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 ساله شهر سمنان 5 در كودكان ي كالمييناي وحافظه بي كالمييناي بزي تميبررس
  1385سال 

 
  (M.Sc)  ي آقاسعداللهيعل ،)M.Sc(* يزهرا افتخار

   توانبخشي مسنان، دانشکدهيدانشگاه علوم پزشک 

  

  ده يچك
 يني وجود سطوح مع مستلزمي دستاورد بشرنيكسب مهارت خواندن و نوشتن به عنوان موثرتر: سابقه و هدف

كه  نجا آ به خصوص ازييناي بحافطه و زيتم .باشد يهوش م و )يداري و شنيينايب( حافظه ،يحركت ،ي ادراكيها ازمهارت
 بررسي برخي به رپژوهش حاض .كنند يم فاي خواندن ايري در فراگي نقش مهمابندي ي مي شكل كالمييناي بهاي محرك

) كالمي –تميز بينايي و حافظه كوتاه مدت بينايي ( هاي بينايي مهارت رسطوحي ازهاي كودكان پنج ساله د از توانايي
 تعيين ميانگين و فاصله قي تحقنيهدف از ا . دارنديترين ارتباط را با رشد گفتار و زبان نوشتار پردازد كه بيش يم

باشد تا بتوان شاخص رشد  يهاي رشدي فوق م زمينه يك از هر در)پنج ساله (يتوانايي كودكان طبيع% 95 اطمينان
 ي برايگر  آزمون غربالكي ني تدونيچن هم . نمودنيي را تعي بينايي شالوده زبان نوشتاريها  مهارتنيتر مهم
 . است از ناهنجار  هنجاريكالم – بينايي يها درمان مهارت  آموزش وص،يتشخ

  و آموزش و پرورش شهريستيبسته به بهزهاي وا تمام آمادگي .اين مطالعه توصيفي و مقطعي است: ها مواد و روش
 يي و شنوايينايداشتن ب( شرايط يك پنجم كودكان واجد و )2256كل جامعه آماري ( گرفتند سمنان مورد بررسي قرار

آزمون . انتخاب شدنددفيبه طور تصا) ي و زبانينداشتن مشكالت گفتار  وي سمناناي ي تكلم به زبان فارس،سالم
 . عده انجام شدني ايدكان بر روهاي بينايي كو مهارت
 ميانگين تميز ،25/3سمنان ميانگين ظرفيت حافظه بينايي ـ كالمي   ساله فارسي زبان شهر5 دركودكان: ها افتهي

ماه ميانگين حافظه كوتاه  6سال و  5 سال تا 5كودكان  در .است 62/1بينايي حروف  ميانگين تميز و 12/2 بينايي طرح
ماه  6سال و  5كودكان  در .است 65/1بينايي حروف  ميانگين تميز و 2/2 نگين تميز بينايي طرحميا ،24/3مدت بينايي

و ميانگين تميز بينايي حروف  93/1 ميانگين تميز بينايي طرح ،27/3سال ميانگين حافظه كوتاه مدت بينايي 6تا 
 . است54/1

 ييتوانا. باشد ي حرف مييناي بزي تميياز توانا تر بهي طرح در كودكان مورد بررسييناي بزي تمييتوانا: يريگ جهينت
ها مشابه است به جز آزمون تميز بينايي طرح   باشند در كل آزموني سالگ5 دوم اي اول مهي در ننكهيكودكان برحسب ا

ها هر دو جنس   در همه آزمون . دوم نشان دادندمسالي نني نسبت به متولدي بهتريي اول توانامسالي ننيكه متولد
  . نشان دادند ي مشابهيها يياناتو

 
    ،ي حافظه كوتاه مدت بينايي كالم، تميز بينايي، كودكان پنج ساله: يدي كليها واژه

  

 مقدمه
گريي  توانايي برقراري ارتباط در تاريخ بشر موجب شکل

مراحل تکامل زبان . رفت آن شده است جوامع انساين و پيش

در گرو فرايندهاي گوش دادن، سخن گفنت، خواندن و نوشنت 

ترين انواع ارتباط گفتار است که وجه  يکي از پيچيده. است

 Email: eftekhari@sem-ums.ac.ir                                        0231- 3354180نمابر 0231- 3354180  :تلفن -نويسنده مسئول  *

]   24/11/1386 :تاريخ پذيرش         20/4/1386: تاريخ دريافت
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ترين و   آمدارگفتار ک. باشد  ينسان از ساير موجودات ممتايز ا

 درصد وقت ۳۲ترين روش ارتباطي است به طوري که  مهم

 . ]۱ [شود ارتباطي ما صرف صحبت کردن مي

ترين دستاورد متدن بشري  نوشنت به عنوان بزرگ خواندن و

هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و  تاثري شگريف بر جنبه

کسب مهارت خواندن از . ي گذارده استاقتصادي جوامع بشر

هاي  آموزش گردد و با آغاز دوران پيش دبستاين آغاز مي

 . يابد اي گسترش مي رمسي مدرسه

گريي خواندن مستلزم وجود پيش نيازهايي است که  شکل

هوش ) شنوايي و بينايي( حافظه از آن مجله مي توان به ادراک،

اوليه مشكالت خواندن عالئم . هاي حرکيت اشاره منود و مهارت

عالئمي هستند كه كودكان در سنني پيش دبستاين نشان 

هاي رشدي مانند  تاخري در حيطه: و عبارتند از دهند مي

. توجه گفتار و زبان، پردازش بينايي و پردازش شنيداري،

هاي اخري حاكي از آن است كه تشخيص  حتقيقات و گزارش

 درمان و دهند ي مكودكاين كه عالئم مشكل خواندن را نشان

ها در سنني پيش از مدرسه امري  مناسب و زود هنگام آن

دهد   متاسفانه شواهد نشان مي.ضروري و حائز  امهيت است

كه كودكان مبتال به اختالل در خواندن در سنني پيش از مدرسه 

هاي مناسب را دريافت  شوند و آموزش تشخيص داده مني

 ].۲ [كنند مني

كودكاين . ي در فراگريي خواندن دارد بينايي نقش مهمدرك

توانند ببينند اما در متيز  كه در پردازش بينايي مشكل دارند مي

بينايي حروف و كلمات و حافظه بينايي مشكل دارند حتقيقات 

تشخيص و ناميدن حروف يكي از  دهد كه ضعف در نشان مي

 ].۳ [ استدنهاي دقيق عملكرد ضعيف در خوان بيين كننده پيش

هاي حسي عامل بسيار مهمي در فرآيند رشد زبان  تم سيس

هاي بينائي و شنوائي بسته به اينكه  سيستم .و گفتار مي باشند

حتريكات بينايي باشند يا شنيداري آا را به صورت پيام از 

ويل بايد توجه داشت كه صرف . كنند حميط پريامون دريافت مي

جر به اجياد دريافت حتريكات از طريق بينايي و شنوائي من

شناخت و ايتاً رشد زباين خنواهد شد بلكه بايد اين اطالعات 

به حنوي ثايت و دائمي ذخريه شده و نگه داشته شوند تا در 

 . صورت نياز به اين منبع مراجعه كنيم

 طرف ديگر، شرط داشنت شناخت از يك پديده، درك از

يده فرآيند درك يك پد. اطالعات و جزئيات مربوط به آن است

عد از فرآيند ذخريه سازي اطالعات مربوط به آن پديده بنيز، 

ترين عامل در  بنابراين فرآيند درك كه مهم. گريد صورت مي

 العاتشود خود به ذخريه سازي اط رشد زبان حمسوب مي

ذخريه سازي اطالعات بر حسب نوع  .بستگي دارد) حافظه(

 حافظه شنيداري توسط حافظه بينائي يا) شنوائي يا بينائي(پيام 

اگر كودكي ضعف در .گريد  ها صورت مي و يا هر دوي آن

حافظه بينائي داشته باشد اين اطالعات قابل ذخريه نبوده و 

 در زمينه ودكهيچ دركي نيز از آا حاصل خنواهد شد و ك

رشد زباين و گفتاري دچار نقص خواهد شد؛ چرا كه دامنه 

 اشياء، حروف، كلمات خزانه حافظه بينائي كم است و تصاوير

 . اند و مجالت در حافظه وي بطور دقيق ضبط نشده

 يك پديده هم از طريق شنوائي است و هم از شناخت

به عنوان مثال، كودك در عني اينكه راديو را . طريق بينائي

پس  پيام . شنود  اسم آنرا نيز از زبان اطرافيان خود مينديب مي

  ضبط شوديير حافظه بيناهم بايد در حافظه شنيداري و هم د

 ارتباط بني اريكه در صورت ضعف حافظه كودك قادر به برقر

 و شنيداري خنواهد بود كه مهني امردر ايت منجر يينايپيام ب

 .به مشكالت زباين و گفتاري خواهد شد

حافظه کوتاه )۱۹۶۸و۱۹۶۷( مهکاران و پوسنر اولني بار

پوسنر و کيل  .ندداد بررسي قرار مدت بينايي کالمي رامورد

ارائه  ثانيه پس از ۵/۱ نشان دادند که يک حمرک بينايي حداقل

آزموين استفاده کردند ها از   آن.دارد حتريک مهچنان استمرار

  شباهت يا تفاوت جفت حروف متوايل راها آن آزمودين که در

اين جفت حروف يا به حلاظ نوشتاري  .کردند  ميعينيت بايد

يا فقط به طور امسي مشابه  و) نبال بب به د( سان بودن يک

به تشابه  ها که آزمودين نتايج نشان داد  )بب به دنبال (بودند

تر از مشابه امسي  سان از نظر نوشتاري سريع جفت حروف يک

 و )۱۹۷۲( پارکس و مهکاران] . ۴ [دهند واکنش نشان مي
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               فاطمه افتخاري و علي آقاسعداللهي                                            . . . .بررسي متيز بينايي کالمي وحافظه بينايي

 ٢٥٧

نشان دادند يادآوري حروف بينايي  )۱۹۷۰( مهکاران وکرول 

 ].۳و ۵[حروف شنوايي است از رت راحت

 بينايي عبارت است از فرآيند تعيني تفاوت ميان اشيا و متيز

به عبارت ديگر كودك با . اشكال، حروف يا كلمات نوشتاري

تواند پس از دريافت هر حمرك،  برخورداري از اين توانايي مي

هاي آن از نظر بينايي با ساير  ها و تفاوت به مقايسه شباهت

هاي قبلي به   و جتربهالعاتو با استفاده از اط بپردازدها  حمرك

ناتواين در اين مهارت سبب  . ادراك آن حمرك دست يابد

شود كه كودك ازعهده شناخت صحيح حمرك برنيامده يا  مي

اين نقص در ايت . حمرك ديگري رابه جاي آن شناسايي كند

  .هاي ادراكي ـ زباين او انعكاس خواهد يافت در توانايي

والدين و معلمني بايد از اين عالئم اوليه آگاه باشند به 

اي كه اين كودكان تا حد امكان زود تشخيص داده شوند  گونه

 تا در مدرسه و زندگي بتوانند بر ناتواين يادگريي غلبه كنند

هاي ادراکي را   از توانايييکالمي خبش- بيناييهاي مهارت]. ۲[

هاي فوق   ميانگني مهارتبا در دست داشنت. کشد به تصوير مي

هاي گفتار  توان در کلينيک در کودکان طبيعي  به راحيت مي

 يي نارسايکودکان دارا  مشکل خواندن،يدرماين کودکان دارا

 داد و به يص و کودکان داراي اختالالت تلفظي را تشخذهين

در اين پژوهش از . ارزيايب و درمان آا مهت گمارد

متيز بينايي و حافظه کوتاه مدت (ي کالم –هاي بينايي  مهارت

توان به هنجار  به کمک اين پژوهش مي. اند انتخاب شده) بينايي

هاي پيش نياز موفقيت  رشد کودکان پيش دبستاين در مهارت

 به شاخص رشد ي خارجنبا بررسي متو. حتصيلي دست يافت

  دست يينايهاي ب  حمدود از مهارتيها  جنبهيبرخ کودکان در

هاي داخلي نيز در حجم منونه حمدود  ز ديگر سو حتقيقا. يافتيم

 حاضر اجنام قيهاي مورد مطالعه حتق و در برخي از زمينه

حجم منونه قابل تعميم بررسي  در اند بنابراين ضروري بود شده

درمان  متخصصني باليين معياري در ارزيايب و تا اجنام شود

  .ساله داشته باشند ۵ کودکان هاي فوق در مهارت

 ناني و حدود اطمنيانگي ميني تعقي حتقني ايهدف اصل

حافظه كوتاه مدت و متيز ( بينايي ـ كالمي يها  مهارتييتوانا

 . ساله شهر مسنان است۵در کودکان ) بينايي طرح و حرف

  ها واد و روشم
مكان مطالعـه كليـه      و نوع توصيفي و مقطعي    اين مطالعه از  

آمـوزش و پـرورش و      هاي وابـسته بـه       ها و آمادگي   مهدكودك

مسنان كـه     ساله شهر  ۵کليه کودکان    .زيسيت  شهر مسنان است    

اختالالت گفتـاري و     و كنند مسناين تكلم مي   به زبان فارسي يا   

 مطالعـه قـرار گرفتنـد      مورد شنوايي  نداشتند   بينايي يا  زباين و 

  ). نفر۲۲۵۶كل جامعه آماري (

آمـاري  هاي مورد نيـاز بـر اسـاس اطالعـات            تعداد منونه 

 نفـر   ۱۹۵(  نفـر  ۴۰۰ ،   ]۶[ يموجود از پژوهش ملـک حممـد      

جهت افزايش دقت کار متام      .برآورد شد )  نفر پسر  ۲۰۵دختر و   

هاي شهر مسنان مورد بررسـي قـرار گرفتنـد و در هـر               آمادگي

آمادگي يک پنجم کودکـان واجـد شـرايط بـه طـور تـصاديف               

 .ديم گردهاي حتقيق روي اين عده اجنا انتخاب شدند و آزمون

 يلي حتص يها با مراجعه به مراکز، پرونده     قي حتق ي اجرا يبرا

ـ  يي که مشکالت شـنوا     شد و کودکاين   يها بررس   ساله ۵مهه   ا ي

ـ  ي از فارسـ   ري غـ   داشتند و بـه زبـاين      يينايب  تکلـم   ا مسنـاين  ي

ـ  ي، کرد يلکيگ( کردند يم ـ حـذف شـده و بق     . . . )  و   ي، ترک ه ي

ـ  تشخ ايبيمورد ارز   توسـط    و زبـاين   ير اخـتالالت گفتـا    يصي

گونه مشکالت   چي که ه   کودکاين نياز ب  .گران قرار گرفتند   آزمون

 انتخـاب   بـه صـورت تـصاديف      % ۲۰ نداشتند،    و زباين  يگفتار

ار آا قرار گرفت تـا      ين در اخت  يت نامه والد  يشدند و فرم رضا   

ـ ن، در حتق  يت والـد  يدر صورت رضا   بـراي  . نـد يق شـرکت منا   ي

گـر از طريـق       و زبان، پـژوهش    بررسي وجود اختالالت گفتار   

ها را مـورد ارزيـايب       هاي جتريب و متداول كلينيكي منونه      آزمون

قرار داد ساير اطالعات مورد نياز در اين پژوهش با استفاده از            

ابزار  .هاي بينايي مجع آوري شد     ها و آزمون مهارت    نامه پرسش

هاي بينايي کودکـان     مورد نياز پژوهش، آزمون سنجش مهارت     

هاي مورد اسـتفاده ملـک حممـدي          آزمون ،ها کليه آزمون است  

  .  ]٦ [است ۱۳۸۴

هاي آمـاري توصـيفي      ها از روش   براي جتزيه و حتليل داده    

جهت نيـل   . شامل جداول توزيع فراواين و منودارها استفاده شد       

به اهداف پژوهش و با توجه بـه کمـي بـودن اکثـر متغريهـاي       

گني و احنراف معيـار     هاي آماري ميان   اصلي پژوهش از شاخص   

 [
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 ٢٥٨

مهچنني حدود اطمينان بـراي متغريهـاي كمـي         . دياستفاده گرد 

  .ساخته شد

ـ  حمرمانـه    و موافقت والـدين     اخذ  :مالحظات اخالقي   يتلق

 يدر طـ    آور حذف هر گونه عامل  اضطراب      و    اطالعات شدن

 .آزمون

  
  نتايج

توان  مي ١ هاي پژوهش و اطالعات جدول براساس يافته

 ساله فارسي ٥ظه بينايي ـ كالمي كودكان گفت ظرفيت حاف

كل منره آزمون ( واحد است ٦ واحد و حداكثر ١زبان حداقل 

 ساله شهر ٥ميانگني به دست آمده در مورد كودكان ).  است٧

 ٣ و ميانه ٣٣/٣ تا ١٧/٣، %٩٥، با حدود اطمينان ٢٥/٣مسنان 

در زير آزمون متيز بينايي مربوط به طرح  حداقل . واحد است

كل منره ( بوده است ٤منره كسب شده صفر و حداكثر منره 

 ٥ميانگني منره به دست آمده در مورد كودكان ).  است٤آزمون 

 تا ٠٣/٢، %٩٥، با حدود اطمينان ١٢/٢ساله شهر مسنان 

آزمون متيز بينايي مربوط به  در زير.  است٣ و ميانه ٢١/٢

 ٢آزمون كل منره  (٢حروف حداقل منره صفر و حداكثر منره 

 ساله شهر ٥، ميانگني منره به دست آمده در مورد كودكان )است

 ٢ و ميانه ٦٧/١ تا ٥٦/١، %٩٥، با حدود اطمينان ٦٢/١مسنان 

  .است

  

 بينايي حافظه كوتاه مدت  وهاي آماري آزمون متيز بينايي  شاخص.١جدول 

شاخص هاي 

  آماري

  بيناييمهارت

ل منره
حداق

حداكثر منره 
  

ني
ميانگ

  

حنر
ا

ف معيار
ا

  

حدود اطمينان 
٩٥

%
  

  )٠٣/٢و٢١/٢( ٨٨/٠ ١٢/٢  ٤  ٠  بيناييمتيز طرح

  )٥٦/١و٦٦/١( ٥٧/٠ ٦٢/١  ٢  ٠   بينايي حروفمتيز

حافظه كوتاه مدت 

  بينايي
  )١٧/٣ و ٣٣/٣(  %٨٣ ٢٥/٣  ٦  ١

  

 ٥ درآزمون حافظه كوتاه مدت بينايي ميانگني منره دختران

نتايج آزمون  .ستا ٢٤/٣ در پسران و ٢٦/٣ مسنان ساله شهر

نظرآماري تفاوت معناداري ميان  آن است كه از حاكي از

  پسران دراين زيرآزمون وجودندارد توانايي دختران و

)٤٩٩/٠P=( . در آزمون متيز بينايي  طرح ميانگني منره دختران

 است و در آزمون ٠٩/٢ و در پسران ١٥/٢ ساله شهر مسنان ٥

 ساله شهر مسنان ٥ر دختران متيز بينايي حروف ميانگني منره د

باشد كه براساس نتايج آزمون   مي٦٤/١ و در پسران ٦٠/١

  ).١ شكل(ها از نظر آماري معنادار نيست  اين تفاوت

  

   مقايسه ميانگني آزمون متيز بينايي در منونه مورد بررسي به تفكيك جنس.١شكل  

   

 

تقسيم بندي و گروه بندي كودكان برحسب نيمه اول و نيمه 

هاي  دوم سال در مراكز آموزشي و متفاوت بودن برنامه

آموزشي كودكاين كه در دو نيمه خمتلف يك سال از زندگي 

هاي كودك به  دهد كه توانايي برند، نشان مي خود به سر مي

تر  تدريج و در طي چند ماه حتول يافته و به سطوح عايل

اين اساس پژوهش حاضر درصدد برآمد تا به  بر. رسد مي

ها و  وان يك بررسي جانيب نتايج به دست آمده در آزمونعن

 سال ٥ها مورد مطالعه در اين حتقيق را در گروه سين  زيرآزمون

 سال با يكديگر ٦ ماه تا ٦ سال و ٥ ماه و ٦ سال و ٥تا 

 نفر و در گروه دوم ٢٧٧تعداد منونه در گروه اول . مقايسه منايد

ظور از گروه اول در ادامه اين مبحث من( نفر بودند ١٢٣

 سال ٥ ماه و گروه دوم، كودكان ٦ سال و ٥ سال تا ٥كودكان 

 ).  سال است٦ ماه تا ٦و 

هاي حاصل از پژوهش ميانگني به دست  اساس يافته  بر

 و ٢٤/٣آمده از آزمون حافظه كوتاه مدت بينايي در گروه اول 

  آزمون متيز بينايي  در زير.  واحد است٢٧/٣در گروه دوم 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

مونث مذكر
جنس

گين
يـــان

م

تميز بينای طرح
تميز بينای حرف

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 6

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-30-fa.html


               فاطمه افتخاري و علي آقاسعداللهي                                            . . . .بررسي متيز بينايي کالمي وحافظه بينايي

 ٢٥٩

  سالگي٥هاي آماري آزمون متيز بينايي در منونه مورد بررسي به تفكيك متولدين نيمه اول و دوم   شاخص.٢ل جدو

 سن

  سال٥/٥ تا ٥   سال٦ تا ٥/٥
هاي آماري شاخص  

  

  احنراف معيار  ميانگني  احنراف معيار  ميانگني   بيناييهای مهارت

Pvalue 

  ٠١٦/٠  ٩٠/٠  ٩٣/١  ٨٦/٠  ٢٠/٢  طرح*

  ٠٧٠/٠  ٦٢/٠  ٥٤/١  ٥٥/٠  ٦٥/١ حروف

  ٨١١/٠  ٧٧/٠  ٢٧/٣  ٨٥/٠  ٢٤/٣ حافظه كوتاه مدت بينايي

  

 و در ٢٠/٢طرح ميانگني منره كسب شده در گروه اول 

زير آزمون متيز بينايي حروف نيز  در.  است٩٣/١گروه دوم 

 بيش از گروه ٦٥/١ميانگني منره به دست آمده در گروه اول 

دهد كه از نظر آماري  ن نشان مي است و نتايج آزمو٥٤/١دوم 

  )٢جدول ( .  معنادار نيستکي چيهاه اين تفاوت

     

  گيري بحث و نتيجه
در اين پژوهش براي بررسي توانايي متيز بينايي از 

و نتايج نشان  استفاده شد» حروف«و » طرح«هاي  زيرآزمون

 ساله شهر مسنان در درك جهت، تصاوير و نيز ٥داد كودكان 

 قاتي حتقجهياين نتايج بانت.ها مشكل دارند ئيات آنتوجه به جز

 ١٩٩٥ وگنت و هانتون ١٣٨٤ياجنام شده توسط ملک حممد

ي ها به عبارت ديگر علت پاسخ). ٨و  ٦و ٧( هم سويي دارد

 جهي به جزئيات هر خبش از تصويرتو  يبنادرست كودكان

 . است

 سالگي در ٨كند كودكان تا سن  نيز مطرح مي ١٩٩٥ گنت

مهني امر باعث شد تا  .ص اجزا يك طرح مشكل دارندتشخي

 برخي از كودكان در آزمون متيز بينايي حروف ناموفق عمل

به حرف » پ«و به جاي » ك«به حرف » گ«كنند و به جاي 

 . اشاره منايند» ب«

 نشان داد در زيرآزمون متيز بينايي زي گنت نقاتي حتقجينتا

ن توانايي دو جنس حروف و طرح تفاوت آماري معناداري ميا

حتقيق ديگري كه به اين يافته دست پيدا كرده  .]٩[مشاهده نشد

هاي آيت  رسد كه پژوهش باشد وجود نداشت و به نظر مي

 علت اين وتوانند در اين زمينه راه گشا باشند و صحت  مي

  .يافته را تعيني منايند

 ٥  دو گروه سينسهي به دست آمده از مقاجي اساس نتابر

توان  ي سال م٦ ماه تا ٦ سال و ٥ ماه و ٦ سال و ٥سال تا 

 يمتيز بينايي طرح سپر ها به جز يك از آزمون هيچ گفت در

 بر روند رشد ي معنادارري شش ماهه تأثشدن دوره زماين

و ) ٢جدول  ( مطالعه نداردني در اي مورد بررسيها مهارت

 مهي ناي ي سالگ٥ اول مهي که در نني کودکان بر حسب اييتوانا

اين يافته خبشي از يافته هاي ملك  .دوم آن باشند مشابه است

اي اختالف ه بنابراين در زمينه .كند را تاييد مي )١٣٨٤(حممدي 

با توجه به تعداد اندك مطالعات موجود در داخل كشور نياز به 

  .اجنام حتقيقات بيشتراست

  

  تقدير و تشكر
نان که  مسي دانشگاه علوم پزشکياز معاونت حمترم پژوهش

 را به عهده داشتند و جناب قايتي طرح حتقني ا مايلتيمحا

 گروه ي علماتي هي مشاور آمار و اعضا دکتر قرباينيآقا

 ي هاي گفتار و زبان جهت مهکاري شناسبي آسيآموزش

  .گردد ي ميگزار  شان سپاسمانهيصم
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