروان

گفتار کودک ب که ابتدا ين ترتيبد ،بودند درمانگر گفتار آنها
مورد زان وقوع  ياز لحاظ شدت لکنت و مسپس ضبط و 

تار فگ يمرتبط با ناروان يگرفت و به رفتارهايقرار م يبررس
 :شاملالعات ـاط يآورمعـج ياـزارهـاب .دـشيـوجه مـت

 ،ياکلمه ۱۲۰ شده نداردامتن است صوت،ضبط پرسشنامه،
  .بودند زمان يريگاندازه يبرا سنجو زمان ،اليکارت سر

 و ياسم يفين پژوهش از نوع کيا يرهايمتغ يتمام
، مکثر، يگ تکرار، يرفتارها لکنت، ،يناروان ت،يجنس :شامل

  .بودند تنش و ييگودهيکش
  

  هاافتهي 
زان يم ،ن پژوهشيدست آمده از اهب يهاافتهيبر طبق 

به درصد  ۵/۴ ،)نفر ۲۰۰(در کل نمونه گفتار  يناروان يفراوان
درصد و در  ۵جنس مذکر  در يزان فراوانيم .آمد دست

در کل نمونه زبان لکنت  يفراوان .بوددرصد  ۴نث ؤجنس م
 ۴ مؤنثو در جنس  ،درصد ۵جنس مذکر  ،درصد ۵/۴

در  ،درصد ۵/۴کل نمونه در  ،تکرار يفراوان .بوددرصد 
 .درصد بود ۴ مؤنثدرصد و در جنس  ۵جنس مذکر 

جنس مذکر  در ،درصد ۲در کل نمونه  ييگودهيکش يفراوان

 يفراوان .نشد مشاهده يمورد مؤنثجنس  درصد و در ۲
 درصد و در ۲در جنس مذکر  درصد، ۳در کل نمونه  ،ريگ

 ۶ در کل نمونه ،مکث يفراوان .درصد بود ۱ مؤنثجنس 
درصد  ۲ مؤنثدرصد و در جنس  ۴در جنس مذکر  درصد،

 ۱در جنس مذکر  ،درصد ۱ در کل نمونه ،تنش يفراوان .بود
  .ه نشدمشاهد يمورد مؤنثو در جنس درصد 

  
  بحث

درصد  ۵/۴( ن پژوهشيا ازدست آمده هجه بينت 
 آمده در پژوهش دستبهج يبا نتا )در کل نمونه يناروان

و پژوهش  در شهر تهران ۱۳۸۰رخوارگاه آمنه در سال يش
در  .دارد يهمخوان ،در کشور دانمارک ۲۰۰۰منسون در سال 

 ،گفتار ناروان داشتند) درصد ۵( پسر ۵وهش تعداد ژن پيا
در شهر اصفهان  يو بنوار يج پژوهش شکرانين آمار با نتايا

 )درصد ۴( دختر ۴ن پژوهش تعداد يدر ا .مطابقت دارد
) ۱۳۷۹(يو  بنوار يداشتند که با پژوهش شکران گفتار ناروان

 ةمطالع ،يهمراه ناروان يرفتارهامورد  در .مطابقت دارد
ن پژوهش نشان يا در يجانب يهاافتهي .نشد مشاهده يمشابه

 ةسابق ،مورد ۴ ،يکودک مبتال به ناروان ۹از تعداد داد که 
نفر دو زبانه بودند که زبان  ۵ .ل داشتنديدر فام يناروان
 همه موارد يناروان يبنداز انواع طبقه .بود يآنها عرب يمادر

چ يه ن پژوهشيدر ا از نوع لکنت بودند ،مورد مطالعه
که با توجه به سن  مشاهده نشد يعيطب ياز ناروان يمورد

مورد  يمحدوده سن و )يسالگ۹تا  ۵/۲( يعيطب يبروز ناروان
ز ين ييگوشانيپر ةچ نمونيه .رسديبه نظر م يمنطق ،مطالعه

ن نوع از يا کموع يش ةدهندتواند نشانيشاهده نشد که مم
       .اهواز باشد ستاندر شهر دوم دبستان ةيپادر  يناروان

  
  يريگجهينت 

گفتار در  يوع ناروانيرسد در پژوهش شيبه نظر م
و با توجه  استه دوم دبستان در شهرستان اهواز نسبتاً باال يپا
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ژه يوبه استان خوزستان ييايو جغراف يط فرهنگيبه شرا
گفتار  يناروان يفراوان رابطه ،شوديشنهاد ميپ ،اهواز ستانشهر

حاصل از  يهاافتهيبا توجه به . گردد يبررس يبا دو زبانگ
 گفتار در دانشي وع ناروانيرسد، شين پژوهش، به نظر ميا

با . شهرستان اهواز نسبتاً باال است ة دوم دبستانيآموزان پا
  استان خوزستان،  ييايو جغراف يط فرهنگيتوجه به شرا

 يهاشود تا در پژوهشيشنهاد مي، پژه شهرستان اهوازيوبه
گفتار با دو زبانه بودن  يناروان ين فراوانيرابطة ب يگريد

  .رديقرار گ يمورد بررس
  
  

  يقدردان 
 که داننديـود الزم مـخ رـقاله بـن مـيندگان اـسيوـن

معاونت  يدکتر گوهرپ يمانه جناب آقايصم ياز همکار
دانشگاه علوم پزشکی  يتوانبخش هدانشکد يمحترم پژوهش

  .نديوتشکر نمار يتقد  اهواز شاپورجندی
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Prevalence of Nonfluency in Second Grade School Children in Ahvaz 
 

Khorramshahi H1*, Majlesi M2, Rasoolzade M2 

 
 Abstract                                         
Background and Objective: Nonfluency is one of the most 
commen childhood disorders. Nonfluency is a disorder of fluency, 
articulation rate, rhythm, or mixture of these factors. This has 
unknown etiology and is very complicated. The Aim of this article 
is studying the prevalence of nonfluency disorder in 8 year children 
(second grade in school).    
Subjects and Methods: This article is a cross-sectional study. The 
number of participants is 200 children. They were examined by 
reading, spontaneous speech and descriptive speech tasks. Then, the 
data were analyzed descriptively and by doing independence t-test.  
Results: Of 200 samples, 100 children were male and 100 were 
female. The prevalence rate of nonfluency was 4.5 percent (4 
percent for female and 5 percent for male). Prevalence of stuttering 
was the same. There was no subject of cluttering.  
Conclusion: The findings of this study are inconsistent with the 
result of the study performed in Amene institute in Tehran, and 
Menson’s study in Denmark 2000.  
Sci Med J 2011;10(5):481-85 
 
Keywords: Nonfluency, Ahvaz, stuttering. 
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