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حال توجه ه ب تا 90ادراک و تولید چندوجهی گفتار مبحثی است که از دهه 

هرچند نظرات مختلفی در های مختلفی را به خود جلب کرده است. پژوهش

های مختلف ادراکی بر گفتار ذکر شده است مورد ترتیب اهمیت نقش سیستم

ی های خاصاما در مورد این نکته که اطالعات گفتاری دیداری یادگیری بخش

 هشدر این پژوکند اتفاق نظر وجود دارد. از گفتار در نوزادان را تسهیل می

ار زبان دهای واکتأثیر محرومیت مادرزادی نابینایی بر تولید انسدادی تجربی

ها مورد آموزان نابینا برای تولید این واجفارسی و راهبردهای جبرانی دانش

آموز نابینای دانش 8نمونه آوایی که  864تعداد  توجه قرار گرفته است.

بیعی تولید کرده بودند در حین را به طور طها آن آموز بینادانش 8مادرزاد و 

ضبط شد.  CVCهای انسدادی زبان فارسی در توالی سه تکرار همخوان

د بر توانهای دوم و سوم نشان داد آسیب بینایی مینتایج تحلیل گذر سازه

اختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازه دوم بعضی از هجاها تأثیرگذار باشد. 

ای ههای شروع و پایان گذر سازهبر فرکانسهمچنین نتایج نشان داد بینایی 

                 دوم و سوم و اختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازه سوم تأثیرگذار 

  نبود.

  

 های کلیدی:واژه
 جایگاه تولید

 نابینایی

 گذرهای سازه دوم و سوم

دار زبــان انسدادهای واک

 فارسی
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 1398و تابستان بهار                                                    م، شماره اولهای ایرانی، سال چهارشناسی گویشانزب

 دمهقم. 1

های مختلفی در ادراک و تولید گفتار دخیل هستند چیزی که مسلم است ادراک گفتار سیستم

( و 2013، پژوهانو هم 3فیستهـ  ؛ ترودیو200: 2015، 2؛ ردفورد2018پژوهان، و هم 1)دلواکس

حتی . ( چندوجهی است2013پژوهان، و هم فیستهـ  ترودیو ؛200: 2015تولید گفتار )ردفورد، 

بعضی از  (.2018، پژوهانهم اطالعات لمسی نیز در پردازش گفتار دخیل هستند )دلواکس و 

فراهم  های حسی دیداری و شنیداریترین اطالعاتی از طریق سیستممهمها معتقدند پژوهش

ها نیز معتقدند اطالعات به ترتیب (. البته برخی از پژوهش2018، پژوهانهم شود )دلواکس ومی

 (124 :6201، 4شود )گونتراهمیت از طریق سیستم شنیداری، سوماتوسنسوری و بینایی فراهم می

، 5؛ ززوت124: 2016نیداری اهمیت بیشتری نسبت به درونداد دیداری دارد )گونتر، و اطالعات ش

و  6های دیداری و شنیداری در وضوح گفتار هم بحث شده است )سومبایتأثیر سرنخ (.2: 2016

های ( و اولویت راهبرد افزایش شدت صدا )در مقایسه با دستکاری کردن سرنخ1954، 7پوالک

یابد نشان داده شده است مانور جبرانی در شرایطی که وضوح گفتار کاهش میدیداری( به عنوان 

چیزی که همه پژوهشگران در مورد آن اتفاق نظر دارند این است  (.2012، پژوهانهم و 8)گارنیر

کند های خاصی از گفتار در نوزادان را تسهیل میکه اطالعات گفتاری دیداری یادگیری بخش

ها نیز در تولید گفتار اضافه نیستند های دیداری حرکات لبسرنخ .1990، 10؛ لگرستی1987، 9)میلز

ای هکنند و مکمل اطالعات دیداری دریافت شده از سیگنالبلکه به عنوان سرنخ کارکردی عمل می

 14؛ منارد1998پژوهان، و هم 13ریبز-؛ روبرت1976، 12دونالدو مک 11گرکآکوستیکی هستند )مک

دارند هایی است که بیان میهای پژوهشکننده یافتهاین ایده تقویت(. 2009پژوهان، و هم

                                                             
1- Delvaux   
2- Redford 
3- Trudeau-Fisette 
4- Guenther  
5- Zeszut 
6- Sumby  
7- Pollack 
8- Garnier  
9- Mills  
10- Legerstee 
11- McGurk  
12- Macdonald  
13- Robert-Ribes  
14- Ménard  
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؛ دلواکس و 200: 2015های دیداری و شنیداری مکمل یکدیگر هستند )ردفورد، سرنخ

شاید یکپارچه کردن این اطالعات حسی که به عنوان اثر مک گرک شناخته  (.2018پژوهان، هم

؛ دلواکس 1997، پژوهانهم و 2؛ رزنبلوم2014، 1؛ تیپانا1976نالد، شده است )مک گرک و مک دو

وجوه دیداری و شنیداری معموالً  ( از دریافت این اطالعات حسی مهمتر باشد.2018، پژوهانهم و

شنیداری اگر موجود باشد -رسانند بنابراین یکپارچگی دیداریاطالعات مکمل یکدیگر را می

  (.2018پژوهان، بخشد )دلواکس و همادراک گفتار را بهبود می

ترین دلیلی که پژوهشگران را بر آن داشت تا این پژوهش را انجام دهند مشاهده اختالالت مهم

های پیشین در بینایان و نابینایان، اذعان ها( در حین انجام پژوهشآوایی )مخصوصاً در انسدادی

؛ 2006، 5و کونتی رمسدن 4پریرا-پرز ؛2016، 3؛ ززوت2008پژوهان، )منارد و همپژوهشگران 

مبنی بر کمبود پژوهش در مورد  (2015، پژوهانو هم فیسته-ترودیو؛ 2009پژوهان، منارد و هم

، نبود پژوهش مقایسه تولید در بینایان و نابینایان در این بازه سنی در تولید گفتار در نابینایان

های پیشین مدت زمان طوالنی از انجام پژوهشهای ایرانی و غیرایرانی و همچنین گذشت پژوهش

(؛ الستنر 1979) 7(؛ داد1987(؛ میلز )1975) 6اخیر در مورد گفتار نابینایان )برای مثال لویس

 بوده است.  ((1984) 8(؛ لوکاس1982(؛ کوهل و ملتزوف )1983)

دوم، متغیر اصلی وجود دارد که عبارتند از: فرکانس شروع گذر سازه  6در این پژوهش 

فرکانس پایان گذر سازه دوم، اختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازه دوم، فرکانس شروع گذر 

سازه سوم، فرکانس پایان گذر سازه سوم و اختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازه سوم 

های انسدادی ای همخوانگیری گذر سازهبخش شیوه اندازه در زیرها آن توضیحات مربوط به

 آورده شده است. دارواک

ترین پرسشی که پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به آن است مقایسه کیفیت گذر اصلی

دار زبان فارسی به عنوان های انسدادی واکهای دوم و سوم واکه مجاور همخوانای سازهسازه

رضیه را فها در بینایان و نابینایان است. پژوهشگران این های جایگاه تولید انسدادییکی از سرنخ
                                                             
1- Tiippana  
2- Rosenblum   
3- Zeszut 
4- Pe´rez-Pereira  
5- Conti-Ramsden 
6- Lewis 
7- Dodd 
8- Lucas  
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ه به این دلیل کهایی وجود دارد. ای کودکان بینا و نابینا تفاوتمطرح کردند که بین گذر سازه

در  دار زبان فارسیهای انسدادی واکهای دوم و سوم واکه مجاور همخوانسازهای گذر سازه

به  یباشد زیربخش مبانی نظرهای موجود کمتر شناخته شده است و نیازمند توضیح میپژوهش

 این نکته پرداخته است.

 
 های کامی زبان فارسیخوانهم .2

 «یرانیباستان و ا یرانیا یها: زبانیرانیا یهازبان یراهنما»در کتاب  (30: 1939) 1اشمیت

را به وجود  نیآغاز یرانیا /g//( ᵘɡ̑ ͪو / /ɡ/ ،/ɡ ͪ/  ،/ɡ̑ᵘ/)مانند هایکامنرم-یلب و هایکامادغام نرم

به  k/ ،/ɡˊ/ ،/  ͪˊ/ɡ/یکام یباستان یهاواج ییایآر در که است نیا بر اعتقاد نیهمچنآورده است. 

در بافت  ییهند و اروپا یهاینرمکام( یاست. )لب شده لیتبد Ɉ/ˊ  / ͪ/ و /ˊc،/Ɉ/ˊ یشیسا-یادانسد

 شوند.یم یکام ییایآرشی/ در مرحله پi/ و /):(eقبل از /):( ییآوا

؛ 132: 1374ی، نیالدکوه؛ مش23: 1374؛ ابوالقاسمی، 30: 3200 ،2یسمپژوهشگران زیادی )

؛ 48-44: 1378؛ ثمره، 87: 1988، 3فکواج؛ پل85: 1386، شناسحق؛ 106: 1388نوربخش، 

در این نکته که  (198: 1393زاده، ؛ اشرف166-160 :1351 ،سپنتا؛ 32: 1985، 4چیپسو

تحت  (32: 1384 ،5الزار) فرانسه زبان یهاانهمخو شبیه اریمع یفارسهای کامی زبان همخوان

 انیپا در و ترعقب یکم نیپس یهاواکه از قبلها آن دیتول گاهیجاو  گیرندقرار میواکه بعد تأثیر 

های مختلف متفاوت گزارش شده در پژوهش اتفاق نظر دارند. چیزی که است ترنیشیپ کلمه

 دیتول محلو تشخیص واج زیرساختی است. تعدادی از پژوهشگران ها آن تولید است محل

؛ 274، 1378 ،انیماهوت؛ 132: 1374الدینی، )مشکوه کامنرم را یفارس زبان یکام یهایانفجار

؛ یارمحمدی، 1380 پرمون، ؛1374 خان،جنیب ؛48-44: 1378، ثمره؛ 288: 1997ماهوتیان، 

 ( 100: 1384خان، جنکامی )بی(، پیش32: 1384 ،؛ الزار31: 1995

: 1971 ،6لمبتون)ی کامنرم ی وکام(سختهای مختلف )های این همخوان در پژوهشواجگونه

: 1985، چیپسوکامی )و نرم شدهیکام، (69-67 ،1385؛ کامبوزیا، 48-44: 1378؛ ثمره، 15
                                                             
1- Schmidt 
2- Mace  
3- Poljakov 
4- Pisowicz 
5- Lazard 
6  - Lambton 
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 یکامنرمشیپ( 149: 1384 ی،صادق؛ 31 :1995( )یارمحمدی، y, gyk(، پسکامی و پیشکامی )32

 یکام(، 166-160 :1351، سپنتای )کامپس، کامی و (132: 1374ی، نیالدکوهمش)ی کامنرمپسو 

 گاهواج( 48-44: 1378برشمره شده است که ثمره ) (87: 1988، فکواجی )پلکامنرمو 

زاده پژوهش اشرف است. کامنرم مرکز حدوداً که یکامپس و کامسخت مرکز حدوداً یکامشیپ

های پسین به عقب حرکت دهد حتی وقتی همخوان کامی در بافت واکه( نشان می198: 1393)

 شود.کامی و نه نرمکامی میکند نیز پسمی

 ترپررنگ ظهور اعتبار به زین یبرخدر مورد صورت زیرساختی نیز نظرات مختلف است. 

 ؛1374 خان،جنیب) دانندیم تریادیبن/ k,ɡ/ از را/ c,ɟ/ یابدنه یهایانفجار یکامشیپ یهاگونه

(. 32: 1985، چیپسو؛ 106: 1388؛ نوربخش، 102-100 :1378 ثمره، از نقل به ؛1380پرمون،

 قبل را یکام /g/ و /k/ ظهور و نیریز صورت یکامنرم /g/ و /k/ صورتای دیگر در حالی که عده

. برخی نیز )کامبوزیا، (15: 1971: لمبتون) دانندیم محدود یانیپا گاهیجا در ای نیشیپ یهاواکه از

 یخنث نیریز شامل جزء از نهایا بلکه دندانینم نیریز ییبازنما را کدامچیه (67-69 ،1385

 از عدب شوند.یم فیتعر طیمح در یکامسخت ای یکامنرم دگاهید براساس که اندشده برگرفته

 . دهدیم قرار تأیید مورد را هیفرضاین  یرخطیغ و یخط یهاقاعده ارائه

 

 

 سرنخ های جایگاه تولید هم خوان های انسدادی. 3

 گیرد: یکی به این صورتها به دو شکل صورت میتأثیر مجرای صوتی بر آکوستیک همخوان

کننده شکل طیف انفجار رهش است و دوم اینکه شکل که شکل مجرای صوتی بعد از بست تعیین

ای در مجرای صوتی در لحظه قبل و بعد از بست انسدادی باعث ایجاد تغییرات سازهو حرکت 

(. این ویژگی 230: 1391نژاد، شود )حسینی باالم و علیمراحل آغاز و رهش تولید انسدادی می

شود که پژوهش حاضر بر شناختی مختلفشان میهای صوتها منجر به پدیدآمدن سرنخهمخوان

 است.  ای متمرکزگذرسازه

ر گویشور از انسدادی به واکه تغییهای تولیدی اندامحالت تولیدی لوله صوتی در حین حرکت 

: 2007، 1)برمن شودکه هنوز انسدادی درحال رهیدن است شروع میکند. تولید واکه زمانیمی

های مجاور و شناختی حرکات تولیدی بین واکهای پیامدهای صوتگذرهای سازه( و 300

                                                             
1- Behrman 
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 به(. 193: 2009، 2و یانگمن 1شوند )ریتزثانیه کامل میمیلی 50ها هستند و معموالً در انفجاری

: 2007شود )برمن: ها تمرکز میحضور نوفه رهش بیشتر بر حرکت سازهعدم وضوح ناشی از دلیل 

هرتز( دارند )ریتز و  200ها در طول بست فرکانس سازه اول کمی )حدود همه انفجاری .(300

های همخوان ی بعد از رهشهاحرکت رو به باالی سازه اول در واکه ( و193: 2009 یانگمن،

سرنخی برای شیوه تولید آنهاست تنها ها آن ی مشترک بین همههاویژگیبعنوان  انسدادی

: 1390؛ مدرسی قوامی،210: 1387، 4فوگد؛ لده300: 2007؛ برمن، 1955و همکاران،  3)دوالتر

؛ دوالتر و 1954و همکاران،  5؛ لیبرمن193: 2009سوم )ریتز و یانگمن،  (. گذر سازه دوم و143

؛ به نقل از 1947) 10و گرین 9، کپ8پوتر؛ 1958، 7؛ هافمن1958؛  6؛ هریس1955همکاران، 

؛ 199: 2011فوگد، ؛ لده34: 2004، 12؛ سوکاتو1957لیبرمن،  355-354: 11،2000هیوارد

؛ مدرسی 1952و همکاران،  13مخصوصاً سازه دوم )کوپر( و 144-143: 1390مدرسی قوامی، 

های انسدادی دارای ن سرنخی برای تمایز انواع همخوانابه عنو 144-143: 1390قوامی، 

 کند.های تولید مختلف عمل میجایگاه

( حداقل سه فاکتور 1977، 16و رافائل 15کندی-، استودرت14دورمنبه گفته پژوهشگران )

 رینتای اساسی است که در اینجا تنها اولین و مرتبطساختار گذر سازهتولیدی در گوناگونی در 

که به عنوان تابعی از جایگاه تولید و واکه  17ها در گستره گذرهاشود. گوناگونیارائه میها آن

ها گذرها قبل از کند. برای مثال در مورد لبیفراهم میها آن بعدی است مالکی برای تمایز

ای هتر و احتماالً مؤثرتر هستند. در انسدادیهای گرد طوالنیمقایسه با واکه های غیرگرد درواکه

                                                             
1- Reetz 
2- Jongman 
3- Delattre 
4- Ladefoged 
5- Liberman 
6- Harris 
7- Hoffman 
8- Potter  
9- Kopp 
10- Green 
11- Hayward 
12- Suchato  
13- Cooper 
14- Dorman 
15- Studdert- Kennedy 
16- Raphael  
17- extent of transitions  
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نی که گذرها نسبتاً طوال-های پسین قبل از واکهای لثوی باید انتظار داشته باشیم گذرهای سازه

اشند. های مؤثرتری بسرنخ -که گذرها نسبتاً کوتاه هستند–های پیشین نسبت به واکه -هستند

کننده درجه شباهت بین تنگی زبان کامی فاکتور تعیینهای نرمکل در انسدادیبه همین ش

ای کوتاه ( گذرهای سازهiهای بسته )مثل به طور کلی واکه و تنگی واکه بعدی باشد. 1کامینرم

، کندی و رافائل-دورمن، استودرت( گذرهای قابل توجهی دارند. )aهای باز )مثل دارند و واکه

1977 .) 

های دوم و سوم مسطح یا خیزان دارند و اگر واکه گذرهای سازه/p/ و /b/های لبی انسدادی

بعدی پیشین باشد شاهد بیشترین افزایش میزان سازه دوم هستیم و اگر پسین باشد شاهد سازه 

دوم واکه شروع شده و  کامی از باالی گذر سازههای نرمدر انسدادی F2دوم صاف هستیم. گذر 

ای مشابه های انسدادی از نقطهسازه سوم این همخوان کند. گذرپایین ادامه پیدا می به سمت

/ انگلیسی نیز باید گفت گذر t,dهای /شود و در ادامه حالت صعودی دارد. در مورد لثویشروع می

های پسین افتان است. های پیشین حالت صاف یا خیزان دارد و برای واکهسازه دوم برای واکه

ط های گفتار طبیعی توسنگاشتسازه سوم نیز صاف یا افتان است. این الگوهای کلی طیف گذر

  ( استخراج شده است.355-354: 2000؛ به نقل از هیوارد،1947) 4و گرین 3، کپ2پوتر

 انجام هاینتایج پژوهش های جایگاه تولید اینست کهای از بین سرنخدلیل انتخاب گذر سازه

، 8و بلومشتاین 7؛ استیونز1978، 6کندیواستودرت ؛ لیبرمن1967 همکاران، و 5شده )لیبرمن

 شناختی حاصل از گذرهادهد اطالعات صوتنشان می تولید جایگاه های( در مورد سرنخ1978

 ایکند. بعالوه از آنجا که شکل این گذرهای سازهکفایت می تولید جایگاه تشخیص برای تنهاییبه

واکه برای بازشناسی همخوان -ی با یکدیگر فرق دارد در هجای همخوانبا توجه به واکه بعد

( تأکید 9یاهای ثابت رابطههایی که مشروط به بافت هستند )سرنخانسدادی بیشتر بر نقش سرنخ

هایی مانند انفجارها هرچند عملکرد (. سرنخ1977کندی و رافائل، -اند )دورمن، استودرتکرده

های ضعیفی هستند که به تنهایی کنند ولی به خودی خود سرنختر میها را بهشناسایی همخوان

                                                             
1- velar tongue constriction 
2- Potter  
3- Kopp 
4- Green 
5- Liberman 
6- Studdert- kennedy  
7- Stevens 
8- Blumstein 
9- relational invariant cues  
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(؛ 1978های انسدادی زبان انگلیسی کافی نیستند )استیونز و بلومشتاین، برای شناسایی همخوان

های در زبان انگلیسی و برای بعضی از ترکیب /p,t,k/دار های غیرواکهرچند برای انسدادی

(( انفجار ممکن iهای پیشین مثل دار )مثالً واکههای واکانسدادیواکه )به خصوص با -همخوان

را ببینید(. از همه مهمتر گذرهای 1996پژوهان، و هم 1است خیلی مهم باشد )برای مرور اسمیتس

دیگر  دهند کهرا به خوبی نشان میای مختلف موقعیت ارتفاع و پیشین و پسین بودن زبان سازه

، 4؛ دی1974، 3و اسکات 2پژوهشگران زیادی )کولین ویژگی را ندارند. های جایگاه تولید اسرنخ

( معتقدند 1977کندی، -؛ به نقل از دورمن و استودرت1972پژوهان، و لیبرمن و هم 1970

های همخوانی هستند و اطالعاتی در مورد ای حاوی اطالعات آوایی مهمی برای واجگذرهای سازه

 های دوم ویک سیالب را فراهم کنند. دلیل انتخاب گذر سازههای آوایی در ترتیب زمانی بخش

داری دارد و مربوط به واک صعودی ها حالتبعد از انسدادی اول هسوم این است که ساز

مندی در گذرهای سازه دوم و سوم های نظامهای انسدادی است. درعین حال تفاوتهمخوان

تواند خیزان، صاف یا افتان باشد. گذرهای های مختلف وجود دارد؛ گذر سازه دوم میهمخوان

است )دوالتر و ها آن [ و همتایg[ و ]d] [،b]های سازه دوم مبنایی برای تمایز انسدادی

 (1955پژوهان، هم

 

 

 . روش پژوهش4

های توصیفی ویژگیهای ای است. در ادامه بخشمقایسهـ  روش پژوهش حاضر روش علّی

 ها آورده شده است. گیری همخوانابزار پژوهش و شیوه اندازهگیری، گروه نمونه، روش نمونه

آموزان پسر بینا و نابینایی نفر( از دانش 16نفره )در مجموع  8های این پژوهش دو گروه گروه

 15تا  10بین سنین کردند و بودند که همگی در مقطع دبستان در شهرستان قم تحصیل می

دیده گیری از گروه آسیبنمونهبود.  SD± 13 69/1 کنندگانمتوسط سنی شرکت قرار داشتند.

گیری از گروه بینا، به روش همتایابی فردی انجام شد. دسترس بود. نمونه بینایی به روش در

موردهای طبقه اجتماعی )شغل پدر و مادر، محل سکونت(، سن، جنسیت و وضعیت دوزبانگی در 

 بینایی اهمیت داشت. دیده انتخاب افراد متناسب با گروه آسیب
                                                             
1- Smits 
2- Cole 
3- Scott 
4- Day 
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ها با کند و دادهشده در این پژوهش فهرست کلماتی را استخراج میابزار آزمایش استفاده

 PRAATافزار نرم 6.0.29ضبط شد و با استفاده از ویرایش  sonyicd-sx713استفاده از رکوردر 

ها در ضبط داده انجام شد. 23ویرایش  spssافزار تحلیل آماری نیز با استفاده از نرمتحلیل شد. 

  استودیو سروش صدا و سیمای استان قم انجام شد.

اثر  ای بود کههای این پژوهش به طور طبیعی تولید شده است و انتخاب بافت به گونهمحرک

واژه را سه  18کننده در پژوهش این همگونی به کمترین میران کاهش یابد. بافت هر فرد شرکت

نمونه  864کننده در این پژوهش، تعداد نفر شرکت 22کرد. در مجموع از تعداد می بار تکرار

 آوایی به دست آمد. 

 دارهای انسدادی واکای همخوانگیری گذر سازهشیوه اندازه     

های پژوهش همخوان انسدادی در ابتدای هجا قرار داشت و همگی از آنجا که در تمامی نمونه

استفاده شد. در ها آن گیری شروع و پایانبودند تنها از یک روش برای اندازهدار ها واکانسدادی

؛ 1996) 2و شور 1های دوم و سوم بر اساس مدل ساسمنگیری کانون شروع گذرهای سازهاندازه

های بعد از رهش انفجار ( بود که در آن اولین رزونانس37-36: 2002مدرسی قوامی، به نقل از 

یافت به عنوان شروع همخوان انسدادی در گذر سازه دوم و سوم واکه امتداد میکه در ادامه آن 

واک گزارش های انسدادی بیگیری همخوانشد. هرچند این مطلب برای اندازهنظر گرفته می

ل دلیبهدار این پژوهش استفاده شد. های واکگیری انسدادیشده است از روش مشابه برای اندازه

ای گذرهای سازه نسبت بهواک هنگام رهش های بیانسدادی ایگذرهای سازه ،نوفه انفجار رهش

( به 1974کول و اسکات، ؛ 300: 2006ندارد )برمن، وضوح کافی را  دارواک هایبعد از انسدادی

 دار تمرکز شد.های واکهمین دلیل در این پژوهش بر انسدادی

 
  طریق از دمیده انسدادی همخوان دوم سازه گذر شروع گیریاندازه :1 شکل

 (37 :2002 قوامی، )مدرسی انسدادی رهش تا دمش دوره طول در واکه دوم سازه کردن دنبال

                                                             
1- Sussman 
2- Shore 
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ای قبل از شروع واکه های گذر سازهگیری پایان گذر سازه دوم آخرین حرکتبرای اندازه

ه ها نسبت بان گذرها اختالف پایان گذر سازهمالک قرار گرفت. در اختالف فرکانس شروع و پای

دهنده حرکت از منطقه بست مدنظر قرار گرفت. فرکانس شروع گذر یک سازه نشانها آن شروع

انسدادی به سمت واکه است. در انتهای گذر سازه بست انسدادی کامل رهیده شده است و در 

 شود.ادامه آن واکه شروع می

 

 
 . یافته های پژوهش5

در ابتدا جهت های پژوهش به طور جداگانه در ادامه آورده شده است. توزیع داده بررسی

گیرد. در این آزمون ها، آزمون نرمالیتی مورد بررسی قرار میبررسی نرمال بودن مقادیر فرکانس

ند. کها را بیان میها نرمال است و فرض مقابل، عدم نرمالیتی دادهکند دادهفرضیه صفر بیان می

ر کنیم. با استفاده از مقادیاسمیرنوف استفاده میـ  فرض از آزمون کلموگروف هت بررسی ایندر ج

شروع  هایهایی را در جهت بررسی نرمال بودن مقادیر فرکانسگیریپی برای این آزمون نتیجه

 ،فرکانس پایان گذر سازه سوم، فرکانس پایان گذر سازه دوم، شروع گذر سازه سوم، گذر سازه دوم

 اختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازه سومو  اختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازه دوم

 دهیم. ارائه می
 

 مختلف هایفرکانس نرمالیتی بررسی برای اسمیرنوف-کلموگروف آزمون نتایج (1) جدول

 داری توزیع میانگینمعنی منبع تغییرات

 Z=/072, p<0/05 شروع گذر سازه دوم فرکانس

  Z=/149, p<0/05 ومدگذر سازه  پایان فرکانس

  Z=/117, p<0/05 اختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازه دوم

  Z=/035, p>0/05 گذر سازه سومشروع  فرکانس

 Z=/033, p<0/05 ومسفرکانس پایان گذر سازه 

 Z=/120, p<0/05 ومساختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازه 

و  فرکانس شروع گذر سازه سومها تنها در مورد دهد توزیع دادهنشان می (1)نتایج جدول 

ها در ادامه به بررسی این سوال نرمال است. بعد از بررسی نرمالیتی داده ومسپایان گذر سازه 
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 ها درها در شروع و پایان گذر سازهخواهیم پرداخت که آیا تفاوت معناداری بین مقادیر فرکانس

 هانابینا وجود دارد یا نه؟ آزمون مناسب با توجه به نرمال بودن یا نبودن داده دو گروه بینا و

های دارای توزیع غیرنرمال از روش آزمون آنالیز واریانس دوطرفه انتخاب خواهد شد. برای میانگین

استرپ و برای یک مورد میانگین دارای توزیع نرمال از روش آزمون آنالیز واریانس به روش بوت

متغیر مستقل پژوهش آزمون تفاوت  6فه ساده استفاده شد. در ادامه برای هر یک از دوطر

 اهجدر سطح هجاهای مختلف، درجه بینایی مختلف و اثر متقابل دو عامل بینایی و داری معنی

  در قالب جدولی ارائه شده است.

 
 هجاهای سطح در مختلف هایفرکانس مقادیر داریمعنی تفاوت آزمون ایجنت (2) دولج

 هجا و بینایی عامل دو متقابل اثر و متفاوت بینایی درجه مختلف،
 داریمعنی عوامل مؤثر در تغییرات 

فرکانس شروع 

 گذر سازه دوم

 (F(17, 252)= 54/248; p<0/05) هجاهای مختلف

 (F(1, 252)= 2/679; p>0/05) درجه بینایی

 (F(17, 252)= 0/575; p>0/05) اهجاثر متقابل دو عامل بینایی و 

فرکانس پایان 

 گذر سازه دوم

 (F(17, 252)= 144/4237; p<0/05) هجاهای مختلف

 (F(1, 252)= 2/988; p>0/05 درجه بینایی

 (F(17, 252)= 1/185; p>0/05) اهجاثر متقابل دو عامل بینایی و 

اختالف فرکانس 

شروع و پایان 

 گذر سازه دوم

 (F(17, 252)= 12/516; p<0/05) هجاهای مختلف

  (F(1, 252)= 5/370; p<0/05 درجه بینایی

 (F(17, 252)= 1/749; p<0/05) اهجاثر متقابل دو عامل بینایی و 

فرکانس شروع 

 ومسگذر سازه 

 (F(17, 252)= 4/106; p<0/05) هجاهای مختلف

  (F(1, 252)= /041; p>0/05 درجه بینایی

 (F(17, 252)= 0/832; p>0/05) اهجاثر متقابل دو عامل بینایی و 

فرکانس پایان 

 ومسگذر سازه 

 (F(17, 252)= 3/0857; p<0/05) در هجاهای مختلف

 (F(1, 252)= /026; p>0/05 درجه بینایی

 (F(17, 252)= 1/246; p>0/05) اهجاثر متقابل دو عامل بینایی و 

اختالف فرکانس 

شروع و پایان 

 ومسگذر سازه 

 (F(17, 252)= 1/080; p>0/05) هجاهای مختلف

 (F(1, 252)= 33/225; p<0/05 درجه بینایی

 (F(17, 252)= 1/089; p>0/05) اهجاثر متقابل دو عامل بینایی و 
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 هایرگذ شروع و پایان فرکانسبین مقادیر داری دهد تفاوت معنینتایج جدول باال نشان می

در هجاهای مختلف وجود  ومداختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازه های دوم و سوم و سازه

دار نیست. در هجاهای مختلف معنی ومساختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازه و تنها  دارد

های مختلف انبا توجه به همخو ومساختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازه پس تنها مقادیر 

 داری ندارد.های بعد از آن تفاوت معنیو واکه

اختالف فرکانس شروع و پایان تنها در بین مقادیر داری دهد تفاوت معنیاین جدول نشان می

ننده کسوم در افراد بینا و نابینای شرکت اختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازهو گذر سازه دوم 

به این ترتیب در تمامی هجاها به طور کلی، درجه بینایی تنها بر . شوددر این پژوهش دیده می

 اختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازهو اختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازه دوم مقادیر 

 گذار است.سوم تأثیر

های مختلف در فرکانسبین مقادیر داری دهد تفاوت معنیهمچنین جدول باال نشان می

 اختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازه دومتنها در مورد مقادیر  هجاتعامل دو عامل بینایی و 

اختالف فرکانس شروع مقادیر متغیر وابسته پژوهش تنها  6به این معنی که از بین دار است. معنی

داری دارد و این معنیتفاوت  در هجاهای مختلف افراد گروه بینا و نابینا و پایان گذر سازه دوم

اختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازه دار نیست. پس ها معنیتعامل در مقادیر دیگر فرکانس

های داری دارد و برای بررسیتفاوت معنی حداقل در یک هجا در افراد گروه بینا و نابینا دوم

 های تعقیبی نیاز داریم.بیشتر به آزمون

اختالف بین  %5گیریم تفاوت معناداری در سطح معناداری می با توجه به مقادیر پی نتیجه

ی مختلف و همچنین بین عملکرد افراد بینا و هجاهادر  فرکانس شروع و پایان گذر سازه دوم

طح در س هجادار در اثر متقابل بین دو عامل بینایی و نابینا وجود دارد. عالوه بر این تفاوت معنی

ی مختلف در افراد بینا و نابینا اثر اصلی هجاهاانگر این است که وجود دارد که بی ٪5معناداری 

عقیبی ، آزمون تدرجه بیناییداری اثر متقابل بین نوع هجا و با توجه به این معنییکسانی ندارد. 

ازمون تعقیبی اختالف فرکانس شروع و پایان توکی برای تعیین هجاهای متفاوت انجام شد. نتایج 

کمترین اختالف و بیشترین  bid]در هجای ] دهدبینا و نابینا نشان میگذر سازه دوم گروه 

شود. این ارایش در زیر کمترین شباهت و بیشترین اختالف دیده می bur]و ] ɟir]شباهت و در ]

  به طور کامل نشان داده شده است.
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  در  اختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازه دومدر  تفاوت هجاهای مختلف آرایش میزان

 ,[dɑd] ,[boz] > [dud] ,[ɟel] > [bad] ,[beh] ,[do] ,[gol] >[bid]دو گروه بینا و نابینا: 

[deh], [bɑr] < [ɟač], [dir], [gur] < [dah]<[gɑh]< [ɟir], [bur] 

داری تفاوتی ندارند و همچنین نتایج نشان داد هجاهای متجانس دو گروه از نظر معنی

هجاهای غیرهمسان  یهابندیزیرمجموعه قرار دارند. در عین حال دستههجاهای مشابه در یک 

ازمون تعقیبی اختالف فرکانس شروع و پایان گذر  یهابندیهایی دارند. مشاهده دستهتفاوت

داری در گروه بینایان هجاهای مشابه از نظر معنی یهادهد تعداد زیر مجموعهسازه دوم نشان می

، gol ،[[boz ،[[ɟir ،[[gɑh]، [bɑd]است. نابینایان در هشت هجای  نسبت به نابینایان کمتر

[[ɟač ،[[dɑd ،[[bur داری دارند. گروه بینا مشابه از نظر معنی یهاتعداد کمتری از زیرمجموعه

تعداد کمتری از  deh ،[[dah ،[[bad ،[[dir ،[[gur ،[[ɟel ،[[beh،[[dud ،[[do]]هجای  9در 

 یهاتعداد زیر مجموعه bid]]داری دارند. دو گروه در هجای مشابه از نظر معنی یهازیرمجموعه

  مشابه دارند.

هد داختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازه دوم نشان می عالوه بر این جدول آزمون تعقیبی

د اداری در بینایان نسبت به نابینایان کمتر است. تعدییکسان از نظر معن یهاتعداد زیرمجموعه

اختالف فرکانس شروع و پایان  است. بنابراین 4و در بینایان  7همگن در نابینایان  یهازیرگروه

ت دو نگاشیک نمونه از طیف گذر سازه دوم در بینایان تنوع کمتری نسبت به نابینایان دارد.

 ساله نابینا و همتای بینایش در ادامه آورده شده است. 12آموز پسر دانش

 

 

   
 

[dah]                                                                  [dah] 
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[bɑr]                                               [bɑr] 
 
 

   
 

[bur]                                                      [bur] 
 

ای آموز در گذر سازهدهد تفاوت این دو دانشهای باال نشان مینگاشتهمانطور که طیف

 سازه دوم مشهود است.

 

 
 گیری. نتیجه6

ز ا ای دوم و سوم واکه مجاور به عنوان یکیکند تا به بررسی گذر سازهاین پژوهش تالش می

ها در بینایان و نابینایان بپردازد. فرضیه این پژوهش این است های جایگاه تولید انسدادیسرنخ

لی های آمار تحلیای دارند نتایج تحلیلهایی در گذرهای سازهکه در کودکان بینا و نابینا تفاوت

دوم و سوم و  هایهای شروع و پایان گذر سازهدهد دو گروه بینا و نابینا در فرکانسنشان می

اختالف های دوم و سوم در هجاهای مختلف تنها در اختالف فرکانس شروع و پایان گذر سازه

 در بعضی از هجاها تفاوت دارند و در بقیه موارد اثر متقابل فرکانس شروع و پایان گذر سازه دوم

فرکانس شروع اختالف در  تفاوت هجاهای مختلف آرایش میزاندار نیست. همچنین معنیها آن
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آموزان نابینا و بینا در مواردی دهد دانشگذر سازه دوم در دو گروه بینا و نابینا نشان می و پایان

های بیشتر و آیند تفاوتها( میها یا ناسودهکه بعد از واکه در پایانه هجا آواهای رساتر )روان

د؛ از آواها با بینایان تفاوت دارن های کمتری دارند. بنابراین نابینایان در تولید این دستهشباهت

وند. در شتر شنیده میچرا که هنگامی که پایانه هجا صدایی باشد که رسایی کمتری دارد ضعیف

شود. هنگامی که آغازه و پایانه هجا است این مسأله تشدید می rمواردی که پایانه هجا همخوان 

یرد. گه دوم کمتر تحت تأثیر قرار میهمخوان انسدادی باشد اختالف فرکانس شروع و پایان ساز

همچنین نتایج نشان  مشابه دارند. یهاتعداد زیر مجموعه bid]دو گروه در هجای ]که به طوری

ی دارند. ترگذر سازه دوم متنوع اختالف فرکانس شروع و پایاندهد گروه نابینا نسبت به بینا می

شروع و پایان گذر سازه دوم در بینایان  اختالف فرکانسنتایج پژوهش در قسمت دیگر نشان داد 

روع شبنابراین فرضیه این پژوهش تنها در اختالف فرکانس  تنوع کمتری نسبت به نابینایان دارد.

ذر سازه گ اختالف فرکانس شروع و پایانشود و نابینایی تنها بر تأیید می و پایان گذر سازه دوم

 دوم تأثیرگذار است.

های ناشی از مقادیر دهد در بسیاری از موارد تحلیل دادهنشان میهای پیشین نتایج پژوهش

 1گلسزداری ندارد های آکوستیکی تفاوت معنیها و دیگر اطالعات در سیگنالفرکانس سازه

های دو گروه است. بنابراین های پژوهش در قسمت تولیدی آشکارکننده تفاوت( اما یافته1972)

 د. رسهای آکوستیکی بسیار ضروری به نظر میر کنار یافتههای تولیدی داستفاده از یافته
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Abstract 

The multimodal perception and production of speech production have 

gained a lot of attention as a result of various studies in the 1990s up to now. 

Although there are discussions about the importance of the role of different 

perceptual systems in speech production, there is agreement over the 

facilitating role of vision in speech. This experimental study examines the 

impact of congenital visual deprivation on the production of Persian voiced 

stop consonants as well as the patients’ compensation strategies for producing 

these phonemes. The researcher recorded 864 naturally produced speech 

samples from eight congenitally blind children and eight sighted ones all 

ranging from 8 to 15 years (mean age: 13±1.69 years old) during the 

production of the three repetitions of the Persian stop-vowel consonants in a 

CV sequences. The results of The F2 and F3 formant transition analyses 

revealed that blindness may have an effect on the difference of offset and onset 

of the second formant transition. However, the onset and offset of the second 

and third formant transition and the difference of the offset and onset of the 

third formant transition were unaffected. 

 

Keywords: palce of articulation, blindness, second and third formant 
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