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درک و بیان کاربردهای نوای گفتار در کودکان بهنجار فارسی زبان پنج تا 
ده ساله: شواهدی از رویکرد روان شناسی زبان

مقدمه: از دیدگاه روان شناس��ی زبان اخیرا برای شناخت انواع مهارت های درک و بیان نوای گفتار در 
زبان های مختلف استفاده شده است. پژوهش حاضر اولین مطالعه با هدف بررسی توانایی درک و بیان 
کاربرد نوا در کودکان بهنجار 5 تا 10 ساله فارسی زبان بر مبنای دیدگاه روان شناسی زبان است.روش: 
مطالعه مقطعی حاضر روی 30 دختر و 30 پسر بهنجار فارسی زبان در گروه های سنی 6-5، 8-7 و 
10-9 سال اجرا شد. ابتدا تکالیف نوای پایانی، احساس، مرزبندی و تأکید ویژه در دو بخش درک و 
بیان با توجه به عملکرد های نوای گفتار در فارسی با الگوبرداری از رویکرد روان شناسی زبان توسط 
محققان طراحی سپس اجرا شد. یافته ها: امتیاز کودکان 6-5 و 8-7 سال در تکالیف درک و بیان کاربرد 
نوا به استثنای بیان تأکید ویژه باالتر از 12 (سطح شانس) بود؛ اما کودکان 10-9 سال در تمام تکالیف 
نزدیک به سقف امتیازها را کسب کردند. تفاوت میانگین امتیازها به تفکیک سنین تنها در تکالیف نوای 
پایانی و تأکید ویژه معنادار بود (P≥ 0/05). در تکالیف نوای پایانی و تأکید ویژه، بین امتیازهای درک 
و بیان همبس��تگی معناداری مشاهده شد (P=0/00). نتيجه گيري: توانایی درک و بیان کاربرد نوا در 
کودکان بهنجار فارس��ی زبان با افزایش سن پیشرفت می کند. به نظر می رسد عملکرد کودکان فارسی 
زبان در درک و بیان انواع کاربردهای نوا در 6-5 سالگی فراتر از شانس است اما اکتساب مهارت بیان 

تأکید ویژه تا 10 سالگی به تاخیر می افتد.  
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Receptive and Expressive Prosodic Functions in 5-10 
Year-Old Typically-Developing Farsi-Speaking Chil-
dren:  Evidence from a Psycholinguistic Approach

Introduction: Recently, the psycholinguistic approach has been used to un-
derstand reception and expression of prosodic skills in several languages. To 
our	knowledge,	this	is	the	first	study	to	investigate	the	receptive	and	expressive	
functions of prosody based on the psycholinguistic approach in 5-10 year-old 
typically-developing children in a Farsi-speaking population. Method: This 
cross-sectional study recruited 60 typically-developing children (30 males and 
30	females)	in	three	age-groups	of	5-6,	7-8	and	9-10	years	old.	At	first,	the	Turn-
end, Affect, Chunking and Focus tasks (both receptive and expressive) were de-
signed by researchers with regard to the prosodic functions in Farsi based on 
the psycholinguistic approach. The tasks were then completed by all enrolled 
subjects.	Results: The 5-6 and 7-8 year-old groups scored above 12 (chance 
level) in all receptive and expressive tasks except for the expressive focus, while 
the	9-10	year-old	subjects	scored	near	the	ceiling	scores	in	all	tasks.	In	Turn-end	
and	Focus,	 receptive	 and	 expressive	mean	 scores	were	 significantly	 different	
across	age	groups	(p≤0.05).	The	analysis	showed	a	significant	correlation	be-
tween	the	receptive	and	expressive	performance	in	Turn-end	and	Focus	(p≤0.05) 
Conclusion: The receptive and expressive prosodic functions seem to develop 
by age in typically-developing Farsi-speaking children. The performance of Far-
si-speaking children in reception and expression tasks of prosodic functions in 
5-6 year-old kids appears to be above chance. Meanwhile, the acquisition of the 
Focus output skill seems to delay until the age of 10.
Keywords: Prosody, Reception, Expression, Psycholinguistic, Children, Farsi 

Elnaz Ghorbani
1. Department of Speechtherapy, 
School of Rehabilitation, Tehran 
University	of	Medical	Science
SeyyedehMaryam Khoddami*1

Zahra Soleymani1

Yahya Modarresi
Department of Linguistics, Insti-
tute for Humanities and Cultural 
Studies
Shohreh Jalaei
Department of Physiotherapy, 
School of Rehabilitation, Tehran 
University	of	Medical	Sciences

*Corresponding Author:
Email: khoddami@tums.ac.ir



تازه های علوم شناختی، سال 18، شماره 2، 1395 ]65-76[
Advances  in Cognitive Science, Vol. 18, No. 2, 2016

66
66

الناز قربانی و همکاران 

در اف��راد بهنجار، به ویژه در مراحل رش��د گفتار و زبان، 
پیش نیاز ش��ناخت عمیق و صحیح مشکالت نوای گفتار 

در موارد فوق است.
دی��دگاه روانشناس��ی زبان9، چارچ��وب نظری محکم و 
جامعی برای ارزیاب��ی ابعاد مختلف مهارت های گفتار و 
زبان از جمله نوای گفتار در اختیار محققان و متخصصان 
بالینی قرار می دهد. بر اس��اس دیدگاه روان شناسی زبان، 
در پ��ردازش گفت��ار جنبه های مختلفی درگیر می ش��وند 
ک��ه در ارزیاب��ی و طراحی برنامه ی درمانی متناس��ب با 
ش��رایط هر فرد، بای��د به همه ی  آنها توجه ش��ود(15). 
مطاب��ق با دیدگاه ف��وق، ارزیابی نوای گفت��ار از دو بعد 
درک (درون داد10)/بیان (برون داد11) و کاربرد12/صورت13 
اهمیت  دارد. مهارت های درک نوای گفتار بیانگر توانایی 
شناخت و تمیز عناصر نوایی در گفته است و توانایی فرد 
در اس��تفاده از نوای گفتار به عنوان مهارت های بیان نوای 
گفتار ش��ناخته می ش��ود. مهارت های کاربرد نوای گفتار 
نیازمند پردازش های ش��ناختی متعدد مانند پردازش های 
کاربردشناختی، عاطفی و زبان شناختی است؛ درحالی که 
مهارت ه��ای صورت نوای گفتار به تمی��ز نوای گفتار و 

تقلید از آن نیاز دارد(16).
برای بررس��ی نوای گفتار، تاکنون در زبان های مختلف و 
در قالب مطالعات ب��ا اهداف متنوع، از چارچوب نظری 
دیدگاه روان شناس��ی زبان استفاده ش��ده است (6-12). 
در این مطالع��ات، برای ارزیابی نوای گفتار، بر اس��اس 
رویکرد روان شناس��ی زبان، آزمون ترسیم نیم رخ عناصر 
نوایی در سیستم های ارتباطی-کودکان (PEPS-C14) به 
کار رفته اس��ت. هر چند هدف اصلی بیشتر مطالعاتی که 
از این آزمون استفاده  کرده اند، بررسی مهارت های نوای 
گفت��ار با توجه به رویکرد ف��وق در اختالالت گوناگون، 
به ویژه اختالالت طیف اتیس��م بوده است (20-17)، اما 

مقدمه
برقراری ارتباط کالمی مؤثر، عالوه بر لزوم برخورداری از 
جنبه های معنایی و دستوری مناسب، نیازمند ویژگی های 
صوتی و آوایی خاصی است که به آن نوای گفتار  اطالق 
می شود(1). نواي گفتار1 مفهوم بسیار پیچیده ای است که 
در شکل گیري آن در زبان های مختلف دنیا، ابعاد متنوعی 
همانن��د زیروبمي2، بلندی3، دیرش4، مکث5 و مؤلفه هایي 
چون آهنگ6، تکیه7 و وزن8 نقش دارند(3،2) نوای گفتار 
در زبان فارسی به طور معمول در سه بخش تکیه، آهنگ 
و مکث م��ورد مطالعه ق��رار می گیرد(2). س��اختارهای 
نوای گفتار، از یک س��و، حد واس��ط مواد آوایی هستند 
و از سوی دیگر، طیف وسیعی از عملکردهای واژگانی، 
دس��توری و کاربردهای ش��ناختی را در برمی گیرند(4). 
ب��رای نوای گفت��ار، عملکردهای متنوعی تعریف ش��ده 
اس��ت: تفاوت در ن��وای گفت��ار می تواند باع��ث ایجاد 
س��اختار نحوی متف��اوت واحدهای زبانی ش��ود (نوا و 
س��اختار نحوی)؛ تغییرات زیروبمی گفتار می تواند تغییر 
معنا را در پی داش��ته باشد (نوای گفتار و معنا)؛ تغییرات 
آهنگین می تواند بخش هایی از پیام را برجس��ته تر کند و 
اطالعات جدیدتر یا مهم تر را نش��ان دهد (نوای گفتار و 
ایجاد تمرکز خاص) و سرانجام با استفاده از نوای گفتار 
می توان به احساس��ات و عواطف گوینده پی برد (نوای 

گفتار و انتقال احساسات).(5).
بررس��ی متون نش��ان می دهد که نوای گفتار در برخی از 
اختالالت ارتباطی نظیر اتیسم، نشانگان آسپرگر، نشانگان 
ویلیامز، دیزآرتری، آپراکس��ی، آف��ازی، اختالالت زبانی 
ویژه و افت شنوایی آسیب می بیند(12-6). یادگیرندگان 
و گویش وران زبان دوم نیز ممکن است در اکتساب نوای 
گفتار دچار مش��کل  شوند(13). از این رو، ارزیابي نوا و 
ش��ناخت ابعاد مختلف آن برای آسیب شناس��ان گفتار و 
زبان، زبان شناس��ان و آموزگاران در تشخیص و طراحی 
برنامه ی درمان جامع و مناس��ب ب��رای انواع اختالالت 
گفت��ار و زبان و شناس��ایی و حل مش��کالت مربوط به 
یادگی��ري زبان هاي خارج��ي اهمیت بس��یار دارد(14). 
بدیهی اس��ت شناسایی ماهیت توانمندی های نوای گفتار 

1- Prosody  
2- Pitch 
3- Loudness
4- Duration
5- Pause
6- Intonation
7- Stress
8- Rhythm

9- Psycholinguistic approach
10- Input
11- Output
12- Function
13- Form
14-	Profiling	Elements	of	Prosody	in	
Speech-Communication
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در پژوهش حاضر، با اس��تفاده از تکالیف محقق س��اخته 
و با الگوبرداری از رویکرد روان شناس��ی زبان برگرفته از 
تکالیف نسخه ی انگلیسی آزمون PEPS-C، کاربرد های 
متعدد نوای گفتار ش��امل کاربردهای نحوی، شناختی و 
احساسی از دو وجه درک و بیان در کودکان بهنجار پنج 

تا 10 ساله ی فارسی زبان مطالعه شد. 

روش
مطالعه ی حاضر در قالب یک بررسی مقطعی طراحی شد. 
در مرحله ی نخست با توجه به  عدم دسترسی به آزمونی 
مناس��ب برای بررس��ی نوای گفتار کودکان فارسی زبان، 
تکالی��ف موردنی��از طراحی ش��د. در ای��ن پژوهش، به 
منظور بررسی مهارت های درک و بیان کاربردهای نوای 
گفتار، از دیدگاه روان شناس��ی زبان اس��تفاده شد؛ بدین  
صورت که پس از مطالعه ی عملکرد های نوای گفتار در 
زبان های مختلف و مش��ورت با صاحبنظران زبان شناس 
و آسیب ش��ناس گفتار و زبان، چهار حوزه از کاربردهای 
نوا در زبان فارس��ی مورد توجه ق��رار گرفت: 1. نگرش 
و احساس��ات (احس��اس)؛ 2. تعیی��ن واحد های نحوی/
زبان ش��ناختی در گفتار (مرزبندی)؛ 3. تعیین ارتباط بین 
گفتار های محاوره ای به ش��یوه ی  به اتمام رساندن جمله 
(نوای پایانی)؛ 4. کاربردش��ناختی به روش گذاشتن تکیه 
روی عناصر زبان شناختی (تأکید ویژه). به منظور ارزیابی 
درک و بیان، تکالیف موردنیاز هر یک از این چهار حوزه 
به تفکیک تهیه شد؛ بدین ترتیب برای بررسی مهارت های 
درک و بیان کاربردهای نوای گفتار، در مجموع هش��ت 
تکلی��ف طراحی ش��د ک��ه م��واد الزم آن مجموعه ای از 
کلمات و عبارت بودند که برای انتخاب آنها شرایط زیر  
م��د نظر قرار گرفت برای گروه س��نی کودکان آش��نا  و 
تلفظش��ان ساده  باش��د؛ از طبقه ی خوراکی ها باشند و به 
طبقه ی اجتماعی یا منطقه ی جغرافیایی خاصی وابس��ته 
نباش��ند. بدین منظ��ور، کلم��ات از کتاب های درس��ی و 
داس��تانی گروه س��نی کودکان انتخاب و روایی محتوایی 
آنها بر اس��اس آرای 10 صاحب نظر (هفت آسیب شناس 

محققان همیشه از کودکان بهنجار همگن سنی و یا زبانی، 
به عنوان گروه کنترل استفاده کرده اند. 

نتای��ج مطالعه ی ولز و همکاران درباره ی کودکان بهنجار 
انگلیسی1 نش��ان داد که توانایی کاربرد مهارت های نوای 
گفتار در پنج سالگی بروز می یابد، اما برخی از جنبه های 
کاربرد نوا نظیر استفاده از نوا برای انتقال معنای احساسی 
تا هش��ت سالگی به س��طح مهارت نمی رسد؛ حتی رشد 
برخ��ی دیگر از جنبه های کاربرد ن��وا مانند بیان تأکیدی 
با هدف برجس��ته کردن بخش��ی از عبارت ت��ا 10 و 11 
س��الگی ادامه می یابد(21). پ��پ و همکاران نیز دریافتند 
کودکان بهنجار اس��کاتلندی در  پنج س��الگی به مهارت 
درک احس��اس می رس��ند، اما در این سن در درک نوای 
خبری و پرسشی و همچنین استفاده از مکث برای ایجاد 
مرز در عبارات و جمالت مهارت پیدا نمی کنند و رش��د 
این مهارت ها تا سنین مدرسه همچنان ادامه  می یابد(18)، 
فولی و هم��کاران دریافتند که در زبان ایرلندی، کودکان 
پنج س��اله در بیش��تر تکالیف ن��وای گفتار ب��ه  مهارت  
دس��ت نمی یابند، اما کودکان هشت تا نُه ساله در بعضی 
از تکالیف نوا به س��طح مهارت می رس��ند، اما رشد این 
مهارت ها تا 10 و 11 سالگی همچنان ادامه می یابد(22).
اگرچه از منظر روان شناس��ی زب��ان، مقوله ی نوای گفتار 
در زبان ه��ای مختل��ف موردمطالعه ق��رار گرفته و برای 
آن آزمون های مناس��ب طراحی شده اس��ت، اما در زبان 
فارس��ی به دلیل در اختیار نداشتن آزمونی با ویژگی های 
روان س��نجی مناس��ب، به وی��ژه ب��ا تکیه ب��ر چارچوب 
روان شناسی زبان، مهارت نوای گفتار از نظر ابعاد مختلف 
(درک، بیان، کاربرد و صورت) بررسی نشده است. تالش 
محققان فارسی زبان برای طراحی آزمون های نوای گفتار 
به آزمون »درک نوای گفتار«(1388) محدود می شود. این 
آزمون که مختص بزرگ س��االن اس��ت، فقط درک نوای 
گفت��ار را ارزیابی می کند(23) و هن��وز نتایج کاربرد آن 
در مطالعات تحقیقاتی یا بالینی منتش��ر نش��ده است. در 
سایر مطالعات نیز که محققان برای ارزیابی نوای گفتار از 
تکالیف محقق ساخته استفاده کرده اند، بررسی  آن محدود 
					children	UK	-1به مطالعه ی نوای خبری و پرسش��ی می ش��ود(22-25). 
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صدا، روایی صوری صداها و تصاویر نیز بر اساس آرای 
10 صاحب نظر بررس��ی و تصاویر مناس��ب و صداهای 
دارای نوای گفتار متناس��ب با اهداف همه ی بخش های 
ارزیابی انتخاب ش��دند. بدین ترتی��ب، تکالیف مورد نیاز 
برای بررسی درک و بیان کاربردهای نوای گفتار در زبان 

فارسی و اجرا طراحی شد (جدول 1).

گفتار و زبان و سه زبان شناس) تأیید شد. سپس تصاویر 
مناسب کلمات مورد نظر تهیه و در نهایت با صدای یک 
گوینده ی بومی خانم که به نظر س��ه آسیب شناس گفتار 
و زب��ان، هنگام بیان کلمات با چهار هدف ارتباطی نوای 
گفتار، صدای واضحی داش��ت در محیط اکوستیک ضبط 
شد. شایان ذکر است که پس از انتخاب تصاویر و ضبط 

جدول1- توصيف تکاليف طراحی شده برای بررسی مهارت های درک و بيان کاربردهای نوای گفتاردر کودکان فارسی زبان

حوزه ی موردبررسیتوصيف تکليف

درک نوای پایانی
ص��دای گوین��ده هن��گام بیان کلم��ه پخش می ش��ود، ک��ودک باید تش��خیص دهد نوای 
کلم��ه ای ک��ه می ش��نود مرب��وط به ن��وای خب��ری )افتان( اس��ت ی��ا پرسش��ی )خیزان(

نحو، کاربردشناسی
بیان نوای پایانی

تصویری به کودک نشان داده می شود و وی باید بر اساس آن، نام تصویر را با نوای مناسب 
بیان کند. تصویر مناس��ب برای نوای خبری، تصویر فردی در حال خواندن کتاب اس��ت و 
تصویر مناس��ب برای نوای پرسشی، تصویر فردی است که در حال گرفتن سفارش غذاست

درک احساس

ص��دای گوین��ده هنگام بی��ان نام ی��ک خوراکی پخش می ش��ود وکودک باید تش��خیص 
دهد ن��وای کلمه ای که می ش��نود بیانگر احس��اس مثبت و عالقه من��دی )آهنگ خیزان-

افت��ان ب��ا مح��دوده ی زیروبم��ی وس��یع و افزای��ش بلندی( اس��ت ی��ا احس��اس منفی و 
کاربردشناسیبی عالقگ��ی )مح��دوده ی زیروبم��ی مح��دود ی��ا یک نواخ��ت همراه ب��ا کاه��ش بلندی(

بیان احساس
تصویر یک خوراکی به همراه یک صورت خوشحال یا ناراحت به کودک نشان داده می شود و کودک 
باید متناسب با صورتک، نام خوراکی را با نوایی که بیانگر احساس مثبت یا منفی است   بیان کند.

درک مرزبندی
ص��دای گوین��ده هن��گام بی��ان ن��ام چن��د خوراک��ی پخ��ش می ش��ود و ک��ودک باید با 
توج��ه ب��ه مک��ث تش��خیص دهد ن��ام دو خوراکی را ش��نیده اس��ت ی��ا س��ه خوراکی را

کاربردشناسی، مکث
بیان مرزبندی

تصاویری به کودک نش��ان داده می ش��ود کودک باید با اس��تفاده از مکث در جای مناسب،  
طوری نام تصاویر را بگوید که مشخص شود در عکس تصویر دو  خوراکی است یا سه خوراکی 

درک تأکید ویژه
بای��د  ک��ودک  و  می ش��ود  پخ��ش  جمل��ه  ی��ک  بی��ان  هن��گام  گوین��ده  ص��دای 
اس��ت ب��وده  جمل��ه  کلم��ات  از  ی��ک  ک��دام  روی  تأکی��د  ده��د  تش��خیص 

تأکید 
بیان تأکید ویژه

تصویری از چند حیوان با رنگ های گوناگون به کودک نشان داده می شود و گوینده نام حیوان یا رنگ 
آن را اشتباه می گوید. کودک باید اشتباه گوینده را با استفاده از تأکید بر کلمه ی هدف اصالح کند

شرکت کنندگان در مطالعه، 60 کودک بهنجار فارسی زبان 
ش��امل 30 دختر و30 پس��ر در محدوده ی س��نی پنج تا 
10 س��ال بودن��د. محدوده ی س��نی ش��رکت کنندگان با 
درنظ��ر گرفتن روند رش��د مهارت  های ن��وای گفتار در 
زبان های مختلف انتخاب ش��د و آزمودنی ها به سه گروه 
س��نی پنج ت��ا ش��ش (SD=0/65 ،M=5/91)، هفت تا 
 ،M=9/93) 10 و نُه تا (SD=0/68 ،M=8/01) هش��ت
SD=0/61) تقسیم ش��دند. شرکت کنندگان با استفاده از 
ش��یوه ی نمونه گیری تصادفی از مراکز پیش دبس��تانی و 

دبس��تان های دخترانه و پس��رانه ی مناطق مرکزی تهران 
انتخاب شده بودند. معیارهای الزم برای شرکت کودکان 

در این مطالعه به شرح زیر بود:
- تک زبانه و فارسی زبان بودن؛ 
- داشتن شنوایی و بینایی سالم؛

- دارا ب��ودن هوش بهر بهنجار، براس��اس قضاوت مربی 
(ب��رای ک��ودکان گروه س��نی پیش دبس��تانی) و نتیجه ی 
آزمون سنجش پیش از دبستان (برای کودکان گروه سنی 

دبستان)؛ 
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اس��ت و در آن مه��ارت دارد. این قضیه در هر دو بخش 
مهارت ه��ای درک و بیان کاربرده��ای نوای گفتار صدق 
می ک��رد. در نهایت، میانگین امتیاز کودکان به تفکیک در 

هر یک از تکالیف  محاسبه شد. 
بررس��ی میانگین امتیازها ب��رای هر یک از تکالیف درک 
و بی��ان کاربردهای نوای گفت��ار در هر یک از گروه های 
س��نی نشان داد که توزیع امتیازها بهنجار بوده و به همین 
دلیل برای بررسی و مقایسه ی میانگین امتیازها به تفکیک 
تکالیف و گروه های س��نی از آزمون تی مس��تقل استفاده 
ش��د. برای بررس��ی تأثیر س��ن بر توانای��ی درک و بیان 
کاربردهای نوای گفتار، میانگین امتیاز کودکان با استفاده 
از آزم��ون تحلیل واریان��س(ANOVA) در هر یک از 

گروه های سنی مقایسه شد.

یافته ها
عملک��رد ش��ركت كنندگان در تکالي��ف درت و بيان 

كاربردهای نوای گفتار
امتیاز کودکان گروه پنج تا ش��ش و هفت تا هش��ت ساله 
در تمام تکالیف درک و بیان کاربردهای نوا، به اس��تثنای 
بیان تأکید ویژه، بیش��تر از 12 بود. از س��وی دیگر، آنها 
در کلیه ی تکالیف، به اس��تثنای بیان تأکی��د ویژه، امتیاز 
100درصد به دس��ت آوردند. کودکان گروه نُه تا 10 ساله 
در تمام تکالیف درک و بیان امتیاز بیشتر از 12 و نزدیک 
به س��قف امتیاز را کس��ب کردند؛ اما در کلیه ی تکالیف 

امتیاز 100درصد به دست آوردند (جدول 2، نمودار1).
چگونگی توزیع امتیازه��ا در هر یک از تکالیف درک و 
بیان کاربردهای نوای گفتار در نمودارهای جعبه ای دو و 
س��ه به خوبی نشان داده شده اس��ت. در این دو نمودار، 
خط تیره نش��ان دهنده ی میانه ی امتیازها، جعبه بیانگر 50 
درص��د امتیازهای میانی و دو خط صاف نش��ان دهنده ی 
25 درصد باقی مانده ی امتیازهای حد باال و پایین اس��ت. 
داده ه��ای پرت جزئ��ی1 به صورت دایره ه��ای توخالی و 
داده های پرت ش��دید (دورافتاده) با دایره های پر نش��ان 
داده ش��ده اند. در تکلیف درک نوای پایانی گروه س��نی 

- نداشتن تأخیر در مراحل رشد کالمی، براساس گزارش 
والدین؛ 

- داش��تن مهارت های گفتاری و زبانی بهنجار و استفاده 
از گفت��ار روان برای برقراری ارتباط، براس��اس ارزیابی 

غیررسمی آسیب شناس گفتار و زبان (محقق اول).
پس از بررس��ی معیارهای الزم برای شرکت در مطالعه، 
کودکان دارای ش��رایط حض��ور در پژوهش، به صورت 
انف��رادی در فضای��ی آرام و دور از عوامل پرت کننده ی 
حواس، به وس��یله ی آسیب ش��ناس گفتار و زبان (محقق 
اول) بررس��ی شدند. مدت زمان اجرای تکالیف برای هر 
آزمودنی به طور متوس��ط 30 دقیقه بود. هر تکلیف شامل 
دو مثال، دو تمری��ن و 16 نمونه به عنوان تکالیف اصلی 
ب��ود. تعداد تکالی��ف اصلی بر اس��اس مطالعات طوری 
انتخاب شدند که بتواند عملکرد آزمودنی ها را به  کفایت 
و بدون دخالت شانس بررسی کنند. ابتدا در مورد نحوه ی 
اج��رای هر یک از تکالیف توضیح��ات کافی به کودکان 
داده  ش��د، و سپس برای هر تکلیف دو مثال و دو تمرین 
ارائه  ش��د تا آزمودنی ها با نحوه ی اجرا و هدف تکالیف 
آش��نا شوند. تکالیف اصلی در صورتی ارائه  می شدند که 
آزمودنی ها بتوانند با موفقیت نمونه های تمرینی را انجام 
دهند؛ در غیر این صورت از مطالعه حذف می ش��دند. در 
پژوهش حاضر، دو کودک پیش دبس��تانی به دلیل ناتوانی 
در انجام تکالیف تمرین��ی از مطالعه حذف و دو کودک 
دیگر جایگزین ش��دند. تصاویر و صداها با یک لپ تاب 
س��ونی م��دل EG3BFX  به آزمودنی ها ارائه  ش��دند. 
ترتی��ب ارائه ی تکالی��ف به همه ی آزمودنی ها یکس��ان 
و مش��ابه ترتیب ارایه ش��ده در جدول1 ب��ود. برای ثبت 
عملک��رد کودکان در تکالیف مختلف، از امتیاز یک برای 
نش��ان دادن پاس��خ صحیح و امتیاز صفر برای نشان دادن 
پاسخ نادرس��ت یا مبهم استفاده ش��د. بنابراین بیشترین 
امتیاز در هر تکلیف (س��قف امتیاز)، 16 بود. امتیاز 12 یا 
بیش��تر نیز به عنوان نمرات باالتر از سطح شانس تعریف 
ش��دند. به  عبارت روشن تر، کس��ب امتیاز 12 و یا بیشتر 
به معنای آن بود که کودک به 75 درصد تکالیف پاس��خ  
Outliers -1درس��ت داده؛ در آن تکلی��ف به س��طح توانش رس��یده 
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جدول2- شاخص های مرکزی و پراکندگی امتيازکودکان بهنجار فارسی زبان در تکاليف درک و بيان کاربردهای نوای گفتار به 
تفکيك گروههای سنی )60 نفر(

بياندرک

5 تا 6 سال
)20 نفر(

7 تا 8 سال
)20 نفر(

9 تا 10 سال
)20 نفر(

5 تا 6 سال
)20 نفر(

7 تا 8 سال
)20 نفر(

9 تا 10 سال
 )20 نفر(

نوای پایانی

12/5515/1515/1513/8514/6515/20ميانگين
3/201/591/561/811/920/95انحراف معيار

13-816-1016-1016-1016-616-16کمترین- بيشترین
7095959095100درصد امتياز توانش

احساس

15/8015/9515/8515/001515/75ميانگين
0/520/220/360/791/890/55انحراف معيار

14-816-1316-1516-1516-1416-16کمترین- بيشترین
10010010010095100درصد امتياز توانش

مرزبندی

15/2515/5015/5015/0515/2015/60ميانگين
0/780/681/050/991/540/59انحراف معيار

14-1116-1216-1216-1416-1416-16کمترین- بيشترین
10010010010095100درصد امتياز توانش

تأکيد ویژه

14/1014/9515/259/6010/4512/05ميانگين
1/611/311/113/062/562/58انحراف معيار

6-616-415-1214-1116-1116-16کمترین- بيشترین
9595100403565درصد امتياز توانش

نمودار 1- ميانگين امتيازتکاليف درک و بيان کاربردهای نوای گفتار در کودکان بهنجار فارسی زبان به تفکيك گروه های سنی 
)60 نفر( 
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پنج تا ش��ش، 70درصد شرکت کنندگان 12 امتیاز  کسب 
کردند و 15 درصد آنها به س��قف امتیاز نیز رسیدند؛ در 
حالی که در گروه های س��نی هفت تا هش��ت و نُه تا 10، 
بیش��تر ش��رکت کنندگان س��قف امتیاز را کسب کردند و 
به اس��تثنای یک نفر همگی س��طح توانش (امتیاز 12) را 

به دست آوردند.
در تکالیف درک احساس و مرزبندی، 100درصد کودکان 
در هر س��ه گروه سنی در س��طح توانش عمل کردند. در 
تکلیف درک تأکید وی��ژه، 95درصد از آزمودنی های دو 

گروه س��نی پنج تا ش��ش و هفت تا هش��ت امتیاز سطح 
توانش را به دس��ت آوردند؛ در تکلیف فوق در هر گروه 
سنی فقط یک نفر امتیاز کمتر از سطح توانش گرفت و از 
آنجا که امتیاز این دو نفر 11 بود، می توان گفت، عملکرد 
درک تأکید ویژه ی این دو کودک نزدیک به سطح توانش 
بوده اس��ت. درگروه س��نی نه تا 10، 100درصد کودکان 
امتیاز س��طح توان��ش و 60 درصد آنها س��قف امتیاز را 
در تکلی��ف درک تأکید ویژه کس��ب کردند (جدول 2 و 

نمودار 2).
نمودار 2- نمودار جعبه ای توزیع امتياز تکاليف درک کاربردهای نوای گفتار در کودکان بهنجار فارسی زبان ) به تفکيك 

گروه های سنی(

در تکلیف بیان ن��وای پایانی، 95 درص��د آزمودنی های 
گروه پنج تا ش��ش س��اله و 100 درصد آزمودنی های دو 
گروه س��نی دیگر به سطح توانش رس��یدند. در تکالیف 
بیان احس��اس و مرزبندی نیز 100 درصد کودکان مورد 
مطالعه امتیاز س��طح توانش را کس��ب کردند. در تکلیف 

بی��ان تأکید ویژه در گروه س��نی پنج تا ش��ش، فقط 40 
درصد آزمودنی ها امتیاز 12 گرفتند، اما هیچ یک موفق به 
دریافت س��قف امتیاز نشدند. بیشترین امتیاز کودکان پنج 
تا ش��ش س��اله در این تکلیف 14 بود. در تکلیف فوق، 
35درصد کودکان هفت تا هش��ت ساله در سطح توانش 
عمل کردند و بیش��ترین امتیازی که به دس��ت آوردند15 
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بود. در گروه نُه تا 10 ساله، 65 درصد شرکت کنندگان در 
سطح توانش عمل کردند و بیشترین امتیاز (سقف امتیاز) 
نیز کس��ب ش��د (جدول 2 و نمودار 2). بدین ترتیب، در 

تکالیف درک و بیان احس��اس و تکلیف درک مرزبندی، 
تم��ام ش��رکت کنندگان در هر س��ه گ��روه س��نی امتیاز 

100درصد به دست آوردند (جدول 2، نمودار 2 و 3).
نمودار3- نمودار جعبه ای توزیع امتياز تکاليف بيان کاربردهای نوای گفتار در کودکان بهنجار فارسی زبان )به تفکيك 

گروه های سنی(

مقایسه ی عملکرد شركت كنندگان در تکاليف درت و 
بيان كاربردهای نوای گفتار بر اساس سن

بررس��ی تأثیر س��ن بر امتی��از درک و بی��ان کاربردهای 
نوای گفتار با اس��تفاده از تحلیل واریانس نش��ان داد که 
در تکالی��ف درک نوای پایان��ی (P=0/00) و تأکید ویژه 
(P=0/03) و در تکالی��ف بیان ن��وای پایانی (P=0/02)

و تأکی��د ویژه (P=0/02)، تفاوت گروه های س��نی مورد 
مطالعه معنادار  بوده اس��ت، ام��ا در تکالیف درک و بیان 
احس��اس و مرزبندی، تفاوت معناداری مش��اهده نش��د 

(P≤0/05) (جدول 3).

نتيجه گيري
هدف مطالعه ی حاضر بررس��ی عملکرد کودکان بهنجار 

فارس��ی زبان پنج تا 10 س��اله در درک و بیان کاربردهای 
مختلف نوای گفتار بود. نتایج این پژوهش نش��ان داد که 
با افزایش سن، توانایی درک (درون داد) و بیان (برون داد)
کاربرده��ای نوای گفتار ک��ودکان بهنجار فارس��ی زبان 
پیش��رفت می کند. بررسی رش��د مهارت های نوای گفتار 
به تفکیک کاربردهای نوا در زبان فارس��ی حکایت از آن 
داشت که کودکان بهنجار در درک و بیان تمام کاربردهای 
نوای گفتار، به اس��تثنای بیان تأکید ویژه، در پنج سالگی 
به س��طح توانش می رس��ند. به عبارت روشن تر، عملکرد 
کودکان پنج ساله در درک و بیان احساسات و همین طور 
واحد های نحوی/زبان شناختی گفتار (مهارت مرزبندی) 
فراتر از سطح ش��انس بود. مقایسه ی عملکردهای نوای 
گفتار گروه های سنی مورد مطالعه نشان داد که برخالف 
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مهارت های احس��اس و مرزبندی، س��ایر توانمندی های 
گروه های سنی مختلف در درک و بیان کاربردهای نوای 
گفتار تفاوت های ملموس��ی دارد. مقایسه ی عملکردهای 
درک و بی��ان کاربرده��ای نوا حکایت از آن داش��ت که 
همیشه عملکرد کودکان در تکالیف درک بهتر از تکالیف 
بیانی متناظر آن ب��ود و فقط عملکرد آزمودنی های گروه 
س��نی نُه و آن هم فق��ط در تکلیف بیان ن��وای پایانی و 
مرزبن��دی بهتر از تکلی��ف درکی بود. تف��اوت عملکرد 
کودکان در درک و بیان مهارت های کاربردهای احساس 
و تأکی��د ویژه نیز ب��ارز بود، درحالی ک��ه توانمندی آنها 
در درک و بی��ان دو مهارت دیگر؛ یعن��ی نوای پایانی و 

مرزبندی تفاوت قابل توجهی نداشت. 
پژوهش هایی که از آزمون PEPS-C استفاده کرده اند، در 
ب��اره ی عملکرد های درک و بیان نوای گفتار در جمعیت 
کودکان بهنجار گزارش تفصیلی نداده اند. در پژوهش های 
فوق، تمرکز بیشتر بر بررسی مهارت های نوای گفتار در 
جمعیت ه��ای مبتال به اختالالت ن��وای گفتار بوده  و از 
آزمودنی های بهنجار به عنوان گروه کنترل و برای مقایسه 
با گروه آزمایش استفاده ش��ده است؛ بدین ترتیب امکان 
مقایس��ه ی نتایج عملک��رد کودکان بهنجار فارس��ی زبان 
ب��ه تفکیک مهارت ه��ای درک و بی��ان کاربردهای نوا با 

مطالعات پیشین محدود بود.
نتای��ج پژوهش حاض��ر نش��ان داد که ک��ودکان بهنجار 
فارس��ی زبان در سینن پنج تا شش در تمام تکالیف درک 
و بیان کاربردهای نوای گفتار، به اس��تثنای بیان ویژه، به 
س��طح توانش می رس��ند که این نتایج مغایر نتیجه گیری 
فولی و هم��کاران بود. فولی و همکاران ضمن مطالعه ی 
درک و بی��ان ن��وای گفتار ک��ودکان بهنجار پن��ج تا 11 
ساله ی ایرلندی دریافتند که تمام تکالیف درکی در سین 
هش��ت تا نُه س��الگی و تمام تکالیف بیانی، به اس��تثنای 
مرزبندی، بین هش��ت تا نُه س��الگی کسب میشوند و به 
توانش می رسند. در نهایت آنها نتیجه گیری کردند که در 
زبان ایرلندی کودکان بهنجار در نُه و نیم س��الگی قادر به 
درک و کاربردهای نوای گفتار هس��تند(22). بر اس��اس 
نتایج پژوه��ش حاضر، کودکان بهنجار فارس��ی زبان در 
مقایسه با کودکان ایرلندی و اسکاتلندی زودتر می توانند 
از مهارت ه��ای درک و بیان نوای گفت��ار در کاربردهای 

احساسی، نحوی و کاربردشناختی آن استفاده کنند.
بررسی عملکرد کودکان در مهارت های درک کاربردهای 
ن��وای گفت��ار نش��ان داد ک��ه در برخ��ی از تکالی��ف، 
مش��ابهت هایی بین زبان فارسی با بعضی از زبان ها دیده 
می ش��ود، اما این مش��ابهت ها در تمام مهارت های مورد 

جدول 3- بررسی اثرسن بر امتياز درک وبيان نوای گفتار درکودکان بهنجار فارسی زبان 5 تا 10 ساله بااستفاده ازآزمون آنووا 
)تعداد 60 نفر(

سطح معناداریتعداد Fميانگين مجذوراتدرجه ی آزادیمجموع مجذورات

ک
در

*90/13245/068/850/00نوای پایانی

0/2320/110/760/47احساس
0/8320/410/560/56مرزبندی

*14/2327/113/800/02تأکيد ویژه

ان
بي

*18/4329/213/490/03نوای پایانی

7/5023/752/490/09احساس
3/2321/611/290/28مرزبندی

*61/90230/954/010/02تأکيد ویژه

در جدول مواردی که P≥0/05 بوده، با عالمت * مشخص شده است.
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می ش��ود(22). پپ و همکاران نیز نتیجه گیری کردند که 
کودکان بهنجار اس��کاتلندی در پنج سالگی در استفاده از 
مک��ث برای ایجاد مرز در عب��ارات وجمالت به مهارت 
نمی رس��ند و رش��د این مهارت  تا س��نین مدرس��ه ادامه 
 می یابد(18). این نتیجه گیری در پژوهش ولز و همکاران 

در زبان انگلیسی نیز حاصل شد(21). 
بر اس��اس نتایج پژوهش حاضر، رشد مهارت بیان تأکید 
ویژه در کودکان فارس��ی زبان بعد از 11 سالگی همچنان 
ادام��ه دارد. فول��ی و همکاران نیز همی��ن نتیجه گیری را 
برای کودکان ایرلندی کردند(22)، اما بر اس��اس گزارش 
ولز و همکاران، عملکرد کودکان پنج ساله ی انگلیسی در 
تکالیف بیان تأکید ویژه نزدیک س��قف امتیازها بود(21). 
به نظر می رس��د در بعضی از جنبه های نوا، با وجود اینکه 
کودک توانایی درک تفسیر و درک نوا را دارد، اما توانایی 
اس��تفاده صحیح از آن را ندارد(26). این  مسأله در مورد 
عملکرد کودکان فارس��ی زبان نیز در تکلیف تأکید ویژه 
صدق می کن��د؛ بدین صورت که عملکرد هر س��ه گروه 
س��نی مورد مطالعه در درک تأکید ویژه در سطح توانش 
بود، اما فقط کودکان گروه س��نی نُه قادر به استفاده از آن  

بودند. 
مقایس��ه ی عملکردهای نوای گفتار بین گروه های س��نی 
مختلف نشان داد که فقط در تکالیف نوای پایانی و تأکید 
ویژه بین توانمندی کودکان کوچک تر و بزرگ تر تفاوت 
وجود  دارد. بررس��ی نتایج در گروه های س��نی پایین تر 
بیانگر آن است که عملکرد کودکان در تکالیف احساس 
و مرزبندی در هر دو بخش درک و بیان، مشابه عملکرد 
کودکان در گروه های سنی باالتر است؛ به طوری که بیشتر 
آنها امتیاز کامل را کس��ب کردند. ل��ذا محققان این گونه 
نتیجه گی��ری کردند که در کودکان فارس��ی زبان، توانایی 
درک و بی��ان حالت های عاطفی گفتار و همین طور مکث 
در گفتار نسبت به سایر جنبه های نوا زودتر رشد می کند 

و به سطح مهارت می رسد.
ع��الوه بر این، محققان مطالعه ی حاضر با بررس��ی تأثیر 
سن بر مهارت های کاربرد نوای گفتار دریافتند که اگرچه 
با افزایش سن مهارت های درک و بیان کاربرد نوای گفتار 

بررس��ی تکرار نمی ش��ود. نتیجه ی بررس��ی مهارت های 
درک ن��وای گفتار در مطالعه ی حاضر بیانگر این واقعیت 
ب��ود که کودکان فارس��ی زبان در پنج س��الگی در تمامی 
تکالیف فراتر از س��طح شانس عمل می کنند؛ در حالی که 
نتیجه گی��ری فولی و همکاران و پپ و همکاران متفاوت 
بود. فولی و همکاران دریافتند که کودکان بهنجار ایرلندی 
در س��نین هش��ت تا نُه در تکالیف درک ن��وای گفتار به 
توانش می رسند(18). پپ و همکاران نیز نشان دادند که 
در زبان اس��کاتلندی کودکان بهنجار پنج س��اله در درک 
نوای خبری وپرسشی به سطح مهارت نمی رسند و رشد 

این جنبه تا سنین مدرسه همچنان ادامه  می یابد(18).
از مقایس��ه ی عملک��رد ک��ودکان در مهارت ه��ای بیان 
کاربردهای نوای گفتار در این مطالعه با مطالعات پیشین، 
نتایجی مشابه مهارت های درک به دست آمد. در مطالعه ی 
حاضر، محققان دریافتند که عملکرد کودکان فارسی زبان 
در بیان نوای پایانی در پنج سالگی فراتر از شانس است، 
در حالی که فولی و همکاران و پپ و همکاران نتیجه ای 
مغایر با این مطالعه به دست آوردند و خاطرنشان کردند 
که عملکرد بیان نوای پایانی کودکان پنج ساله ی ایرلندی 
و اس��کاتلندی ضعیف تر از سطح توانش است و آنها در 
هشت تا نُه سالگی این مهارت را کسب می کنند(18، 22). 
نتایج مطالعه ی حاضر بیانگر این اس��ت که رشد عملکرد 
کودکان در تکلیف بیان احس��اس، از س��نین پایین آغاز 
می ش��ود؛ به طوری که آزمودنی ها از پنج سالگی در سطح 
توانش عمل کردند. مش��ابه این نتیجه در مطالعه فولی و 
همکاران در کودکان ایرلندی و در مطالعه پپ و همکاران 
در کودکان اسکاتلندی به دست آمد(18)در حالی که ولز و 
همکاران گزارش دادند کودکان پنج ساله ی انگلیسی زبان 

در بیان نوای عالقه مندی/بی عالقگی سردرگم اند(21). 
نتایج مطالعه ی حاضر در زمینه ی مهارت بیان مرزبندی، 
مغای��ر با نتیجه گیری فولی و هم��کاران، پپ و همکاران 
و ولز و همکاران اس��ت. کودکان فارس��ی زبان، توانایی 
اس��تفاده از مکث و مرزهای نحوی  در انتقال معنا را در 
پنج سالگی کسب می کنند؛ اما مطالعه ی فولی و همکاران  
نش��ان داد که این مهارت در  هش��ت تا نُه سالگی کسب 
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مهارت ه��ای درک و بیان کاربردهای نوای گفتار کودکان 
فارس��ی زبان، با قاطعیت بیشتری اظهارنظر کرد. همچنین 
پیش��نهاد می ش��ود  برای ش��ناخت کامل تر روند رش��د، 
محدوده های س��نی پایین تر و باالتر از ش��رکت کنندگان 
این پژوهش بررس��ی ش��وند. با توجه ب��ه این که یکی از 
محدودیت ه��ای مطالع��ه ی حاض��ر در اختیار نداش��تن 
آزمونی با ویژگی های روان س��نجی مناسب  برای بررسی 
مهارت های نوای گفتار بود، به نظر می رسد طراحی آزمون 
مناس��ب با تکیه ب��ر دیدگاه روان شناس��ی زبان به منظور 
ارزیابی و تحلی��ل ابعاد مختلف درک و بیان مهارت های 
ص��ورت و کاربرد ن��وای گفتار از الویت های پژوهش��ی 

مطالعات نوای گفتار در زبان فارسی  باشد.
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است. نویس��ندگان مراتب تش��کر و قدردانی خود را از 
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تکالیف، طراحی مطالعه و  همچنین کلیه شرکت کنندگان 

در این پژوهش اعالم می دارند.

کودکان فارس��ی زبان پیشرفت می کند، اما تأثیر سن فقط 
در دو مهارت نوای پایانی و تأکید ویژه قابل توجه است. 
نتیجه گیری های این بخش از پژوهش حاضر با نتایج ولز 
و همکاران همخوانی ندارد، زیرا آنها ضمن تأئید رش��د 
نوای گفتار با افزایش سن، اثر سن را در تمام مهارت های 
نوای گفتار مشاهده کردند(21) که این تفاوت  می تواند 
ناشی از تفاوت های زبانی زبان فارسی و انگلیسی باشد.

به طور خالصه می توان نتیجه گیری کرد که در زبان فارسی 
برخ��الف زبان ایرلندی و انگلیس��ی، رش��د مهارت های 
درک و بی��ان کاربردهای نوای گفتار به طور عمده در پنج 
س��الگی و حتی پیش از آن آغاز می شود و تا سنین نُه و 
یا 11 کامل می شود. تنها مهارت کاربردی نوای گفتار که 
نیاز به زمان بیشتری برای رشد و تکامل دارد، استفاده از 
تأکید ویژه برای برجسته کردن اطالعات موجود در گفته 
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تفاوت روند رش��د مهارت های درک و بیان کاربردهای 

نوای گفتار در زبان فارسی با سایر زبان ها.
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