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تحلیل آکوستیکی ”آهنگ“ در قصهگویی کودکان فارسیزبان بر پایة الگوی
خیزان ،افتان و پیوستگی
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چکیده
پژوهش حاضر به تحلیل آکوستیکی آهنگ در قصهگویی کودکان فارسیزبان  5-6ساله و میزان همبستگی آن
با عامل جنسیت میپردازد .به همین منظور توزیع الگوهای زیر و بمیی و دییر

آهنیگ در پیارهگفتارهیای

پرسشی ( 04پارهگفتار پرسشی) تولیدشده در فرایند قصهگویی کودکان ،مورد بررسی قرار میگییرد .در ایین
جستار بر پایۀ الگوی خیزان ،افتان و پیوستگی تیلر ( )9442به تحلیل و اندازهگییری پارامترهیای آکوسیتیکی
”دامنۀ زیر و بمی“ و میزان ”دیر “ پرداخته میشود .در ادامه با تحلییل آمیاری و بیا بهیرهگییری از آزمیون
تیمستقل ،میزان همبستگی و معناداری رابطۀ بین عامل جنسیت و چگونگی الگوی آهنگ در گفتار کودکیان
مورد تحلیل قرار میگیرد .نتایج تحقیق حاکی از آن است که عامل جنسیت بر چگیونگی الگیوی آهنیگ در
قصهگویی چندان تأثیرگذار نبوده و علیرغم وجود برخی تفاوتهای ظاهری ،در هیر دو پیارامتر آکوسیتیکی
”دامنۀ زیر و بمی“ و ”دیر “ ،تفاوتها معنادار نیست .به عبارت دیگر ،هم مقیادیر دییر

عناصیر افتیان و

خیزان و همدامنۀ زیر و بمی این عناصر در دو جنس دختر و پسر ،تفاوت قابل مالحظهای با یکدیگر نیدارد.
گرچه میانگین مقادیر دامنۀ زیر و بمی و دیر

در بخش خییزان ،در کودکیان دختیر و در بخیش افتیان در

کودکان پسر بزرگتر است ،اما این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نیست.
کلیدواژهها :آهنگ ،جنسیت ،مدل آوایی خیزان ،افتان و پیوستگی ،قله ،دیر  ،دامنۀ زیر و بمی.
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 -9پست الکترونیکی نویسندة مسئول:
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 -3مقدّمه
آهنگ در گفتار کودکان یکی از مؤلفههای مهم برقراری ارتباط اسیت ،کیه عبیارت اسیت از
تغییراتی که در زیر و بمی صدا در گفتار پیوسته در سطح جمله رخ میدهد .دامنیۀ تغیییرات
بسامد پایه که در این تحقیق مدنظر قرار گرفته ،از پایینترین تا باالترین بسامد را که در بیان
جمله توسط کودک تولید شده است ،در بر میگیرد .در باب اهمیت آهنگ و عناصیر نیوایی
در گفتار ،الینز )60-61 :1225( 0میگوید عناصر نوایی از مشخصههای پیرازبانی هستند کیه
در ارتباطات بینفردی نقش تقویتکنندة معنی و بیان احساس را به عهده دارنید .بیه عقییدة
وی در یک تعامل گفتاری مشخصههای نوایی پارهگفتها زودتر از عناصر نحوی و سیاخت
دستوری جلب توجه میکنند .دریافتکنندة پیام با بهرهگیری از مشخصههای نیوایی ،عالئیم
گفتاری را رمزگشایی میکند و آنها را به اجزاء حامل پیامهیای مختلیت تجزییه کیرده و در
نهایت آن را بازسازی میکند .در مفهوم عام ،آهنگ کالم ناظر بر دگرگونیهای زییر و بمیی
گفتار است و چگونگی تولید گفتار از سوی گوینیدگان و دریافیت آن از سیوی شینوندگان
نشان میدهد که این دو گروه ،ناخودآگاه و به شیوهای نظاممند ،از زییر و بمیی در انتقیال و
درک معنا استفاده میکنند (کروتندن .)63 :1296 ،5بنابراین ،یکی از عناصر زبرزنجیری مهیم
در زبان ،آهنگ است و عناصر زبرزنجیری را میتوان یکی از مهمترین عوامل مشخصکنندة
زبانی قلمداد کرد که بیرای شیناخت بهتیر آنهیا و از جملیه آهنیگ میتیوان از بررسییهای
صوتشناختی کمک گرفت.
این پژوهش در پی پاسخ دادن به پرسشهای زیر است:
 -1مهمترین عوامل صوتشناختی دخیل در الگوی آهنگ جمالت پرسشیی در قصیهگیویی
کودکان فارسیزبان کداماند؟ و عامل جنسیت چگونیه الگیوی آهنیگ را تحیت تیأثیر قیرار
میدهد؟
 -9چه تفاوتها و شباهتهایی بین الگوی آهنگ گفتیار کودکیان پسیر و دختیر در فراینید
قصهگویی وجود دارد؟ و آیا این تفاوتها معنادار هستند یا خیر؟

4. J. Lyons
5. A. Cruttenden
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پژوهش حاضر با احتساب مقدمه از شیش بخیش تشیکیل شیده اسیت .در بخیش اول،
مقدمه ،بیان مسأله و پرسشهای پیژوهش مطیرش شیدند .در بخیش دوم ،پیشیینۀ تحقیقیات
بهعملآمده پیرامون موضیو تحقییق در زبیان فارسیی و دیگیر زبانهیا بیه اجمیال معرفیی
میگردد .بخش سوم به بررسی جنبیههیای متفیاوت نظرییۀ تحقییق (میدل خییزان ،افتیان و
پیوستگی) 6و نحوة بررسی پارامترهای آکوسیتیکی در زبیان فارسیی مییپیردازد .در بخیش
چهارم به رو

تحقیق و فرایند جمعآوری دادهها و نمونههای گفتیاری اشیاره شیده اسیت.

بخش پنجم به تحلیل آکوستیکی و آماری نمونههای گفتاری و میزان همبستگی آنها با متغییر
جنسیت اختصاص یافته است و در بخش پایانی ،به نتایج حاصیل از ایین تحقییق در قالیب
مدل پیوستگی خیزان-افتان پرداخته شده است.
 -2پیشینه
تاکنون پژوهشهیای زییادی بیر روی گفتیار کودکیان فارسییزبان در حیوزة آواشناسیی و
واجشناسی انجام شده است ،اما این پژوهشها کمتیر بیه جنبیۀ آزمایشیگاهی و آکوسیتیکی
مشخصههای زبرزنجیری گفتار کودکان پرداختهاند و بجز موارد بسیار محدودی ،بیه نیدرت
بر اساس مدل آوایی خیزان ،افتان و پیوستگی صورت پذیرفتهاند .لذا در این حوزه خألهایی
وجود دارد و انجام پژوهشهای آکوستیکی با تأکید بر مشخصههای زبرزنجیری موجیود در
گفتار کودکان ضروری است .از طرف دیگر ،با بهرهگیری از ایین الگیو میتیوان درجیههای
متفاوت دامنۀ زیر و بمی و دیر

را به دقت محاسبه کرد و در مواردی که نظریههای واجی

مانند پیرهامبرت )1229( 7و  9TOBIقادر به توصیت دقیق این موارد نیستند ،راهگشا باشد
و بدین ترتیب گامی کوچک در جهت توصییت ویژگیهیای آکوسیتیکی گفتیار کودکیان و
مسائل و مشکالت مربوط به آن در این زمینه برداشته شود.
در سالهای اخیر پژوهشهای محدودی با تکیه بر تحلییلهیای آکوسیتیکی بیه بررسیی
جنبههای زبرزنجیری گفتار پرداختهاند که در زیر به برخی از این پژوهشها که بیا پیژوهش
حاضر مرتبط بودهاند ،اشاره میشود.
)6. rise, fall and connection model (RFC
7. J. B. Pierrehumbert
8. Tone & Break Index
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اولین تحقیق دربارة آهنگ زبان فارسی را فیؤادی ( )1319بیا عنیوان ”آهنیگ موسییقی“
انجام داده است .وی معتقد است آهنگ ،نمایندة عواطت و احساسیات اسیت؛ از ارتفیا ییا
زیر و بمی صوت ناشی میشود و به واسطۀ آن ،مقام جمله در کالم تعیین میگیردد .ظیاهراً
اصطالش آهنگ را اولین بار ،وی مطرش کرده است؛ گرچه در این مقاله ،تکیۀ کلمیه ”آهنیگ
لفظی“ و تکیۀ جمله ”آهنگ منطقی“ نامیده شده است ،پس از آن ،واژة آهنگ صیرفاً معیادل
 Intonationبه کار رفته است .معمیوالً میردم بیه جیای ”آهنیگ“ واژة ”لحین“ را بیه کیار
میبرند؛ چنانکه مثالً میگویند ”از لحن سخنش برمیآید که رنجیدهخاطر است“ (وحییدیان
کامیار.)21 :1372 ،
اولین پژوهش مهم برای بررسی آهنگ ،اثر توحیدی ( )1270اسیت کیه بیر پاییۀ نظرییۀ
کریستال )1262( 2در سنت بریتانیایی نوشته شده است .پیس از آن ،تقیی وحییدیان کامییار
( )1351رسالۀ دکتری خود را به این موضو اختصاص داد و در سال  ،1372ویرایش جدید
اثر او در قالب کتابی به نام نوای گفتار منتشر شد .وحییدیان کامییار در رسیالۀ خیود ،تکییه،
آهنگ و درنگ را به عنوان مشخصات زبرزنجیری زبیان فارسیی بررسیی کیرده اسیت .وی
معتقد است در هر سخن ،گروه واژههایی که یک گروه معنایی را تشکیل میدهنید ،از آنجیا
که زیر یک منحنی زیر و بمی قرار میگیرند ،واحد آهنگین نامیده میشوند و بیشتر بیا ییک
مکث جدا میشوند .در زبان فارسی ،هر واحید آهنگیین حامیل یکیی از شیش نیو هسیتۀ
آهنگین (افتان ،خیزان ،کمخیزان ،خیزان-افتان ،افتان-خیزان-افتیان ،خییزان-افتیان-خییزان)
است و نو آن هسته ،دیدگاه و عواطت گوینده را بیان میکند .در هر واحد آهنگین ،هجای
تکیهدار یک واژه از همۀ هجاها برجستهتر است و آن را هجای هستهدار (هلیدی،)1267 ،14
نقطۀ اطال (شوبیگر )1259 ،11یا تکییۀ منطقیی (فیؤادی )1319 ،نامییدهانید .زبیان فارسیی
توصیتشده در این رساله ،فارسی تحصیلکردههای تهرانی است.
سپنتا ( )1350در مقالۀ ”بررسیهای تجربی در آهنگ جمله“ ،نخست نقش آهنیگ کیالم
را در روابط بین افراد و انتقال مفاهیم توصیت کرده و آهنگ کالم و آهنگ موسیقی را با هم
9. D. Crystal
10. M. A. K. Halliday
11. M. Schubiger
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مقایسه کرده است و در نهایت ،تفاوت آهنگ را در جملیههیای پرسشیی ،خبیری ،امیری و
تعجبی بررسی نموده است .وی به این نتیجه رسیده است که «در جمیالت پرسشیی کیه بیا
کلمۀ پرسشی ادا میشود مانند ”کجا میروی؟“ ،آخر جمله افتان است ،مانند جملیۀ خبیری،
ولی خود کلمۀ استفهامی ،مانند کلمۀ ”کجا“ بیا آهنیگ خییزان ادا مییشیود» .سیپنتا ()1377
همچنین در کتاب خود به نام آواشناسی فیزیکی زبان فارسی ،عناصیر نیوایی هجیا ،آهنیگ،
تکیه و درنگ را به صورت مختصر شرش داده است.
مهیجانی ( )9443در رسالۀ خود ،نوای گفتار و آهنگ در زبیان فارسیی را در چیارچوب
واجشناسی خودواحد مطالعه کیرده و در سراسیر ایین پیژوهش بیه معرفیی مجموعیهای از
واحدهای آهنگین و تحلیل توزیع آنها در جملههای زبان فارسی پرداخته است .این پژوهش
در قالب نگر

پیرهامبرت ( )1294صیورت گرفتیه و در آن ،میتنهیای کامیل و همچنیین

جملههای ساده شامل انوا امری ،خبری ،پرسشی و تعجبیی انتخیاب شیده اسیت و سیپس
چهار گویشور بومی فارسیزبان ،آنها را خواندهاند .از جمله یافتههای ایین تحقییق آن اسیت
که الگوی پیشفرض برای تکیههای زیر و بمی در همیۀ انیوا جملیههیای فارسیی از نیو
* L+Hاست.
اسالمی ( )1372رسالۀ خود را با هدف تبیین واجشناختی نظام آهنگ در زبان فارسیی و
کاربرد آن در پرداز

رایانهای گفتار نگاشته است .وی نخست واحدهای بنییادین آهنیگ را

در چارچوب نظریۀ  TOBIشناسیایی کیرده و سیپس معنیای آهنگیی هیر کیدام از آنهیا را
مشخص کرده است .از ترکیب عناصر آهنگ ،یعنیی تکییههای زییر و بمیی و نواخیتهیای
کناری ،الگوهای آهنگ در زبان فارسی به دست میآید که هر کیدام نماینیدة بیافتی خیاص
هستند .پس از بررسی دادههای تحقیق ،مشخص شد که در تولید بیینشیان گفتیار ،جایگیاه
عناصر آهنگ را میتوان با استفاده از اطالعات نحوی پیشبینی کیرد .صیورتبنیدی الگیوی
آهنگ گفتار بینشان در زبان فارسی ،امکان تبدیل متن به گفتار را فراهم میکند.
اسالمی ( )1390در کتاب واجشناسی تحلیل نظیام آهنیگ زبیان فارسیی کیه برگرفتیه از
رسالۀ دکتری اوست ،بدین موضو پرداخته است .تحلیل این دادهها نشان میدهید کیه بیین
ساخت آهنگی و ساخت نحوی ،لزوماً رابطۀ یکبهیک وجود ندارد .میتوان ساخت نحیوی
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واحد را با الگوهای آهنگ متفاوت ،و برعکس ،سیاختهای نحیوی متفیاوت را بیا الگیوی
آهنگ واحد تولید کرد؛ در نتیجه ،عبارت واحد را با همۀ الگوهای آهنیگ موجیود در زبیان
میتوان تولید کرد و هر کدام از الگوها نمایندة بافتی خاص هستند (اسالمی.)5 :1390 ،
علینژاد و ویسی ( )1396در مقالیۀ خیود بیه نقیش پیرازبیانی آهنیگ در زبیان فارسیی
پرداختهاند و از نظر صوتشناختی ،ویژگیهای آهنگ جمله را در بیان حالتها (بیاعتنیایی،
عدم اطمینان ،خشم ،اعتراض و پوز ) بررسی کردهانید .آنهیا بیا بهرهگییری از نمونیههیای
گفتاری گویشوران فارسی و با اسیتناد بیه نظرییۀ پیرهیامبرت ( ،)1229منحنییهیای حامیل
اطالعات پیرازبانی را در چیارچوب ویژگیهیای نیوایی در موقعییتهیای گفتیاری خیاص
توصیت کردهاند .از نتایج دیگر تحقیق آنها این است که یک الگوی مشابه ماننید * L+Hبیا
دامنۀ زیر و بمی متفاوت ،اطالعات پیرازبانی متفاوتی را منتقل میکند؛ به این ترتیب ،نظرییۀ
واجی پیرهامبرت نمیتواند درجههای مختلت دامنیههای زییر و بمیی را بیه خیوبی از هیم
متمایز کند .همچنین ،علینژاد و ویسی ( )1324با تکیه بر مدل پیوسیتگی خییزان-افتیان بیه
تحلیل رابطۀ میان تغییر منحنیهیای زییر و بمیی گفتیار و بییان احسیاس در زبیان فارسیی
میپردازند.
علینژاد و مهدوی ( )1321به بررسی مقایسهای پارهگفتارهای پرسشی در گونیۀ فارسیی
اصفهانی و گونۀ فارسی محاورة تهرانی در چارچوب مدل خیزان ،افتان و پیوستگی پرداختیه
و چنین نتیجه میگیرند که مقادیر دیر

عناصر افتان و خیزان ،در هر دو گونۀ زبانی تقریبیاً

مشابه است ،اما دامنۀ زیر و بمی عناصر خیزان و افتان در گونۀ فارسی اصیفهانی نسیبت بیه
گونۀ فارسی محاورة تهرانی ،بزرگتر است.
نیکرو

و آقاجانزاده ( )1324آهنگ گفتار زنان و مردان بزرگسال در جملههای خبری

زبان فارسی را بررسی کردهاند .از جمله یافتههای این پژوهش این است کیه منحنیی آهنیگ
در زنان و مردان در هر دو جملۀ مورد نظر در پژوهش مشابه است ،اما دامنۀ تغییرات بسامد
پایه در زنان و مردان با هم تفاوت معنیدار دارد .آنها چنین نتیجه میگیرند که منحنی آهنگ
در جملههای خبری در پایان ،حالت افتان دارد و برای انتقال حالت خبری جمله زنان بییش
از مردان از تغییرات بسامد پایه در بیان جمله استفاده میکنند .سایر پژوهشهای مربیوط بیه

تحلیل آکوستیکی ”آهنگ“ در قصهگویی کودکان فارسیزبان بر پایۀ الگوی خیزان ،افتان و پیوستگی 07/

حوزة آواشناسی آکوستیکی عبارتاند از علینژاد و حسینیباالم ( )1321که در کتیاب خیود
به بررسی مبانی آواشناسی آکوستیکی میپردازند.
تیلر 19در سال  ،1229مدل آوایی خیزان ،افتان و پیوستگی را در پایاننامیۀ دکتیری خیود
در حوزة بررسی آهنگ زبان انگلیسی ،در دانشگاه ادینبرگ 13معرفی کرد .مدل خیزان ،افتیان
و پیوستگی ،یک نظرییۀ واجیی انتزاعیی نیسیت؛ بلکیه هیدف آن ،مطابقیت واجشناسیی بیا
آواشناسی صوتشناختی است .بلک 10و تیلر ( )1220در پژوهش خود بیه بررسیی و سینتز
آهنگ کالم با استفاده از مدل آوایی خیزان ،افتان و پیوستگی پرداختهانید .تیلیر ( )1225کیار
آزمایشگاهی خود را در جهت تحلیل و سنتز گفتار انجام داد و سیپس نتیایج آزمیایشهیای
انجامشده با سیستم خودکار و سیستم دستی را با یکدیگر مقایسه کرد .در نهاییت ،آزمیایش
سنتز گفتار نشان داد کیه الگوهیای آهنیگ سنتزشیده بسییار شیبیه الگوهیای آهنیگ اصیلی
تولیدشده از سوی گویشوران بومی انگلیسی است .همچنیین تیلیر ( )9442در کتیاب خیود،
فرایند سنتز گفتار را به وسیلۀ رایانه و نیز به صورت دستی بررسی کرده است.
رائو 15و یگناناریانا )9442( 16سنتز آهنگ در زبانهای تامییل 17و تلوگیو 19را بیر اسیاس
مدل آوایی خیزان ،افتان و پیوستگی ،تحلیل و بررسی کردهاند .گفتنی است که در مطالعیات
انجامشده ،صرفاً توصیت آکوستیکی جملهها به صورت دستی و خودکار مورد توجیه بیوده
است و احتماالً پژوهش حاضر نخسیتین اثیری اسیت کیه از میدل آواییی خییزان ،افتیان و
پیوستگی برای مقایسۀ آهنگ گفتار کودکان در دو جنس در زبان فارسی بهره گرفته است.
 -1چارچوب نظری
الگوی آوایی خیزان ،افتان و پیوستگی
مدل پیوستگی ،خیزان/افتان توسط تیلر ( )1225مطرش شد .تیلر مدل آهنگ خیود را در ییک
سطح آوایی مطرش کرده است .در مدل تیلر سه سطح توصیت وجود دارد که عبیارتانید از
12. A. P. Taylor
13. Edinburgh University
14. A.W. Black
15. K. S. Rao
16. B. Yegnanarrayana
17. Tamil
18. Telugu
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سطح منحنی  ،F0سطح پیوستگی خیزان /افتیان ( )RFCو سیطح واجیی .بیه عقییدة تیلیر
( )149-26 :1229توصیت پیوستگی خیزان/افتان در واقع یک توصیت آوایی اسیت کیه بیا
تغییرات فیزیولیوژیکی بسیامد ارتعیا
ارتعا

تارآواهیا ارتبیاط دارد و ایجیاد تغیییرات در بسیامد

تارآواها میزان خیزان /افتان بودن را مشخص میسازد .این مدل به تجزییه و تحلییل

مشخصههای نوایی و عمدتاً آهنگ میپردازد و بر آن اساس ،آهنگ به صورت تیوالی خطیی
رخدادهای آوایی بازنمایی میشود .رخدادهای آوایی میتوانند به صورت تکیه ،زیر و بمیی
و نواخت مرزنما باشند .در مدل مزبور آهنگ در یک سطح آوایی ،نه سطح واجیی ،بررسیی
میشود .یکی از ویژگیها و مزایای اصلی مدل  RFCتسهیل در تجزیه و تحلیل و پیرداز
خودکار آهنگ و مؤلفههای آن در پژوهش کاربردی تحلیل گفتار است.
واحد اصلی و بنیادی در مدل  RFCرخدادهای آهنگی است .رخدادها ،منحنیهای زییر
و بمی هستند که فضای بین این منحنیها در نظر گرفته نمییشیود و در ادراک تیأثیر نیدارد
(تیلر .)1225 ،در این مدل ،دو نو الگوی بسامد اصیلی مربیوط بیه تکییههای زییر و بمیی
وجود دارد .نو اول ،تکیۀ قلهای و شامل هجای تکیهدار مربوط به یک قله در منحنی بسامد
اصلی است؛ نو دیگر ،تکیۀ درهای و عکس تکییۀ قلیهای اسیت و در آن ،هجیای تکییهدار
موجود در الگوی بسامد اصلی با بخش کمینه ارتباط دارد .شایان ذکر است که هدف از ایین
تقسیییمبنییدی ،طییرش یییک نگییر

واجییی نیسییت و صییرفاً طبقییهبن یدی تقریبییی الگوهییای

صوتشناختی مورد نظر است که در الگوهای بسامد اصلی مشاهده میشود.
محور اصلی این مدل تکیههای قلهای است که با توصییت بخیشهیای مجیزای افتیان و
خیزان همراه است .برای سنتز بخشهای افتان و خیزان در تکیههای قلهای از روشیی مشیابه
استفاده میشود و این بخشها به صورت کامالً جداگانه الگوبرداری مییشیوند و در هیر دو
نیمۀ یک قله ،مقادیر دامنۀ زیر و بمی و دیر

اندازهگیری میشود .تکیههای قلیهای بیا *H

و  H*+Lو * L+Hدر مدل پیرهامبرت و همچنین با طبقۀ افتان و خییزان-افتیان در میدل
آوایی اُکنر 12و آرنولد

94

( )1273مطیابق هسیتند .تکییههای درهای نییز بیا * Lو  L*+Hو

* H+Lدر مدل پیرهامبرت و طبقۀ پایین-خیزان و افراشته-خییزان در میدل آواییی اُکنیر و
آرنولد معادل هستند.
19. J. D. O’Connor
20. G. F. Arnold
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مزیت مدل آوایی خیزان ،افتان و پیوستگی این است که با استفاده از آن میتوان تیا حید
زیادی ،تکیههای زیر و بمی را مشخص کرد و درجههای مختلت الگوی Hها و Lهیا را بیه
صورتی دقیق اندازه گرفت؛ به ایین ترتییب مییتیوان اطالعیات مختلفیی را کیه بیه وسییلۀ
تغییرهای دامنۀ زیر و بمی و دیر

منحنیهای آهنگ منتقل میشوند ،رمزگشایی کرد.

برای سنتز الگوهای بسامد اصلی ،در دامنۀ زیر و بمی و دیر

بخشهای خیزان و افتان،

تنوعی گسترده وجود دارد .این بخشهای افتان و خیزان عنصیر نامییده میشیوند و عوامیل
دامنۀ زیر و بمی و دیر  ،پارامتر نام دارند .بخشهای الگوی بسامد اصیلی ،از تکییۀ زییر و
بمی و خیزهای مرزنما تشکیل شده است .معموالً در خیزهای مرزنما ،بخشهای خییزان در
شرو و انتهای گروه دیده میشوند .برای سنتز آهنگ ،خیز مرزنمیا بیا بیه کیارگیری عنصیر
خیزان ساخته میشود .خیزهای ابتدای گروه نشان میدهند که میزان بسامد اصلی موجود در
ابتدای گروه از بسامد اصلی گروه قبلی بیشتر است .معموالً بخشهای خیزان در پایان گیروه
به صورت ممتد هستند و نشان میدهند که در ادامۀ گفتار ،اطالعات بیشتری عرضه میشیود
یا آن بخش به صورت سؤالی درک میشود (تیلر.)5 :1225 ،
تیلر ( )5 :1225معتقد است تکیۀ زیر و بمی در سطح پارهگفتار دیده میشود .ایین گونیه
تکیه بیشتر روی هجای تکیهبر واژه قرار میگیرد؛ یعنی هجاهای تکیهدار ،بالقوه میتوانند در
سطح پارهگفتار ،حامل تکیۀ زیر و بمی باشند .در این مدل ،سه عنصر اصلی افتان ،خییزان و
پیوستگی وجود دارد .عناصر افتان و خیزان دارای دامنۀ زییر و بمیی و دییر

هسیتند و در

منحنیهای بسامد اصلی گفتار اندازهگیری میشوند؛ امیا عنصیر پیوسیتگی کیه بیه صیورت
قسمتهای همیوار در طییت مشیاهده مییشیود ،نقیش واجیی نیدارد و بیه همیین علیت،
اندازهگیری نمیشود .نمونهای از منحنیهای آهنگ بیا عناصیر تشیکیلدهنیدة آن در شیکل
شمارة ( )1آمده است.

شکل شمارة ( .)3نمایش عناصر خیزان ( ،)rافتان ( )fو پیوستگی (( )cتیلر)30 :3335 ،
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 -1روش پژوهش
رو

تحقیق عمدتاً توصیفی-تحلیلی و از نو تحقیق کمّی-کیفی است .جنسیت بیه عنیوان

متغیر مستقل و مشخصههای آکوستیکی گفتار به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میشیوند
و بر اساس اهداف تحقیق و در چارچوب نظریۀ تحقیق تحلیل میشوند .به منظیور دسیتیابی
به اهداف مورد نظر ،رو

تحقیق شامل دو مرحلۀ متفاوت است:

 -1مرحلۀ تولید پارهگفتارها توسط کودکان فارسیزبان تهرانی و ضبط آنها.
 -9تحلیل آکوستیکی و آماری نمونههای گفتاری.
در هر یک از مراحل ذکرشده ،دقت الزم در انتخاب جامعۀ آماری و نمونههای گفتیاری
به عمل آمده است .در مرحلۀ تولید ،تعداد  9نفر ( 0پسر و  0دختر)  5-6سالۀ فارسییزبیان
ساکن تهران بر اساس نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .این کودکان از شرایط جسیمی
سالم برای صحبت کردن برخوردار بودند .گونۀ فارسی مورد نظیر در ایین تحقییق ،فارسیی
محاورهای بوده است .از میان پارهگفتارهای مختلت که در فرایند قصیهگیویی ایین کودکیان
تولید شد 04 ،پارهگفتار پرسشی برای بررسی و تحلیل انتخاب شید ( 5پیارهگفتیار پرسشیی
یکسان و مشترک که توسط این  9کودک تولید شدهاند) .سپس از نرمافزار پرت 91در بررسی
و تحلیل دادهها استفاده شد .با بهرهگیری از امکانات نامبرده ،کلیدهای آکوسیتیکی دییر

و

دامنۀ زیر و بمی برای قلههای آخر پارهگفتارهای پرسشی مورد نظیر انیدازهگییری و سیپس
رابطۀ بین پارامترهای آکوستیکی و جنسیت با استفاده از آمار توصیفی و آزمیون تییمسیتقل
مورد تحلیل آماری قرار گرفته است.
 -5تحلیل دادهها و بحث
پس از گردآوری و ضبط نمونههای گفتاری تولیدشده در فرایند قصهگویی کودکان دختیر و
پسر  6-5سالۀ فارسیزبان ،پنج پارهگفتار پرسشی مشترک و یکسان که توسیط  9کیودک (0
پسر و  0دختر) تولید شده بودند ،انتخاب شده و با استفاده از نیرمافیزار پیرت و بیر اسیاس
الگوی خیزان ،افتان و پیوستگی تیلر ( )9442اندازهگیری شدند .سپس عناصر خییزان ،افتیان
و پیوستگی ،مشیخص گردییده و نامگیذاری و آوانگیاری شیدند .پیس از محاسیبۀ مقیادیر
21 . Praat

تحلیل آکوستیکی ”آهنگ“ در قصهگویی کودکان فارسیزبان بر پایۀ الگوی خیزان ،افتان و پیوستگی 51/

پارامترها ،تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو با بهرهگیری از آمار توصییفی
و آزمون تیمستقل انجام شد و برای مقایسۀ تفاوت بین مقادیر متفاوت پارامترهای دییر

و

دامنۀ زیر و بمی در قلهها به تفکیک جنسیت ،معناداری تفاوتهای موجود در تولید این 04
پارهگفتار پرسشی ،مورد بررسی قرار گرفت.
در این بخش با ذکر نمونههایی از گفتار هر دو جنس و با اسیتفاده از ترسییم نمودارهیا،
جداول و منحنیهای زیر و بمی ،پارهگفتارهای تولیدشده توسط این کودکان به صورت زییر
تحلیل میشوند.
ابتدا برای محاسبۀ پارامترهای دیر

و دامنۀ زیر و بمی نمونههای گردآوریشیده ،طبیق

شکل شمارة ( ،)9با استفاده از نرمافزار پرت ،بسامد زیر و بمی بیشینه و کمینه در هر نیمه از
یک منحنی اندازهگیری شد و تفاوت آنها دامنۀ زییر و بمیی را در هیر نیمیه (خییز و افیت)
مشخص کرد.

شکل شمارة ( .)2بخشهای مختلف تکیة زیر و بمی بر اساس مدل آوایی خیزان ،افتان و پیوستگی (تیلر:2663 ،
)211

سپس همان گونه که در شکل شمارة ( )9مشاهده میشود ،دیر

هر نیمۀ قله از تفاضیل

زمان پایانی و زمان آغازین به دست آمد و دامنۀ زیر و بمی هر نیمیه نییز از تفاضیل زییر و
بمی بیشینه و زیر و بمی کمینه محاسبه شد .در ادامه ،طیت نگاشت پنج پارهگفتیار پرسشیی
مورد نظر در این پژوهش که توسط یک کودک پسر و یک کودک دختر تولیید شیدهاند ،بیه
عنوان نمونه به صورت جداگانه ترسیم میشوند.
نمونهها:
 )1کیه کیه در میزنه؟
ki:je ki:je dær mi:zæne
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 )9چرا درُ برا آقا گرگه باز کردید؟

tʃera: dæro bara: Ɂaɣa: gorge ba:z kærdid
 )3پس شنگولُ منگول کجا رفتن؟
pas ʃænɳu:lo mæɳu:l koʤa: raftan

 )0چه بالیی سرشون اومده؟

tʃe bæla:ji: særeʃu:n Ɂu:mæde

 )5کی بچههای منو خورده؟
ki: bæʃteha:je mæno xorde

شکل شمارة ( .)1طیف نگاشت قلة آخر ” “ki:je ki:je dær mi:zæneدر تلفظ پسر

شکل شمارة ( .)1طیف نگاشت قلة آخر ” “tʃera: dæro bara: Ɂaɣa: gorge ba:z kærdidدر تلفظ پسر

شکل شمارة ( .)5طیف نگاشت قلة آخر ” “pas ʃænɳu:lo mæɳu:l oʤa: raftanدر تلفظ پسر
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شکل شمارة ( .)0طیف نگاشت قلة آخر ” “tʃe bæla:ji: særeʃu:n Ɂu:mædeدر تلفظ پسر

شکل شمارة ( .)7طیف نگاشت قلة آخر ” “ki: bætʃeha:je mæno xordeدر تلفظ پسر

شکل شمارة ( .)8طیف نگاشت قلة آخر ” “ki:je ki:je dær mi:zæneدر تلفظ دختر

شکل شمارة ( .)3طیف نگاشت قلة آخر ” “tʃera: dæro bara: Ɂaɣa: gorge ba:z kærdidدر تلفظ دختر

شکل شمارة ( .)36طیف نگاشت قلة آخر ” “ pas ʃænɳu:lo mæɳu:l koʤa: raftanدر تلفظ پسر
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شکل شمارة ( .)33طیف نگاشت قلة آخر ” “tʃe bæla:ji: særeʃu:n Ɂu:mædeدر تلفظ پسر

شکل شمارة ( .)32طیف نگاشت قلة آخر ” “ki: bætʃeha:je mæno xordeدر تلفظ پسر

پس از ارائۀ طیت نگاشتها از قلههای آخر پارهگفتارهای پرسشی در فرایند قصیهگیویی
کودکان هر دو جنس ،در بخش زیر به بررسیی چگیونگی تیأثیر عامیل جنسییت در مقیادیر
پارامترهای دیر

و دامنۀ زیر و بمی در عناصر افتان و خیزان پرداخته میشود.

نمودار شمارة ( .)3میانگین نمرات پارامتر دیرش در قلههای آخر کودکان بر حسب جنسیت

همان گونه که در نمودار شمارة ( )1مشاهده میشود ،مقادیر پارامتر دیر

در دو بخیش

افت و خیز برای هر یک از پارهگفتارهای پرسشیی میورد نظیر در دو جینس پسیر و دختیر
اندازهگیری شده و سپس میانگین مقادیر این پنج پارهگفتار پرسشی ،برای هر یک از کودکان
هر دو جنس به صورت جداگانه محاسبه شده و توزیع مییانگین مقیادیر آنهیا ترسییم شیده
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است .نمودار شمارة ( )1نشان میدهد که میانگین مقادیر دیر

بخش خیز در کودکان دختر

باالتر است و کودکان دختر بخش خیز را کشیدهتر و طوالنیتر تولید میکنند .در حیالی کیه
میانگین مقادیر بخش افت در هر دو جنس تا حدودی مساوی بوده و الگیوی مشیابهی دارد
اما با تفاوتی اندک ،مقادیر این پارامتر در پسران بزرگتیر اسیت .بیه عبیارت دیگیر ،پسیران
بخش افت پارهگفتارهای پرسشی را کشیدهتر و در مدت زمان بیشتری تولید میکنند.

نمودار شمارة ( .)2میانگین نمرات پارامتر دامنة زیر و بمی در قلههای آخر کودکان بر حسب جنسیت

نمودار شمارة ( )9نشان میدهد که الگوی کلی مقادیر پارامتر زییر و بمیی در دو بخیش
افت و خیز برای هر دو جنس نسبتاً مشابه ،اما توزیع آنها متفاوت است .به عبارت دیگر ،هر
یک از پارهگفتارهای پرسشی مورد نظر در دو جنس پسر و دختر اندازهگیری شیده و سیپس
میانگین مقادیر این پنج پارهگفتار پرسشی ،برای هر یک از کودکان هر دو جنس به صیورت
جداگانه محاسبه شده و توزیع میانگین مقادیر آنها ترسیم شیده اسیت .همیان گونیه کیه در
نمودار شمارة ( )9پیدا است ،میانگین مقادیر دامنۀ زیر و بمی در بخش افت در کودکان پسر
بزرگتر است اما در بخش خیز عکس این قضیه صیاد اسیت؛ یعنیی جمیع مییانگینهیای
مقادیر دامنۀ زیر و بمی در کودکان دختر بزرگتر است و کودکان دختر تمایل دارنید کیه از
تغییرات بزرگتر بسامد پایه در بخش خیز استفاده کنند نه در بخش افت و در کودکان پسر،
عکس این حالت صاد است.
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و دامنۀ زیر و بمی و چگونگی توزییع و

در ادامه برای بررسی دقیقتر پارامترهای دیر

تفاوت آنها در هر دو جنس ،نتایج آزمون تیمستقل در قالیب جیداول شیمارة ( )0-1ارائیه
میگردد و به دلیل محدودیت فضا به ارائۀ نتایج آماری متغیرهای یک قله (قلۀ آخر) در پینج
پارهگفتار پرسشی تولیدشده توسط هر دو جنس بسنده میشود و به دنبال آن نتایج کلی همۀ
نمونهها به تفصیل ارائه میگردد.
جدول شمارة ( .)3آمار توصیفی پارامتر دیرش (بخش خیز) در قلة آخر پارهگفتارهای پرسشی قصهگویی کودکان
به تفکیک جنسیت
متغیر
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

دختر

0

1/5129

4/99199

پسر

0

4 /0439

4 /94791

درجة آزادی

سطح معناداری

3/399

4 /479

همان گونه که در جدول شمارة ( )1مشاهده میشود ،میانگین نمرة پارامتر دیر

بخیش

خیز برای دختر بزرگتر است و میزان معناداری آن هم از  4/45بیشتر است؛ بنابراین تفاوت
مقادیر این پارامتر در بخش خیز در دو جنس پسر و دختر معنادار نیست.
جدول شمارة ( .)2آمار توصیفی پارامتر دیرش (بخش افت) در قلة آخر پارهگفتارهای پرسشی قصهگویی کودکان
به تفکیک جنسیت
متغیر
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

دختر

0

4 /2399

4 /49394

پسر

0

4 /2049

4 /13775

در جدول شمارة ( )9تحلیل آماری پارامتر دیر

درجة آزادی

سطح معناداری

0/239

4 /350

بخش خیز نمیایش داده شیده اسیت و

همان گونه که مالحظه میگردد ،میانگین نمیرة ایین پیارامتر در هیر دو جینس تیا حیدودی
مساوی است اما با اختالف اندکی ،مقدار میانگین در جنس پسیر بیزرگتیر اسیت و سیطح
معناداری نیز از  4/45بزرگتر بوده و بنابراین تفاوتهای موجود بین دو جنس پسر و دختر
در این پارامتر در بخش افت نیز معنادار نیست.
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جدول شمارة ( .)1آمار توصیفی پارامتر دامنة زیر و بمی (بخش خیز) در قلة آخر پارهگفتارهای پرسشی
قصهگویی کودکان به تفکیک جنسیت
متغیر
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

دختر

0

90/744

95/2664

پسر

0

1/9395

62/1436

درجة آزادی

سطح معناداری

3/931

4 /105

در جدول شمارة ( )3تحلیل آماری پارامتر دامنۀ زیر و بمی در بخیش خییز نمیایش داده
شده است و نتایج حاکی از آن است که مقدار میانگین این پارامتر در جنس دختر بیزرگتیر
از میانگین نمرة جنس پسر است؛ اما با توجه به میزان سطح معناداری ( )4/105که بزرگتیر
از  4/45است ،در این پارامتر در بخش خیز نیز تفاوت قابل مالحظهای بین دو جنس وجیود
ندارد.
جدول شمارة ( .)1آمار توصیفی پارامتر دامنة زیر و بمی (بخش افت) در قلة آخر پارهگفتارهای پرسشی
قصهگویی کودکان به تفکیک جنسیت
متغیر
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

دختر

0

1/7995

59/1407

پسر

0

9/2009

142/0112

درجة آزادی

سطح معناداری

0/567

4 /349

در جدول شمارة ( )0تحلیل آماری پارامتر دامنۀ زیر و بمی در بخش افت نمایش داده
شده است و نتایج حاکی از آن است که برخالف بخش خیز ،مقدار میانگین این پارامتر در
بخش افت در جنس پسر بزرگتر از میانگین نمرة جنس دختر است ،اما مانند بخش خیز
سطح معناداری این پارامتر در بخش افت نیز بزرگتر از  4/45است و به این ترتیب در این
پارامتر نیز تفاوت معناداری بین الگوی آهنگ گفتار کودکان در دو جنس وجود ندارد.
 -0نتیجهگیری
پس از بررسی الگوهیای آهنگیین مربیوط بیه قلیههای آخیر در پارهگفتارهیای پرسشیی در
قصهگویی کودکان دختر و پسر ،مقادیر پارامترهای دیر

و دامنیۀ زییر و بمیی انیدازهگیری

شد .در پاسخ به پرسش اول پژوهش میتوان گفت مهمترین عوامل صوتشناختی دخیل در
الگوی آهنگِ جمالت پرسشی در فرایند قصهگویی کودکان ،بر اساس الگوی افتان ،خیزان و
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پیوستگی عبارتاند از :دیر

و دامنۀ زیر و بمی در عناصر بخش افتان و خیزان .شایان ذکر

است که الگوی تغییرات این عوامل بسته به جنسیت کودکان بیا یکیدیگر تفیاوت معنیاداری
ندارد و بنابراین ،عامل جنسیت در چگونگی الگوی آهنگ گفتار کودکیان چنیدان تأثیرگیذار
نیست.
در پاسخ به پرسش دوم مشخص شد که میان مقادیر دیر

بخش خیزان و افتان دو نیمه

از قلههای آخر در گفتار کودکان دختر و پسر تفیاوت معنیاداری وجیود نیدارد (.)P˃4/45
میانگین مقادیر دیر
اما میانگین مقادیر دیر

بخش خیز در کودکان دختر بزرگتر است ( 1/512در مقابیل )4/043
بخش افت در هر دو جنس تا حدودی با یکدیگر مساوی است؛ با

وجود این تفاوت در این پارامتر در هر دو بخش از قلههای آخر پارهگفتارهیای پرسشیی بیه
لحاظ آماری معنادار نیست .با این حال ،میتوان ادعا کرد که کودکان دختیر تماییل بیشیتری
به کشش و طوالنی کردن مدت زمان تولیید بخیش خییز پارهگفتارهیای پرسشیی در فراینید
قصهگویی دارند در حالی که در بخش افت ،عکس این قضیه صاد اسیت و کودکیان پسیر
تمایل به کشیده کردن و طوالنی کردن مدت زمان تولید بخش افت دارند.
عالوه بر این ،میان دامنۀ زیر و بمی دو نیمه از قلههای آخر آهنگ گفتار کودکان دختر و
پسر نیز به لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود نیدارد ( .)P˃4/45گرچیه مییانگین مقیادیر
دامنۀ زیر و بمی در بخش خیز در کودکان دختر بزرگتر ( 90/744در مقابیل  )1/939اسیت
اما تفاوت معناداری با مقادیر همین پارامتر در کودکان پسر ندارد؛ این در حالی است کیه در
بخش افت عکس این قضیه صاد است ،یعنی میانگین مقادیر دامنۀ زییر و بمیی در بخیش
افت در کودکان پسر بزرگتر است (  1/799در مقابل  .)9/200بیه عبیارت دیگیر ،کودکیان
پسر در بخش افت ،بیشتر از دختران از تغییرات بسامد پایه در بییان گفتارهیای پرسشیی در
فرایند قصهگویی استفاده میکنند ،اما در بخش خیز ،این کودکان دختر هسیتند کیه بیشیتر از
پسران از تغییرات بسامد پایه استفاده میکنند.
به این ترتیب الگوی نظری افتان-خیزان و پیوستگی ،برخالف سایر نظریههای واجی ،به
خوبی میتواند میزان تفاوت و شباهتهای دامنۀ زیر و بمی و دیر

را به صورت نظاممنید

در بخشهای مختلت افت و خیز در گفتار محاسبه کند و الگوی آهنگ گفتار کودکیان را در
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فراینیید قصییهگییویی بییر حسییب نقییش و تیأثیر عامییل جنسیییت نمییایش داده و تفاوتهییا و
شباهتهای آنها را تبیین کند.
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