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 چکیده
زان همبستگی آن ساله و می 5-6زبان گویی کودکان فارسیقصه در هنگتحلیل آکوستیکی آ بهحاضر  پژوهش

گفتارهیای پیارهر آهنیگ دبمیی و دییر   و به همین منظور توزیع الگوهای زیرپردازد. با عامل جنسیت می

در ایین  گییرد.مورد بررسی قرار میکودکان، گویی یند قصهاتولیدشده در فرگفتار پرسشی( پاره 04) شیپرس

گییری پارامترهیای آکوسیتیکی اندازهبه تحلیل و  (9442تیلر ) پیوستگی و افتانخیزان،  الگویجستار بر پایۀ 

 گییری از آزمیون ادامه با تحلییل آمیاری و بیا بهیره د. درشوپرداخته می “دیر ”و میزان  “بمی و زیر ۀدامن”

 کودکیانگفتار بین عامل جنسیت و چگونگی الگوی آهنگ در  ۀمستقل، میزان همبستگی و معناداری رابطتی

در نیگ چگیونگی الگیوی آه بر جنسیتعامل که  یج تحقیق حاکی از آن استگیرد. نتامورد تحلیل قرار می

در هیر دو پیارامتر آکوسیتیکی ، ی ظاهریهاتود برخی تفاوعلیرغم وجبوده و نار گذثیرأتچندان گویی قصه

صیر افتیان و دییر  عنا هم مقیادیر دیگر، به عبارت ست.معنادار نی هاتفاوت ،“دیر ”و  “بمی و دامنۀ زیر”

 د.دارنیای با یکدیگر س دختر و پسر، تفاوت قابل مالحظهاین عناصر در دو جنبمی  و دامنۀ زیرخیزان و هم

در  افتیانبخیش و در در کودکیان دختیر  ،بمی و دیر  در بخش خییزان و میانگین مقادیر دامنۀ زیر گرچه

 ست.معنادار نی به لحاظ آماری این تفاوت اما ،تر استبزرگکودکان پسر 
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 مهدّمق -3

سیت از ا عبیارت کیه ،های مهم برقراری ارتباط اسیتنگ در گفتار کودکان یکی از مؤلفهآه

تغیییرات  ۀدهد. دامنیگفتار پیوسته در سطح جمله رخ می بمی صدا در و تغییراتی که در زیر

که در بیان  ترین تا باالترین بسامد را، از پایینمدنظر قرار گرفتهتحقیق بسامد پایه که در این 

در باب اهمیت آهنگ و عناصیر نیوایی گیرد. بر می در ،کودک تولید شده است جمله توسط

کیه  هستندهای پیرازبانی گوید عناصر نوایی از مشخصه( می06-16: 1225) 0گفتار، الینز در

و بیان احساس را به عهده دارنید. بیه عقییدة کنندة معنی فردی نقش تقویتدر ارتباطات بین

ها زودتر از عناصر نحوی و سیاخت گفتهای نوایی پارهگفتاری مشخصه وی در یک تعامل

م ئی، عالنیواییهای مشخصه گیری ازکنندة پیام با بهرهدریافتکنند. دستوری جلب توجه می

هیای مختلیت تجزییه کیرده و در ند و آنها را به اجزاء حامل پیامکگفتاری را رمزگشایی می

بمیی  و های زییرعام، آهنگ کالم ناظر بر دگرگونی مفهوم درکند. را بازسازی مینهایت آن 

یافیت آن از سیوی شینوندگان گفتار است و چگونگی تولید گفتار از سوی گوینیدگان و در

بمیی در انتقیال و  و رییمند، از زای نظامین دو گروه، ناخودآگاه و به شیوهدهد که انشان می

یکی از عناصر زبرزنجیری مهیم  ،(. بنابراین36: 1296، 5کنند )کروتندنه میدرک معنا استفاد

کنندة امل مشخصترین عوتوان یکی از مهمو عناصر زبرزنجیری را می در زبان، آهنگ است

های تیوان از بررسییمی هیا و از جملیه آهنیگبیرای شیناخت بهتیر آن زبانی قلمداد کرد که

 .شناختی کمک گرفتصوت

 :زیر است هایبه پرسش پژوهش در پی پاسخ دادناین 

گیویی در قصیه شناختی دخیل در الگوی آهنگ جمالت پرسشییترین عوامل صوتمهم -1

الگیوی آهنیگ را تحیت تیأثیر قیرار ند؟ و عامل جنسیت چگونیه ازبان کدامکودکان فارسی

 دهد؟می

ینید اهایی بین الگوی آهنگ گفتیار کودکیان پسیر و دختیر در فرها و شباهتچه تفاوت -9

 د یا خیر؟ها معنادار هستنو آیا این تفاوت دارد؟ گویی وجودقصه

                                           
4. J. Lyons 

5. A. Cruttenden 
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اول،  شمقدمه از شیش بخیش تشیکیل شیده اسیت. در بخی پژوهش حاضر با احتساب 

 تحقیقیات  ۀدر بخیش دوم، پیشیین .دندهای پیژوهش مطیرش شیله و پرسشأمقدمه، بیان مس

معرفیی هیا بیه اجمیال فارسیی و دیگیر زبان مده پیرامون موضیو  تحقییق در زبیانآعملبه

و  افتیانتحقییق )میدل خییزان،  ۀنظریی هیای متفیاوتگردد. بخش سوم به بررسی جنبیهمی

پیردازد. در بخیش ترهای آکوسیتیکی در زبیان فارسیی مییبررسی پارام ةو نحو 6(پیوستگی

های گفتیاری اشیاره شیده اسیت. ها و نمونهآوری دادهیند جمعاو  تحقیق و فرچهارم به ر

های گفتاری و میزان همبستگی آنها با متغییر تیکی و آماری نمونهبه تحلیل آکوسبخش پنجم 

جنسیت اختصاص یافته است و در بخش پایانی، به نتایج حاصیل از ایین تحقییق در قالیب 

 افتان پرداخته شده است.-مدل پیوستگی خیزان

 پیشینه -2

و  زبان در حیوزة آواشناسیین فارسییزییادی بیر روی گفتیار کودکیا هیایپژوهش تاکنون

زمایشیگاهی و آکوسیتیکی ها کمتیر بیه جنبیۀ آاما این پژوهش ،اسی انجام شده استشنواج

اند و بجز موارد بسیار محدودی، بیه نیدرت زنجیری گفتار کودکان پرداختهزبرهای مشخصه

لذا در این حوزه خألهایی اند. فتان و پیوستگی صورت پذیرفتهبر اساس مدل آوایی خیزان، ا

زنجیری موجیود در زبرهای کید بر مشخصهأهای آکوستیکی با تجام پژوهشوجود دارد و ان

های درجیهتیوان می گیری از ایین الگیوبا بهره ،راز طرف دیگ گفتار کودکان ضروری است.

های واجی د و در مواردی که نظریهبمی و دیر  را به دقت محاسبه کر و رمتفاوت دامنۀ زی

راهگشا باشد ، ر به توصیت دقیق این موارد نیستندقاد TOBI9( و 1229) 7مانند پیرهامبرت

هیای آکوسیتیکی گفتیار کودکیان و گامی کوچک در جهت توصییت ویژگیبدین ترتیب و 

 .اشته شودبرد در این زمینه آن مربوط به مسائل و مشکالت

هیای آکوسیتیکی بیه بررسیی های محدودی با تکیه بر تحلییلهای اخیر پژوهشدر سال 

پیژوهش  بیا ها کهکه در زیر به برخی از این پژوهش اندبرزنجیری گفتار پرداختههای زجنبه

 .شوداشاره می ،اندبودهمرتبط حاضر 

                                           
6. rise, fall and connection model (RFC) 

7. J. B. Pierrehumbert 

8. Tone & Break Index 
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 “آهنیگ موسییقی”( بیا عنیوان 1319اولین تحقیق دربارة آهنگ زبان فارسی را فیؤادی ) 

ییا  از ارتفیا  ؛و احساسیات اسیتانجام داده است. وی معتقد است آهنگ، نمایندة عواطت 

 گیردد. ظیاهراًآن، مقام جمله در کالم تعیین می شود و به واسطۀبمی صوت ناشی می و زیر

آهنیگ ” ین مقاله، تکیۀ کلمیهااصطالش آهنگ را اولین بار، وی مطرش کرده است؛ گرچه در 

معیادل  پس از آن، واژة آهنگ صیرفاً ،استشده نامیده  “آهنگ منطقی”و تکیۀ جمله  “لفظی

Intonation بیه کیار را  “لحین”واژة  “آهنیگ”میردم بیه جیای  . معمیوالًه استکار رفت به

)وحییدیان  “خاطر استآید که رنجیدهاز لحن سخنش برمی” گویندمی که مثالًبرند؛ چنانمی

 (.21: 1372کامیار، 

( اسیت کیه بیر پاییۀ نظرییۀ 1270اولین پژوهش مهم برای بررسی آهنگ، اثر توحیدی ) 

 پیس از آن، تقیی وحییدیان کامییار .سنت بریتانیایی نوشته شده است ( در1262) 2کریستال

، ویرایش جدید 1372رسالۀ دکتری خود را به این موضو  اختصاص داد و در سال ( 1351)

وحییدیان کامییار در رسیالۀ خیود، تکییه،  منتشر شد. نوای گفتاردر قالب کتابی به نام  اثر او

ت. وی ه اسینجیری زبیان فارسیی بررسیی کیردآهنگ و درنگ را به عنوان مشخصات زبرز

از آنجیا دهنید، تشکیل میرا گروه معنایی هایی که یک واژه معتقد است در هر سخن، گروه

بیا ییک  شوند و بیشترد آهنگین نامیده میگیرند، واحبمی قرار می و که زیر یک منحنی زیر

شیش نیو  هسیتۀ  حامیل یکیی از در زبان فارسی، هر واحید آهنگیینشوند. مکث جدا می

خییزان( -افتیان-افتیان، خییزان-خیزان-افتان، افتان-خیزان، خیزانآهنگین )افتان، خیزان، کم

د. در هر واحد آهنگین، هجای کنیدگاه و عواطت گوینده را بیان میاست و نو  آن هسته، د

(، 1267، 14دار )هلیدیتر است و آن را هجای هستهبرجستهاز همۀ هجاها  دار یک واژهتکیه

انید. زبیان فارسیی ( نامییده1319 ،یا تکییۀ منطقیی )فیؤادی (1259، 11نقطۀ اطال  )شوبیگر

 .های تهرانی استکرده، فارسی تحصیلرسالهشده در این تتوصی

، نخست نقش آهنیگ کیالم “های تجربی در آهنگ جملهبررسی”( در مقالۀ 1350سپنتا ) 

کرده و آهنگ کالم و آهنگ موسیقی را با هم را در روابط بین افراد و انتقال مفاهیم توصیت 

                                           
9. D. Crystal 

10. M. A. K. Halliday 

11. M. Schubiger 
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هیای پرسشیی، خبیری، امیری و در نهایت، تفاوت آهنگ را در جملیهمقایسه کرده است و 

ت پرسشیی کیه بیا در جمیال»که است وی به این نتیجه رسیده  است. نمودهتعجبی بررسی 

 ،جملیۀ خبیری مانند ،، آخر جمله افتان است“روی؟کجا می”شود مانند کلمۀ پرسشی ادا می

 (1377) سیپنتا .«شیودبیا آهنیگ خییزان ادا میی “کجا”خود کلمۀ استفهامی، مانند کلمۀ ولی 

، عناصیر نیوایی هجیا، آهنیگ، آواشناسی فیزیکی زبان فارسیدر کتاب خود به نام همچنین 

 تکیه و درنگ را به صورت مختصر شرش داده است.

در زبیان فارسیی را در چیارچوب هنگ ( در رسالۀ خود، نوای گفتار و آ9443مهیجانی ) 

ای از معرفیی مجموعیه بیهشناسی خودواحد مطالعه کیرده و در سراسیر ایین پیژوهش واج

های زبان فارسی پرداخته است. این پژوهش یل توزیع آنها در جملهآهنگین و تحل واحدهای

هیای کامیل و همچنیین آن، میتن صیورت گرفتیه و در (1294در قالب نگر  پیرهامبرت )

های ساده شامل انوا  امری، خبری، پرسشی و تعجبیی انتخیاب شیده اسیت و سیپس جمله

آن اسیت  های ایین تحقییقیافتهاند. از جمله زبان، آنها را خواندهبومی فارسیچهار گویشور 

هیای فارسیی از نیو  انیوا  جملیه ۀبمی در همی و های زیرفرض برای تکیهالگوی پیشکه 
*L+H .است 

سیی و شناختی نظام آهنگ در زبان فاررسالۀ خود را با هدف تبیین واج (1372اسالمی ) 

ای گفتار نگاشته است. وی نخست واحدهای بنییادین آهنیگ را کاربرد آن در پرداز  رایانه

شناسیایی کیرده و سیپس معنیای آهنگیی هیر کیدام از آنهیا را  TOBIدر چارچوب نظریۀ 

هیای بمیی و نواخیت و های زییرتکییهناصر آهنگ، یعنیی مشخص کرده است. از ترکیب ع

ة بیافتی خیاص آید که هر کیدام نماینیدبه دست میکناری، الگوهای آهنگ در زبان فارسی 

گفتیار، جایگیاه  نشیانی تحقیق، مشخص شد که در تولید بییهادادههستند. پس از بررسی 

ی الگیوی بنیدینی کیرد. صیورتببا استفاده از اطالعات نحوی پیش توانعناصر آهنگ را می

 کند.تبدیل متن به گفتار را فراهم می نشان در زبان فارسی، امکانبی آهنگ گفتار

کیه برگرفتیه از  فارسیی شناسی تحلیل نظیام آهنیگ زبیانواج( در کتاب 1390اسالمی ) 

دهید کیه بیین ها نشان میضو  پرداخته است. تحلیل این دادهبدین مو، رسالۀ دکتری اوست

ساخت نحیوی توان مییک وجود ندارد. بهرابطۀ یک حوی، لزوماًنگی و ساخت نساخت آه
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بیا الگیوی  های نحیوی متفیاوت راعکس، سیاختآهنگ متفاوت، و بر واحد را با الگوهای

ۀ الگوهای آهنیگ موجیود در زبیان آهنگ واحد تولید کرد؛ در نتیجه، عبارت واحد را با هم

 (.5: 1390بافتی خاص هستند )اسالمی، توان تولید کرد و هر کدام از الگوها نمایندة می

بیانی آهنیگ در زبیان فارسیی ( در مقالیۀ خیود بیه نقیش پیراز1396نژاد و ویسی )علی 

عتنیایی، اها )بیهای آهنگ جمله را در بیان حالتشناختی، ویژگیاند و از نظر صوتپرداخته

هیای ییری از نمونیهگانید. آنهیا بیا بهرهخشم، اعتراض و پوز ( بررسی کرده ،عدم اطمینان

هیای حامیل (، منحنیی1229ه نظرییۀ پیرهیامبرت )گفتاری گویشوران فارسی و با اسیتناد بی

هیای گفتیاری خیاص هیای نیوایی در موقعییتت پیرازبانی را در چیارچوب ویژگیاطالعا

بیا  L+H*اند. از نتایج دیگر تحقیق آنها این است که یک الگوی مشابه ماننید توصیت کرده

رییۀ ظیب، نتتر ینه اکند؛ بمیت پیرازبانی متفاوتی را منتقل بمی متفاوت، اطالعا و دامنۀ زیر

از هیم بمیی را بیه خیوبی  و های زییرهای مختلت دامنیهتواند درجهواجی پیرهامبرت نمی

بیه افتیان -با تکیه بر مدل پیوسیتگی خییزان( 1324نژاد و ویسی )علی ،همچنین متمایز کند.

بمیی گفتیار و بییان احسیاس در زبیان فارسیی  و هیای زییرر منحنیتحلیل رابطۀ میان تغیی

 پردازند.می

گفتارهای پرسشی در گونیۀ فارسیی ای پاره( به بررسی مقایسه1321و مهدوی ) نژادعلی 

پیوستگی پرداختیه اصفهانی و گونۀ فارسی محاورة تهرانی در چارچوب مدل خیزان، افتان و 

 تقریبیاًدیر  عناصر افتان و خیزان، در هر دو گونۀ زبانی  گیرند که مقادیرو چنین نتیجه می

بمی عناصر خیزان و افتان در گونۀ فارسی اصیفهانی نسیبت بیه  و دامنۀ زیر اما ،مشابه است

 تر است.رسی محاورة تهرانی، بزرگگونۀ فا

های خبری هار زنان و مردان بزرگسال در جملآهنگ گفت (1324زاده )نیکرو  و آقاجان 

های این پژوهش این است کیه منحنیی آهنیگ . از جمله یافتهاندن فارسی را بررسی کردهزبا

تغییرات بسامد  ۀاما دامن ،در زنان و مردان در هر دو جملۀ مورد نظر در پژوهش مشابه است

گیرند که منحنی آهنگ دار دارد. آنها چنین نتیجه میر زنان و مردان با هم تفاوت معنیپایه د

زنان بییش نتقال حالت خبری جمله برای اای خبری در پایان، حالت افتان دارد و هدر جمله

های مربیوط بیه پژوهشسایر  کنند.استفاده میاز مردان از تغییرات بسامد پایه در بیان جمله 
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( که در کتیاب خیود 1321باالم )نژاد و حسینیند از علیاعبارت یواشناسی آکوستیکحوزة آ

 پردازند.می یشناسی آکوستیکبررسی مبانی آوابه 

نامیۀ دکتیری خیود پایان، مدل آوایی خیزان، افتان و پیوستگی را در 1229در سال  19تیلر 

معرفی کرد. مدل خیزان، افتیان  13در حوزة بررسی آهنگ زبان انگلیسی، در دانشگاه ادینبرگ

بیا  شناسییی نیسیت؛ بلکیه هیدف آن، مطابقیت واجو پیوستگی، یک نظرییۀ واجیی انتزاعی

پژوهش خود بیه بررسیی و سینتز  ( در0122و تیلر ) 10شناختی است. بلکصوتآواشناسی 

( کیار 1225تیلیر )انید. خیزان، افتان و پیوستگی پرداخته آهنگ کالم با استفاده از مدل آوایی

هیای شیتار انجام داد و سیپس نتیایج آزمیاا در جهت تحلیل و سنتز گفآزمایشگاهی خود ر

در نهاییت، آزمیایش  .یسه کردیکدیگر مقا تم خودکار و سیستم دستی را باشده با سیسانجام

گفتار نشان داد کیه الگوهیای آهنیگ سنتزشیده بسییار شیبیه الگوهیای آهنیگ اصیلی سنتز 

( در کتیاب خیود، 9442تیلیر )همچنیین تولیدشده از سوی گویشوران بومی انگلیسی است. 

 به صورت دستی بررسی کرده است.یند سنتز گفتار را به وسیلۀ رایانه و نیز افر

را بیر اسیاس  19تلوگیوو  17های تامییل( سنتز آهنگ در زبان9442) 16و یگناناریانا 15رائو 

. گفتنی است که در مطالعیات اندهمدل آوایی خیزان، افتان و پیوستگی، تحلیل و بررسی کرد

بیوده توجیه ها به صورت دستی و خودکار مورد توصیت آکوستیکی جمله شده، صرفاًمانجا

کیه از میدل آواییی خییزان، افتیان و  اسیت اثیری نخسیتین پژوهش حاضر احتماالًاست و 

 بهره گرفته است. در زبان فارسی در دو جنس گفتار کودکان پیوستگی برای مقایسۀ آهنگ

 چارچوب نظری -1

 الگوی آوایی خیزان، افتان و پیوستگی

ش شد. تیلر مدل آهنگ خیود را در ییک ( مطر1225) تیلر پیوستگی، خیزان/افتان توسطمدل 

نید از اسطح آوایی مطرش کرده است. در مدل تیلر سه سطح توصیت وجود دارد که عبیارت

                                           
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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( و سیطح واجیی. بیه عقییدة تیلیر RFC، سطح پیوستگی خیزان/ افتیان )F0سطح منحنی 

( توصیت پیوستگی خیزان/افتان در واقع یک توصیت آوایی اسیت کیه بیا 26-149: 1229)

ییرات فیزیولیوژیکی بسیامد ارتعیا  تارآواهیا ارتبیاط دارد و ایجیاد تغیییرات در بسیامد تغ

این مدل به تجزییه و تحلییل  سازد.ان خیزان/ افتان بودن را مشخص میارتعا  تارآواها میز

هنگ به صورت تیوالی خطیی آ ،پردازد و بر آن اساسآهنگ می های نوایی و عمدتاًمشخصه

 بمیی و زیر ،د به صورت تکیهنتوانشود. رخدادهای آوایی میایی میآوایی بازنمرخدادهای 

بررسیی  ،واجیی، نه سطح مدل مزبور آهنگ در یک سطح آوایی و نواخت مرزنما باشند. در

ه و تحلیل و پیرداز  تسهیل در تجزی RFCها و مزایای اصلی مدل شود. یکی از ویژگیمی

 .استدی تحلیل گفتار در پژوهش کاربرهای آن لفهؤخودکار آهنگ و م

 های زییرمنحنی ،رخدادهای آهنگی است. رخدادها RFCواحد اصلی و بنیادی در مدل  

ثیر نیدارد أد و در ادراک تیشیوها در نظر گرفته نمییبمی هستند که فضای بین این منحنی و

میی ب و های زییرالگوی بسامد اصیلی مربیوط بیه تکییه ، دو نو این مدلدر (. 1225)تیلر، 

مد دار مربوط به یک قله در منحنی بساای و شامل هجای تکیهنو  اول، تکیۀ قله .د داردوجو

دار ی تکییهای اسیت و در آن، هجیاای و عکس تکییۀ قلیهاصلی است؛ نو  دیگر، تکیۀ دره

که هدف از ایین  یان ذکر استبا بخش کمینه ارتباط دارد. شا موجود در الگوی بسامد اصلی

دی تقریبییی الگوهییای بنییطبقییه نگییر  واجییی نیسییت و صییرفاً یییک بنییدی، طییرشتقسیییم

 شود.در الگوهای بسامد اصلی مشاهده میمورد نظر است که  شناختیصوت

 هیای مجیزای افتیان وای است که با توصییت بخیشهای قلهتکیه محور اصلی این مدل 

روشیی مشیابه  ای ازهای قلههای افتان و خیزان در تکیهخیزان همراه است. برای سنتز بخش

شیوند و در هیر دو جداگانه الگوبرداری میی ورت کامالًها به صو این بخششود استفاده می

 *Hبیا  ایهای قلیهتکیه شود.گیری میاندازه بمی و دیر  و نیمۀ یک قله، مقادیر دامنۀ زیر

افتیان در میدل -با طبقۀ افتان و خییزان در مدل پیرهامبرت و همچنین *L+Hو  H*+Lو 

و  L*+Hو  *Lبیا  نییزای های درههسیتند. تکییهمطیابق  (1273) 94و آرنولد 12اُکنر ییآوا

H+L* خییزان در میدل آواییی اُکنیر و -خیزان و افراشته-در مدل پیرهامبرت و طبقۀ پایین

 .هستندمعادل آرنولد 

                                           
19. J. D. O’Connor 
20. G. F. Arnold 
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وان تیا حید تاین است که با استفاده از آن می مزیت مدل آوایی خیزان، افتان و پیوستگی 

هیا را بیه Lها و Hهای مختلت الگوی خص کرد و درجهبمی را مش و های زیرادی، تکیهزی

کیه بیه وسییلۀ  تیوان اطالعیات مختلفیی راترتییب میی یینه ادقیق اندازه گرفت؛ بصورتی 

 کرد. شوند، رمزگشاییهای آهنگ منتقل میبمی و دیر  منحنی و تغییرهای دامنۀ زیر

های خیزان و افتان، بمی و دیر  بخش و در دامنۀ زیر بسامد اصلی،برای سنتز الگوهای  

شیوند و عوامیل ای افتان و خیزان عنصیر نامییده میهتنوعی گسترده وجود دارد. این بخش

 و ی الگوی بسامد اصیلی، از تکییۀ زییرهابخش بمی و دیر ، پارامتر نام دارند. و دامنۀ زیر

ن در های خییزاخیزهای مرزنما، بخش در ت. معموالًبمی و خیزهای مرزنما تشکیل شده اس

بیه کیارگیری عنصیر  شوند. برای سنتز آهنگ، خیز مرزنمیا بیاشرو  و انتهای گروه دیده می

بسامد اصلی موجود در دهند که میزان ود. خیزهای ابتدای گروه نشان میشخیزان ساخته می

 هخیزان در پایان گیروهای بخش از بسامد اصلی گروه قبلی بیشتر است. معموالً ابتدای گروه

شیود میدهند که در ادامۀ گفتار، اطالعات بیشتری عرضه به صورت ممتد هستند و نشان می

 (.5: 1225شود )تیلر، درک میالی ؤیا آن بخش به صورت س

شود. ایین گونیه یده میگفتار دبمی در سطح پاره و ( معتقد است تکیۀ زیر5: 1225لر )تی 

توانند در دار، بالقوه میگیرد؛ یعنی هجاهای تکیهقرار می بر واژههوی هجای تکیتکیه بیشتر ر

افتان، خییزان و بمی باشند. در این مدل، سه عنصر اصلی  و گفتار، حامل تکیۀ زیرسطح پاره

بمیی و دییر  هسیتند و در  و ر افتان و خیزان دارای دامنۀ زییرد. عناصپیوستگی وجود دار

عنصیر پیوسیتگی کیه بیه صیورت  امیاشوند؛ گیری میندازها اصلی گفتارهای بسامد منحنی

و بیه همیین علیت،  اجیی نیداردشیود، نقیش وهای همیوار در طییت مشیاهده مییقسمت

 دهنیدة آن در شیکلهای آهنگ بیا عناصیر تشیکیلای از منحنیشود. نمونهگیری نمیاندازه

 ( آمده است.1) شمارة

 
 (30: 3335( )تیلر، c( و پیوستگی )f(، افتان )rنمایش عناصر خیزان ) (.3) شمارة شکل
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 پژوهش روش -1

بیه عنیوان  است. جنسیت کیفی-کمّیو از نو  تحقیق  تحلیلی-توصیفی رو  تحقیق عمدتاً

شیوند ان متغیر وابسته در نظر گرفته میهای آکوستیکی گفتار به عنومتغیر مستقل و مشخصه

شوند. به منظیور دسیتیابی می تحلیل حقیقت ۀو بر اساس اهداف تحقیق و در چارچوب نظری

 :متفاوت است ۀدو مرحلشامل حقیق به اهداف مورد نظر، رو  ت

 .و ضبط آنها زبان تهرانیگفتارها توسط کودکان فارسیتولید پاره ۀمرحل -1

 .های گفتاریتحلیل آکوستیکی و آماری نمونه -9

های گفتیاری آماری و نمونه ۀجامعم در انتخاب هر یک از مراحل ذکرشده، دقت الز در     

زبیان یفارسی ۀسال 5-6دختر(  0پسر و  0نفر ) 9تولید، تعداد  ۀبه عمل آمده است. در مرحل

گیری در دسترس انتخاب شدند. این کودکان از شرایط جسیمی ساکن تهران بر اساس نمونه

فارسیی  ،ییقر در ایین تحقفارسی مورد نظی ۀسالم برای صحبت کردن برخوردار بودند. گون

گیویی ایین کودکیان یند قصیهاگفتارهای مختلت که در فراز میان پاره ای بوده است.محاوره

 گفتیار پرسشییپیاره 5ررسی و تحلیل انتخاب شید )گفتار پرسشی برای بپاره 04 تولید شد،

در بررسی  91افزار پرتاز نرمسپس ند(. اهشد کودک تولید 9مشترک که توسط این  یکسان و

و نامبرده، کلیدهای آکوسیتیکی دییر   گیری از امکانات. با بهرهها استفاده شدادهل دو تحلی

گییری و سیپس انیدازه مورد نظیرپرسشی  هایگفتارپاره های آخربمی برای قله و زیر ۀدامن

 مسیتقلبا استفاده از آمار توصیفی و آزمیون تیی بین پارامترهای آکوستیکی و جنسیت ۀرابط

 .ه استقرار گرفت مورد تحلیل آماری

 ها و بحثتحلیل داده -5

ودکان دختیر و گویی کیند قصهاگفتاری تولیدشده در فر هایپس از گردآوری و ضبط نمونه

 0) کیودک 9که توسیط  گفتار پرسشی مشترک و یکسانپنج پارهزبان، فارسی ۀسال 6-5پسر 

افیزار پیرت و بیر اسیاس رمو با استفاده از نیشده دختر( تولید شده بودند، انتخاب  0پسر و 

خییزان، افتیان  عناصرسپس  شدند. گیری( اندازه9442ان و پیوستگی تیلر )الگوی خیزان، افت

دیر ند. پیس از محاسیبۀ مقیاگیذاری و آوانگیاری شیدمشیخص گردییده و نام، و پیوستگی

                                           
21 . Praat 
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 مار توصییفیگیری از آو با بهره SPSSافزار ها با استفاده از نرمپارامترها، تحلیل آماری داده

اوت پارامترهای دییر  و برای مقایسۀ تفاوت بین مقادیر متف مستقل انجام شد وو آزمون تی

 04 های موجود در تولید اینتفاوت جنسیت، معناداری به تفکیکها بمی در قله و دامنۀ زیر

 گفتار پرسشی، مورد بررسی قرار گرفت.پاره

هیا، مودارر دو جنس و با اسیتفاده از ترسییم نهایی از گفتار هدر این بخش با ذکر نمونه 

به صورت زییر  گفتارهای تولیدشده توسط این کودکانپاره ،بمی و های زیرجداول و منحنی

 .شوندتحلیل می

شیده، طبیق های گردآوریبمی نمونه و پارامترهای دیر  و دامنۀ زیر محاسبۀ ابتدا برای 

ه در هر نیمه از بمی بیشینه و کمین و پرت، بسامد زیرافزار استفاده از نرم(، با 9) شمارة شکل

بمیی را در هیر نیمیه )خییز و افیت(  و گیری شد و تفاوت آنها دامنۀ زییریک منحنی اندازه

 مشخص کرد.

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

211) 

 شود، دیر  هر نیمۀ قله از تفاضیلیمشاهده م (9) شمارة که در شکل نهگو سپس همان 

 و بمی هر نیمیه نییز از تفاضیل زییر و و دامنۀ زیر آمدزمان پایانی و زمان آغازین به دست 

گفتیار پرسشیی ، طیت نگاشت پنج پارهدر ادامه شد. بمی کمینه محاسبه و ه و زیربمی بیشین

بیه  ،اندیک کودک دختر تولیید شیده یک کودک پسر و مورد نظر در این پژوهش که توسط

 .شوندبه صورت جداگانه ترسیم میعنوان نمونه 

 ها:نمونه

 زنه؟کیه کیه در می (1

ki:je ki:je dær mi:zæne 
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 گرگه باز کردید؟ چرا درُ برا آقا (9

tʃera: dæro bara: Ɂaɣa: gorge ba:z kærdid 

 پس شنگولُ منگول کجا رفتن؟ (3

pas ʃænɳu:lo mæɳu:l koʤa: raftan 

 چه بالیی سرشون اومده؟ (0

tʃe bæla:ji: særeʃu:n Ɂu:mæde 

 های منو خورده؟کی بچه (5
ki: bæʃteha:je mæno xorde 

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

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

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

 
 ظ پسردر تلف  ”ki: bætʃeha:je mæno xorde“طیف نگاشت قلة آخر (.7) شمارة شکل

 
 دختردر تلفظ  “”ki:je ki:je dær mi:zæneنگاشت قلة آخر  طیف (.8) شمارة شکل

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

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

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

گیویی یند قصیهاگفتارهای پرسشی در فرهای آخر پارهها از قلهنگاشت طیت ۀارائ پس از 

دیر ثیر عامیل جنسییت در مقیاأبخش زیر به بررسیی چگیونگی تی کودکان هر دو جنس، در

 .شودعناصر افتان و خیزان پرداخته می بمی در و پارامترهای دیر  و دامنۀ زیر

 
 های آخر کودکان بر حسب جنسیتمیانگین نمرات پارامتر دیرش در قله (.3)شمارة ودار نم

بخیش مقادیر پارامتر دیر  در دو  ،شود( مشاهده می1)شمارة گونه که در نمودار  همان 

نظیر در دو جینس پسیر و دختیر گفتارهای پرسشیی میورد یک از پاره افت و خیز برای هر

گفتار پرسشی، برای هر یک از کودکان سپس میانگین مقادیر این پنج پارهگیری شده و اندازه

یم شیده هر دو جنس به صورت جداگانه محاسبه شده و توزیع مییانگین مقیادیر آنهیا ترسی
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ن دختر دهد که میانگین مقادیر دیر  بخش خیز در کودکاان مینش (1نمودار شمارة ) .است

کیه  کنند. در حیالیتر تولید میتر و طوالنیرا کشیده بخش خیز باالتر است و کودکان دختر

میانگین مقادیر بخش افت در هر دو جنس تا حدودی مساوی بوده و الگیوی مشیابهی دارد 

پسیران  دیگیر، . بیه عبیارتتیر اسیتوتی اندک، مقادیر این پارامتر در پسران بزرگاما با تفا

 کنند.ر و در مدت زمان بیشتری تولید میتگفتارهای پرسشی را کشیدهبخش افت پاره

 
 های آخر کودکان بر حسب جنسیتزیر و بمی در قله ةمیانگین نمرات پارامتر دامن (.2)شمارة نمودار 

بمیی در دو بخیش  و ر پارامتر زییردهد که الگوی کلی مقادی( نشان می9)شمارة نمودار  

 هر دیگر، اوت است. به عبارتاما توزیع آنها متف ،مشابه افت و خیز برای هر دو جنس نسبتاً

سیپس گیری شیده و نظر در دو جنس پسر و دختر اندازهگفتارهای پرسشی مورد یک از پاره

ار پرسشی، برای هر یک از کودکان هر دو جنس به صیورت گفتمیانگین مقادیر این پنج پاره

کیه در  گونیه همیان جداگانه محاسبه شده و توزیع میانگین مقادیر آنها ترسیم شیده اسیت.

پسر بمی در بخش افت در کودکان  و است، میانگین مقادیر دامنۀ زیر ( پیدا9نمودار شمارة )

هیای جمیع مییانگین یعنیی سیت؛عکس این قضیه صیاد  ا تر است اما در بخش خیزبزرگ

تر است و کودکان دختر تمایل دارنید کیه از بزرگ بمی در کودکان دختر و زیر مقادیر دامنۀ

نه در بخش افت و در کودکان پسر،  د پایه در بخش خیز استفاده کنندتر بسامتغییرات بزرگ

 عکس این حالت صاد  است.
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بمی و چگونگی توزییع و  و و دامنۀ زیر تر پارامترهای دیر برای بررسی دقیق در ادامه 

ارائیه  (0-1در قالیب جیداول شیمارة )مستقل ها در هر دو جنس، نتایج آزمون تیتفاوت آن

آخر( در پینج  ۀای یک قله )قلنتایج آماری متغیره ۀفضا به ارائگردد و به دلیل محدودیت می

 ۀدنبال آن نتایج کلی هم بهشود و لیدشده توسط هر دو جنس بسنده میپرسشی تو گفتارپاره

 گردد.ارائه می ها به تفصیلنمونه

گویی کودکان گفتارهای پرسشی قصهآخر پاره ةآمار توصیفی پارامتر دیرش )بخش خیز( در قل (.3) ةشمارجدول 

 به تفکیک جنسیت

 سطح معناداری آزادی ةدرج انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 جنسیت
 99199/4 5129/1 0 دختر

399/3 479 /4 
 4/ 94791 4/ 0439 0 پسر

، میانگین نمرة پارامتر دیر  بخیش شود( مشاهده می1)شمارة که در جدول  گونه مانه 

بنابراین تفاوت  ؛است بیشتر 45/4هم از  آن و میزان معناداریتر است خیز برای دختر بزرگ

 ست.دار نیدو جنس پسر و دختر معنا بخش خیز در ر درمتامقادیر این پار

گویی کودکان گفتارهای پرسشی قصهآخر پاره ةافت( در قلآمار توصیفی پارامتر دیرش )بخش  (.2) ةشمارجدول 

 به تفکیک جنسیت

 سطح معناداری آزادی ةدرج انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 جنسیت
 4/ 49394 4/ 2399 0 دختر

239/0 350 /4 
 4/ 13775 4/ 2049 0 پسر

یز نمیایش داده شیده اسیت و متر دیر  بخش خاتحلیل آماری پار( 9)شمارة جدول در  

گردد، میانگین نمیرة ایین پیارامتر در هیر دو جینس تیا حیدودی گونه که مالحظه می همان

و سیطح  تیر اسیتجنس پسیر بیزرگاختالف اندکی، مقدار میانگین در مساوی است اما با 

های موجود بین دو جنس پسر و دختر نابراین تفاوتبوده و ب تربزرگ 45/4معناداری نیز از 

 ست.در این پارامتر در بخش افت نیز معنادار نی



 57/ زبان بر پایۀ الگوی خیزان، افتان و پیوستگیگویی کودکان فارسیدر قصه“ آهنگ”تحلیل آکوستیکی 

 

گفتارهای پرسشی آخر پاره ةقلبمی )بخش خیز( در  و زیر ةآمار توصیفی پارامتر دامن (.1) ةشمارجدول 

 گویی کودکان به تفکیک جنسیتقصه

 سطح معناداری یآزاد ةدرج انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 جنسیت
 2664/95 744/90 0 دختر

931/3 105 /4 
 1436/62 9395/1 0 پسر

بمی در بخیش خییز نمیایش داده  و ( تحلیل آماری پارامتر دامنۀ زیر3)شمارة در جدول  

تیر بیزرگ ین این پارامتر در جنس دختراست که مقدار میانگ نتایج حاکی از آنشده است و 

تیر که بزرگ( 105/4اما با توجه به میزان سطح معناداری )؛ ستجنس پسر ااز میانگین نمرة 

ای بین دو جنس وجیود مالحظه تفاوت قابل در این پارامتر در بخش خیز نیز است، 45/4از 

 .ندارد

گفتارهای پرسشی آخر پاره ةبمی )بخش افت( در قل و زیر ةآمار توصیفی پارامتر دامن (.1) ةشمار جدول

 ودکان به تفکیک جنسیتگویی کقصه

 سطح معناداری آزادی ةدرج انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 جنسیت
 1407/59 7995/1 0 دختر

567/0 349 /4 
 0112/142 2009/9 0 پسر

داده  ت نمایشاف بمی در بخش و ( تحلیل آماری پارامتر دامنۀ زیر0)شمارة در جدول  

بخش خیز، مقدار میانگین این پارامتر در خالف ه براست ک شده است و نتایج حاکی از آن

 اما مانند بخش خیز ،استتر از میانگین نمرة جنس دختر بزرگبخش افت در جنس پسر 

ن ب در ایترتی ینه ااست و ب 45/4تر از بخش افت نیز بزرگ سطح معناداری این پارامتر در

 .داردندو جنس وجود  ان درالگوی آهنگ گفتار کودک بین پارامتر نیز تفاوت معناداری

 گیرینتیجه -0

گفتارهیای پرسشیی در پارهدر ر های آخیقلیه مربیوط بیه الگوهیای آهنگیین پس از بررسی

 گیریانیدازه بمیی و پارامترهای دیر  و دامنیۀ زییرگویی کودکان دختر و پسر، مقادیر قصه

ناختی دخیل در شترین عوامل صوتمهمتوان گفت میپژوهش به پرسش اول  در پاسخشد. 

الگوی افتان، خیزان و بر اساس  گویی کودکان،یند قصهاجمالت پرسشی در فر آهنگِ الگوی
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. شایان ذکر بمی در عناصر بخش افتان و خیزان و دیر  و دامنۀ زیر :ند ازاتگی عبارتپیوس

سیت کودکان بیا یکیدیگر تفیاوت معنیاداری بسته به جن که الگوی تغییرات این عوامل است

ثیرگیذار أتچنیدان در چگونگی الگوی آهنگ گفتار کودکیان  عامل جنسیت ،بنابراینو  داردن

 نیست.

خش خیزان و افتان دو نیمه میان مقادیر دیر  ببه پرسش دوم مشخص شد که  در پاسخ 

 (.˃45/4Pدارد )نیهای آخر در گفتار کودکان دختر و پسر تفیاوت معنیاداری وجیود از قله

( 043/4در مقابیل  512/1) تر استدر کودکان دختر بزرگ بخش خیز میانگین مقادیر دیر 

با  ؛ساوی استبا یکدیگر م در هر دو جنس تا حدودی مقادیر دیر  بخش افت میانگین اما

بیه گفتارهیای پرسشیی های آخر پارهاین پارامتر در هر دو بخش از قلهتفاوت در  وجود این

ری تودکان دختیر تماییل بیشیک توان ادعا کرد کهیم با این حال، .ستلحاظ آماری معنادار نی

ینید اگفتارهیای پرسشیی در فرپاره کردن مدت زمان تولیید بخیش خییز نیو طوالبه کشش 

عکس این قضیه صاد  اسیت و کودکیان پسیر  که در بخش افت، ویی دارند در حالیگقصه

 دارند. نی کردن مدت زمان تولید بخش افتتمایل به کشیده کردن و طوال

های آخر آهنگ گفتار کودکان دختر و بمی دو نیمه از قله و ، میان دامنۀ زیراین عالوه بر 

دیر مییانگین مقیا(. گرچیه ˃45/4Pدارد )نیتفاوت معناداری وجود به لحاظ آماری نیز پسر 

 ( اسیت939/1در مقابیل  744/90تر )بزرگ در کودکان دختر بمی در بخش خیز و دامنۀ زیر

ست کیه در ا این در حالی ؛داردنبا مقادیر همین پارامتر در کودکان پسر  یاما تفاوت معنادار

بمیی در بخیش  و میانگین مقادیر دامنۀ زییریعنی  ،عکس این قضیه صاد  است افتبخش 

کودکیان  دیگیر، ه عبیارت(. بی200/9در مقابل  799/1تر است ) در کودکان پسر بزرگ افت

 گفتارهیای پرسشیی در ییرات بسامد پایه در بییانبیشتر از دختران از تغ پسر در بخش افت،

، این کودکان دختر هسیتند کیه بیشیتر از در بخش خیز اما ،کنندی استفاده میگوییند قصهافر

 کنند.ز تغییرات بسامد پایه استفاده میپسران ا

به  ،ی واجیهابرخالف سایر نظریه ،ان و پیوستگیخیز-ین ترتیب الگوی نظری افتانه اب 

منید بمی و دیر  را به صورت نظام و دامنۀ زیر هایمیزان تفاوت و شباهتتواند یخوبی م

گ گفتار کودکیان را در گفتار محاسبه کند و الگوی آهندر های مختلت افت و خیز در بخش



 52/ زبان بر پایۀ الگوی خیزان، افتان و پیوستگیگویی کودکان فارسیدر قصه“ آهنگ”تحلیل آکوستیکی 

 

هییا و و تفاوت دادهنمییایش  ثیر عامییل جنسیییتأبییر حسییب نقییش و تیی گییوییینیید قصییهافر

 آنها را تبیین کند. هایشباهت

 بعمنا

آن در بازسازی و بازشناسی شناخت نوای گفتار زبان فارسی و کاربرد (. 1372اسالمی، محرّم )

 دانشگاه تهران. شناسی،زبان دکتری نامۀ. پایانای گفتاررایانه

 . تهران: سمت.شناسی: تحلیل نظام آهنگ زبان فارسیواج(. 1390) ----------

دانشکدة ادبیات و علوم انسانی  ۀنشری هنگ جمله.بررسی تجربی در آ(. 1350سپنتا، ساسان )
 .92-95 ،13 ةمارش ،14ال س ،دانشگاه اصفهان

 ها.اصفهان: گل .آواشناسی فیزیکی زبان فارسی(. 1377) ---------

های کاربردشناختی آوایی و بیان رابطۀ بین ویژگی(. بررسی 1396نژاد، بتول و الخاص ویسی )علی

. تهران: دانشگاه 1. ج شناسی ایرانمجموعه مقاالت هفتمین همایش زبانعواطت در زبان فارسی. 

 .160-103عالمه طباطبایی. 

بمی گفتار و بیان  و های زیرمیان تغییر منحنی ۀتحلیل رابط (.1324) ------------------------

های شناسی و گویشنزبا افتان.-کیه بر مدل پیوستگی خیزانر زبان فارسی با تاحساس د
 .107-193 ،5 ةشمار ،3سال ، خراسان

 ۀگفتارهای پرسشی در گونای آهنگ پارهبررسی مقایسه(. 1321مهدوی ) فرشته و ------------

 پیوستگی. ان وچوب مدل خیزان، افتفارسی اصفهانی و گونۀ فارسی محاورة تهرانی در چار

-193، 7سال چهارم، شمارة ، دانشگاه الزهرا )س( پژوهیزبان پژوهشی-فصلنامۀ علمی دو

103. 

 اصفهان: دانشگاه اصفهان. .مبانی آواشناسی آکوستیکی(. 1321) باالمحسینی فهیمهو  ------------

 .269-260، 1 ةمارش ،1 الس ،مهر (. آهنگ زبان فارسی.1319حسین )ادی، فؤ

 ای خبری زبان فارسی.هبررسی آهنگ گفتار در جمله (.1324) زادهآقاجان مهشیدنیکرو ، مریم و 

 .597-594، 0 ة، شمار7، سال پژوهش در علوم توانبخشی

 .سی: تکیه و آهنگ و بحثی در درنگمشخصات زبرزنجیری در فار(. 1351وحیدیان کامیار، تقی )

 دانشگاه تهران. ،شناسیزبان دکتری ۀنامپایان

مشهد: دانشگاه فردوسی  .نوای گفتار )تکیه، آهنگ، مکث( در فارسی(. 1372) --------------

 مشهد.
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