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چکیده

تاشود میموجبکودکانگفتاررشدهاي سالنخستیندرواجیفرایندهايازگیريبهره

هاي فرایندبررسیهدفباتحلیلی -توصیفی پژوهشاین.کنندتلفظترآسانراکلماتبتوانند

.استهگرفتصورتسمعکايداريشنوا کمۀسال 7تا  4زبان فارسی کودکانواجی

زبانفراگیري ازقبلییشنوا کمدچارزبان فارسیۀزبانکیکودك15پژوهشاینهاي آزمودنی

روانی-عاطفیوذهنیجسمی،اختاللنوعهیچ و بدونشفاهیارتباطبرقراريبا توانایی 

وآوایییصیتشخارزیابیمجموعۀازواجیآزمونفارسینسخۀپژوهش،اینابزار.دهستن

)1392(و همکارانظریفیانتوسطشدهتهیهکودکاندرآنپایاییورواییبررسیوواجی

تصویريآزمونازواجیهاي فرایندتعیینبراي.استآن مورد تأییداعتبارورواییاست که 

استفاده،استواجیوآواییتشخیصارزیابیمجموعۀهاي آزمونازیکیکه)PPT(واجی

درج،ناهمگونی،همگونی،تضعیف،هاي مقولهدرکودکانواجیهاي فرایندآنتوسطکههشد 

ازآمدهدستهبنتیجۀبهتوجهبا.ه استشدبررسیوآوري جمعجبرانیکششوقلبحذف،

همگونیوذفحواجیفرایندهاي،سمعکداراي يشنوا کمکودکانگفتاردرتحقیق،این

.نددارراوقوعبسامدبیشترین

.زبان فارسیکودك،سمعکداراي کودکانیی،شنوا کمواجی،فرایندهاي:ها کلیدواژه
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مقدمه-1

کهفرديبرايچقدر.دارداساسیاهمیتیخودماهیتنیزوجهانازمادركدرشنواییحس

کهدنیاییکند،سازگارصداهادنیايباراخودکهبودخواهدمشکلنیستشنیدنبهقادر

کند،سازگاردنیااینباراخودنتواندفرديکهدرصورتیوستشنواافراديکنترلتحتلباًغا

الهیموهبتدوگفتاردركوتولیدتوانایی.)1385:9دوگان،(گیردقرارانزوادربایدناگزیر

رااتاصوقادرندطبیعیطور بهها انسانعموماًواند شدهنهادهودیعهبهانساندرکههستند

راصعوديسیرنوزادتولدازپسسیستمدواین.کنندتولیدراگفتارآواهايوبشنوند

استرسیدهخودکاملبلوغحدبهشنواییرشدماهه9-13کودكدرکهآنجاتا،دنپیمای می

تمامیصحیحتولیدبهقادرطبیعیطور بهساله6کودكیکو)1383:78دانشمندان،(

پایاناز،ها واژهنخستینتولیدرو،ازاین.)1،1989:11اینگرام(استخودزبانيگفتارآواهاي

ازپساما،یابد ادامه میکنديروندبا ماهگیهجدهتاوشود میآغازکودكزندگیسالاولین

نظامرشدبا،آندنبالهبویابد میناگهانیافزایشیکودك،درها واژهاینتولیدرشد،آن

).1388:15زاده،حسن(دشو میتر واضحکودكگفتارجی،وانظامپاالیشونحوي

ودشون میمتحولمادري،زبانخاصهاي ویژگیبامطابق،ها الگوشناختی، واجرشددر

هاي فرایند.کند میاصالحودهد  میتغییرتطبیق،اینبرايراخودذاتیالگوهايکودك

برايدوران،ایندرکودكکهاندهایی فرایندجملهزاوصداسیستماتیکتغییر2واجی

ودنرو میبیناززمان مروربهفرایندهااینازبرخی.برد میکار بهها واژهتلفظکردنساده

بسامدکهاستزمانییگسال4تا5/1دورة.دارندکاربردنیزبزرگسالیدورانتادیگربرخی

برواجیهاي فراینددورههمیندروداردبسیاريمودنکودكگفتاردرنادرستتلفظوقوع

،4و بانکسن 3برنتال(کنند میسادهراواژهساختاروذارندگ میتأثیرها واژهدرموجوداهايآو

کردنپیشیننظیر(دهندرخواجسطحدراستممکنواجیهاي فرایند).2004:190

نظیر(باشند)هجاساخت(ساختاريسطحدریاو)ها سایشیکردنانفجاريیاحلقیصداهاي

تدریج بهورفتهرفتهرشددوران طولدرواجیهاي فرایند).چندهجاییکلماتدرهجاحذف

1. D. Ingram
2. phonological process
3. J. E. Bernthal
4. N. W. Bankson
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عنوازواجیاختاللبهودنمانمیباقیهمچنانکودکانبرخیگفتاردراماند،شو میحذف

شاملشناسی واجمتوندریجراواجیفرایندهاي.دنشو میمنجرایشانگفتاردرتأخیري

ازمختصريشرح بهکههستندجبرانیکششو قلبحذف،درج،تضعیف،ناهمگونی،همگونی،

.شود میپرداختهآنها 

پایانوهجاپایانۀمحیطدریاواکهازبعدیاواکهدوبینمحیطدرمعموالًتضعیففرایند

میان«بافتدرصدایککهدهد میرويهنگامیتضعیفدیگر،بیانبه.شود میدیدهواژه

اي واکهمیانبافت)2001:22(1کرشنرالبته.باشدداشتهقرارهجاپایانۀجایگاهدریا»اي واکه

.ددان میپایانهبافتازتر معمولرا

»همگونی«بشرييها زباندرواجیفرآیندهايانواعپرکاربردترینوترینمتداولازیکی

تأثیرتحتمشخصهچندیایکدر2واجیواحدیکآنطیکهاسترآینديفهمگونی.است

تمامدرالگواین.شود میآنهمانندکامالًیاترشبیهآواآنبهگیرد و میقراردیگريآواي

بیشترهرچهشباهتباعثوافتدمیاتفاق،ها واژهبینمرزوتکواژهجا،ازاعم،واجیمواضع

از هم چهوباشند یکدیگرمجاورتدرواحدهااینچه،شود میکدیگریبهواجیواحدهاي

).1389:194ن،خا جن بی(باشندداشتهفاصله

همانندکهمجاورواجیواحددوآندرکهاستهمگونیفرآیندعکسناهمگونیفرایند

ناهمانند،دهد میقرارتأثیرتحتراهردویاآنها  ازیکیکهواجیفرآیندیکاثردرهستند

 شدهذکرناهمگونیتوصیفدربارة)2003:144(3کریستالفرهنگدرآنچهبنابر.دشون می

منجرکهيطور به،استدیگرآواییواحدتولیدنحوةبرآواییواحدیکتأثیرناهمگونی،است

.کندمتفاوتهمازراآنها  یاوشودآواییواحددوآنشباهتکمترشدنبه

یکدر،آنطیکهاستدرجها زبانآوایینظامدررایجواجیفرآیندهايازدیگر یکی

،واجیفرآیندهايسایرمانند،نیزفرآینداین.شود میهاواجزنجیرةواردواجیمشخص،بافت

درجدربارة)1390:273(کامبوزیا).1374:159،شناس حق(استزبانواجینظامقواعدتابع

اضافهگفتارزنجیرةبهجدیدساختاري،عنصریکآندرکهاستکلیمفهومی«:نویسد می

مالحظاتبهبناآندرکهکند میتعریففرآینديرادرج)1389:205(نخا جن بی.»کند می

1. R. Kirchner
2. segment
3. D. Crystal
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)2008:50(1کار.شود میاضافهزبانواجیعناصربهآواییمشخصۀچندیایکساختاري

واحدیکرفتنقرارگهشت میانکهکند میتعریفونهگ این2هشت میاننامبهرادرجازنوعی

درجواکهدوبینهمخوانیکفرآیند،ایندر.استواجیواحدهايازايزنجیرهبیندرواجی

خوشۀتادشو میدرجهمخواندوبینواکهیکیاشود،3»ها واکهالتقاي«مانعتاشود می

).1390:274کامبوزیا،(بشکندراهمخوانی

یاواژگانیالگويۀ ارائمنظور بهحذففرایند«،)2001:169(4برکوئستق تعریف طب

یکیوقتی.»دهد میتغییررازبانآنهجاییساختارزبان،یکآرایی واجدرقبولقابلهجایی

صورتحذففرآیند،شود میکمگفتارزنجیرةازهمخوانیاواکهمانندواجیعناصراز

.گیرد میصورتخاصبافتیکدرغالباًواجیکحذف.استتقابلدرجدرباحذف.گیرد می

طیدراستممکنحذففرآیند.استحذفجایگاهبیشترینواژهپایانیاهجاپایانمعموالً

دهدرخگفتاردراینکهیاوباشدساختاريحذفیکیاباشد،گرفتهصورتزبانیکتاریخ

).1374:157،شناس حق(

توالیدرجابجایی:استدهآمقلبدر تعریف فرایند)2003:290(کریستالفرهنگدر

بارهایندر)1384:102(5آرالتو.شود میدیدهآواهادربیشترکهجملهاجزايطبیعی

واجیواحددوآندرکهاستآواییدگرگونیازمعمولفرآیندنوعیقلب،فرآیند:نویسد می

.دشونمیجابجایکدیگربامجاور

.استجبرانیکشش،شود میمشاهدهشنوا کمکودکانگفتاردرکهفرآیندهاییازیکی

واحدیکحذفجبرانبهکهشود میتعریفواجیواحدیککششعنوانبهجبرانیکشش

بهکهاستشدههارائجبرانیکششازمختلفیتعاریف.پذیردمیصورتمجاورمعموالًجیِوا

:شود میاشارهآنها ازنمونهچند

یکحذفباآنطیکهددان میفرآینديراجبرانیکشش)1994:295(6کنستوویچ

:2008(کار.دآی میوجودبهکششهجاهمانهستۀواکۀدرزمانهمهجا،پایانۀدرهمخوان

1. P. Carr
2. epenthesis
3. hiatus
4. D. A. Burquest
5. A. Arlotto
6. M. Kenstowicz
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باواکهیاهمخوانآندرکهاستفرآینديکشش«:کند میتعریفگونهاینراکشش)88

کششازايگونهراجبرانیکششوي.»شود میتولیدبودهقبالًآنچهبهنسبتيبیشتردیرش

بهپاسخیکهکند میاشارهواکه،اکثراًواج،یککششازفرآینديبهجبرانیکشش.ددان می

.استدیگرواجشدگیکوتاهیاحذففرآیند

کودکانی که تحت ،شنوا کمکودکانرويبرمتعدديشناسی واجمطالعاتفارسیزباندر

بیشترکهاستگرفتهصورتمعکسداراي کودکان واند  قرار گرفتهحلزونکاشتعمل 

درخصوصهب،واجیفرایندهايکمتر بر ودنداردرنظررایشناس واژهونحووصرفيها جنبه

درجیوافرایندهايبررسیبرايتحقیقانجامرو،ازاین.اند داشته تمرکز،سمعکداراي کودکان

واجیهاي فرایندسویکازحاضرتحقیق.رسد مینظربهضروريسمعکداراي کودکانگفتار

ازودهد میقراربررسیموردرازبان فارسیسمعکداراييشنوا کمکودکانگفتاردرموجود

اینگفتاردرراوقوعبسامدبیشترینکه کدام فرایند واجی دکنمیمشخصدیگرسوي

،سنیهاي گروهبراساسِواجیفرایندهايبنديِدستهازاستفادهباادامه،در.ردداکودکان

.دشو میبررسینیزسنیهاي گروهدرفرایندهاوقوعمیزانبیشترین

پژوهشپیشینۀ-2

کودکانواجیِهاي فرایندزمینۀدری،شناس زبانحوزةدرگرفتهصورتهاي بررسیبهتوجهبا

دیگردراندکیمطالعاتتنهاواستنگرفتهصورتپژوهشیوتحقیقمعکسداراييشنوا کم

حلزون  کاشتيشنوا کمکودکانبامقایسهدروگفتاروزبانسیشنا آسیبمانند،ها حوزه

.داردوجودشنوایی 

تحلیلازگزارشی ،تولیديشناسی واجنظریۀبرپایۀ،)1390(البرزيومیرمسیب

کودکانتحقیقایندر.اند ارائه کردهتهرانشهرۀلسا4تا2انزبان سیفاردرواجیندهايفرای

کودکاندوهجاییوهجاییتکيها واژهواجیفرایندهايواند شدهتقسیمسنیگروهچهاربه

-3یسنگروهدریشدگنیشیپندیفراه،مطالعاین راساسِ نتایجب.دان گرفتهقراربررسیمورد

-7/2یسنگروهدرخوشهکاهشندیفرآواستوقوعدرصدنیانگیمنیشتریبيداراسال 7/2

نظریۀازاستفادهباتوان میهمچنین.داردراوقوعدرصدنیانگیمنیشتریبسال6/2
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برايدرستیودقیقتوجیه،استآواشناسیوشناسی واجازتلفیقیکهتولیديشناسی واج

.دادارائهکودکانتلفظدرواجیفرایندهايوقوع

همکارانوسلیمانیدر پژوهش داونسندرمبهمبتالکودکانواجیفرایندهايبررسی

تهرانشهرمرکزاستثناییکودکانمدارسدرداونمسندربهمبتالکودك40روي)1384(

پسرانودخترانبینی واجفرایندهايهايزیرمجموعهوقوعمیانگیننشان داده است که

کاملهمگونیدختراندروواکیبیهمگونیپسراندرهمگونیایندفردر.استمتفاوت

کمترینپسراندرسایشیهمگونیودختراندرخیشومیهمگونیومیانگینبیشترین

جانشینیودختراندرخیشومیوروانجانشینی، جانشینیفراینددر.داردرامیانگین

فرایندوسنبینواجیفرایندهايمجموعاز.داردرامیانگینکمترینپسراندرگذاريواك

انسداديهمگونیِواجیفرایندبین سن و ومستقیممعنادارارتباطهجاساختتغییرِواجیِ

نشدهدیدهمعناداريارتباطسنوفرایندهاسایربین.دشو میدیدهمعکوسمعنادارِارتباط

.است

کودکانواجیفرایندهايرويمطالعهبا،)1388(همکاران وشیرازيسیماطاهره

واجیفرایندهايچگونگیبرتأثیريییتجنستفاوتکهدریافتندساله،4تا2زبان فارسی

رشدنشانگرتواند میاین کهگذارند  میکاهشبهروواجیفرایندهايسن،افزایشباولیندارد

.باشدها واژهتلفظةنحوبرباالترسنیهاي گروهکودکانبیشترتسلطوواجیادراکات

ازگروهیدرآنها زوالمحدودةوواجیفرایندهايبررسیبا )1390(همکارانووند جلیله

خوشۀکاهشفرایندزوالتقریبیسنکهنددادنشانزبان فارسیسالۀ6تا4کودکان

.ابدی میکاهشواجیفرایندهايکاربرد بسامدسن،افزایشباواستسالگی6ازبعدهمخوانی

پژوهشروش-3

سالۀ4-7کودك15رويبرواستتحلیلی-توصیفیومقطعینوعازحاضرپژوهش

فرکانسسهدرگوشهرشنواییافت(عمیقتاشدیدشنواییافتباسمعکداراييشنوا کم

مراکزازیکیدر)گوشهرشنواییکممیزانمحاسبهمبنايهرتز،2000و500،1000

کودك50بینازپژوهشایننمونهجامعۀ.ه استگرفتصورتمشهدشهرگفتاردرمانی

یکسانیشرایطتولیديوشنیدارينظرازکهاست هشدانتخابسمعکداراييشنوا کم
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50تا70سمعکازاستفادهازقبلآنانشنواییافتمیانگینکهناشنواییکودکان.ندا هداشت

،اه دادهآوري جمعبراي.بودشدهتجویزعاديگوشیپشتسمعکآنها  برايکهبودبلدسی

وسمعکازاستفادهزمانسن،قبیلازکودكهراطالعاتآندرکهشدتهیهاي پرسشنامه

انجامبرايکودکانوالدینازآزموناجرايازقبل.دشاستخراجآنها  پزشکیمداركازآننوع

ازقبلعصبی-حسیییشنوا کمدچارکودکاناین.شدگرفتهاجازهآنها  کودكرويبرتحقیق

نوزاديدوراندردیگربرخیوبودند يمادرزادشنوايکمآنها  ازتعداديکهبودنديآموز زبان

داراي بهرة هوشی مطلوب و بدون مورد مطالعه کودکان.بودندشدهشنواکممختلفدالیلبه

وسایلازاستفادهباو  بودندکالمیباطارتبرقراريبهقادروروانیوذهنیمشکلهیچ گونه 

ها آزمودنی.بودندها واکهوها همخوانتفکیکوشنیدنبهقادرسمعکهمچونآموزشیکمک

 اطالعات.دان انتخاب شدهیکساننسبتاًفرهنگیواجتماعیبافت، ازیتجنسمعیارازنظرصرف

گفتاروزبانیادگیريازمانعکهرکتیحیاذهنی،يرفتاربینایی،قبیلاز(مربوط به کودکان

از)آناحتمالیعلتوشنواییکمتشخیصزمانآنها،شنواییمیزانووالدینتحصیالتشود،

به دست آمده کودكهربرايگرفتهصورتپزشکیکمیسیوننظرۀپایبروپزشکی آنانپروندة

توانبخشیخدمات جموعم.نداشتنددیگريمعلولیتشنوایی،مشکلجزهبکودکان.است

وبیانیهاي مهارتيارتقابرايهایی آموزشازمتشکلکودکاناینبهشده  ارائهشنوایی

دادنگوشمهارتآموزشبازگویی،وتکرارکردنساده،جمالتوعباراتازاستفاده(دریافتی

رتمهاۀتوسعزبانی،هاي مهارتآموزشچشمی،تماسبرقراري مهارتصحبت،هنگامدر

وییشنوا کماختاللبهبودوصداسازيبرايشنواییو)کودكواژگانافزایشکردن،الؤس

.استخودگفتاردرصحیحتلفظوآنها  بهبیشترتوجهبرايکودکاناینوالدینبهآموزش

ارزیابیمجموعۀازواجیآزمونفارسینسخۀپژوهش،ایندراستفادهموردآزمون

و  ظریفیانتوسطاست که کودکاندرآنپایاییورواییبررسیوواجیوآواییتشخیصی

شاخصومحتواییروایی.استتأییدمورد آن اعتبارورواییو تهیه شده)1392(همکاران

.استشدهبررسیانشناس زبانوزبانوگفتارشناسان آسیبتوسطآزموناینمحتوايروایی

نتایجوزبانوگفتارشناسانآسیبيآراهمگراییررسیبطریقازسازهرواییِآزمونایندر

ـآزمونطریقازآزمونپایاییوواجیاختاللبدونوباکودکانتشخیصدرواجیآزمون
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هاگویهمحتواییِروایی.شود میارزیابیمستقلارزیابدوتوسطگذارينمرهباردوو1بازآزمون

و71/94ترتیببهکهشود میبرآوردمطلوبدحدرآزمونکلمحتواییرواییشاخصو

وباگروهدوتشخیصدرمتخصصاننظروواجیآزمونازحاصلنتایجمقایسۀ.است35/97

و76/0اسپیرمنهبستگیضریب(بودبرخوردارمطلوبیهمگراییازواجیاختاللبدون

بازآزمونـآزموندرخطاالگوهايتحلیلوآوانگاريتوافقدرصد).273/0کاپاتوافقضریب

100تا28/94بینمستقلارزیابدوتوسطدهینمرهدوباربرايودرصد100تا27/86بین

يابزارعنوانبهتواندمیواجیآزمونفارسینسخۀ،مطالعهنتایجبهتوجهباکهاستدرصد

آزمونایندر.شودگرفتهکاربهزبان فارسیکودکانواجیهايمهارتبررسیدرقبولقابل

هاي آزمونازیکیکه)PPT(واجیتصویريآزمونازواجیهاي فرایندتعیینبرايتاندارد،اس

چهارتایکواژة54(رنگیتصویر54ازمتشکلواجیوآواییتشخیصارزیابیمجموعۀ

آزمونازپژوهشایندر .شود میاستفادهاست،فارسیزبانهاي ویژگیبامتناسب)هجایی

طریقازکاررفته در گفتار کودکان  بهواجیفرایندهاياستفاده شد و شدهمعرفیتصویري

Sonyمدلصداضبطدستگاهازاستفاده(ضبطوتصاویرتک تکدادننشان ICD-PX440(

وشدهضبطصداهايمروروآزموناجرايحیندرآنگاريآوانسپسوکودکانهاي پاسخ

،دکرمیسکوتتصویرنامبیاندرکودكکهدرصورتی.آمددستبهاه آوانگاريکنترل

تقلیدراگفته آنتا خواست میکودكازسپسوآورد ر زبان میبراتصویرنامخودپژوهشگر

در.شدندبنديبقهطها، دادهدرشدهمشاهدهفرایندنوعاساسبرها داده،آوانگاريازبعد.کند

بررسی وآماريهاي تحلیلبراي)نمودارهاوها جدول(توصیفیآماريهاي روشازپژوهشاین

هاي فرایندازهریکوقوعبسامد.استشدهاستفادهواجیفرایندهايتعدادوسنبینارتباط

SPSSآماريافزارنرمازاستفادهباها دادهدرواجی دشتحلیلوتجزیه22

1. test-retest
2. kappa value
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ها یافته-4

وقلبحذف،درج،ناهمگونی،همگونی،تضعیف،گروههفتبهوهشپژایندرواجیفرایندهاي

گروههردرواجیهاي فرایندمجموعمرکزييها شاخص.شدندتقسیمجبرانیکشش

.استآمده1جدولدرسنیگروهتفکیک به

فرایندهاوقوعمیانگینترتیببه،استشدهدادهنشان1نمودارو1جدولدرکههمچنان

مگونی،ناهتضعیف،حذف،همگونی،شاملکمترینبهبیشترینازساله 4-5سنیيها گروهدر

درج،همگونی،تضعیف،حذف،شامل ساله 5-6سنیگروهدروجبرانیکششوقلبدرج،

همگونی،حذف،تضعیف،شاملساله 6-7سنیگروهدروجبرانیکششوقلبناهمگونی،

وقوعمیانگیندرصد بیشترین،1جدولبهتوجهبا.استقلبوجبرانیکشش،درج ،ناهمگونی

آن در فرایندوقوعمیانگینکمترینوحذففرایند ،ساله5-6سنیگروهدرواجیفرایندهاي

.استساله یکسان6-7وساله 5-6سنیگروهدوهردرکهاستجبرانیکشش

سنیهاي گروهدرواجیفرایندهايآماريهاي شاخص-1جدول

معیارفانحرامیانگین%درصدتعدادسنیگروهیرمتغ

فرایند تضعیف

4-5508/64/1181/1

5-6504/72/1332/4

6-7519/66/1177/2

فرایند 

همگونی

4-5568/74/1482/4

5-6594/60/1334/2

6-7566/56/1039/4

فرایند 

ناهمگونی

4-5516/48/711/3

5-6538/72/878/1

6-7552/36/640/2

فرایند درج

4-5506/46/714/1

5-6570/48/868/2

6-7542/34/694/1

فرایند حذف

4-5558/72/1477/2

5-6579/76/1427/5

6-7508/64/1160/2
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فرایند قلب

4-5574/30/734/2

5-6552/36/670/2

6-7513/20/441/1

فرایندکشش 

جبرانی

4-5549/18/230/1

5-6549/18/283/0

6-7535/24/430/1

هاي سنی میانگین وقوع فرایندهاي واجی در بین گروه.1نمودار

تضعیففرایند-4-1

بستازآواییتغییراتجهتهرگاه:نویسد میتضعیففرآینددربارة)1994:35(کنستوویچ

.گیرد میصورتتضعیفباشد،ناسودهبهسایشیازوسایشیبهنسداديا

ها همخوانبرايتولیديبستنوعسهآواشناسیدراستمعتقد)60-1988:67(کتفورد

:داردوجود

هواجریانعبورمسیردرهمخوانیکتولیدهنگامدرکهاستانسداديبستآنها،اولین-1

.شود میایجادکاملانسداد
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درهمخوانیکتولیدهنگامشود میباعثکهاست،سایشینوعازتولیدي،بستدومین-2

.شودایجاداغتشاشوسایشهواجریانعبورمسیر

دراغتشاشیهیچآندرهمخوانیکتولیدهنگامکهاستناسودهبستآن،نوعسومین-3

.نداردوجوددارواكهوايجریانمسیر

شدگیناسودهشدگیارد واكشدگیسایشی

/lebɒs/ → [levɒs] /sæbzi/→[sæzpi]/xɒb/→[xɒw]

/dʒurɒb/→ [ʒuɒv]/mesvɒk/→[mezvɒt]/ketɒb/→ [ketɒw]

/sæbz/→[sævz]/susk/→[zus]

/tʃerɒɢ / ]→ʃeɒx]

/zæbt/→[zæf] 

دمورکودکاندرتضعیففرایندواجیفرایندهايازهریکمرکزييها شاخص2جدول

بیشترین،دشو میمشاهدهجدولدرکهگونه همان.دهدمی نشانتفکیک بهراآزمایش

ساله 6-7وساله 5-6سنیيها گروهبیندرترتیب بهشدگی سایشیفرایندمیانگینوکمترین

ازفرایندهاوقوعمیانگین.نداشدهدیدهسنیگروهسههردرفرایندهاتمامی.رخ داده است

وشدگیسایشیشدگی،دار واكشاملترتیب بهساله4-5سنیگروهدرکمترین بهبیشترین

وشدگیدار واكوشدگیناسوده، شدگیسایشیشاملساله 5-6سنیگروهدر،شدگیناسوده

.است شدگیسایشیوشدگیناسودهشدگی،دار واكشاملترتیب  بهساله 6-7گروه سنیدر 

سنیهاي گروهبیندرتضعیفواجیفرایندآماريهاي شاخص-2جدول

معیارانحرافمیانگیندرصدتعدادسنیگروهمتغیر

سایشی شدگی

5-45%33/338/344/0

6-55%86/430/558/1

7-65%81/226/281/5

شدگی دار واك

5-45%33/334/451/1

6-55%82/312/464/1

7-65%85/346/428/10

5-45
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ناسوده شدگی

6-55%31/294/314/1

7-65%66/396/451/1

5-45%03/316/314/1

همگونیفرایند-4-2

ضروريعبارتیاواژهیکتولیدبرايکهعضالنیحرکاتسازيسادهنوعی،همگونیفرآینددر

همگونیدرتولیدي،اسیآواشندیدگاهاز).1390:167کامبوزیا،(دآی میوجودبهاست،

دیگرهمخوانبهيدارواكیاوتولیدشیوةجایگاه،نظرازهمخوانیکمعموالً،ها همخوان

داراي سمعک يشنوا کم کودکانگفتاردرهمگونیفرایندازهایی نمونه.کند میپیداشباهت

:در ادامه آمده است

درسنیگروهتفکیک بههمگونیوهگرواجیفرایندهايمرکزييها شاخصبررسینتایج

دروقوعمیانگینبیشترین،دشو میمشاهدهجدولاین درکهگونه همان.استآمده3جدول

کمترینوها انسداديوها خیشومیدوسویههمگونیفرایندمربوط به وساله 4-5سنیگروه

ازپسخیشومیباینرمکامتولیدمحلهمگونیفرایندمربوط به وساله 6-7سنیگروهدر

شاملکمترینبهبیشترینازترتیب بهساله 4-5سنیگروهدروقوعمیانگین.استخود

، خودازپسخیشومیبانرمکامیتولیدمحل،ها انسداديوها خیشومیدوسویههمگونی

،اي تیغهخیشومیبادارواكاي تیغههمگونیدولبی،همخوانباخیشومیتولیدمحلهمگونی

دولبی،همخوانباخیشومیتولیدمحلهمگونیساله 5-6سنیگروهدرواي واکههماهنگی

خیشومیبانرمکامیتولیدمحلها،انسداديوها خیشومیۀدوسویهمگونی، اي واکههماهنگی

ماهنگیهساله 6-7سنیگروهدرواي تیغهخیشومیبادارواكاي تیغههمگونیخود،ازپس

همخوانباخیشومیتولیدمحلهمگونیها،انسداديوها خیشومیۀدوسویمگونیه،اي واکه
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ازپسخیشومیبانرمکامیتولیدمحلو اي تیغهخیشومیبادارواكاي تیغههمگونیدولبی،

.استخود

سنیهاي گروهبیندرهمگونیواجیفرایندآماريهاي شاخص-3جدول

معیارفانحراگینمیاندرصدتعدادسنیگروهمتغیر

تولیدمحلهمگونی

دولبیهمخوانباخیشومی

5-45%59/360/300/1

6-55%02/392/309/1

7-65%39/240/200/1

تولیدمحلهمگونی

ازپسخیشومیبانرمکامی

خود

5-45%95/454/367/1

6-55%43/324/281/1

7-65%62/216/154/0

بادار  اي واك هتیغ همگونی

اي تیغه خیشومی

5-45%71/384/214/1

6-55%26/320/200/1

7-65%03/298/183/0

ها  خیشومیدوسویه  همگونی

ها انسداديو

5-45%86/416/351/1

6-55%23/306/251/1

7-65%91/274/267/1

اي واکه هماهنگی

5-45%32/260/200/1

6-55%84/368/248/1

7-65%84/368/204/2

ناهمگونیفرایند-4-3

اثربر،همانندمجاورِصدايدوناهمگونی،فرایند درکهداردمیاذعان)2005:59(1اسپنسر

.دشون میناهمانند،دهد میقرارتأثیرتحتراهردویاآنها  ازیکیکهواجیفرآیندیک

شرح به،هشدمشاهدهداراي سمعکيشنوا کمکودکانگفتاردرکهفراینداینازهایی نمونه

:استذیل

1. A. Spencer
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ۀمشخصدرناهمگونیفرایند وقوعمیانگینرینبیشتکهدشو میمشخص4جدولبهتوجهبا

-5سنیگروهوواكۀ مشخصدرناهمگونیدرنیزآنکمترینوساله 4-5سنیگروهوکناري

.دهدمی رخسنیيها گروهتمامیدرناهمگونیفرایند.استشدهدیدهساله 4

سنیهاي گروهبیندرناهمگونیواجیفرایندآماريهاي شاخص-4جدول

معیارفانحرامیانگیندرصدتعدادسنیگروهمتغیر

درناهمگونی

واكمشخصه

5-45%93/258/283/0

6-55%74/404/481/1

7-65%33/336/307/2

درناهمگونی

کناريمشخصه

5-45%37/420/534/2

6-55%20/328/358/2

7-65%42/250/344/2

درجفرایند-4-4

نوعسهبهواژهدرآنبروزجایگاهنظرازرادرجکهداردمیبیان)1388:168(جم

و2واکههشت میانشاملمیانیدرج،1هشتپیشیاآغازیندرج:کنندمیبنديتقسیم

.4هشتپسیاپایانیدرجو3همخوانهشت میان

1. prothesis
2. anaptyxis
3. excrescence
4. paragoge or final excrescence

کناريۀمشخصدرناهمگونیواكۀمشخصدرناهمگونی

/deræxt/→[deræxd] /bælɒl/→[bælɒr]

/cæftar/→[ cæfda]/xalil/→[xalir]

/kæfʃ/→[kævʃ]/golule/→[golure]
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:استذیلشرح بهسمعکداراي يشنوا کمکودکاندردرجفرایندبروز ازهایی نمونه

همخواندرجواکهدرج

/qofl/→[qofel]/ʔæbru/→[ʔævrur]

/film/→[fijem]/sormei/→[sumeɡi]

بیشترینساله 5-6سنیگروهدرواکهدرجفراینداست،نمایان5جدولدرکهطورهمان

.دهدمی نشانراوقوعمیانگینکمترینساله 6-7سنیگروهدر ووقوعمیانگین

سنیهاي گروهبیندردرجواجیفرایندآماريهاي شاخص-5جدول

معیارفانحرامیانگیندرصدتعدادسنیگروهمتغیر

واکهدرج

5-45%48/340/458/1

6-55%66/396/414/1

7-65%86/250/358/1

همخواندرج

5-45%14/326/389/0

6-55%50/372/458/2

7-65%36/304/367/1

حذففرایند-4-5

ذیلشرح بهسمعکداراي يشنوا کمکودکانگفتاردرشده مشاهدهحذففرایندازهایی نمونه

:است

حذف

/dozd/ →[doz] /doʧarxe/→[ʧarxe] 

/ɢænd/ → [ɢæn]/ʧeʃm/→[ʃe]

/bɒrɒn/→[bɒru]/bænæfʃ/ →[bænæʃ]

/duG/→[du]
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کهدهد ها نشان می مختلف آزمودنیسنیيها گروهبیندرحذففرایندبررسی، 6جدولطبق

بیشترینساله 6-7سنیگروهاعضاي در کشیدهيها واکهازپس/s,z/دارواكهمخوانحذف

 نشانراوقوعمیانگینکمترینسنی گروههمیندر آغازيهجايحذفووقوعمیانگین

ساله 4-5سنیگروهدرحذفایندفروقوعمیانگین،6جدولمطابقهمچنین .دهدمی

کشیده،يها واکهازپس/s,z/دارواكهمخوانحذفشاملکمترین بهبیشترینازترتیب  به

حذفواژه،پایاناز/n/همخوانحذفهمخوانی،ۀخوشواژهپایاناز/d/و/t/همخوانحذف

ۀخوش،هجانیپایاجایگاهازهمخواندوحذف،/nd/همخوانیۀخوشدر/d/همخوان

ودوهجاییۀخوشازآغازيهجايحذفدوصامتی،ۀخوشازاولواجیعنصرحذفدوصامتی،

واجیعنصرحذف،/nd/همخوانیۀخوشدر/d/همخوانحذفشاملساله 5-6سنیگروهدر

يها واکهازپس/s,z/دارواكهمخوانواژه،پایاناز/n/همخوانحذفدوصامتی،ۀخوشازاول

ۀخوشواژهپایاناز/d/و/t/همخوانحذفدوهجایی،ۀخوشازآغازيهجايحذفده،کشی

در بین  دوصامتیۀخوشحذف .بوده است هجاپایانیجایگاهازهمخواندوحذفوهمخوانی

بیشترین رخداد فرایند حذف در واستبرخورداریکسانیمیانگینازهاي سنی نام برده گروه

حذفکشیده،يها واکهازپس/s,z/دارواكهمخوانحذفشاملساله 6-7سنیگروه

همخوانحذفهمخوانی،ۀخوشواژهپایاناز/d/و/t/همخوانحذفواژه،پایاناز/n/همخوان

/d/همخوانیۀخوشدر/nd/،حذفهمچنین.ستهجاپایانیجایگاهازهمخواندوحذف

درآغازيهجايحذفواست برخورداریکسانینمیانگیازدوصامتیۀخوشازاولواجیعنصر

.داردقرارجایگاهآخرین

سنیهاي گروهبیندرحذفواجیفرایندآماريهاي شاخص-6جدول

معیارفانحرامیانگیندرصدتعدادسنیگروهمتغیر

و/t/حذف همخوان 

/d/از پایان واژه

خوشه همخوانی

5-45%33/436/214/1

6-55%67/266/114/1

7-65%00/308/183/0

/d/همخوانحذف

همخوانیخوشهدر

/nd/

5-45%30/300/258/1

6-55%45/450/322/1

7-65%24/246/114/1
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/n/همخوانحذف

واژهپایاناز

5-45%36/364/254/0

6-55%33/332/209/1

7-65%30/300/258/1

 همخوانحذف

ازپس/s,z/داراكو

کشیدهيها واکه

5-45%15/348/283/0

6-55%39/240/270/0

7-65%46/414/367/1

آغازيهجايحذف

5-45%33/332/144/0

6-55%00/508/109/1

7-65%67/166/089/0

ازهمخواندوحذف

هجا؛پایانیجایگاه

دوصامتیخوشه

5-45%91/408/183/0

6-55%36/366/151/1

7-65%73/220/100/1

واجی،عنصرحذف

خوشهازاولعضو

دوصامتی

5-45%17/294/114/1

6-55%00/504/254/0

7-65%83/200/100/1

قلبفرایند-4-6

ذیلشرح بهسمعکداراي يشنوا کمکودکانگفتاردرشده مشاهدهقلبفرایندازهایی نمونه

:است

دوهجاییيها واژهدرقلبهجایییکيها واژهدرقلب

/qofl/→[qolf]/ɢɒblæme/→[gɒlbæme]

/ʔæks/→ [ʔæsk]/bɒtri/→ [bɒrti]

يها واژهدرقلبفرایندوقوعمیانگینبیشترینکهدشو میمشخص7جدولبهتوجهبا

6-7سنیگروهدرودوهجاییيها واژهردآنکمترینوساله 4-5سنیگروهدروهجایییک

.دشو میمشاهدهاله س
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سنیهاي گروهبیندرقلبواجیفرایندآماريهاي شاخص-7جدول

معیارفانحرامیانگیندرصدتعدادسنیگروهمتغیر

يها واژهدرقلب

هجایییک

5-45%582/400/422/1

6-55%73/366/334/1

7-65%45/222/230/1

يها واژهدرقلب

دوهجایی

5-45%12/440/300/2

6-55%41/290/258/1

7-65%47/268/164/1

جبرانیفرایندکشش-4-7

ه شدمشاهدهسمعکداراي يشنوا کمکودکانگفتاردرکهجبرانیکششفرایندازهایی نمونه

:استذیلشرح بهاست،

جبرانیکشش

/zæhrɒ/ → [zæ:rɒ]

/dæʔvɒ/ → [dæ:bɒ]

6-7سنیدرگروهوقوعمیانگینبیشترین،8جدولمطابقجبرانیکششواجیفراینددر

وقوعمیانگینازساله 5-6وساله 4-5سنیيها گروهکهحالیدر،استشدهمشاهدهساله 

.برخوردارندیکسانی

سنیهاي گروهبیندرجبرانیکششواجیفرایندآماريهاي شاخص-8جدول

میانگیندرصدتعدادسنیگروهمتغیر
انحراف

معیار

جبرانیکششگروه

5-45%00/288/283/0

6-55%00/288/283/0

7-65%00/444/430/1
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کودکاندراست،مشاهدهقابل2نموداردرکههمچنانوگرفتهصورتپژوهشبهتوجهبا

راوقوعمیانگینبیشترینواجیفرایندهايدیگربیندرحذفیندفرا،سمعکداراي يشنوا کم

وقوعمیانگینواستجبرانیکششواجیفراینددروقوعمیانگینکمترینودهد مینشان

قلبوناهمگونیدرج،تضعیف،همگونی،شاملترتیب بهکمترینبهبیشترینازفرایندهادیگر

.تاس

ندهاي واجیمیانگین وقوع فرای.2نمودار

گیرينتیجهوبحث-5

شاملمطالعهایندرسمعکداراي يشنوا کمکودکاندرشدهمشاهدهواجیهايفرایند

فراینددر.استدرجوجبرانیکششقلب،حدف،ناهمگونی،همگونی،تضعیف،فرایندهاي

اهجایگازخوانهمدوحذفوهجاییسهکلماتدرآغازيهجايحذف،کودکاناینحذف

مشاهدهنیزدوصامتیۀ خوشازاولعضوواجیعنصرحذفودوصامتیۀ خوشازهجاپایانی

سندرمبهمبتالکودکاندرواجیفرایندهايانواع)1384(همکارانوسلیمانیپژوهش.شد

ۀمقایس.دکنمیمشخصراپسراندرسال 12ودختراندرسال 10سنیمیانگینباداون

درداونسندرمکودکانومطالعهایندرسمعکداراي يشنوا کمکودکانردواجیفرایندهاي
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ومرکبجانشینیکامل،حذففرایندکه دهد مینشان)همان(همکارانوسلیمانیۀمطالع

اینکهدرصورتی.شود مینمشاهدهسمعکداراي يشنوا کمکودکانگفتاردرساختتغییر

موردطبیعیکودکانبامقایسهدر.دشو میمشاهدهونداسندرمداراي کودکاندرفرایندها

درولی.ندارندراسازيمضاعفوشدگی غلتانفرایند)1390(البرزي ومیرمسیب،مطالعه

واجیفرایندهاي)1388(همکارانوشیرازيسیمامطالعۀواجیفرایندهايبررسیبامقایسه

بیشترینسمعکداراي کودکاندروهشپژایندر.استمشتركکودکانگروهدوگفتاردر

میانگینبیشترینفرایندایندردارواكهمخوانحذفواستحذففرایندبهمربوطمیانگین

در.استجبرانیکششوقلبفرایندبهمتعلقترتیب بهوقوعمیانگینکمترینوداردرا

بیشترینحذف ندفرایدرپایانیهمخوانحذفوهجاساختداونسندرمکودکانپژوهش

میانگینبیشترین)همان(البرزي ورمسیبمیطبیعیکودکانپژوهشدر.داردرامیانگین

همکارانوشیرازيسیماۀلعمطادر.استشدگیپیشینوخوشهکاهشفرایندهاي دروقوع

راوقوعمیانگینبیشترینهجاساختفرایندآنازپسوهمخوانجانشینیفرایند)1388(

دروقوعمیانگینکمترینحاضرپژوهشدر.استداونسندرمداراي کودکانمشابهکهددارن

محلهمگونیبهمربوطونیهمگفراینددرواستشدگیسایشیبهمربوطتضعیففرایند

مربوطوقوعمیانگینبیشترینهمگونی،فراینددر.استخودازپسخیشومیبانرمکامیتولید

تولیدمحلهمگونیبهمربوطآنکمترینوانسداديوها شومیخیدوسویههمگونیبه

بهمربوطوقوعمیزانبیشترین،ناهمگونیفراینددرواستخودازپسخیشومیبانرمکامی

بیشترین،درجفراینددر.استواكۀمشخصبهمربوطوقوعمیزانترینمکوکناريۀمشخص

وقوعمیانگینبیشترین،قلبفراینددر.استاکهودرجبهمربوطآنکمترینووقوعمیانگین

تضعیف،فراینددر.استدوهجاییيها واژهدرمیانگینکمترینوهجایییکيها واژهدر

کودکان بنديگروهبهتوجهبا.استشدگیسایشیبهمربوطوقوعمیانگینکمترینوبیشترین

بیشترینتضعیفگروهدر:ازاستارتعبوقوع،حدکمترینوبیشترینمیانگینسن،براساسِ

سندرمکودکانباکهاست هسال5-6سنیهاي گروهدرواستشدگیسایشیدروقوعمیانگین

بیشترینهمگونیگروهدر.نداردتطابقطبیعیکودکانسنیگروهباولیداردمطابقتداون

باطبیعیکودکانوعمجمباکهه استسال4-5سنیگروهکاملهمگونیدروقوعمیانگین

درناهمگونیدروقوعمیانگینبیشترینناهمگونیفراینددر.داردمطابقتسنیۀفاصلاندك
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-5سنیگروهوواكۀمشخصدرنیزآنکمترینواستسال 4-5سنیگروهکناريۀمشخص

باکهاستسال4-5سنیگروهدروقوعمیانگینبیشترینقلبفراینددر.استساله 4

.دکنمیمطابقت)همان(همکارانوشیرازيسیماۀمطالعدرطبیعیدکانکو

توانمیپژوهشگراندیگرتوسطگرفتهصورتاتتحقیقوپژوهشایننتیجۀۀمقایسبا

سنافزایشبا،کودکاندیگر همانند،نیزسمعکداراي کودکاندر کهکرداستنباطگونه این

مطالعاتدرموجودهاي تفاوتتوجه به .گذارد میکاهشبهروي واجیفرایندهاازبرخیکاربرد 

درواجیفرایندهايدهندة نشان استانداردوارزشیابیمعیارهايدستیابی بهضرورتمختلف،

.سازد را آشکارتر میسنیگروههر
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