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 دهیچک
 نیهمچنر  و شرده اکتسرا   میمفراه  برر  ییامدهایپ تواندیم لهئمس نیا که کندیم محروم العاتاطّ از یکودکان را از منبع مهمّ ،یینایب عةیضا
 ،یروبمر یشرده ششردّت، ارتفراز، ز    دیتول یهاواکه یهایژگیو بر یینایناب ریتأث دادننشان حاضر پژوهش ةیاوّل هدف. باشد داشته گفتار دیتول

 زبران  و لرب  حرکرات  و یاواکره  یفضا بر تواندیم یینایب بیآس که ددانشان  یشناختصوت یهایبررس جینتاحرکات زبان و لب( است. 
ترا   ده ینرا یناب شرور یگو هشرت و  نایب شوریگو هشت را یزبان فارس یهااز سه تکرار واکه آمدهدستبه ییآوا ةنمون 8271 .باشد رگذاریتأث

 ریمقراد در  یینرا یب ةدرج و واکه نوز نیب متقابل اثر یداریمعن. اندکرده دیتول کسانی یینوا طی( در شرا81 ± 96/8 یسنّ نیانگیمش سالهپانزده
 نشران  هرا داده لیتحل جینتا .دارند یمتفاوت یاواکه یفضا مساحت نایو ب نایناب افراد نیهمچن ؛است شده داده نشان سوم و دوم ةساز فرکانس
 حرکرات  و هرا لرب  شتریب ییایپو نیشیپ یهاپژوهش برخالف کامالً حاضر پژوهش یبیتعق آزمون جینتا. گذاردیم ریتأث گفتار بر یینایناب داد
 انیر نایدر ب یاواکره  یفضرا  مسراحت  کره داد  نشران  ادشدهی پژوهش برخالف رو شیپ نوشتار جینتا. دهدیم نشان را انینایناب در زبان کمتر
 .است کمتر انینایناب در گفتار وضوح لیدل نیا به و است انینایناباز  ترتنگ

  .لب و زبان حرکات ،یفارس زبان یهاواکه ،یینایناب: هادواژهیکل
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 مهمقدّ -2

 یگفترار  یآواهرا  دیدر تول ییناینقش ناب بارةدر یکم العاتاطّ یرشد دگاهید از که است شده عاادّ اگرچه

 نرا یو ب نایمختلف که در کودکان ناب یهاپژوهش جیمرور نتا ؛(7185 ،گرانید و 9ستهیوفیترودش دارد وجود

ثابرت   یرشرد  دگاهیر باشرد. از د  گریاری تواندیم است شده انجام مختلف نیسن در مختلف یهادر زبان

ییبازنمرا  و صرداها  نیبر  ارتباط جادیا یبرا یقو یلیپتانس یماهگ چهار سنّ در نایب نوزادان کهشده است 

 را ننرد یبیمر  کره  ییصرداها  یلب حرکات نوزادان نیهمچن ؛دارند هالب از شدهافتیدر یِبصر متناظر یها

و  یداریشرن  یپارامترهرا  نیبر  ةرابطر  نروزادان  ،یآموززبان از مرحله نیا در رسدیم نظربه. کنندیم دیتقل

 ،گرران یو د 6روزنبلروم ؛ 8661 ،1یلگرسرت ؛ 8617 ،2شکوهل و ملتزوف کنندیم ییشناسا را یبصر فاقاتاتّ

8662  .) 

 یری آوا/ یواج اختالالت و یواج یرهایتأخ از نشان( 8612 ،88لزیم؛ 8611 ،81شالستنر یادیز مطالعات 

 العرات اطّ از یکودکان را از منبرع مهمّر   یینایب ةعیضا رایز ؛دنباالتر دار نیسن یینایب ةدیدبیآس کودکان در

 یبررا  اسرتفاده  مرورد  یراهبردهرا  یبررا  ییامدهایپ تواندیم لهئمس نیا که( 8611شالستنر،  کندیم محروم

 ی( و راهبردهرا 8611شالسرتنر،   84یاهداف واجر  دیتول ،(8661 ،81یکوناچمک؛ 8621 ،87نلیشر زبان رشد

 ةعمرد . باشرد  داشرته ( 7181 ،89نیتروپ  و 85شمنرارد  پرسروصدا طیشرا در گفتار وضوح یبرا شدهاستفاده

 تروان یمر  هاآن نایمدارد که از  یمشترک یمحورها نایمختلف در افراد ناب نیدر سن شدهانجام یهاپژوهش

 نرا یناب نوزادان در کردناز ورور شیپ ةمرحل در یلب یگفتار حرکات از کمتر دیتقل: کرد اشاره ریز موارد به

 کراهش  ،(8611 ،81شمولفورد انینایناب در یآموززبان ةیلاوّ مراحل در هایدولب کم تعداد(، 8625 ،82سیشلو

کمترر   ییجرا (، جابره 8627ش 86گلسز سالهچهارده و زدهیس یمجارستان ینایناب شورانیدر گو هالب ییایپو

                                                 
6 . P. Trudeau-Fisette 
7. P. Kuhl & A. Meltzoff   

8. M. Legerstee 

9. L. Rosenblum 

10. W. Elstner 

11. A. Mills  

12. J. Reynell 

13. H. Mcconachie 

14. phonological target 

15. L. Ménard 

16 . C. Toupin 
17. M. Lewis 

18. R. Mulford 

19. V. Gollesz 
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(، 7181و  7185 ،گرران یدو  سرته یوفی؛ ترود7181 ن،یتروپ  و منرارد ش بزرگسرال  انیر نایناب در لرب  حرکات

-ویر ؛ ترود7185 ،گرران یدمنرارد و   ؛7181 ن،یتوپ و مناردش مختلف نیسن انینایناب در زبان شتریب حرکات

 یهرا گرروه  نیبر ( سراله دو ترا  کیر ش انیر نایناب شرتر یب یواجر  اشتباهات(، 7181و  7185 ،گرانیدو  ستهیف

 ،(8612 لرز، ی( شمیکرام نررم  /k/ مقابلدر یلب /b/ مثلش ندارند یمشابه دیتول یدارید ازنظر که ییهاهمخوان

 ،یآلمران  یهرا زبران  در nو  mشمثرل   شروند یم دهید یراحتبه که ییصداها یهاتقابل یریادگی مشکالت

 شرتر یب وزیشر (؛ 8612 لرز، یمش اسرت  دشروار  هرا آن دنی( و شرن یسیانگل θو  f زیو تما یو روس یسیانگل

 السرتنر، ؛ 8694 ،78و اسرتاربو   لرز  ؛ 8691 ،71نرر یشم یینرا یب بیآس یدارا کودکان در یدیتول مشکالت

 است.   هایژگیو نیا از ییهانمونه( 855: 7111 ،77و مگفورد شاپیبا از نقلبه: 8611

 یزنردگ  لاوّ سراعت  27 در صرورت  حرکرات  دیر بازتول یبررا  انسران  ییتوانرا  بره  دیشرا  هاداده نیا 

 هرچنرد (. 794: 7117 ،71شدورانرد و لکرس   کندیم لیتبد حرکت دیتول به را حرکات دنید که گردد یبرم

 شرود یمر  موجرب  یینرا یب اخرتالالت که  ستا نیا گرانیبنبود که  داریمعن هاتفاوت نیا موارد یرخب در

کننرد.   خرا  اتّ شرود یمر  دهیر د حرکاتشان که ییایگو یهااندام یبرا یمتفاوت یکنترل یراهبردها شورانیگو

 محردود  یهرا حرکرت  تا شوندیم لیدخ هم ییایگو یهااندام گرید یجبران یهاییتوانا از یبعض بساچه

 یهرا مثال پژوهش یبرا ؛(7116 ،گرانید و مناردش کنند جبران را یکیآکوست اهداف به دنیرس یبرا هالب

در  انیر نایحرکرات زبران در ناب   شی( افزا7184 ،گرانید؛ منارد و 7185 ،گرانیدو  ستهیف-ویشترود یمختلف

 رودیمر واکره انتظرار    دیر مثال در تول یبرا ؛انددانسته یجبران یهاسازوکار نیاز ا یکیرا  انینایبا ب سهیمقا

را  74یادراکر  یبرجسرتگ  تا دندهیم رییحرکات زبان را تغ انینایناب اامّ ؛دهد شیرا افزا هازیتما ییبافت نوا

بره  ؛(7184 ،گرران یدشمنرارد و   دهنرد یم شیافزا را لب و زبان حرکات نایب افراد کهیحالدر ؛دهند شیافزا

(. هرچنرد  7185 ،گرران یدو  سرته یف-ویر ترودش گرذارد یمر  ریگفتار تأث 75یرشد ریمس بر یینایناب یکلّ طور

 بمرکّر  یفراکتور  ظتلفّر  در یداریر د العرات اطّ نبود که رندیگیم جهینت( 855: 7111ش مگفورد و شاپیبا

 .  شودیم اختالل به منجر که ستین یعامل تنها و است

کودکران(   ژهیر وبره ش انیر نایگفترار در ناب  دیر تول ةنیدرزم مطالعات کمبود چون یلیدالبه حاضر پژوهش 

                                                 
20. L. Miner 

21. R. LeZak & H. Starbuck 

22. D. Bishop & K. Mogford 

23. J. Durand & B. Laks 

24. perceptual saliency 

25. developmental trajectory   
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؛ 7116 ،گرران ید؛ منرارد و  7119 ،72رمسدن یکونت و رایپر-پرز؛ 7189 ،79ززوت؛ 7111 ،گرانیدشمنارد و 

 لرز یم ،(8625ش سیلرو  مثرال  یبررا  نیشر یپ یهرا پرژوهش  از ادیر ز زمران  گذشت(، 7185 سته،یف-ویترود

 برره ازیررن و( 8614ش 76لوکرراس و( 8617شکوهررل و ملتررزوف   (،8611شالسررتنر  (،8626ش 71داد (،8612ش

 .است شده انجام انینایناب در یفارس یهاواکه دیتول بارةدر پژوهش نبود و دیجد یهاپژوهش

 انینایناب در گفتار دیتول -1

 یداریر د یهرا ییبازنمرا  بره  را یگفترار  یصداها توانندیمکه  نددار یتیظرف یچهارماهگ در نایناب نوزادان

و  یداریشرن  یپارامترهرا  نیبر  ةرابطر  یآمروز زبران  از مرحله نیا در هاآن ؛دهند ربط یلب متناظر یصداها

 ،گرران یدو  روزنبلروم ؛ 8661 ،یلگرسرت ؛ 8617 ملترزوف،  وشکوهرل   کنندیم ییرا شناسا یداریحوادث د

 لهئمسر  نیا که( 8611شالستنر،  کندیم محروم العاتاطّ از یکودکان را از منبع مهمّ ،یینایب ةعیضا(. 8662

 ،(8661 ،یکونراچ مرک ؛ 8621 نرل، یشر زبران  رشد یبرا استفاده مورد یراهبردها یبرا ییامدهایپ تواندیم

 طیوضرروح گفتررار در شرررا یبرررا شرردهاسررتفاده ی( و راهبردهررا8611شالسررتنر،  11یاهررداف واجرر دیررتول

از غران   شیپ ةمرحل در نایناب نوزادان که است شده ثابت. باشد داشته( 7181 ،گرانیدپرسروصدا شمنارد و 

و  یواجر  یهرا ریتأخ یمشرابه  طرور بره (. 8625 س،یاز حرکات لب دارند شلو یکمتر دیتقل ،کردن و غون

(. 8612 لرز، یم؛ 8611شالسرتنر،   اسرت  شرده  داده نشران  براالتر  نیسرن  کودکان در یواج /ییاختالالت آوا

 انیر نایناب که دهدیم نشان انینایب با سهیمقا در ماههدو تا کی یناینوزادان ناب ةدشدیتول یها ال یس یبررس

 یلبر  /b/داشرتند شمثرل    یشرتر یب یدارنرد اشرتباهات واجر    یمتفاوت دیتول یدارید نظرکه از ییصداها نیب

نوار عصرب   شدنفعال رجهداز  آمدهدست به یهاداده ةسی(. مقا8612 لز،یشم (یکامنرم /k/ درمقابل

 ؛اسرت  افتره یحرکرات لرب کراهش     ییایر پو زین یمجارستان ةسالچهارده تا زدهیس انینایناب در 18و عضله

 یهرا گنالیسر  در انیر نایو ناب انیر نایب نیداد بر  نشران  نروار عصرب و عضرله    شردن الفعّ ةهرچند درج

 باعر   یینرا یب بیآسر  دهرد یم نشان جینتا نیا(. 8627 ،شگلس ندارد وجود یداریمعن تفاوت یکیآکوست

 یدارنرد شبررا   یکره حرکرات مشرهود    ییایگو یهااندام یبرا یمتفاوت یکنترل یراهبردها انینایناب شودیم

 شروند یمر  لیدخ هم ییایگو یهااندام گرید یجبران یهاییاز توانا یبعض بساچهکنند.  خا اتّ( هالب مثال
                                                 
26. S. Zeszut 
27. M. Pe´rez-Pereira & G. Conti-Ramsden 
28. B. Dodd 
29. S. Lucas  
30. phonological target 
31. electromyographic activation (EMG) 
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 (.7116 ، گرانید و مناردش کنند جبران را یکیآکوست اهداف به دنیرس یبرا هالب محدود یهاحرکت تا

 یفارس زبان یهاواکه -9

 الدیاز مر  شیسال پ 7511 یهایبه نقاش ایدن درعلم  نیا قدمت( 8167ش یقوام یمدرس یسخنران براساس

 یخرانلر  زیر ن رانیر در ا  شده اسرت.  انیبگفتار  یبرا یلیموج هوا دل زین نایس. در آثار ابنگرددیبرم حیمس

 یهرا پرژوهش  از یانمونره راه بودنرد.   نی( آغازگر ا8194( و ثمره ش8694 و 8116ش یارمحمدی(، 8112ش

 :است شده آورده درادامه ریاخ یشناختصوت

 در ارتبراط  یاساسر  یهرا ابزار مثابةبه را /iو  u، a/ ةسه واک 17یکارآمد ةینظر با راستاهم( 7114ش انیانصار

 /i/ ن،یبرازتر  /a/ ةواکر  که اندداده نشان( 8119ش بیپورقر و یمحمداست.  داده نشان ایدن یهازبان رشتیب

 نیانگیر م ةسر یمقا برا ( 8112ش گرران ید و یزمران واکره اسرت.    نیترر نیپس /u/و  نیترنیشیپ /i/ ن،یتربسته

 قررار  حلرزون  کاشرت  عمرل  مرورد  یدوسرالگ  از پرس  و شیپ که یکودکان یاواکه یهافرکانس فورمنت

 ةسراز  ،/u/دوم  ةسراز  ،/o/ مدو ة، ساز/a/ دوم ةساز ،/æ/ دوم ةساز ،/e/ دوم ةساز که اندنشان داده ،اندگرفته

 ةنمرر  اخرتالف  کهیدرحال ؛است یداریمعن اختالف یدارا گروه دو/ e/اول  ةساز و /i/ دوم ةساز ،/e/دوم 

 /ɑ/و  /a/ یهرا دوم واکره  ةو سراز  /o/و  u//، //i یهاواکه لاوّ یهاسازه یاواکه فرکانس فورمنت نیانگیم

برا   هرا واکه یشدگیشومیخ که است داده( نشان 8116ش یداده نشد. سجاد دار نشانیدو گروه معن نیدر ا

 کره  دادنرد  نشران  (8167ش گرران ید و پرور یجواد. افتییم شیصدا کاهش و با کاهش صدا افزا شیافزا

 تفراوت  یعرادّ  بره  نسربت  نسونیپارک به انیمبتال ةافتاد یهاواکه در اول از هیپا فرکانس اختالف نیانگیم

   دارد. یداریمعن

 پژوهش روش -4

پرژوهش بره دو    نیدر ا گانکنندشرکت است. یاسهیمقا - یعلّو  ادیبنداده ،یتجربرو  شیپ نوشتار روش

 و نرا یب پسر هشتاز  لمتشکّ نفر شانزده درمجموز افراد تعداد. شوندیم میمادرزاد تقس ینایو ناب نایگروه ب

 ی. تمرام بودنرد  81 ±96/8 یسرنّ  نیانگیر مبرا   وسرال   پرانزده  ترا  ده نیبر  یبود که همگ نایناب پسر هشت

 آنجاکره از .کردنرد یمر  لیتحصر  ییابتردا  و یدبسرتان شیساکن شهر قم بودند و در مقطع پ گانکنند شرکت

 ،اسرت  شرتر یب دوزبانره  افرراد  نیهمچن و یریادگی مشکالت یدارا و رآموزید آموزاندانش در اشتباه ظتلفّ

 ایر  یمغرز  بیآس گونهچیه و بودند یتیمعلولتک پژوهش نیا در کنندهشرکت ینایناب و نایبکم افراد یتمام

                                                 
32. efficiency theory 
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 بره  کیر نزد و برود  یفارس کنندهشرکت افراد یتمام یمادر زبان. نداشت وجود هاآن در یداریشن مشکل

 نظرر از نرا یفرض شد. افرراد گرروه ب   کسانیهمه  یبرا هیعامل تک رونیازا و کردندیم صحبت اریمع گفتار

 نرا یب گرروه . است یفرد یابیهمتا روش نا،یب گروه از یریگنمونه روش( داشتند. 71/71کامل ش دید یینایب

 یدوزبرانگ  تیو وضرع  تیسکونت(، سن، جنسر  ششغل پدر و مادر، محلّ یاجتماع ةطبق یموردها ازنظر

 .شدندیانتخا  م یینایب ةدیدبیمتناسب با گروه آس

 شرش  از تکررار  سره . شردند  اسرتخراج  ییهجاتک ةواژ 19هستند که از  ییآوا ةنمون 8271 ها محرّ 

 داروا  یانسرداد  همخروان  C1آمد که در آن  دستبه C1VC2 یتوال در /aو  u، a، i، o، e/ یفارس ةواک

 نرا یب یبررا  روش و کردنرد یم تکرار را کلمات گراز پژوهش پس گانکنندشرکت یاست. تمام یواکیب ای

 هرا آن دهران  یمترر یسرانت  پانزده ةفاصل در کروفنیم و نشستندیم یصندل یرو افراد. بود کسانی نایناب و

 دو. شرد یمر  یترال یجید هرترز  44،811فرکرانس   در Delta 1010 LT یکارت صوت در هاداده. داشت قرار

ثبات واکه برا اسرتفاده از    ةمنطق از هیثانیلیم پنجاه. کردیم ضبط را افراد رختمام و رخمین ریتصاو ،نیدورب

 سروم،  ترا  لاوّ یهرا هسراز  ه،یر پا فرکانس یریگاندازه. شدی( استخراج م11: 7117ش یقوام یروش مدرس

انجرام شرده اسرت.     11رسرت یه لیر دن یسیکدنو ةبرنام از استفاده با پژوهش، نیا یهاواکه طول و تشدّ

 ةیر برپا هرا واکره  ةیر ال 14پررات  افزاربا استفاده از نرم ،هاواکه خودکار یریگاندازه پتیاسکر یاجرا از شیپ

 کره  واکره  مرکرز  هیر ثان یلر یم پنجاه ه،یال نیشد که در ا فیتعر دیگرتکست یمتن ةشبک جادیدستورالعمل ا

 .  شودیمجاور در آن وجود ندارد انتخا  م ةواک ةگذر ساز و است هاواکه 35ثبات بخش

 ةدوم در منطقر  ة( سراز 11: 7117 ،یقروام  یشمدرسر  نیشر یپ یهاپژوهش اساسبر رو شیپ نوشتار در 

 طرور بره ثبات واکره   ةمنطق یریگشاخص اندازه ،ینگاشتفیط شینما در. شدیم یریگاندازه هاثبات واکه

 مثابرة فرکانس سرازه بره   یانیم ةمنطق بود، باثبات واکه تمام در یچشم طوربود. اگر سازه به یچشم هعمد

 صرورت براز هرم بره    ،برود  زیخ و افت یدارا ب،یار طوربه سازه اگر. شدیم گرفته نظردوم واکه در ةساز

 آن بررعکس  ای شکل -U. اگر سازه حالت شدیم هگرفت نظردوم واکه در ةساز منزلةبهوسط  ةنقط یچشم

 یتمرام  در. شرد یمر  گرفتره  نظرر دوم واکره در  ةسراز  مثابرة به نهیشیب ای نهیکم فرکانس بیترتبه ،داشت را

در شرکل   ،شرد  یریر گدوم واکه انردازه  ةساز هاکه در آن یدوم و نقاط ةساز متفاوت یهاجهت هاحالت

 نشان داده شده است.   ریز
                                                 
33. Daniel Hirst 

34. PRAAT 

35. Steady State 



 52/ شناختیبینا و نابینا در چارچو  آواشناسی صوتآموزان دانشهای زبان فارسی در واکههای ویژگیای مقایسه بررسی
 

 
 (99: 1001 ،یقوام یدوم )مدرس ةساز یانیم ةنقط (.2)شکل 

 هاافتهی -1

 بره  مربروط  یهرا افتره یو  یزبان فارس ةساد یهاواکه به مربوط یهاافتهی قسمت دو در پژوهش یهاافتهی

داده یزبران فارسر   ةساد یهاواکه لیتحل یروش مناسب برا انتخا  یبراارائه شده است.  یاواکه یفضا

 19رنوفیاسرم -کولمروگروف از آزمرون   آمدهدستبه یهاافتهی ةیپاو بر شدسنجش  هاداده عیتوز ابتدا ،ها

 ریر غ یهرا داده یساده و بررا  ةدوطرف انسیوار زیآزمون آنال روش ازنرمال  عیتوز یدارا یهانیانگیم یبرا

 یبررسر  منظرور بره  ابتردا  اسرتفاده شرد.   12اسرترپ بروت  روشبره  دوطرفه انسیوار زیآنال آزمون از نرمال

 یبررا آزمرون   نیر ا یبررا  شرده ارائره  یپ ریمقاد. شد یبررس یتینرمال آزمون ها،فرکانس ریمقاد بودن نرمال

دوم و  ةسراز  ،اول ةفرکرانس سراز   ه،یر فرکرانس پا  ،تشدّ نیانگیم یهافرکانس ریمقاد بودننرمال یبررس

 یمعنرادار  طرور بره  ریمقراد  ةیبق و ستنرمال ا سوم ةفرکانس ساز نیانگیم تنها که دهدیم نشانسوم  ةساز

 ریمقراد  نیب یداریمعن تفاوت ادامهدر ،هاداده یتینرمال یاز بررس پس .دهندیم نشانرا  هاداده نبودننرمال

 بره  هآزمرون مناسرب برا توجّر     .شرود یمر  یبررس نایو ناب نایدر دو گروه ب مختلف یهاواکه در هافرکانس

بره   هتوجّر  برا  .اسرت  شرده  آورده درادامره  هاآزمون نیا جینتا. دوشیمانتخا   هاداده نبودن ای بودن نرمال

 .  شودیماستفاده  استرپبوت روشبه دوطرفه انسیوار زیآنال آزمون روش از هاداده عیتوز بودنننرمال

(F 8) , 594ش  = 419/81 ; p< 15/1 ) 

 انیر نایو ناب انیر نایدر ب هیپا فرکانس نیانگیم ریمقاد نیب یداریمعن تفاوت که دهدیم نشان باال عبارت 

 .دارد وجود پژوهش نیا در کنندهشرکت

(F 5) , 594ش  = 156/1 ; p> 15/1 ) 

 هیر پا فرکرانس  نیانگیم ریمقاد نیب یداریتفاوت معن %5 یداریمعن سطح در دهدیم نشان باال عبارت 

 .ندارد وجود مختلف یهادر واکه
                                                 
36. Kolmogorov-Smirnov 

37. Booststrap  
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(F 5) , 594ش  = 15/1 ; p> 15/1 ) 

در اثرر متقابرل دو عامرل     هیپا فرکانس نیانگیم ریمقاد نیب یداریمعن تفاوت دهدیم نشان باال عبارت 

 و هجا وجود ندارد. یینایب

 نیبر  یداریتفراوت معنر   تنهرا گرفرت کره    جره ینت توانیم شدهارائه یپ مقدار و باال فرمول به هتوجّ با 

 یینرا یب ةنوز واکه و درج نیب یاثر متقابل چیه اامّ ؛وجود دارد نایو ناب نایدر دو گروه ب هیپا فرکانس نیانگیم

 انیر نایب در مختلرف  یهامربوط به واکه ةیپا فرکانس نیانگیاست که مقدار م نآ گرانیب نیوجود ندارد و ا

 یهرا ت در واکره شردّ  نیانگیر م نیبر  یداریمعنر  تفراوت  زانیم درادامه دارد. یکسانی یاثر اصل انینایو ناب

 در یمتفراوت  یاثرات اصل یینایب ایآ نکهیا یبررس منظوربه .شودیم یبررس نایو ناب نایدر دو گروه ب مختلف

 .است شده ارائه یآمار اسنتباط جینتا ،دارد مختلف یهاواکه تشدّ

(F 8) , 594ش  = 417/81 ; p< 15/1 ) 

شررکت  انیر نایو ناب انیر نایدر ب تشردّ  نیانگیم ریمقاد نیب یداریمعن تفاوت دهدیم نشان باال عبارت 

 .دارد وجود پژوهش نیا در کننده

(F 5) , 594ش  = 177/1 ; p> 15/1 ) 

 در تشردّ  نیانگیر م ریمقراد  نیبر  یداریتفاوت معن %5 یداریمعن سطح در دهدیم نشان باال عبارت 

 .ندارد وجود مختلف یهاواکه

(F 5) , 594ش  = 166/1 ; p> 15/1 ) 

و  یینرا یدر اثر متقابل دو عامل ب تشدّ نیانگیم ریمقاد نیب یداریمعن تفاوت دهدیم نشان باال عبارت 

 نشران در فرمول باال  استرپبوت روشدوطرفه به انسیوار زیآزمون آنال ةجینت یمقدار پ هجا وجود ندارد.

 چیهر  کره  یدر حال وجود دارد نایو ناب نایت در دو گروه بشدّ نیانگیم نیب یداریفقط تفاوت معن دهدیم

ت شردّ  نیانگیر اسرت کره مقردار م    نآ گرر انیب نیوجود ندارد و ا یینایب ةنوز واکه و درج نیب یاثر متقابل

 دارد. یکسانی یاثر اصل نایو ناب نایب افراد در مختلف یهامربوط به واکه

 از نرا یو ناب نرا یدر دو گرروه ب  مختلف یهاواکهاول در  ةفرکانس ساز یداریتفاوت معن یبررس جهت 

آزمرون   نیر ا دیر با ،تشدّ نیانگیمربوط به فرکانس م ریمقاد نبودننرمال لیدلبه. شداستفاده  یآمار استنباط

 بوت استرپ استفاده کرد.   روشرا به

(F 8) , 594ش  = 125/9 ; p< 15/1 ) 

 و انیر نایب دراول  ةسراز  فرکرانس  نیانگیر م ریمقاد نیب یداریمعن تفاوت که دهدیم نشان باال عبارت 
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 .دارد وجود پژوهش نیا در کنندهشرکت انینایناب

(F 5) , 594ش  = 172/28 ; p< 15/1 ) 

فرکرانس   نیانگیر م ریمقراد  نیبر  یداریتفاوت معنر  ،%5 یداریمعن سطح در دهدیم نشان باال عبارت 

 .داردمختلف وجود  یهادر واکه لاوّ ةساز

(F 5) , 594ش  = 171/1 ; p> 15/1 ) 

در اثرر متقابرل    لاوّ ةسراز  فرکانس نیانگیم ریمقاد نیب یداریمعن تفاوت که دهدیم نشان باال عبارت 

 کره  گرفرت  جهینت توانیم شدهارائه یپ مقدار و باال فرمول به هتوجّ با و هجا وجود ندارد. یینایدو عامل ب

 وجرود  مختلرف  یهرا واکره  نیو همچنر  نایو ناب نایاول در دو گروه ب ةفرکانس ساز نیب یداریمعن تفاوت

اسرت کره مقردار     نیر ا گرر انیر ب نیوجود ندارد و ا یینایب ةدرج و واکه نوز نیب یمتقابل اثر چیه اامّ ؛دارد

 یآمرار اسرتنباط   دارد. یکسانی یاثر اصل نایو ناب نایب افراد در مختلف یهال مربوط به واکهاوّ ةفرکانس ساز

 آورده درادامره  نرا یناب و نایب گروه دو در مختلف یهادوم در واکه ةفرکانس ساز یداریمعن تفاوت ةسیمقا

 .است شده

(F 8) , 594ش  = 218/1 ; p> 15/1 ) 

 و انیر نایب در دوم ةسراز  فرکرانس  نیانگیر م ریمقراد  نیبر  یداریمعنر  تفاوت دهدیم نشان باال عبارت 

 .داردنپژوهش وجود  نیدر ا کنندهشرکت انینایناب

(F 5) , 594ش  = 791/876 ; p< 15/1 ) 

فرکرانس   نیانگیر م ریمقراد  نیبر  یداریتفاوت معنر  ،%5 یداریمعن سطح در دهدیم نشان باال عبارت 

 .اردد وجود مختلف یهادر واکه دوم ةساز

(F 5) , 594ش  = 619/7 ; p< 15/1 ) 

در اثرر متقابرل دو    دوم ةسراز فرکانس  نیانگیم ریمقاد نیب یداریمعن تفاوت دهدیم نشان باال عبارت 

 تنهرا گرفت کره   جهینت توانیم شدهارائه یپ مقدار وبه فرمول باال  هتوجّ با .دارد وجود و هجا یینایعامل ب

 و واکره  نروز  نیبر  متقابرل  اثرر  نیهمچنر  ؛دارد وجود هاواکه دوم در ةفرکانس ساز نیب یداریتفاوت معن

واکره دوم مربوط بره   ةاست که مقدار فرکانس ساز نآ گرانیب نیا و دارد وجود% 5در سطح  یینایب ةدرج

بره   مربروط  یداریمعن سطح به هبا توجّ یطرفاز ؛ندارد یکسانی یاثر اصل نایو ناب نایب افراد در مختلف یها

 یعنر ی ؛وجرود نردارد   نرا یو ناب نرا یافرراد ب  نیدوم ب ةدر مقدار فرکانس ساز یداریمعن تفاوت ،یینایب ةدرج

 بوده است. کسانی نایو ناب نایدوم در افراد ب ةمقدار فرکانس ساز
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واکره  نیری تع یبررا  یتوک یبیتعق آزمون ،یینایب ةدرج و واکه نوز نیب متقابل اثر یداریمعن به هتوجّ با 

 یهرا واکره  در گرروه  دو دهدیم نشان دوم فرکانس یبیتعق زمونآ جینتا در تدقّمتفاوت انجام شد.  یها

[u]، [ɑ] و [a] یهاواکه در تفاوت نیکمتر. دارند را شباهت نیشتریب [a] و [u] از پرس . اسرت  شده دهید 

. اسرت  برابرر  شرباهت  زانیر م کره  اسرت  [o] و [i] ،[e] یهاواکه در بیترتبه شباهت نیشتریب هاواکه نیا

 .است [ɑ] در بعد و( برابر زانیمبهش [o] و [e] ،[i] یهاواکه در بیترتبه تفاوت نیشتریب

 زبان حرکات ازنظر گروه دو یهاواکه شباهت زانیم شیآرا :<[ɑ]< ([a],[u]) ش[i]، [e] و [o]) 

 زتنروّ  انیر نایب بره  نسربت  انیر نایناب در زبران  حرکرات  دهدیم نشان دوم فرکانس یبیتعق زمونآ جینتا 

 تفراوت  یاسرتنباط  آمرار  .اسرت  پرنج  انیر نایب در و سره  انیر نایناب در همگن یهاگروه تعداد. دارد یکمتر

 است. دهمآ درادامه نایناب و نایب گروه دو در مختلف یهاواکهسوم در  ةفرکانس ساز نیب یدار یمعن

(F 8) , 594ش  = 418/1 ; p> 15/1 ) 

 و انیر نایب در سروم  ةسراز  فرکرانس  نیانگیر م ریمقراد  نیبر  یداریمعن تفاوت دهدیم نشان باال عبارت 

 .داردنپژوهش وجود  نیدر ا کنندهشرکت انینایناب

(F 5) , 594ش  = 911/86 ; p< 15/1 ) 

 سرازه فرکرانس   نیانگیم ریمقاد نیب یداریتفاوت معن %5 یسطح معنادار در دهدیم نشان باال عبارت 

 .داردمختلف وجود  یهادر واکه ومس

(F 5) , 594ش  = 118/7 ; p< 15/1 ) 

متقابرل دو   اثرر سروم در  ةسازفرکانس  نیانگیم ریمقاد نیب یداریمعن تفاوت دهدیم نشان باال عبارت 

 تنهرا گرفت کره   جهینت توانیم شدهارائه یپ مقدار و باال فرمول به هتوجّ با .دارد وجود واکهو  یینایعامل ب

 نروز  نیبر  متقابرل  اثر نیهمچن ؛وجود دارد انینایو ناب انینایب سوم در ةفرکانس ساز نیب یداریتفاوت معن

سروم مربروط    ةاست که مقدار فرکانس ساز نآ گرانیب نیا و دارد وجود% 5در سطح  یینایب ةدرج و واکه

 یداریمعنر  سرطح  بره  هبا توجّر  یطرفاز ؛ندارد یکسانی یاثر اصل نایو ناب نایب افراد در مختلف یهابه واکه

وجرود   انیر نایو ناب انیر نایب نیسروم بر   ةدر مقدار فرکانس سراز  یداریمعن تفاوت ،یینایب ةمربوط به درج

 ندارد.

 یبر یتعق آزمرون  ،سروم  ةساز فرکانسدر  یینایب ةدرج و واکه نوز نیب متقابل اثر یداریمعن به هتوجّ با 

 سروم  ةسراز  فرکرانس  یبیتعق یهازمونآ یهایبررس جینتامتفاوت انجام شد.  یهاواکه نییتع یبرا یتوک

 برا  سره یمقا در انیر نایب در گریکرد ی بره  هیشرب  یهارگروهیز در شدهیبنددسته یاعضا تعداد دهدیم نشان



 98/ شناختیبینا و نابینا در چارچو  آواشناسی صوتآموزان دانشهای زبان فارسی در واکههای ویژگیای مقایسه بررسی
 

 گریکرد ی بره  هیشرب  یهارمجموعهیز تعداد [o] و [i] ،[a] یهاواکه رموردد مثال یبرا ؛است شتریب انینایناب

 کمترر  انیر نایب یهرا رمجموعهیز تعداد [e] در و است برابر [u] و [ɑ] در است، کمتر انینایب از انینایناب در

 ةدرجر  مرورد  در انیر نایناب یهرا یبنرد دسرته  تعداد که دهدیم نشان هایبنددسته در تدقّ نیهمچن ؛است

 یهرا یبنرد دسرته  ،هرا لرب  یگررد  ةدرج ازنظر انینایناب درواقع. است شتریب انینایب به نسبت هالب یگرد

 مطلرب  نیر ا. نرد دار یشرتر یب مشرابه  یاعضا و کمتر یهامجموعه تعداد انینایب مقابلدر ؛دارند یترزمتنوّ

 هرا داده یبنرد دسرته  رایر ز اسرت؛  کمترر  انینایب به نسبت انینایناب در لب حرکات ییایپو که دهدیم نشان

 ازنظرر  انیر نایب در و متفراوت  گرروه  چهرار  در یداریمعنر  ازنظرر  انینایناب در هالب یگرد ةدرج براساس

 ،[ɑ] ،[u] یهرا  واکره  در هالب یگرد ةدرج زیتما ،انینایناب و انینایب در. دارد قرار گروه سه در یداریمعن

[o] و [i] انیر نایناب در یول ؛است شده یدیجد یبنددسته جادیا موجب [a] را یمتفراوت  یبنرد  دسرته  زیر ن 

 و شرباهت  نیشرتر یب گروه دو در ،[ɑ] و [u] یهاواکه دهندیم نشان هاجدول نیهمچن ؛است کرده جادیا

 ةدرجر  ازنظرر  واکره  دو نیر ا در گروه دو بیترتنیا به ؛دارند مشابه یهارگروهیز ازنظر را تفاوت نیکمتر

 گرروه  دو. دارنرد  را( تفاوت وجود عدمش تفاوت نیکمتر و( کامل شباهتش شباهت نیشتریب هالب یگرد

 را( تفراوت  دوش تفراوت  نیشرتر یب [i] و [e] یهاواکه در و( شباهت دو تنهاش شباهت نیکمتر [a] ةواک در

 [u] از پرس . دارنرد  را تفراوت  نیشتریب [i] و [e] ،[a] یهاواکه در هالب یگرد ةدرج بیترتنیا به. دارند

 پرس  .دارنرد  زمانهم طوربه را تفاوت نیکمتر و شباهت نیشتریب [i] و [e] ،[o] یهاواکه بیترتبه [ɑ] و

 :است ریز بیترتبه هالب یگرد ازنظر هاواکه شباهت ةدرج

 هالب یگرد ةدرج ازنظر گروه دو یهاواکه شباهت زانیم شیآرا :[a]<[i]< [o], [e]<[ɑ], [u] 

 انینایو ناب انینایدر ب یزبان فارس ةساد یهاواکه یاواکه یفضا ةسیمقا -6

 یالگرو  از ،نرا یناب و نرا یب آمروزان دانش یفارس یها واکه یاواکه یفضا محاسبه منظوربه حاضر پژوهش در

 یمسراحت فضرا   ،ریر ز فرمرول  بره  هتوجّر  برا . اسرت  شده استفاده( 119: 7111ش 11میک و کنت یشنهادیپ

 :  دیآیم دستبه ریز صورتبه هرتز برحسب یا واکه

Area: 0.5*{(/i/F2*/u/F1+/u/F2*/o/F1+/o/F2*/ɑ/F1+/ɑ/F2*/a/F1+/a/F2* 

/e/F1+/e/F2*/i/F1)-(/i/F1*/u/F2+/u/F1*/o/F2+/o/F1*/ɑ/F2+/ɑ/F1* 
/a/F2+/a/F1*/e/F2+/e/F1*/i/F2)} 

. اسرت  شرده  داده شینمرا  ریر ز در و شرد  محاسبه باال فرمول اساسبر یاواکه یفضا مساحت ریمقاد 

 .  است انینایب از ترتنگ انینایناب در ،یاواکه یفضا مساحت دهدیم نشان ریمقاد

                                                 
38. R. Kent & Y. Kim 
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 8/181624 :انینایدر ب یاواکه یفضا مساحت

 1/868171 :انینایدر ناب یاواکه یفضا مساحت

 :است شده اندهینما ریز در شیآرا نیا

 نایگروه ناب <نایب گروه: گروه دو در یاواکه یفضا مساحت شیآرا 

 .است شده آورده ادامه در انینایناب و انینایب یاواکه یفضا مساحت نمودار

 
 لاوّ ةساز فرکانس: F1 )برحسب هرتز( نایو ناب نایب شورانیدر گو هاواکه دوم و لاوّ ةساز فرکانس نیانگیم یچندضلع(. 2) نمودار

 دوم ةساز فرکانس: F2و 

 یریگجهینتو  بحث -7

 ةدرجر  و زبران  تیر موقعشارتفراز،   دشرده یتول یهرا واکه یژگیو یاسهیمقا یبررس دنبالبه حاضر پژوهش

-ویر ترودش نیشر یپ یهرا پرژوهش  برا  سوهم هاداده لیتحل جینتا. است ناینایو ناب ناینایها( در بلب یگرد

 یبر یتعق آزمرون  جینترا . گرذارد یم ریگفتار تأث 16یرشد ریبر مس ییناینشان داد ناب (7185 ،گرانیدو  ستهیف

 س،یشلرو  هرا لرب  حرکرات  محردودتربودن  برر  یمبنر  نیشیپ یهاپژوهش برخالف کامالً رو پبش نوشتار

-ویر ترود ؛7185 ،گرران یدو  سرته یوفیترود؛ 7181 ،گرانید؛ منارد و 8627 گلسز،؛ 8611 مولفورد،؛ 8625

 گرران یدو  منرارد  پرژوهش  برخالف. دهدیم گزارش را لب حرکات اتربودنیپو( 7181 ،گرانیدو  ستهیف

 یهرا پژوهش برخالف. نشده است دهیحرکات لب د شیافزا انینایبدر  (7181ش نیتوپ و منارد و( 7184ش

و  منرارد ؛ 7181 ،گرران یدو  ستهیف-وی؛ ترود7185 ،گرانیدو  ستهیف-ویترود ؛7181 ن،یتوپشمنارد و  نیشیپ
                                                 
39. developmental trajectory   
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برا   سرو هرم  درعروض  و اسرت  نشده دهید مختلف نیسن انینایناب در زبان شتریب حرکات( 7184 ،گرانید

 طیمشاهده شده اسرت. هرچنرد شررا    انینایحرکات زبان در ب شتربودنیب (7184ش گرانیدپژوهش منارد و 

 متفراوت  کردنرد یمر  دیتولآن  دررا  هاواکه( 7184ش گرانیددر پژوهش منارد و  گانکنندشرکتکه  یینوا

 گفترار  در دشرده یتول یهرا واکره  تیفیک نییتع در لب حرکات به نسبت زبان حرکات تیاهمّ. است بوده

 .  کنندیم دیتول یشتریب تدقّ با ان،ینایبه ناب نسبترا  هاواکه انینایب که است نیا گرانیب

 یفضرا  در انیر نایب برا  سهیمقا در مادرزاد ینایناب شورانیگو یهاواکه اندداده نشان یادیز یهاپژوهش 

 منرارد ش است بهتر نایب به نسبت نایناب شورانیگو در گفتار دیتول و دارند فاصله شتریب گریکدی از یکیآکوست

 در یاواکره  یفضرا  مسراحت  داد نشان ادشدهی پژوهش برخالفرو  شیپ نوشتار جینتا(. 7181 ن،یتوپ و

 لهئمسر  نیر ا که شوندیم دیتول گریکدیاز  یکمتر ةفاصل با هاواکه و است ترتنگ انینایناب به نسبت انینایب

 .دهدیم کاهش را انینایناب در گفتار وضوح

 ییسرو ناهم ها،ییسوناهم تعلّ نییتب یبرا مقاالت نیا نگارندگان با گرفتهصورت یهامشوررت بنابر 

 در و پرژوهش  دراسرتفاده   یاز ابزارها یناش لاوّ ةدرج در تواندیم نیشیپ یهاپژوهش با حاضر پژوهش

 ةگفتر بره  رایر ز ؛باشرد ( یفارسر  مقابرل در یشفارسر  یبررسر  مرورد  یهاتفاوت زبان ریتأث ةجینت ،بعد ةدرج

مقدار فرکانس سرازه دوم خراا انرواز     کی یبرا توانندیم زبان و هالب ،هاپژوهش نیا گرانِپژوهش

 زبران  و باشند تربرجسته شتریب ای کمتر هامثال ممکن است لب یشبرا باشند داشته را مختلف یهاحالت

 حاضرر،  پرژوهش بهترر   نیری تب یبررا  ،لیر دل نیهمبه ؛کند( جبران شتریب ای کمتر حرکت با را راتییتغ نیا

 .رسدیم نظربه الزم یکیآکوست یهاداده کنار در یدیتول یهاداده وجود

در  یریپرذ انعطراف  دهرد یمر  نشران ( 7185 ،گرانید و 41یبدنش انینایناب مورد در هاپژوهش ازآنجاکه 

 انجرام  ،کنرد یمر  براز  47یکورتکسر  صتخصّر  یهاسمیبه مکان ینادر ةپنجر ان،ینایناب 48یدارید کورتکس

 و انیر نایناب در دست نیا از یشگاهیآزما یآواشناس یهاپژوهش با همراه زبان یشناسعصب یهاپژوهش

 هنروز  یولر  افرت ی دسرت  جینترا  نیر ا بره  حاضرر  پرژوهش . باشد گشاراه و گرلیتسه تواندیم انینایبکم

 شردن کوتراه  و دارد یکر متحرّ ساختار حنجره ازآنجاکه دنده نشان تا است الزم یادیز اریبس یهاپژوهش

 در هرا تفراوت  نیر ا ریترأث (، 7112 ،41بررمن ش شرود یمر  هرا فرکرانس سرازه   شیمنجر بره افرزا   یصوت ةلول

                                                 
40. M. Bedny 

41. Visual Cortex  

42. Mechanisms of Cortical Specialization  

43. A. Behrman 
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 دیر تول ةویشر  ازنظرر  گرروه  دو نیر ا اسرت؛  چگونره  ییایگو یهااندام گریدهان و د ةحفر 44یریگ نوشکل

 یآواهرا  گرر یدو گروه در د نیا ایدارند؛ تفاوت دمش در دو گروه چگونه است؛ آ تفاوت هم هایانسداد

 نه. ای کنندیم عمل متفاوت زین یزبان فارس

 یسپاسگزار

 نیر ا در کننرده شررکت  آمروزان دانرش  ازمقالره   نیر ا گرران پرژوهش  سپاس و یقدردان مراتب لهیوسنیبد

 .شودیاعالم م ،بود هامرهون تالش آن آنکه انجام  شانیهاو خانواده نایناب آموزاندانش ژهیوبه ،پژوهش
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