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Abstract 

Background: The speech disorders may produce irreparable damage to childs speech  and 
language development in the psychosocial view. The voice, speech sound production and fluency 
disorders are speech disorders, that  may result from delay or impairment in speech  motor control 
mechanism, central neuron system disorders, improper language stimulation or voice abuse. 

Materials and Methods: This study examined the prevalence of speech disorders in 1393 
Arakian students at 1 to 6th grades of primary school. After collecting continuous speech samples, 
picture description, passage reading and phonetic test, we recorded the pathological signs of stuttering, 
articulation disorder and voice disorders in a special sheet. 

Results: The prevalence of articulation, voice and stuttering disorders was 8%, 3.5% and%1 
and the prevalence of speech disorders was 11.9%. The prevalence of speech disorders was decreasing 
with increasing of student’s grade. 12.2% of boy students and 11.7% of girl students of primary school 
in Arak had speech disorders. 

Conclusion: The prevalence of speech disorders of primary school students in Arak is similar 
to the prevalence of speech disorders in Kermanshah, but the prevalence of speech disorders in this 
research is smaller than many similar researches in Iran. It seems that racial and cultural diversity has 
some effect on increasing the prevalence of speech disorders in Arak city. 
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  چکیده
امل گفتار و یند رشد و تکآ منجر به صدمات جبران ناپذیري در فراجتماعی- از نظر روانیاختالالت گفتار :زمینه و هدف

 که به شود میاختالالت گفتاري؛ به آسیب در صوت، تولید صداهاي گفتاري و روانی کالم گفته . شود  میزبان کودکان
هاي زبانی نامناسب و  دلیل تاخیر یا آسیب در مکانیسم کنترل حرکتی گفتار، آسیب در سیستم اعصاب مرکزي یا محرك

  .گردد استفاده بد از صوت ایجاد می
 نفر دانش آموز پایه اول تا ششم ابتدایی شهر اراك مورد 1393 این مطالعه شیوع اختالل گفتار را در:ها روش و مواد

آوري نمونه گفتار پیوسته و توصیف تصاویر، خواندن متن و آزمون اطالعات آوایی از هر  پس از جمع. دهد می قرار بررسی
  . صوت و اختالل تولید در برگه مخصوص ثبت گردید عالیم آسیب شناختی شامل لکنت، اختالل،دانش آموز

با . دبودرصد  9/11و شیوع اختالل گفتار درصد  1، 5/3، 8 شیوع اختالل تولید آسیب، صوت و لکنت به ترتیب :ها یافته 
درصد  7/11از دانش آموزان پسر و درصد  2/12. شود میرفتن پایه تحصیلی از میزان مبتالیان به اختالالت گفتار کم  باال

  .دبودناز دانش آموزان دختر مقطع دبستان شهر اراك داراي اختالل گفتار 
 کرمانشاه مشابه شیوع اختالل گفتار درشیوع اختالل گفتار دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اراك با : گیري نتیجه

 تنوع نژادي رسد میبه نظر . باشد می ولی میزان آن از بسیاري از مطالعات دیگر انجام گرفته در داخل کشورکمتر ،باشد می
  .ثیري در باال رفتن شیوع گفتار در شهر اراك نداردأو فرهنگی ت

   اختالالت تولید، اختالل گفتار، لکنت، اختالل صوت، شیوع:واژگان کلیدي
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  مقدمه
ترین عملکردهاي مغز انسان  گفتار و زبان، پیچیده

ترین کارکرد قشر مغز یاد   به عنوان عالیها آنهستند و از 
ترین نقش زبان، کارکرد ارتباطی آن است  مهم. )1(شود می

 از زبان .زمان نقش تکیه گاه تفکر را نیز برعهده دارد که هم
اي که ما را در جهت شناخت جهان یاري   وسیلهبه عنوان

  . )2(شود میمی رساند، یاد 
یندهاي ذهنی کودك در اثر تعامل با محیط و آفر

واسطه زبان میسر ه در نتیجه کسب تجارب دیگران ب
 داشتن توانایی گفتار و زبان و آموزش از این رو. گردد می

صحیح آن، کودك را در جهت شناخت محیط خود و 
  .)2(دهد میري با آن یاري سازگا

اختالالت گفتار، منجر به صدمات جبران 
 اجتماعی شامل انزواي اجتماعی، -ناپذیري از نظر روانی

اختالالت سالمت روان، ناتوانی یادگیري، اختالل رفتاري و 
 .)3(شود  میورد تحصیلی ضعیف در کودکان  آدست

اختالالت گفتاري به آسیب در صوت، تولید 
 که به دلیل شود میتاري و روانی کالم گفته صداهاي گف

تاخیر یا آسیب در مکانیسم کنترل حرکتی گفتار در سیستم 
هاي زبانی نامناسب و استفاده بد  اعصاب مرکزي یا محرك

  .)4(گردد از صوت ایجاد می
شیوع اختالالت صوت در دانش آموزان دبستانی 

ه ، در صورتی ک)5(درصد گزارش شده است 24تا  12بین 
 درصد نیز گزارش 24برخی دیگر از مطالعات آن را تا 

  . )6(اند نموده
 که اختالالت صوت در دهد میتحقیقات نشان 

به . دهد میبسیاري از مواقع همراه با دیگر اختالالت روي 
 با هدف تعیین اي  در مطالعه)2015( باتارکاریا ،طور مثال

 نشان شیوع مشکالت صوت و بلع کودکان در ایاالت متحده
 بلع در این چنین همداد که شیوع اختالالت صوت و 

  .)7(باشد میدرصد  1کودکان هرساله حدود 
در مورد ) 2004(همکارانو  مطالعه ملیسا چنین هم

 - امریکایی و اروپایی–کودکان پیش دبستانی افریقایی 

امریکایی نشان داد که شیوع اختالالت صوت در بین 
  . )8(متفاوت استها و نژادهاي مختلف  فرهنگ

ها،  اختالالت تولیدي صدا معموال به جانشینی
ها  شوند و جانشینی ها تقسیم می گویی ها و خراب حذف
ترین اختالل تولید در دانش آموزان مقاطع پایین  متداول

 سبب مشکالت تواند میاین اختالل نیز . )9(ابتدایی هستند
 روانی به موجب مسخره شدن کودك از جانب –روحی 

ساالن شده و حتی بر تحصیل کودك به دلیل نوشتن  هم
البته در برخی  (کند میامالي غلط به همان صورتی که تلفظ 

اثر بگذارد که این مشکل در اختالالت تولیدي ) از کودکان
فراگیري . )10(خورد با منشا واج شناختی بیشتر به چشم می

ها  یند زمان بر است که سالآ یک فراصوات گفتاري تقریباً
 سالگی قادر 8، 7 در سن  تقریباًکودکان. انجامد به طول می

  .)11(باشند میبه تولید اکثر صداها در زبان مادریشان 
  درصد4 تقریباً، )1981( براساس گزارش لسکه

 ساله داراي یک 17 از افراد  درصد1 ساله و 11ازافراد 
اختالل صداي گفتاري . اختالل تولید صداي گفتاري هستند

فراي یک مدت مورد انتظار رشد صداي گفتاري باقی که 
ماند به عنوان یک زیر مجموعه اختالالت رشدي شناخته  می

 .)11(شود میشده به عنوان خطاهاي واج شناختی شناخته 

، در مطالعات بالدستاین و همکاران چنین هم
هاي گوناگون  شیوع لکنت در میان جوامع و فرهنگ) 2007(

 که شیوع دهد می مطالعات نشان .ستمتفاوت گزارش شده ا
لکنت در کشورهاي اروپایی بیشتر از جوامع امریکایی و در 

 شیوع لکنت در .استتر از زنان   شایع1 به 3مردان به نسبت 
 درصد گزارش شده 12/2 تا 3/0کودکان دبستانی امریکا از

 18/5 تا 5/0 این میزان از ،دیگراي  در مطالعه. )12(است
  .)12(ده استدرصد گزارش ش

 سبب اختالالت ارتباطی تواند میاختالالت گفتار 
 ،در فرد گشته که این مساله در کودکان اهمیت زیادي دارد

چرا که این اختالالت غیر از موانع و مشکالت مربوط به 
 موجب تواند میفعالیت هاي روزمره زندگی با گذشت زمان 

 چنین درس میبه نظر .  روانی در فرد گردد-مشکالت روحی
 اطالعات مفیدي در رابطه با این تواند میهایی  بررسی
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گیري از مشکالت بعدي و  و زمینه پیشکند اختالالت ارایه 
  .باشدتشخیص و درمان به موقع 

 که کند مییید أشواهد موجود این واقعیت را ت
ها، آموزش و  ثیر رسانهأکشور ما به دلیل وسعت زیاد، ت

به دلیل رابطه . )13(گی استاي چند فرهن  جامعه،مهاجرت
متقابل فرهنگ و وابسته بودن ارتباط و اختالالت مربوط به 

 نتایج تحقیقات توان می به راحتی ن،آن به فرهنگ هر جامعه
سایر جوامع و کشورها را در زمینه شیوع اختالالت گفتاري 

  .در مورد کشورمان پذیرفت
 با توجه به این که شهر اراك یک شهر چنین هم

ي مختلف کشور است و اقوام ها ناتی مهاجر پذیر از استصنع
شود  می، این سؤال مطرح کنند میمختلفی در آن زندگی 

 متاثر از فرهنگ و نژادهاي  که اختالالت گفتارکه شیوع
 چون از این رو در شهر اراك چگونه است؟ ،مختلف است

اي در مورد شیوع اختالالت گفتار در شهر  تا به حال مطالعه
 انجام پژوهشی در رسد میك انجام نشده است، به نظر ارا

نتیجه این تحقیق به . رسد مینظر ه این زمینه ضروري ب
بخشی و  مسئولین بهداشت و درمان، سازمان بهزیستی و توان

اداره آموزش و پرورش جهت برآوردن نیازهاي درمانی 
و از بعد نظري نیز انتشار  کند میمدارس ابتدایی کمک 

وع اختالالت گفتاري در شهر اراك با تنوع قومیتی میزان شی
 نهایی در گیري نتیجههاي بعدي و  و فرهنگی جهت مقایسه

مورد تاثیر فرهنگ و قومیت بر میزان شیوع اختالالت گفتار 
  . حائز اهمیت خواهد بود

  
  ها روشمواد و 

 و جمعیت تحلیلی بود-این مطالعه از نوع توصیفی 
 ساله پایه اول تا ششم ابتدایی 13ا  ت6 کودکان آماري آن را

  .دادند تشکیل می 1393-94شهر اراك در سال تحصیلی 
با توجه به این که متوسط شـیوع اخـتالل گفتـاري            

و بـا توجـه     گزارش شده است   درصد 11در کرمانشاه حدود    

به فرمول حجم نمونـه     
2

2 )1.(.)(
d

ppZ
n


  و

ــه  ــن ک ــد، d=5/2 ای ــد و p=11 درص ــت Z=96/1 درص  ، اس
 نفر محاسبه گردید که در ایـن مطالعـه بـه           601ها   تعداد نمونه 

 نفــر وارد 1393منظــور افــزایش تــوان آمــاري مطالعــه تعــداد 
اي دو  گیــري خوشــه   و ســپس روش نمونــه ندمطالعــه شــد 

اي متناسب بـاحجم انجـام شـد کـه نـواحی دوگانـه بـه           مرحله
و از هر خوشـه متناسـب   عنوان دو خوشه در نظر گرفته شدند     

و بـا توجـه بـه حجـم       ) تعـداد دانـش آمـوزان     ( باحجم جامعه   
تنها کودکـانی کـه مایـل     .نمونه، دانش آموزان انتخاب شدند    
  .دشدنبه همکاري نبودند از مطالعه خارج 

ــواحی    ــه هریــک از ن ــه ب ــا مراجع ســپس محقــق ب
آموزش و پرورش و با دریافت لیست مدارس براي هریـک           

ــا دانــش آمــوزان را  هــا نااز دبــست  مجــوز ورود و مــصاحبه ب
آوري اطالعـات توسـط    کسب نمود و انجام مصاحبه و جمع     

آسیب شناس گفتار و زبان مجرب در زمینه انواع اخـتالالت     
گــر در ابتــدا ســعی  آزمــون. گفتــار و زبــان صــورت گرفــت

کرد با آزمـودنی ارتبـاط خـوبی برقـرار کنـد و از وي بـه         می
 مسایل مورد عالیقـش ماننـد تعـداد         دقیقه در مورد   10مدت  

هـاي   ها و اسـباب بـازي   اش با آنان، خوراکی  دوستان و رابطه  
مورد عالقه و خـاطرات گذشـته و کارهـایی کـه در منـزل و       

ــام   ــیمدرســه انج ــد م ــپس از وي   ده ــرد و س ــی ک ــوال م  س
خواست تا یک متن از کتـاب فارسـی متناسـب بـا مقطـع          می

پس کـودك مـی     سـ . داش را با صـداي بلنـد بخوانـ         تحصیلی
بایستی با دیدن تصاویر پیوسته متناسـب بـا سـن او کـه نـشان        

همـه  (  را توصیف مـی نمـود      ها  آندهنده یک داستان است،     
 ).شـد   هم ضبط مـی   از طریق دستگاه ضبط صوت    این موارد   

هـاي گفتـار پیوسـته و خوانـدن مـتن و       در حـین ایـن آزمـون   
ر مـورد   توصیف تصاویر به وجود عالیم اخـتالل گفتـاري د         

ــه     ــوت توج ــاري و ص ــوات گفت ــد اص ــتالل تولی ــت، اخ لکن
در مـوردي اخـتالل گفتـاري اعـم از اخـتالل         و اگر  نمود می

شد، تشخیص اختالالت  صوت، تولید و یا لکنت مشاهده می 
در مـواردي کـه     : گرفـت  گفتاري بر اساس زیر صورت مـی      

شـد، جهـت بررسـی بیـشتر آزمـون       اختالل تولید مشاهده می 
شد تا توانـایی فـرد در مـورد تولیـد      ایی اجرا می  اطالعات آو 

مـورد ارزیـابی    واج موجود در موقعیـت اول، وسـط و آخـر          
 67این آزمون شـامل  . قرار گیرد و نوع خطاها مشخص شود   

 صداي زبـان فارسـی را در موقعیـت اول،        21کلمه است که    



  اران و همک                                                                              عبدالرضا یاوري...  شیوع اختالالت گفتار در دانش آموزان مقطع دبستان شهراراك،

 91                                                                                                   1395، شهریور 6مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك، سال نوزدهم، شماره 

این آزمـون بـه عنـوان ابـزاري     . کند میوسط و آخر ارزیابی    
یفیــت تولیــد صــداهاي گفتــاري بــه کــار  جهــت ارزیــابی ک

رود و در مراکز گفتاردرمانی و مطالعات داخلی مختلف          می
مورد استفاده قرار گرفته و روایی و پایایی آن مورد سنجیده         

 در مواردي هم که اخـتالل نـاروانی مـشاهده       . )14(شده است 
 پس از بررسی نمونـه گفتـار ضـبط شـده بـر اسـاس                 ،شد می

 درصد 5 تا   3اگر شدت ناروانی از      ،شاخص لکنت وینگیت  
در مورد اخـتالل صـوت   . بود فرد داراي تشخیص لکنت بود     

هم، اگر دو آسـیب شـناس گفتـار و زبـان بروجـود اخـتالل                
صوت وي توافق نظر داشتند، تشخیص اختالل صوت قطعی         

نتایج هر اختالل در برگه مخـصوص ثبـت نتـایج         . گردید می
  .گردید براي هر فرد یادداشت می

ر نهایت میزان شیوع اختالالت گفتار و زبان به د
صورت درصد در هرپایه و به تفکیک ناحیه آموزش و 

از  آمده به دستاطالعات . پرورش و جنسیت محاسبه شد
هاي آماري مربع  و آزمون 18نسخه  SPSS نرم افزار طریق

  .کاي و دقیق فیشر تجزیه و تحلیل گردید
  

  ها یافته 
دانش آموز پایه اول تا ششم  1393 ،در این مطالعه

مقطع ابتدایی شهر اراك شرکت نمودند که اطالعات یک 
 در دسترس نبود و در برگه مربوط ثبت نشده ها آننفر از 

 نفر 727 نفر از شرکت کنندگان در مطالعه پسر و665. بود
 از ها آن نفر 955 و 1ناحیه   ازها آن نفر 437. دختر بودند

  .  کت نمودند در این تحقیق شر2ناحیه
نفر دانش آموز مقطع 1393، از 1با توجه به جدول 

نفر داراي اختالل  111 ،ابتدایی شرکت کننده در این تحقیق
 نفر داراي اختالل 14 نفر داراي اختالل صوت، 49تولید، 

  .بودند  نفر داراي اختالل گفتار116لکنت و 
 میزان دانش آموزان داراي ،به عبارت دیگر

و درصد  1  و5/3، 8، صوت و لکنت به ترتیب اختالل تولید
  .بوددرصد  9/11میزان دانش آموزان مبتال به اختالل گفتار 

  

 توزیع فراوانی اختالالت تولید، صوت، لکنت و .1جدول 
اختالالت گفتاري دانش آموزان شهر اراك در سال تحصیلی 

94-1393  
تعداد (فراوانی  نام متغیر

  )مبتالیان
  الیاندرصد مبت  تعداد کل

  8%  1393  111  اختالل تولید
  5/3%  1393  49  اختالل صوت

  1%  1393  14  لکنت
  9/11%  1393  166  اختالل گفتار

  
 که درصد دانش آموزان دهد می نشان 2جدول 

، 7/17داراي اختالل گفتار از پایه اول تا ششم به ترتیب 
 و با باال رفتن باشد میدرصد  1/8  و2/9، 10، 7/11، 7/12

تحصیلی دانش آموزان از میزان مبتالیان به اختالل پایه 
  .شود میگفتاري کاسته 

  
 توزیع فراوانی اختالالت گفتار به تفکیک پایه هاي .2جدول 

-94تحصیلی در دانش آموزان شهر اراك در سال تحصیلی 
1393  
درصد مبتالیان به   تعداد کل  فراوانی  نام متغیر

  اختالل گفتار
  7/17  277  49  پایه اول
  7/12  236  30  پایه دوم
  7/11  257  30  پایه سوم

  10  219  22  پایه چهارم
  2/9  217  20  پایه پنجم
  1/8  186  15  پایه ششم

  
از دانـش  درصـد   2/12 که   دهد  می نشان   3جدول  

از دانـش آمـوزان دختـر مقطـع         درصـد    7/11آموزان پسر و    
  .باشند میدبستان شهر اراك داراي اختالل گفتار 

  
یع فراوانی اختالالت گفتار به تفکیک جنـسیت در  توز. 3جدول  

  1393-94دانش آموزان شهر اراك در سال تحصیلی 
  درصد مبتالیان  تعداد کل  فراوانی  نام متغیر

  2/12  665  81  پسر
  7/11  727  85  دختر

  
از دانش درصد  13 که دهد می نشان 4جدول 

 در 2از دانش آموزان ناحیه درصد 4/11و 1آموزان ناحیه 
  .دنباش میطع دبستان شهر اراك داراي اختالل گفتار مق
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 توزیع فراوانی اختالالت گفتار به تفکیک ناحیه محل .4جدول 
تحصیل جنسیت در دانش آموزان شهر اراك در سال تحصیلی 

94-1393  
  درصد مبتالیان  تعداد کل  فراوانی  نام متغیر

  13  437  57  1ناحیه
  4/11  955  109  2ناحیه

  
  بحث 

 مقایسه شیوع اختالل تولید با سایر مطالعات اگر به
 خواهیم دید که میزان اختالل تولید در دانش ،بپردازیم

آموزان مقطع ابتدایی شهر سمنان در تحقیق سعدالهی و 
 که نزدیک )15(باشد می 7/8 ،درصد 1383همکاران در سال

  .باشد می آمده از این تحقیق به دستبه شیوع اختالل گفتار 
درصد  5/3ل صوت در این تحقیق شیوع اختال

 آمده با سایر به دست که اگر به مقایسه این نتیجه باشد می
و همکاران  تحقیقات بپردازیم خواهیم دید که در مطالعه اما

 براي هردو  درصد12 شیوع گرفتگی صدا 2014در سال 
 که بیشتر از )16(باشد می ساله 10تا  6گروه پسر و دختر 

  .استمطالعه حاضر 
 اختالل ي درصد9/3لبته این میزان با شیوع ا

 برروي 2004صوت در مطالعه ملیسا و همکاران در سال 
 امریکایی -اروپایی)  سال6-2( کودك پیش دبستانی 2445

 اروپایی که تفاوتی در شیوع این اختالل براساس -و افریقایی
 مطابق ، تقریباً)8(ندمتغیرهاي سن، جنس و نژاد گزارش نکرد

 هرچند باید بگوییم که تحقیق ملیسا و همکاران بر ؛باشد می
  .تر انجام گرفته است هاي سنی کوچک روي گروه

پاول و همکاران در مورد  در مطالعه بین مقطعی
 درصد 6 ساله، این مقدار 8شیوع دیسفونی بر روي کودکان 

گزارش شد که در مقایسه با تحقیق حاضر از میزان باالتري 
در اکثر تحقیقات شیوع  هرچند. )17(برخوردار است

 درصد گزارش شده 38تا 6دیسفونی در کودکان مدرسه بین 
  .)17(است

 در ،کنیم بنابراین همان طور که مشاهده می
هاي  تحقیقات مختلف شیوع اختالل صوت به صورت
هاي  متفاوتی گزارش شده است که شاید ناشی از تفاوت

  . باشدغیرهفرهنگی، نژادي، جنسیتی و 

 که بر )1390(قیق خرمشاهی و همکاران در تح
 میزان لکنت  صورت گرفت، کودکان پایه دوم دبستانوير
  .)18( درصد گزارش شد5/4

 ،1387در تحقیق محمدي و همکاران در سال 
 که نتایج این دو )13(به دست آمد درصد 2شیوع لکنت 

  .تحقیق از نظر شیوع لکنت با تحقیق حاضر متفاوت است
حقیقات خارجی نیز به مقادیر شیوع لکنت در ت

 کرایک و ،به طور مثال. مختلف گزارش شده است
 تا 5میزان شیوع لکنت را در فاصله سنی ) 2002(همکاران

ون بورسل و . )13(درصد گزارش نمودند 9 ، سال18
درصد  58در کشور بلژیک این میزان را تا ) 2006(همکاران

  . )13(گزارش نمودند
هاي پیشین  ور پژوهشبا مر) 1995(بالدستین 

درصد 1 سال، 18تا  5میزان شیوع کلی لکنت را در افراد 
  .)13(گزارش نموده است

 9/11تحقیق حاضر شیوع اختالالت گفتار  در
  .گزارش شده استدرصد 

اي در   در مطالعه)1390(سلیمانی و همکاران 
 دانش آموز 600روي   شیوع اختالالت گفتاري بري زمینه

 که شیوع اختالالت ند کرمانشاه، نشان دادمقطع دبستان شهر
 درصد بود که 3/11 درصد و در پسران 11گفتار در دختران 

این میزان به دست آمده در شهر کرمانشاه کمتر از مطالعات 
 بنابراین فرضیه بیشتر بودن شیوع اختالالت .مشابه بود

طور  ولی همان. )19(دشو میگفتاري در مناطق دو زبانه  رد 
 آمده از این تحقیق با به دستنمایید میزان  هده میکه مشا

  . استتحقیق حاضر مشابه
در تحقیقی با عنوان  1381شاهبداغی در سال 

بین دانش آموزان  بررسی شیوع اختالالت گفتار و زبان
 درصد از 1/16به این نتیجه رسید که  مقطع ابتدایی دخترانه

  .)10(دانش آموزان داراي اختالل گفتاري بودند
شیوع اختالل گفتار از پایه اول تا ششم به ترتیب 

 که باشد میدرصد  1/8  و2/9، 10، 7/11، 7/12، 7/17
خوشبختانه با باال رفتن پایه تحصیلی دانش آموزان از میزان 

  . شود میمبتالیان به اختالل گفتاري کاسته 
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در توجیه این سیر نزولی، سن عامل مهمی 
شی و دریافت الگوي صحیح  ولی شاید محیط آموز،باشد می

تولید صداها از دانش آموزان طبیعی حداقل در مورد 
را در مقابل )  درصد8(اختالالت تولیدي که باالترین شیوع

از تأثیر  ،دارد) اختالل صوت و لکنت(متغیر دیگر  دو
 کاهش اختالالت گفتار با افزایش پایه تحصیلی تري بر بیش

  .برخوردار است
درصد  7/11 آموزان پسر و     از دانش درصد   2/12

ــستان شــهر اراك داراي    ــر مقطــع دب ــوزان دخت از دانــش آم
 باشند میاختالل گفتار 

که بین دختر و پسر تفاوت چندانی مشاهده 
 آمده از تحقیق به دست و این نتیجه مشابه نتیجه شود مین

  .)19(باشد می) 1390(سلیمانی و همکاران
یزان  که مدهد میدر حالی که گزارشات نشان 

  .)19(است برابر دخترها 3 تا 2اختالل گفتاري در پسرها 
  

   گیري نتیجه
، 8شیوع اختالل تولید، صوت و لکنت به ترتیب 

  .استدرصد  9/11و شیوع اختالالت گفتار درصد  1، 5/3
 نتیجه گرفت که با افزایش توان میبه طور کلی 

و شیوع  یابد سن میزان شیوع اختالالت گفتاري کاهش می
تالالت گفتاري در تحقیق حاضر با تحقیقات مختلف اخ

ها در بین اکثر تحقیقات مشاهده  متفاوت است که این تفاوت
  .شود می

با توجه به این که این مطالعه در شهر اراك انجام 
گرفته است، نتایج این تحقیق قابلیت تعمیم به سایر شهرها و 

  .ي کشور را نداردها نااست
  

  تشکر و قدردانی
 از طرح تحقیقاتی مصوب در  برگرفتهقالهاین م

شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك به شماره 
ن اداره آموزش  از همکاري مسئوالنویسندگان. است 2140

 معلمان و دانش آموزان شهر اراك چنین همو پرورش و 
  . دیننما میو سپاس گزاري تشکر 
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