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تع اد  3نفر مرد فار یتناا هسود رن ننصورد یاد و ه ف دی ات م یاا
ن اراا تناا پریش مراجعنردد نن واحی

فواردرمیانی مرریز مموتشیی،

پژوهشیی و درمیانی قیائمشیهر مشییه انو یاب شی ن درک مدحدییهییای

مهدگ ن اراا نا ا وفاد ات متمونی رن نر ا اس متموا درک مدحدیهای

مهدگ در تنااپریشی نرای تناا فار ی نومی ش نود ،مورد دجش قرار

رفت نوایج پژوهش نشاا داد رن افراد تنااپریش نرورا قادر نن تش ص

هر ن مدحدی مهدگ (ج یلد تبیری ،پر شیی و تدر ی ی وییژ ) میورد

متموا نودن اما منها ع ل رد ضیع

تیری نسیبت نین افیراد یرو شیاه

داشود ندانرایپ ننطور رلی ،پژوهش حاضر تدی میرد رین در ن یاراا

تنااپریش نرورا ،درک مدحدیهای مهدگ و ننتبع ما تواناییهای واجی
تقریباً ا م ناقی مان ا ت

واژههای كليدی :نواپریشی ،تنااپریشی نرورا ،مدحدییهیای مهدیگ،
تناا فار ی ،درک ،تواناییهای واجی

 .1مقدمه

1

2

مهدگ رلم تغ راد تیرون ی در فوار ا ت رن ارثر انسااهیا ناتودم یا و نینشی و ای

نظام مد ات تیرون ی در انوقال و درک معدا ا یوفاد مییرددی فار یی ات ج لین تنیااهیای

مهدگی 3ا ت رن در ما ،نرتلف تنااهای نواتوی ،4تغ ر طح و جهت تیرون یی معدیای
وژ انی را تغ ر ن یده نل ن مدجر نن تغ ر معدای نیافوی پیار فوارهیا مییشیود (ا یلمی،
 )1 :1384تعری

ی  )٦-8 :199٦( 5ات مهدیگ در چیارچوب نظرییة واجشدا یی ییینای

٦

ع د ت رامل پ ا میرد رن ا لمی ( )٧ :1384ما را ایپ ونین مطیرم مییردی « :مهدیگ،
ناظر نر رارنرد مش صنهای موایی تنرتنج ری ا ت رن ات منها در انوقال معانی فراواژ انی

٧

1

intonation
pitch
3
intonational languages
4
tonal languages
5
Ladd
6
Autosegmental-Metrical (AM) Phonology
7
postlexical
2
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یا معانی رارنردشداتوی در طح ج لن ،ننش و ای نظاممد نن حاظ اطلعاد تنیانی ا یوفاد

میشود» نوای فوار 1نن مش صنهای تنرتنج ری ات قب یل نسیام پایین ،2دییر  3و شی د

4

اشار دارد رن معادل ادراری منهیا در ج یلد فویاری عبارتدی ات  :ت ین ،وتا و مهدیگ

(پرر دز ،5ناراا ٦و د ور )199٦،٧نا ننرار ری یک یا چد مش صة تنرتنج یری عبیارد
«او دانشجو ا ت» را میتواا ننصورد ج لة پر شی ،تبری ،تعجبی ،تدر رلی 8یا تدر ی
مح ود 9تلفظ ررد (ا لمی)8 :1384 ،

تنااپریشی ،10اتولل تنانی ناشی ات م ب مغزی ا ت رن مثار ما در وجو ادراریی و

ن انی تناا و ننصورد نانسامانیهایی در مهاردهیای چهار انیة فیوپ ،شید ا ،توانی ا و
نوشوپ ظاهر میشود عوامل م ولفی ناعث نیروت اییپ عارضین میی یردد ،رین ات ما ج لین
میتواا نن وارد مم ا ضرنن نن ر ،وجود عفونت،

وة مغزی ،توارییزی مغیزی ،وجیود

تومور مغزی ،اتولید موانو ک و تغذینای و اشار ررد رین ا بوین ی ونهیای مغیزی ات

شایعتریپ علل ایپ عارضن میناش تنااپریشی نرورا 11ی ی ات مهمتریپ انواع تنیااپریشیی
ا ت رن ع وماً نا فوار مهسون ،دشوار و نارواا ه را ا ت ج لد ن ار روتا و م وصیر
و موش ل ات ا م ،فعل و صفتهای مهم و پرنسام نود و حیروف رنی  ،اضیافن و رل یاد
د ووری دیگر در ما نن رار ن یرود ،ات ایپ رو نن فوار ایپ ن اراا « فوار نی وا د یوور»
فون میشود (م ل نر)231 :2008 ،12

نواپریشی 13ن ز ی ی ات اتولید تو

فوار ا ت رن در ما ن اراا تنااپریش قادر نن

رارنرد در ت علئم نوایی فوار ن سود نوای فوار ه چد پ نشاننای ضروری نرای درک
تناا فواری ا ت نر ا اس فرض ة نقش رایی ،ن

رة چی

مغیز مسیئو ت پیردات

ما
1

prosody
)fundamental frequency (F0
3
duration
4
intensity
5
Perkins
6
Baran
7
Gandour
8
broad focus
9
narrow focus
10
aphasia
11
Broca
12
Mildner
13
dysprosody
2
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د ون ات مدحدیهای مهدگ را نر عه دارد رن نقش تنانی ایفا مییرددی (ای یوری198٧ ،1؛
پل 2و ناوم199٧ ،3؛ نهرنز1988 ،4؛ وا د ر 5و ی ت

1992 ،٦؛ شیی رو ٧و دنلیی1985 ،8؛

ورتییز 9و ه ییاراا1998 ،؛ شیی یلی -نییرواا 10و ه ییاراا1988 ،؛ وا ییر ،11دایگییل 12و

نوتارد )2002 ،13ندانرایپ ،هر ونن ص من نن ن

رة چ

مغز ننویژ ناح یة نروریا ،توانیایی

فرد را در ننرار ری مهدگ رلم ننمدظور انوقال و درک معدا تحتتدث ر قرار میدهی ن یز
نییر ا ییاس فرضی ة ن

ییرة را ییت ،14ن

ییرة را ییت مغییز مسییئو ت پییردات

ما د ییون ات

مدحدیییهییای مهدییگ را نییر عهیی دارد ریین نقییش رتنییانی ایفییا میییرددیی (پرر دییز و
ه اراا )199٦،ات وی دیگر ،یافونهای نس اری حاری ات ایپ ا ت رین هر ونین اتیولل
در درک و تو

مش صنهای نوایی  -ننویژ نقش رتنیانی -ناشیی ات صی من نین ن
15

1٧

1٦

یرة

را یییت مغیییز ا یییت (راس 1981 ،؛ نرادوییییک و ه یییاراا1991 ،؛ دارنیییی 1993 ،؛

دی سورا ،18د ور و ا وارک1995 ،19؛ راس ،تامیسوا 20و ید و ی ی )199٧ ،21ندیانرایپ،
نر ا اس یافونهای موجود میتواا ا و یل ررد رن هر دو ن
در پردات

رة چ

و را ت مییتواندی

نوای فوار اه ت نسزایی داشون ناشد  ،نین ونینای رین وییو پ ،22زنی وم 23و

ه ارانش ( )2011ن ز در مطا عنای نر ایپ نو جن اذعاا داشیود رین هیر دو ن

یرة چی

و
1

Emmorey
Pell
3
Baum
4
Behrens
5
Van Lancker
6
Sidtis
7
Shapiro
8
Danly
9
Wertz
10
Shipley-Brown
11
Walker
12
Daigle
13
Buzzard
14
The Right Hemisphere Hypothesis
15
Ross
16
Bradvik
17
Darby
18
Dykstra
19
Stark
20
Thompson
21
Yenkosky
22
Witteman
23
IJzendoorn
2
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را ت ،فراید پردات

مش صنهای نوایی نا ع ل رد تنانی و رتنانی را تحیتتیدث ر قیرار

میدهد ا رچن رن ص من نن ن

رة را ت مغز ،ا باً ع ل رد رتنانی مش صنهای نوایی

را م بپذیرتر میرد نر ا اس مطا عاد نع ی روشپ شی رین دیی ا حیوت ای 1نیودا
تناا در ارتباط نا پردات های تنانی و رتنانی نوایی فویار چدی اا در یت ن سیت نی یپ
ترت ب رون مطا عاد نواپریشی تغ ر یافت امروت مطا عیاد ج یی روشیپ یاتونانی رین
تقس مند ی تواناییهای تنانی ات ج لن نوای فوار نادر ت ا ت در الهای ات یر ،ط ی
سورد ای ات پژوهشها مهدگ و نوای فوار را نرر ی ررد و روی ردهای موفیاوتی ن یز
نن د ت داد ان در ذیل چد ن ونن ات ایپ پژوهشهای مو ایز را مطرم تواه م ررد

دو ل 2و ه ارانش در ما می  2014در م اا ،نا ا وفاد ات ت دو وژی تصویر یاتی

تش ی مغداط سی راررردی ( ،3)IRMfع ل رد مغز تع ادی ات افراد یا م را در ارتبیاط نیا
تو

نوای فوار مورد نرر ی قرار دادن یافونهای ایپ پژوهش مؤی ایپ مطلب ا یت رین

هر دو ن

رة چ

و را ت مغز در پردات

نوای فویار دت یل هسیود و اییپ پیردات

در

ش دج فوقانی جگیاهی 4انجیام مییپیذیرد عیلو نیر اییپ ،اییپ محققیاا علیوم اعصیاب
تاطرنشاا رردن رن جانبیش ی 5در را وای ت ایز ن پ نقش تنانی و عاطفی نوای فوار ن سیت،
نل ن ایپ شا ودة نوای فوار ا ت رن ا اس جانبیش ی ا ت و نن نقش تنانی -عاطفی ما

شایاا ذرر ا ت رن نرای او پ نیار در یال  ،2010عزییزتاد  ،شیدگ ٦و ق ویانچی  ٧در

پژوهشی مطرم رردن رن ه اا نواحی مغیزی رین در تو ی نیوای فویار نقیش دارنی  ،در
درک نوای فوار و ارتباطاد اجو اعی ات ج لن جدبنهایی ات عواط

و تواناییهیای نیوایی

فوار ن ز دت ل هسود

در ه پ را وا در ج ی تریپ تحق قاد ،ویو پ ،یور -دونیر 8و ه یارانش ()2014

ماه ت ت صص دو ن

ر را ننمدظور درک نوای فوار مورد نحث و نرر ی قیرار دادنی

1

modularity
Dogil
3
Functional Magnetic Resonance Imaging
4
superior temporal gyrus
5
lateralization
6
Sheng
7
Gheytanchi
8
Goerlich-Dobre
2
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منها ننطور نظاممد فرض ة جانبیش ی نقشی 1را در ارتباط نا درک نوای فوار متمودنی

ایپ پژوهش نا مشاررت دو رو ات افراد انجام پذیرفت در یرو اول ،نعی عیاطفی نیوای
فوار و در رو دوم ،نع تنانی نوای فوار ات مج وعن محرکهای دونع ی نیوای فویار

نا ا گوی شدود دو انین 2میورد ارتییانی قیرار رفیت ،ضی پ اییپ رین نیرای هیر متمیودنی

پوانس لهای وانسون نن روی اد ( 3)sMREح پ انجام ت ل

محرکهای دونع ی نوای فوار

ثبت ش ن و مورد تحل ل قرار رفود نوایج قانلتدمل ایپ تحق ی حیاری ات اییپ ا یت رین
مزیت و
منها زار

را ت 4نا تدت ر راهشیافون در ن

رردن رن ه

رة م ا

در ارتباط ا ت علو نر اییپ،

شواه ی دال نر جانبیش ی نقشی یافیت نشی و ضی پ اییپ

رن تدث ر جانبیش ی نر درک نوای فوار ان ک ا ت ،ا گوی اتواری و

تدی می ردد

را ت ن یز

ف ورن و ،5هسای ٦و نا و ی )2013( ٧ن ز نا طیرم فرضی نای مبدیی نیر ردییانی نیواحی

حساس مغز نن ویژ یهای ج لنمحور نوای فوار ،مطا عینای را روی دانشیجویاا 18 – 30
ا ن در مررز ام می تی 8م ات رردن ایپ مو صص پ علوم مغز و اعصاب ،چهار ناح ین در

قشرهای پ ش پ 9مغز را رن نن مدحدیهای نوایی در طح ج لن حسا د را شدا یایی رردنی

معرفی نواحی دوجانبة پ ش پ فوقانی 10و نواحی دوجانبة در وبهای پ ش پ ق امی تلفیی

11

حاصل ایپ پژوهش ا ت ننطور رلی ،نظر نن ایپ رن نر ا یاس یافوینهیای یزار شی در
پژوهش حاضر ،مداطقی در هر دو ن

رة چ

و را یت در پیردات

نیوایی فعیال هسیود ،

ام ا ت تحق قاد ن شور در مید ای ننچد اا دور ،نقش دق تر ایپ نواحی موفیاود را در
درک و تو

نوای فوار نن تصویر ن ش و ایدک ،پژوهش حاضر نر نقش ن

رة چی

و

ننطور تاص ناح یة پ شی پ مغیز در درک مدحدییهیای مهدیگ 12در ن یاراا فار یی تنیاا
1

Functional Lateralization Hypothesis
dichotic-listening paradigm
3
)ERPs (Event-Related Potentials
4
right-ear advantage
5
Fedorenko
6
Hsieh
7
Balewski
8
)MIT (Massachusetts Institute of Technology
9
temporal cortices
10
bilateral superior temporal region
11
posterior inferior temporal lobes
12
perception of intonational contours
2
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مو ررز ا ت نیتردی  ،نرر ی داد های ایپ پژوهش حقایقی را درنارة درک مدحدییهیای

مهدگ در هر تنانی ،ات ج لن تناا فار ی روشپ تواه ررد انوظار ا ت تا ات اییپ رهگیذر
نووان م تصویر شفافی ات اتولید نواپریشی در ن اراا م ی بدیی ة مغیزی تر ی م ردی م و

ه چد پ نا افزودا نر دای یافونهای موجود ،دریچنای را در جهت رش

مشورک موجود در ذهپ

ا گوهیای تنیانی

دگویاا تنااها نات رد م ذا نا توجن نن تفیاود یاتواری تنیاا

فار ی نا ایر تنااهای دن ا و ایپ رن تا ردوا ،ا بون نن اعوقاد نگارنی اا اییپ اثیر ،در اییراا

مطا عن ای نیا هی ف نرر یی درک مدحدیی هیای مهدیگ در ن یاراا فار یی تنیاا مبیول نین

تنااپریشی نرورا انجام نش ا ت ،پژوهش حاضر نا ه پ ه ف انجام ش
 .3پيشينۀ پژوهش

نا نگاهی نر مطا عاد ونا وا انجامش در تم دیة نرر یی اتیولید ادراریی در ن یاراا
تناا پریش نرورا ،در مییان م رن ا لب محققاا درک ایپ ن اراا را نسبت نین یاتوارهای
اتتواژی و نحوی مورد دجش قرار داد ان و مطا عیاد انی ری نین اتیولید ادراریی
مش صنهای تنرتنج یری پرداتوین ا یت ات ج لین مطا عیاد انجیامشی در میورد ماه یت

اتیولید ادرارییی مهدیگ رییلم در ن یاراا تنییااپیریش نرورییا ،مطا عیة ی و )200٦( 1
میناش رن نن اعوقاد وی مش ل ع ة ن اراا تنیااپیریش نیارواا ،نیاتوانی در رمز شیایی
قس تهایی ات نسام پاین یا مدحدی تیرون ی ا ت رن م وص ج یلد پر شیی مری – نین
ا ت در واقع ن یش حا یت ت یزاا تیرون یی در انوهیای هجیای ت یندار رین وجین ت یایز
ج لد تبری و پر شی ا ت ،دچار عارضن میشود ،ا رچن رن نا توجن نن ش د عارضین،
م پ ا ت ایپ ن اراا در درک ج لد تبری ن ز نا ه ی پ مشی ل مواجین شیون نی یپ
ونن ،نو جنای رن مطا عة

و ( )200٦در نر داشت ،در حق قیت ع د یتن شیی نین نظرییة

واجشدا ی وتنی 2ا ت رن نر مبدای ما ت ة تیرون ی 3در فوار فق روی هجیای «عدصیر
پایانی ن ایاا» ( 4)sTEقرار می رد (ا لمی )1٦ :1384 ،نن عبارد دیگر ،اهل تناا فق

1

Seddoh
metrical phonology
3
pitch accent
4
designated terminal element
2
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نا تغ ر تیرون ی در هجای  sTEموجب نرجسوگی هجا و رل ن در فوار میشون و ات ما
در انوقال معدای فراواژ انی نهر می رن (ا لمی)15 :1384 ،
مطا عاد پ ش پ رن روی ن اراا تنااپریش نرورا انجام رفوین ا یت ،ا لیب حیاری ات
ما ا ت رین مش صینهیای نیوایی فویار (نسیام پایین ،دییر

و شی د) نینطیور ی سیاا

م بپذیر ن سود در حا ی رن نرتی ات مش صنها دچیار عارضین مییشیون  ،نرتیی دیگیر
م پ ا ت رامأل ا م ناقی ن اند ( د ور و ه اراا )1989،نیاوم ( )1998نیر اییپ نیاور
ا ت رن مش صة نسام پایین نسیبت نین دو مش صیة دییر

و شی د ،ن شیوریپ صی من را

موح ل میشود ا بوین ،اییپ نویایج دور ات ذهیپ ن سیت تییرا نسیام پایین واحی ند یادیپ در
پردات

نیوای فویار  -اعیم ات نقیش تنیانی و رتنیانی -ا یت ( دی ور ،دتم ی ریک 1و

ه اراا )2003 ،در تم دة اتولید مرنوط نن درک نوای فویار مطا عیاد نسی ار انی ری
انجام ش ا ت رن ا بون ا لب منها ن ز نر نقش ت ن 2در درک تنیاا فویاری تدر ی دارنی

(ناوم و ه اراا1982 ،؛ پاشک 3و نرورشایر1982 ،4؛ ر ل پ 5و مک ن ل1989 ،198٧ ،٦
و ر ل پ )1991 ،ات ج لن تحق قاتی رن ننطور تاص درک مدحدیهای مهدگ را نرر یی

ررد ان  ،مثار رایول )2005 ( ٧و اوارو 8و ا ونز )2010( 9و( )2013میناشی رین تیل
ش ا ت در ایپ مجال نن منها پرداتون شود

رایوییل ( )2005در مطا عیینای ریین روی ن ییاراا تنییااپییریش نرورییا و ورن یین در تنییاا

ژرمدی 10ترت ب داد نود ،م زاا ع ل رد منها را در تشی ص مدحدییهیای مهدیگ ج یلد
تبری و تدر ی ویژ ارتیانی ررد وی در متمیونی رین در ما محویوای معدیایی و ترت یب
ات ای ج لد تدثی نبودن  ،نن ایپ نو جین ر ی رین ع ل یرد افیراد تنیااپیریش تفیاود
چد انی نا ع ل رد افراد ا م ن ارد ،ا رچن رن افراد ا م ع ل یرد نهویری در اییپ متمیوا
1

Dzemidzic
Stress
3
Pashek
4
Brookshire
5
Kimelman
6
McNeil
7
Raithel
8
Gavarró
9
Salmons
10
Germany
2
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داشود رایول اظهار ررد رن ه پ مق ار ضع

ع ل یرد در افیراد تنیااپیریش ن یز م یپ

ا ت ناشی ات دتا ت عوامل معدایی و نحوی ناش

اوارو و ا ونز ( )2010ن ز در متمونی مشانن متموا تطب  1رایول ( ،)2005مطا عنای

را روی شش فرد تنااپریش در تناا راتایا م ات رردن اییپ افیراد نیر ا یاس چهیار نیوع
ج لن نا مدحدی مهدگ موفاود ات قب ل ج لد تبری ،پر شی مری -نین ،تدر ی ی وییژ و
مبو ا ات مورد دجش قرار رفود ایپ متموا نا ترت ب ات ای تدثی صرفاً نر ویژ یهای
نوایی ت ن داشت نوایج ایپ تحق نشاا داد ا رچن رن ن اراا تنااپیریش نروریا در تنیاا
راتایا ع ل رد ضیع

تیری نسیبت نین یرو شیاه داشیود امیا منهیا قیادر نین تشی ص

مدحدیهای مهدگ مرنوط نن ج لد تبری ،پر شی مری -نین ،تدر ی ی وییژ و مبو ا یات
نودن ایپ محققاا ض پ تدی فرضی ن نقیش راییی در ح اییت ات نقیش ن
پردات

یرة چی

در

مدحدیهای مهدگ تنانی ،نر ایپ اعوقاد نودن رن درک مدحدیهای مهدگ در اییپ

افراد در معرض م ب نبود و تواناییهای واجیی در منهیا تقریبیاً یا م نیاقی مانی ا یت
اوارو و ا ونز در تحق جامعتیری در یال  2013نیر اییپ ن وین اذعیاا رردنی رین در

د وورپریشی ،2ناتوانی در درک ناشی ات اتولید نوایی ن ست

و ایدک ،فرصت مغود ی ا ت تا تناا فار ی نووان در ردار تنااهای ژرمدیی و راتیایا
مس ری را در جهت ارتقای ن دش تناامموتاا نسبت نن درک مدحدیهای مهدگ در ن یاراا
تناا پریش نرورا نی ای
 .2روش پژوهش
در یک مطا عیة تجرنیی 3 ،ن یار مبیول نین تنیااپریشیی نروریا طیی  ٦میا ات م یاا ن یاراا

تنااپریشی رن نن واح

فوار درمانی مررز مموتشی ،پژوهشی و درمیانی قیائمشیهر مشیه

مراجعن میرردن  ،ننصورد ه ف د انو اب ش ن ن اراا در مح ودة دی  44تا  59ال
(نا م انگ پ دی  ،)49مذرر ،تحص لررد  ،را تنرتر و تکتنانن فار ی نودنی نیر ا یاس
زارشاد حاصل ات  TTا پ و  ،RMfجایگا و سورد ی ضایعن تو

مو صیص مغیز

Matching Test
agramatism

1
2
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و اعصاب تش ص داد ش

ی

متموا تنااپریشی فار یی( 1ن لیی پیور )13٧2 ،نینطیور

رامل نرای هر یک ات ن وننهای مورد مطا عن اجرا ش نیر اییپ ا یاس ،اییپ افیراد مبیول نین

تنااپریشی نرورا نودن تانواد های هر یک ات ن اراا رضایت تود را جهیت شیررت در
ایپ تحق روباَ اعلم ررد نودن در انو ا نن ن اراا درنارة رو

رار و چگیونگی انجیام و

اه اف پژوهش توض ح داد ش ندا نن اظهاراد فوار درمااهیا ،هی

ییک ات ن ونینهیا در

تم دة مهدگ فوار تحت درماا نبود ان شی د م ی بدیی ی و تعی اد جلسیاد درمیانی

فوار درمانی ن ز در انو اب ن وننها حاظ ش ا ت یتم نن ذرر ا یت رین قبیل ات انجیام

مطا عییة اصییلی ،نیینمدظییور اعوبارن شییی نیین متمییوا ،یییک مطا عییة متمایشییی و مقیی ماتی

(پ شمتموا) 2انجام ش تا م زاا تش ص ج لد ننعدواا تبری ،پر شی و تدر ویژ را

مورد نرر ی قرار ده رن صحت ما ن ش ات  ٪98مورد تدی ی قیرار رفیت ویژ ییهیای

رلی ن اراا مورد نرر ی در ج ول ( )1مم ا ت

یک رو شاه ن ز شامل  3نفر افراد ا م انو اب ش رن نن حاظ پ ،جدس ت ،م یزاا

تحص لد و د تنرتری نا رو ن ار ه وا اتی ش ن
پ

ات انو اب نهیایی ن ونیة میورد مطا عین ،نیر ا یاس ویژ ییهیای میورد نظیر ،ات هیر

متمودنی متموا درک مدحدی هیای مهدیگ طیی جلسین دوم نین ع یل ممی متمیوا درک

مدحدیییهییای مهدییگ نییر ا ییاس متمییوا تطب ی ریین ییا ونز ( )2010نییرای ارتیییانی درک

مدحدیهای مهدگ در ن اراا تنیاا پیریش نروریا طراحیی ریرد  ،یاتون شی ا یت اییپ
متموا نرای تناا راتایا 3طراحی ش و نا ترت ب ات ای و محووای معدایی تدثی صرفاً نر

ویژ یهای نوایی ت ن دارد نا توجن نن تفاودهای اتواری تناا فار ی نا تنیاا راتیایا،
ایجاد تغ راتی در متموا ا ونز ضروری نود روایی محووایی ایپ متموا نن تدی ی ا یات

صاحبنظیر در تم دیة واج شدا یی و فواردرمیانی ر ی و اعوبیار ما نیا ا یوفاد ات م فیای

ررونباخ 4در پژوهش حاضر  ٪٧9نن د ت مم ایپ متموا در مج وع شامل  48ج لن12 ،
جفت ج لن نا مدحدی مهدگ ی ساا و  12جفت ج لن نا مدحدی مهدگ موفاود نود ج ول

( )2اتوارهای متموا مدحدیهای مهدگ تناا فار ی را نشاا میده

1

)Farsi aphasia test (FAT
pilot study
3
Catalan
4
Cronbach Alpha
2
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جدول  :1ویژ یهای ع ومی ن اراا و توتیع فراوانی پ ،جد

و تحص لد در منها

جدول  :2مج وعن اتوارهای متموا و تع اد ج لد در هر تیر مج وعن

انواع مواد متمودنی ات نظر مدحدیهای مهدگ نن دو رو رلی قانلتقس م هسود :
 -1یک رو موش ل ات جفت ج لتی نا مدحدیهای مهدگ ی ساا
 -2یک رو موش ل ات جفت ج لتی نا مدحدیهای مهدگ موفاود
ترت ب ات ای موعارف نرای ه ة ج لد در ایپ تحق فاعیل ،مفعیول و فعیل در نظیر
رفون ش ج لد نن حاظ معدایی و د ووری نس ار اد نودن ه چد پ ات واژ اا یاد و
موعارف و تماا حال اد ا وفاد ش هر ج لن  8هجا داشت ایپ شرای ننمدظور اجودیاب
ات ت اتل ویژ یهای معدایی و نحوی در تص م ری ن یاراا تنیااپیریش در نظیر رفوین
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ش تا منها صرفاً نر ویژ یهای مهدگی مو ررز شون ج ول ( )3یاتوار نحیوی و ا گیوی
واجی را ننه را مثال نشاا میده
جدول :3اتوار نحوی و ا گوی واجی

نحوة اجرای متموا نن ایپ صورد نود رن دو ج لن نرای ن ار توان مییشی  ،پی

ات

ایپ رن ن ار نا دقت ج لد را میشد نای تش ص میداد رن میا ج لد ،دارای مدحدی
مهدگ ی ساا هسود یا ت ر ضب ص ا در یک اتاق ض ص ا در واح

فواردرمانی مرریز

مموتشی ،پژوهشی و درمانی قائم شهر مشیه انجیام شی نیرای ضیب صی ا ات م یروفپ و
د وگا ضب صود دیج وال  TulneC T-90ا وفاد ش جهت مشدا ش ا ن یار نیا طریقیة
اجرای متموا ،ات هر رو ات اتوارهای متموا توض حاتی ننه را مثال نن ن ار ارائن ش

پا خهای در ت 1هر ن ار ننه را تماا واردش 2ثبت ش داد های تنانی مورد نرر یی نیا
نرمافزار  RarrPم ل  5 2 40ارتیانی ش نوایج نند تمم ات هر متموا نیرای هیر ن یار

ثبت ش و نا ا وفاد ات متمواهای ممیاری تیی مسیوقل 3و تیی توجیی 4در نیرم افیزار v.18
 SRSSمورد تجزین و تحل ل قرار رفت
 .3يافتههای پژوهش

طب متموا تی توجی ،نا نرر یی م یانگ پ تطاهیا در دروا هیر یرو  ،مشی ص شی رین
تفاود معداداری ن پ م انگ پها وجود دارد (افراد تنااپیریش نروریاt=35/00, p=0/001 :؛
رو شاه  )t=20/00, p=0/002 :ن یپ ترت یب ،ه یة افیراد (اعیم ات یرو تنیااپریشیاا
1

correct responses
reaction time
3
independent – samples T- Test
4
paired samples statics
2
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نرورا و رو شاه ) قادر نن تش ص هر ین مدحدیی مهدیگ میورد متمیوا نودنی تعی اد
پا خهای در ت و تطا در رو تنااپریش ننتف ک افیراد میورد متمیوا در جی ول ()4
ارائن ش ا ت
جدول  :4تع اد پا خهای در ت و تطا در رو تنااپریش ننتف ک افراد مورد متموا

تع اد پا خهای در ت و تطا در رو شاه ننتف ک افراد میورد متمیوا در جی ول
( )5ارائن ش ا ت
جدول  :5تع اد پا خهای در ت و تطا در رو شاه ننتف ک افراد مورد متموا

تع اد پا خهای تطا در هر رو ننتف یک یاتوارهای میورد متمیوا در جی ول ()٦
ارائن ش ا ت
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جدول  :٦تع اد پا خهای تطاها دردروا رو شاه و تنااپریش نرورا
ننتف ک اتوارهای مورد متموا

تع اد پا خهای در ت در هر رو ننتف ک اتوارهای مورد متموا در جی ول ()٧
ارائن ش ا ت

طب متموا تی مسوقل ،نا نرر ی م انگ پ پا خهای در ت در نی پ هیر یرو  ،1معلیوم

ش رن تفاود معداداری ن پ م انگ پها وجیود دارد ( )t=10/٦0 , p > 0/05نی یپ ترت یب،
افراد تنااپریش نرورا نسبت نن افراد رو شاه ع ل رد ضع

تری داشود نوایج حاصیل

ات مقایسة تع اد پا خهای صح ح در هر رو در ج ول ( )8ارائن ش ا ت
جدول  :۷تع اد پا خهای در ت دردروا رو شاه و تنااپریش نرورا
ننتف ک اتوارهای مورد متموا

between groups

1
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جدول  :۸نوایج حاصل ات مقایسة تع اد پا خهای صح ح در ن پ هر رو

نوایج حاصل نشیاا مییدهی رین در  3یاتت تبیری – تبیری ،پر شیی – پر شیی و

تدر ی ویژ – تدر ی ویژ  ،هر دو رو ع ل یرد ی سیانی داشیود امیا ع ل یرد یرو
ن اراا تنااپریش نرورا در جفت ج لد نا اتوار موفاود ضع

تر نود ،نن ونینای رین

در اتت تبری – تدر ی ی وییژ ( )p = 0/024و پر شیی – تدر ی ی وییژ ()p = 0/01٦
تفاود معداداری ن پ دو رو مشاه ش نینعلیت انحیراف مع یار صیفر در هیر دو یرو

ام اا تع پ معداداری در اتت تبری – پر شی م سر نش ع ل رد افراد رو شیاه در
ایپ متموا  ٪98در ت نود
 .4بحث
ه اا ونن رن ملحظن ش  ،افراد مبول نن تنااپریشی نرورا قادر نن تش ص هیر ین مدحدیی

مهدگ (ج لد تبری ،ج لد پر شی و ج یلد تدر ی ی وییژ ) نودنی اییپ موضیوع

نشاا میده رن در تنااپریشی نرورا درک مدحدییهیای مهدیگ افیراد ،ریامأل د یو و

م ب ن یشود ایپ یافون نا یافونهای رایویل ( )2005و یاوارو و یا ونز ( 2010و )2013

ه سو ت مطا عاد نسی اری نشیاا داد انی رین درک فیرد در تنیااپریشیی نروریا م ی ب
مین د اما ایپ م بدیی ی در پیردات هیای نحیوی ن یود حاصیل مییردی و پیردات

مدحدیییهییای مهدییگ و نیینتبییع ما پییردات هییای واجییی فییرد تقریب ید ییا م نییاقی میییمان ی

( رودتیدس ی2000 ،1؛ رایول2005 ،؛ اوارو و یا ونز  2010و  )2013اییپ مطا عین ن یز
مدطب نا نوایج مطا عاد ذررش میناش

Grodzinsky

1
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نا وجود تفاود معدادار در دو اتت تبری – تدر ی ویژ و پر شی – تدر ی وییژ

در افراد مبول نن تناا پریشی نرورا نسبت نن افراد رو شاه  ،ع ل رد مثبت یرو ن یاراا

در ایپ اتوارها ن ز قانلتوجن نود ا رچین رین در شیرای طب عیی ،عیواملی ه چیوا نافیت
فراید تش ص هر یک ات مدحدیهای مهدگ را تسه ل میرد منچن قانیلتدمیل ا یت اییپ

ا ت رن نند ل نبودا مطا عنای در ایپ تم دن در تناا فار ی و ن ز مطا عاد نس ار ان ک در

حوتة درک مدحدیهای مهدگ ،ام اا تفس ر اتولفاد مشاه ش وجود ن اشت
پژوهش حاضر رن نر نقش ن

رة چی

و نینطیور تیاص ناح یة پ شی پ مغیز در درک

مدحدیهای مهدگ در ن اراا فار یتناا مو ررز ا ت ،در را یوای یافوینهیای مو صصی پ

علوم مغز و اعصاب (عزییزتاد و ه یاراا2010 ،؛ فی ورن و ،هسیای و نا و ی ی2013 ،؛
دو ل و ه ارانش )2014 ،ا ت رن در ج ی تریپ تحق قیاد تیود دریافودی رین هیر دو

ن

رة چ

و را ت مغز در پردات

نوای فوار دت ل هسود ض پ ایپ رن اییپ پیردات

در ش دج فوقانی جگاهی انجام میپذیرد و ه اا نواحی رن در تو

دارن  ،در درک نوای فوار ن ز ه م هسود

نیوای فویار نقیش

نا توجن نن روچک نودا حجم ن ونن در پژوهش حاضیر ،در تع ی م نویایج ما نین یایر

تنااپریشاا نرورا نای جوانب احو اط را در نظر رفت ایپ پژوهش فقی
جهت فهم نهور و ع

یامی ا یت در

تر اثراد ضایعاد مغزی نر جدبنهای ونا وا تنیاا ات ج لین درک

مدحدیهای مهدگ  ،ننویژ در وید اا فار یتناا
 .5نتيجهگيری

نر ا اس یافونهای پژوهش حاضر میتواا نو جن رفت رن ا رچن افراد تنیااپیریش نروریا

در ن اتت تبری  -تدر ی ویژ  ،پر شی – تدر ی ویژ و تبری – پر شی ع ل یرد
ضع

تری نسبت نن رو شاه داشود اما منها قیادر نین تشی ص هیر ین مدحدیی مهدیگ

(ج لد تبری ،ج لد پر شی و ج لد تار ی ویژ ) مورد متمیوا نودنی اییپ یافوین
نا یافونهای پژوهشهای ونا وا (رایویل2005 ،؛ یاوارو و یا ونز  2010و  )2013و در
تنااهای ونا وا (ژرمدی و راتایا) ه وانی دارد ومؤی ایپ ن ون ا ت رین در ن یاراا
تنااپریش نرورا ،درک مدحدیهای مهدگ و ننتبع ما تواناییهای واجی ت لیی د یو و

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 71 /

م ب نگردی ا ت نا توجن نن یافونهای ایپ پژوهش میتیواا پ شیدهادهایی ارائین داد رین
تم دنهای پژوهشی تات ای را فراهم میمورن :
 نا توجن نن مح ودیت تمانی محق  ،ام اا نرر ی ن وننهای ن شور مقی ور نبیود یذاانجام مطا عاد مشانن نا حجم ن ونیة ن شیور و یطح تحصی لد و طبقیاد اجو یاعی
موفاود م پ ا ت نوایج موفاوتی را ننه را داشون ناش
 -نهور ا ت در پژوهشهای نع ی ناح ة را ت ن

رة مغز رن در درک مدحدییهیای

مهدگ دت ل ا ت ،نرای تحل ل مورد توجن قرار رد تا نویایج هیر چین جیامعتیری
ارائن ردد
 -تدث ر مموت

در درک مدحدیهای مهدگ در ن یاراا مبیول نین تنیااپریشیی نروریا

نرر ی شود
 متموا درک مدحدیهای مهدگ نا در نظر رفوپ نقش تع یلردد ة جدس ت در ایپرانطن نرر ی شود؛ نن عبارد دیگر ایپ پژوهش فق در مورد تناا یا تلف قیی ات هیر
دو جدس ت انجام شود

پيوست .آزمون درك منحنیهای آهنگ در زبان فارسی

 1اتت تبری – تبری
ا

) نچنها ف لم را مین دد

نچنها ف لم را مین دد

ب) ن ا بها را میتورد
ن ا بها را میتورد

ج) مادر باس را میپوش

مادر باس را میپوش

د) پ ر رواب را میترد
پ ر رواب را میترد

 2اتت پر شی – پر شی
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ا

) نچنها ف لم را مین دد ؟

نچنها ف لم را مین دد ؟

ب) ن ا بها را میتورد؟
ن ا بها را میتورد؟

ج) مادر باس را میپوش ؟

مادر باس را میپوش ؟

د) پ ر رواب را میترد؟
پ ر رواب را میترد؟

 3اتت تدر ی ویژ  -تدر ی ویژ

ا

) بچهها ،ف لم را مین دد

بچهها ،ف لم را مین دد

ب) نيما ،ب ها را میتورد
نيما ،بها را میتورد

ج) مادر ،باس را میپوش
مادر ،باس را میپوش

د) پدر ،رواب را میترد
پدر ،رواب را میترد

 4اتت تبری – پر شی

ا

) نچنها ف لم را مین دد

نچنها ف لم را مین دد ؟

ب) ن ا بها را میتورد
ن ا بها را میتورد؟

ج) مادر باس را میپوش ؟
مادر باس را می پوش

د) پ ر رواب را میترد؟
پ ر رواب را میترد

 5اتت تبری  -تدر ی ویژ
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) نچنها ف لم را مین دد

ا

بچهها ،ف لم را مین دد

ب) ن ا بها را میتورد
نيما ،بها را میتورد

ج) مادر ،باس را میپوش

مادر باس را میپوش

د) پدر ،رواب را میترد
پ ر رواب را میترد

 ٦اتت پر شی  -تدر ی ویژ

ا

) نچنها ف لم را مین دد ؟

بچهها ،ف لم را مین دد

ب) ن ا بها را میتورد؟
نيما ،بها را میتورد

ج) مادر ،باس را میپوش

مادر باس را میپوش ؟

د) پدر ،رواب را میترد
پ ر رواب را میترد؟
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