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 مقاله پژوهشی اصیل
 
 

 
 مقایسه نوع لکنت در کلمات عملکردی و معنایی

بین کودکان و بزرگساالن فارسی زبان
  
 لکنت در کلمات عملکردی و معنایی بین       مقایسه نوع یا الگوی      پژوهش حاضر با هدف      :  هدف

نت  فرد مبتال به لک      50:  روش.   انجام شد   لکنتبزرگساالن فارسی زبان مبتال به       کودکان و    
 10مراجعه کننده به مراکز درمانی و آموزشی خصوصی و دولتی کرج در قالب پنج گروه سنی                 

به مدت  حداقل  .  مورد بررسی قرار گرفتند   )   سال به باال   17 و   13-16،  10-12،  7-9،  3-6(نفره  
از گفتار خودانگیخته هر فرد ضبط آوایی شد و انواع الگوهای لکنت هر فرد بر حسب                  دقیقه   پنج

ویتنی -والیس و من  -سپس داده ها به وسیله آزمون های کروسکال     .  کلمات مشخص گردید  نوع  
 الگوی غالب لکنت در کودکان صرف نظر از نوع کلمات             :یافته ها.  مورد بررسی قرار گرفت    

تکرار بود، درحالی که با افزایش سن غالباً الگوهای کشش سکوت یا گیر، میان اندازی و                         
با افزایش سن، الگوی لکنت هم در کلمات عملکردی و هم                .  شدبازنگری اصالحی ظاهر می     

 افراد فارسی زبان مبتال به لکنت در سنین مختلف الگوهای  :نتیجه گیری.  معنایی تغییر می  کرد  
ناروانی متفاوتی نشان می دهند، چنانچه با افزایش سن در جهت افزایش الگوهای کشش سکوت               

، )EXPLAN(بر اساس نظریه اکس پلن      .  حی تغییر می کند  یا گیر، میان اندازی و بازنگری اصال       
انتظار می رفت الگوی تکرار کل کلمات، میان اندازی و سایر الگوهای تأخیراندازی لکنت همه                   
گروه های سنی دیده شود، اما علت اینکه الگوی لکنت در کلمات عملکردی نیز مانند کلمات                       

د مربوط به تفاوت ساختار کلمات عملکردی در          معنایی در سنین مختلف تغییر می یابد می توان       
 .زبان فارسی و دشوارتر بودن برنامه ریزی زبانی آن  نسبت به زبان انگلیسی باشد

 
 لکنت، کلمه معنایی، کلمه عملکردی،  نوع کلمه، الگوی لکنت: کلیدواژه ها
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 حوریه احدی
 گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 پیتر هاول
 گروه روانشناسی، کالج دانشگاهی لندن

 افسانه عرشی
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 دکتر سقراط فقیه زاده
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 1مقدمه

 و  رود شمار می   به یت گفتار یکـی از مهمترین اختالال     لکـنت 
شـناخت عمومـی از آن نسبت به سایر اختالالت گفتار و زبان بیشتر              

امـا از طرفـی آن را می توان یکی از ناشناخته ترین اختالالت              . اسـت 
هنوز بـه شمار آورد، زیرا علی رغم بررسی های وسیع صورت گرفته،             

 .نمی توان علت دقیق و مشخصی برای این اختالل ارائه کرد

توان  موجـود در زمینه لکنت را می      بـه طـور کلـی نظـریه هـای           
لوژیک، پــسیکونورونظــریه هــای برتــری طرفــی مغــز، نظــریه شــامل 

_____________________________________________ 
 تهران، خیابان انقالب، بعد از پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران:  نشانی تماس - 1

Email: shahbodaghi@sina.tums.ac.ir 

 بر مدل نظریه های مبتنی  بر کنترل حرکتی گفتار،      نظـریه هـای مبتنـی     
بر پردازش شناختی و زبانی و نیز        نظریه های مبتنی  ها،   کنتـرل سیستم  

 و 2پــاکمن(هــای چــند عاملــی دانــست   بــر مــدلنظــریه هــای مبتنــی
 .)2004 ، 3آتانازیو

وقوع لکنت در سطح    ) 2004  (5 و هاول  4بـه نظـر دورزینسکی    
گفـتمان، بـه صـورت تـصادفی اتفـاق نمـی افـتد و بـر این اساس نیز                    

 پایه ویژگی های    بـسیاری از مطالعات به بررسی میزان بروز لکنت بر         
 .زبان شناختی پرداخته اند

_____________________________________________ 
2- Packman  3- Attanasio 
4- Dworzynski  5- Howell     
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 1999  که به وسیله پروفسور هاول در سال          1فرضـیه اکـس پلـن     
مطـرح شد،  به مقایسۀ نوع لکنت در کلمات عملکردی و معنایی در              

این نظریه علت بروز ناروانی را مشکل در        . سـنین مختلف می پردازد    
 داند و بیان می کند      شـیوۀ طبیعـی تعامـل مـیان برنامه ریزی و اجرا می            

کـه ناروانـی ها زمانی پدید می آیند که برنامه ریزی یک واحد زبانی               
دشـوار باشـد و واحد برنامه ریزی شده بعد از کلمه ای قرار بگیرد که                

در چنین شرایطی برنامه کلمه به موقع تمام        . به سرعت اجرا می گردد    
 بخشی از   نمـی شـود و زمانی که باید اجرای واحد آغاز گردد، فقط            

در چنـین شـرایطی گفـتار می تواند تا زمان           . بـرنامه آن آمـاده اسـت      
همچنین فرد  . 2)تأخیراندازی(آمـاده شـدن بقـیه برنامه به تأخیر بیفتد           

مـی تواند با داشتن تنها بخشی از برنامه سعی کند گفتار را ادامه دهد               
 بنابـراین ناروانی زمانی رخ می دهد که       ). 2004هـاول،    (3)پیـشروی (

در این شرایط دو    . برنامه ها دیر در اختیار سیستم حرکتی قرار گیرند        
یکی تأخیراندازی است که . نـوع پاسخ مشخص در اختیار فرد است    

از طـریق تکـرار کـل کلمـه و عبارت، میان اندازی و مکث صورت                
ایـن پاسـخ در ایـن نظـریه ناروانـی خـوانده مـی شود که                 . مـی گیـرد   

هاول و ( و هم کودکان لکنتی دیده  شود مـی تواند هم در افراد سالم  
پاسـخ دیگـر پیشروی است که با تکرار بخشی از           ). 2001،  4سـاکین 

کلمــه، کــشیده گویــی،  شکــستن کلمــه و دیگــر الگــوهای ناروانــی  
بــه ایــن پاســخ لکــنت گفــته مــی شــود کــه در . مــشخص مــی گــردد

کلماتی که از لحاظ آوایی     . بزرگـساالن مبـتال بـه لکنت وجود دارد        
وارند بـه خـودی خود مشکل زا نیستند، ولی هنگامی که در متن              دشـ 

پـیام قرار گیرند، یعنی جایی که محدودیت زمانی برای آماده شدن            
ــبدیل    ــه بخــشی از مــشکل ت ــرنامه کلمــات و اجــرا وجــود دارد، ب ب

ــوند   ــی ش ــو(م ــسکی5دایال ــتوارت6،  کالینوف ــین ). 2005،  7 و  اس چن
 8تصال بین یک کلمه عملکردیبافـت هـای مشکل زایی احتماالً در ا   

 که در سطح 9و یک کلمه معنایی ) کـه اجـرای سـریعی دارد      (سـاده   
نوایی، واژگانی یا دیگر سطوح برنامه ریزی دشواری دارد و بنابراین           
آهـسته بـرنامه ریـزی مـی شـود، پدیـد مـی آید؛ مثل کلمه هایی که با             

 یا  سـاختارهای آوایـی پیچـیده شروع می شود، هجاهای زیادی دارد           
این ). 2000 و ساکین،    10هاول،  اویونگ  (حاوی هجای تکیه بر است      

_____________________________________________                                               

مـسأله بـه احتمال قوی در گفتار خودانگیخته بیشتر از خواندن جلوه            
مـی کـند، چون بخشی از برنامه ریزی به طور مؤثر از طریق متن ارایه                

 . می شود

در واقـع در ارزیابـی دشـواربودن بـرنامه ریزی، یک عامل این              
در این موارد   . یا نوع آن کلمه عملکردی است یا معنایی       اسـت که آ   

وقتـی تکـرار کلمـه عملکـردی وجـود نـدارد، لکنت روی کلمات               
معنایـی صـورت مـی گیـرد و بـرعکس تکـرار کلمه عملکردی مانع           

بنابراین در محل اتصال این دو      . لکـنت روی کلمـه معنایی می گردد       
 صورت کل کلمه    نـوع کلمـه، الگـوی اخـتالل در روانی گفتار یا به            

است یا به صورت تکرار بخشی از کلمه معنایی         ) ناروانی(عملکردی  
و نــه هــر دوی آنهــا و کــاهش میــزان ناروانــی در کلمــات ) لکــنت(

عملکـردی بـا افـزایش لکـنت روی کلمـات معنایـی متعاقب همراه               
 ).2004هاول، (خواهد بود 

کنت بنابـراین بر طبق نظریه اکس پلن انتظار می رود که نوع ل         
کـــودکان و بزرگـــساالن روی کلمــــات عملکـــردی از نــــوع    

تحقیق . تأخیـراندازی و روی کلمات معنایی از نوع پیشروی باشد         
حاضــر بــا هــدف بررســی ایــن نظــریه،  بــه مطالعــه الگــوی لکــنت 
کـودکان و بزرگـساالن مبـتال بـه لکـنت در کلمـات عملکردی و           

 .معنایی پرداخته است
 

 روش
 

 تحلیلی  -مقطعی و از نوع توصیفی    ایـن پـژوهش نوعی مطالعه       
 نفره  10 فرد مبتال به لکنت از پنج گروه سنی          50نمونه ها شامل    . بـود 

 سال به باال 17 سـاله و  13-16 سـاله،  10-12 سـاله،    7-9 سـاله،    6-3
 2مـراجعه کنـنده به مراکز درمانی خصوصی و مدارس دولتی ناحیه             

بودند از هوش   معیارهای ورود به مطالعه عبارت      . شـهر کـرج بـودند     
طبیعـی، تـک زبانـه بـودن، ابتال به لکنت از نوع رشدی و عدم سابقه                 
ابـتال بـه بیماری های عصب شناختی، روان شناختی یا دیگر مشکالت       

لکنت این  . پزشـکی و نداشتن سابقۀ  گفتاردرمانی بیش از پنج جلسه          
افـراد عـالوه بـر آزمونگـر بـه وسیله یک آسیب شناس گفتار و زبان                 
                                                                                              
1- EXPLAN = Execution + Planning 
2- stalling   3- advancing 
4- Sackin   5- Dayalu 
6- Kalinowski  7- Stuart 
8- function word  9- content 
10- Au-Yeung 
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علـت ایـن نـوع تقسیم بندی سنی تغییرات          . یـز تأیـید گـردید     دیگـر ن  
بود که در این سنین رخ می دهد   ) زبانی، عاطفی و اجتماعی   (رشدی  

ابتدا به کلیه مراکز گفتاردرمانی     . و مـی تواند بر لکنت اثرگذار باشد       
مـراجعه شـد اما به علت   )  شـامل پـنج مرکـز    (خـصوصی ایـن ناحـیه       

 بــه لکــنت دارای معــیارهای ورود کــم بــودن تعــداد مــراجعان مبــتال
خـصوصاً بـه لحـاظ محدودیت دریافت درمان بعضی از گروه های             (

، پنج دبستان،  هفت مدرسه راهنمایی و چهار دبیرستان دخترانه )سنی
و پـسرانه این ناحیه به صورت تصادفی ساده از میان فهرست مدارس             

هر گروه سنی   ایـن ناحیه انتخاب و به آنها مراجعه شد تا تعداد افراد             
کـوچک تـرین آزمودنـی در این مطالعه سه سال           .  نفـر برسـد    10بـه   

الزم به توضیح است که     .  سـاله بود   32داشـت و بـزرگ تـرین آنهـا          
 ماهگی و منظور 6 سال و 6 سالگی تا  3 سـال از سـن       3-6مـنظور از    

 ماهگی و الی آخر     6 سال و    9 ماهگی تا    6 سال و    6 سـال،  از      7-9از  
از این .  نفر دیگر پسر بودند    42ز این افراد دختر و      هشت نفر ا  . اسـت 

افـراد خواسـته شـد حـداقل پـنج دقـیقه در مـورد خانواده، دوستان،                 
 . تلویزیون و غیره به صورت آزادانه و خودانگیخته صحبت کنند

گفت وگو  ایـن کـار در مـورد کـودکان خردسـال، طـی چند جلسه                
 ضبط و   31. پی.  ام گفـته هـا بـه وسیله دستگاه ضبط        . صـورت پذیـرفت   

سـپس مکـتوب شــد و پاسـخ هــای کـوتاه بلـه و خیــر در جـواب بــه       
الگـوی ناروانـی و نوع کلمات       . سـؤال هـای محقـق حـذف گـردید         

لکـنت شـده هـر فـرد در قالب دو گروه محتوایی و عملکردی مورد                
 .بررسی قرار گرفت

ویتنی برای -والیس و من -در ایـن تحقیق از آزمون کروسکال      
خــتالف معنــی دار بــین میانگــین مــوارد مخــتلف و بررســی وجــود ا

 .مشخص نمودن متغیرهای دارای اختالف معنی دار استفاده شد

والیس به این معنی است که      -معنی داری در آزمون کروسکال    
حــداقل دو تــا از گــروه هــا بــا هــم اخــتالف دارنــد کــه بــرای         

 .ویتنی استفاده شد-مشخص کردن این گروه ها از آزمون من
 

 هایافته 
 نـشان مـی دهـد، صـرف نظـر از نوع             1همـان طـور کـه جـدول         

  6زیــر (کلمات لکنت شده، الگوی غالب لکنت در گروه سنی اول 

_____________________________________________ 
1- MP3 Player 
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، در گروه )تکـرار بخـشی از کلمه و تکرار کل کلمه    (تکـرار   ) سـال 
ــا 7(ســـنی دوم  ــاله9 تـ و ) تکـــرار بخـــشی از کلمـــه(تکـــرار )  سـ

و در  ) ش سـکوت یا گیر    هجـا و کـش    /کـشش صـدا   (کـشیده گویـی     
تکـرار بخشی از کلمه و کل       (تکـرار   )  سـاله  12 تـا    10(گـروه سـوم     

این در حالی   . بود) کـشش سکوت یا گیر    (و کـشیده گویـی      ) کلمـه 
ــارم     ــنی چه ــروه س ــب گ ــه الگــوی غال ــا 13(اســت ک ــاله16 ت )  س

 تا  17(و در گروه سنی پنجم      ) کشش سکوت یا گیر   (کـشیده گویی    
کشش (، کـشیده گویـی      )بخـشی از کلمـه    تکـرار   (تکـرار   )  سـاله  32

 .و میان اندازی بود) سکوت یا گیر

شـایان ذکـر اسـت کـه در همه گروه ها الگوی تکرار عبارت،               
بازنگــری اصــالحی، مــیان انــدازی عــبارت و مکــث هــای همــراه بــا  

 .سکوت از سایر الگوها کمتر بود

ویتنی در الگوهای   -والیس و من  -بـر اساس آزمون کروسکال    
تیبـی کـه در پـی مـی آیـد، تفـاوت معنی دار یا نزدیک به                  زیـر بـه تر    

 :معنی داری وجود داشت

؛  )>05/0p (4 و   3،  4 و   2،  5 و   1،  4 و   1تکرار بین گروه های     
 ؛)p=054/0 (4 و   3،  4 و   2،  4 و   1تکـرار بخشی از کلمه بین گروه های         

 5 و   3،  5 و   1،  4 و   1،  2 و   1تکـرار کـل کلمــه  بین گــروه های          
)01/0p<(  2،  4 و   1کــشش ســکوت یا گیر  بین گروه های سنی          ؛ 

 ،3 و 1، 2 و 1؛ مـیان اندازی کلمه  بین گروه های    )>05/0p (4 و   3،  4و  
؛ مـیان اندازی عبارت  بین گروه های  )>01/0p (5 و 2، 5 و 1،  4 و   1
ــین   )>05/0p (4 و 3، 4 و 2، 5 و 1، 4 و 1 ــالحی  ب ــری اص ؛  بازنگ

 ). >001/0p (5 و 3، 4 و 3، 5 و 2، 4 و 2، 5 و 1، 4 و 1گروه های 

 نـشان مـی دهـد کـه الگوی غالب لکنت در کلمات              2جـدول   
است، در  ) تکرار بخشی از کلمه   (معنایـی در گروه اول شامل تکرار        
و کشیده گویی   ) بخـشی از کلمـه    (حالـی کـه در گـروه دوم تکـرار           

و در سـایر گـروه ها تکرار        ) هجـا و سـکوت یـا گیـر        /کـشش صـدا   (
کشش سکوت یا   (، مـیان انـدازی و کشیده گویی         )از کلمـه  بخـشی   (

 .می باشد) گیر

والیس در تکرار کلمه    -ویتنـی و کروسکال   -آزمـون هـای مـن     
 تفـاوت معنــی داری  5 و 1، و 4 و 2، 4 و 1معنایـی  بـین گــروه هـای    

همچنـین در کشش سکوت یا گیر  بین گروه     ). >05/0p(نـشان داد    
 مـیان انـدازی کلمه قبل از کلمه   ، در)>05/0p( بـا سـایر گـروه هـا        4

، در  )>01/0p (5 و   3، و   4 و   3،  5 و   1،  4 و   1معنایـی  در گروه های      
، 5 و   1،  4 و   1مـیان اندازی عبارت قبل از کلمۀ معنایی در گروه های            

و در بازنگـری اصالحـی  در گروه های         ) >05/0p  (5 و   3، و   4 و   3
) >001/0p (5 و   3 و   ،4 و   3،  5 و   2،  4 و   2،  5 و   1،  4 و   1،  3 و   1

 .اختالف معنی داری وجود داشت

ــوع لکــنت در کلمــات    3جــدول  ــد کــه ن ــی ده ــشان م ــز ن  نی
. بود) تکرار کل کلمه  (عملکـردی بـه غیر از گروه اول اغلب تکرار           

کشش (در سایر گروه ها الگو و نوع ناروانی هم شامل کشیده گویی             
)  کلمه کل کلمه و بخشی از    (و هـم شـامل تکرار       ) سـکوت یـا گیـر     

 یکی از   5میان اندازی قبل از کلمه عملکردی نیز در گروه          . مـی شـد   
 .الگوهای غالب ناروانی بود

والـیس، تفاوت در تکرار کل      -بـر اسـاس آزمـون کروسـکال       
ــای      ــروه ه ــین گ ــردی ب ــه عملک   5 و 3، و 4 و 3، 5 و 1، 4 و 1کلم

ه و در میان اندازی کلمه قبل از کلم) p=059/0(نـزدیک به معنی دار     
.  معنی دار بود   5 و   3 و   5 و   2،  5 و   1،  4 و   1عملکردی بین گروه های     

)01/0p<.( 
 

 بحث
ایـن مطالعـه نـشان داد کـه صـرف نظـر از نـوع کلمـه، الگوی                   

 سال، تکرار است که این نتیجه با        6ناروانـی غالـب در کودکان زیر        
درباره تعیین الگوی لکنت در     ) 1981 (2 و گراسمن  1یافـتۀ بالدستین  

برای ) 1989 (3 ساله و نیز با تحقیق میرز      5 تا   3دک لکنتـی    پـنج کـو   
 ساله و همچنین با 6 تا 2 کودک 12تعیـین الگـوی غالـب لکنت در     

روی ) 2006  (7 و کالورام  6، پیتروفسکی 5،  سندرایزر  4یافـته های ناتکه   
بـا افـزایش سـن، الگوی       .  سـاله هماهنگـی دارد     5 تـا    2 کـودک    24

به یک میزان دیده می شود تا جایی که  تکـرار و کشیده گویی تقریباً       
 سالگی به بعد این الگو بیشتر شامل کشیده گویی است           13از حـدود    

 سـالگی بـه بعـد مـیان اندازی نیز به            17و در بزرگـسالی و از حـدود         
عـنوان یکـی از الگـوهای غالـب ناروانی به حساب می آید که علت                

الش در اجتناب   آن را مـی توان به افزایش مهارت های زبانی فرد و ت            
 .از وقوع لکنت نسبت داد

_____________________________________________ 
1- Bloodstein  2- Grossman 
3- Meyers   4- Natke 
5- Sandrieser  6- Pietrowsky 
7- Kalveram        
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 سالگی به بعد در الگوهای تکرار       13در ایـن مطالعـه از حدود        
 سـالگی به بعد در تکرار       7، و از حـدود      »تکـرار بخـشی از کلمـه      «و  

همچنین شاهد افزایش   . کـل کلمـه کـاهش معنـی داری مشاهده شد          
 ) سال 16 تا   13(معنـی دار کـشش سـکوت یـا گیـر در گروه چهارم               

بودیم که این امر درست همزمان با کاهش الگوهای تکرار صورت           
به عنوان (می گرفت و علت آن را می توان اجتناب فرد از بروز تکرار    

بــا افــزایش ســن خــصوصاً در ســنین ) نوعــی راهکــار تأخیــراندازی
این امر ممکن است ناشی از تأثیر زیاد        . راهنمایی و دبیرستان دانست   
همچنین  . بـر فـرد در دوران بلـوغ باشـد         واکـنش همـسن و سـال هـا          

 ســالگی و مــیان انــدازی عــبارت و  7مــیان انــدازی کلمــه از حــدود  
 سالگی افزایش معنی داری نشان داد       13بازنگری اصالحی از حدود     

کـه دلـیل آن می تواند دستیابی فرد به مهارت های زبانشناختی باالتر              
ــر ج     ــی ت ــی غن ــزانه واژگان ــسب خ ــن و ک ــزایش س ــر اف ــر اث ــت ب ه

جایگـزین کـردن و مـیان اندازی کلمات مترادف به عنوان راهکاری             
لذا چنانچه مشاهده گردید با افزایش سن خصوصاً از         . اجتنابـی باشد  

 سـالگی، از یک سو میزان تکرارها در گفتار فرد کاهش            13حـدود   
مـی یابـد و از سـوی دیگـر بـر میـزان گیر، میان اندازی و تغییر کلمه                    

 .افزوده می شود

سـی الگـوهای ناروانـی در کلمات معنایی نشان داد که در             برر
و ) خـصوصاً تکـرار بخـشی از کلمه       (گـروه اول دو الگـوی تکـرار         

کشیده گویی، الگوهای غالب لکنت روی کلمات معنایی می باشند؛          
نتایج مبین کاهش   .  سالگی به بعد این الگوها متنوع می شوند        7اما از   

ی بـه بعـد بود که این موضوع          سـالگ  13معنـی دار الگـوی تکـرار از         
همـان طـور کـه گفـته شـد، مـی تـواند ناشـی از تغییـرات هورمونی،                    
فیـزیولوژیک و روانـشناختی و اجتـناب بیشتر فرد از بروز لکنت در              

همـزمان در همـین سـنین شـاهد افزایش معنی دار            . ایـن سـنین باشـد     
از نوع  (الگوی گیر روی کلمات معنایی به عنوان راهکاری اجتنابی          

، مـیان اندازی قبل از کلمات معنایی و بازنگری          )الگـوهای پیـشروی   
بودیم که دلیل آن همان طور که اشاره شد، می تواند افزایش ذخایر             

 .واژگانی و دانش زبانی فرد در این سنین باشد

همچنـین بـا بررسـی الگـوهای ناروانی کلمات عملکردی           
 کل  خصوصاً تکرار (درمـی یابـیم کـه تکـرار کلمـه عملکردی            

در سنین زیر شش سال الگوی غالب لکنت این گروه از           ) کلمه
کلمـات بـود کـه علـت آن ممکن است مربوط به نوع کلمات               

عملکـردی محـدودی باشـد کـه کـودکان در این سنین از آنها              
اسـتفاده مــی کنــند و احــتماالً ســاختارهای آوایــی ســاده ای کــه  

 لکنت نیز   امـا بـه تدریج و با افزایش سن سایر الگوهای          . دارنـد 
 13در کلمــات عملکــردی دیــده مــی شــود، چــنانچه از حــدود 

سـالگی شـاهد کـاهش تکـرار کـل کلمه عملکردی و افزایش              
در واقع  . مـیان انـدازی کلمـه قـبل از کلمـه عملکردی می باشیم             

الگوهای غالب لکنت روی کلمات عملکردی از هفت سالگی         
، گیر و   بـه بعـد بـه تـدریج عالوه بر تکرار، شامل کشیده گویی             

مــیان انــدازی قــبل از کلمــه عملکــردی مــی گــردد و در ســنین  
مخـــتلف شـــاهد تنوعـــی از الگـــوهای لکـــنت روی کلمـــات 
عملکـردی هـستیم کـه علـت آن مـی تـواند ساختارهای آوایی               
مـتفاوت کلمـات عملکـردی و دشواری های برنامه ریزی زبانی            

تغییــر الگــوی لکــنت در کلمــات . آنهــا در زبــان فارســی باشــد
کـردی مغایـر پیش بینی اکس پلن و یافته های زبان انگلیسی             عمل

ــاکین،   ( ــونگ و س ــاول، اوی ــت آن را   ) 1999ه ــه عل ــت ک اس
می توان در تفاوت ساختارهای زبان شناختی کلمات عملکردی         
زبـان فارسی و انگلیسی جست وجو کرد و آن را به چندهجایی             
ــست کــه     ــربوط دان ــی م ــودن و ســایر عوامل ــر ب ــودن، تکــیه ب ب

امه ریـزی زبانی کلمه عملکردی را دشوار می سازد و نیاز به             بـرن 
چنانچه ناتکه و همکاران از     . بررسـی هـای بیـشتر و دقیق تر دارد         

مطالعــه خــود دریافتــند کــه لکــنت روی آن گــروه از کلمــات 
عملکـردی کـه تکـیه بـر نـبودند، به صورت تکرار کل کلمه و                

 از کلمات   کشیده گویی بود، در حالی که لکنت روی آن گروه         
عملکـردی تکیه بر، اغلب به صورت تکرار یک هجا بود و این             
ــتفاوت    ــین ســازوکارهای م ــواند مب ــتفاوت تکــیه مــی ت ــر م تأثی

، 1ناتکه، سندرایزر، وان آرک   (ایجادکنـندۀ انـواع ناروانی باشد       
 ).2004پیتروفسکی و کالورام، 

به بنابـراین مـی توان چنین بیان کرد که افراد فارسی زبان مبتال              
. لکـنت در سـنین مخـتلف الگـوهای ناروانی متفاوتی نشان می دهند             

این الگوها بر حسب نوع کلمات اعم از عملکردی و معنایی تفاوت            
مهـم و عمـده ای نـشان نمـی دهـند و بـه طـور کلی با افزایش سن در                   
جهــت کــاهش الگــوهای زمــان گیــری و تعویــق انــدازی و افــزایش  

 .الگوهای پیشروی می باشند

_____________________________________________ 
1- Van Ark 
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بـه نوع کلمات مورد لکنت و الگوهای لکنت در سنین           تـوجه   
مخـتلف مـی تـواند در تعیـین شدت و گسترش لکنت و همچنین در           
طراحـی بـرنامه هـای درمانـی به منظور کاهش لکنت و جلوگیری از               
تغییر ماهیت ناروانی پیش از افزایش سن و مقاوم شدن آن به درمان             

 ).2005هاول، (مؤثر باشد 
 

 سپاسگزاری
قاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی        ایـن م  

 مورخ 4327و خـدمات بهداشــتی درمانـی تهران به شـماره قرارداد         

ــی باشــد6/8/1385 ــشی   .  م ــرم پژوه ــت محت ــشکر از معاون ضــمن ت
دانـشگاه، از یـاری صـمیمانه همکـاران محتـرم گفتار درمانگر و نیز               

قـیق را فراهم  آمـوزش و پـرورش ناحـیه دو کـرج کـه امکانـات تح       
 .کردند، بسیار سپاسگزاریم

 
 

 17/1/1386 :؛    پذیرش مقاله18/3/1385 :دریافت مقاله
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