
  بررسي آكوستيكي فركانس پايه
  فارسي -تركيدر زنان و مردان دوزبانة  

 1هنگامه صالحي كوپائي

  
  چكيده

افراد دوزبانة  )F0(2مقادير فركانس پاية نوشتة حاضر به دنبال پاسخي به اين سوال است كه آيا ميان
اين موضوع با توجه  يك از اين دوزبان تفاوت وجود دارد و در صورت وجود تفاوت، فارسي در هر -تركي

 - نظور يازده گويشور دو زبانة تركيبه اين م. كندبه پارامتر جنسيت در زنان و مردان چگونه نمود پيدا مي
طور مختصر دربارة موضوعي به زبان  هريك از گويشوران به. بررسي شدند) مرد 5زن و  6(فارسي 

يك  از آن، مقادير فركانس پايه در هر پس. فارسي سخن گفتند و سپس به زبان تركي كدگرداني كردند
دهد كه در تمامي گويشوران از دوزبانِ گويشوران استخراج و با يكديگر مقايسه شد؛ نتايج نشان مي

توجه به  همچنين با. داري ميان مقادير فركانس پايه در دو زبانِ تركي و فارسي وجود داردتفاوت معني
در گروه مردان، همة گويشوران، داراي مقادير : ان مشاهده شدپارامتر جنسيت تمايزي ميان زنان و مرد

ند؛ درحاليكه در گروه زنان نيمي از گويشوران داراي مقادير فركانس انس پاية بيشتر در زبان تركي بودفرك
در مقايسه با  پاية بيشتر در زبان فارسي و نيمي ديگر داراي مقادير فركانس پاية بيشتر در زبان تركي،

- ادامه با استناد به اين امر كه هيجانِ بيشتر باعث افزايش مقادير فركانس پايه مي در. اندسيان فارزب
زبان /و همچنين با توجه به اين ديدگاه كه زنان تمايل بيشتري به گونه )1999، 3هويزينگرفون(شود

زبان /يل به گونهدليل تماكه مردان به  شودگيري مياينگونه نتيجه )170: 1387مدرسي، (دارند 4معتبر
داراي فركانس پاية بيشتري در  نتيجه زبان احساس هيجان بيشتري دارند و در/در اين گونه غيرمعيار،

زبان معيار نيمي از /؛ درحاليكه در زنان به دليل گرايش بيشتر به گونهبان غيرمعيار نسبت به زبان معياراندز
اي ميان همچنين در اين بررسي رابطه. معياراندزبان گويشوران داراي مقادير فركانس پاية بيشتر در 

و زبانِ مورد بررسي از سو و بيشتر بودن فركانس پايه در يكي از دپارامترهاي سن و تحصيالت از يك
  .شودمشاهده نمي سوي ديگر،

  
  .فركانس پايه، دوزبانه، جنسيت، زبان فارسي، زبان تركي :هاي كليديواژه

  

                                                      
  salehihengameh@yahoo.comفرهنگي     پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ،شناسيدانشجوي دكتري زبان -1

2- fundamental frequency 
3- Von Heusinger K. 
4- prestigious  
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  مقدمه -1
هاي زباني متعددي همچون و گونه تنوعات زباني بسياري داردله كشورهايي است كه كشور ايران از جم

- ُكرمي. گيردميفارسي، لري، كردي، تركي، گيلكي، مازندراني، عربي، بلوچي، تركمني و غيره را دربر
وجود اينكه زبان فارسي زبان رسمي تمامي گويشوران نامبرده در  با ندكننوري و ديگران اشاره مي

ها، مراكز دولتي و غيره است، اين گويشوران از زبان مادري خود در خانه، كوچه و خيابان دارس، دانشگاهم
در برخي از منابع اشاره شده است كه در كشور  ).94: 2008نوري و ديگران،  - ُكرمي(كننداستفاده مي

برخي از ). 2013، 1رانلويس و ديگ(ايران پانزده ميليون و پانصد نفر گويشور زبان تركي وجود دارد
گويند درصد از جمعيت ايرانيان به زبان تركي سخن مي 24دهند كه نزديك به ها نيز نشان ميبررسي

درنظر داشتن زبان  زبان و همچنين بابا درنظرگرفتن جمعيت افراد ترك ؛)2013، 2منكول- بالديانگ(
 فارسي جمعيت قابل - هاي تركيانهفارسي به عنوان زبان رسمي كشور ايران، طبيعي است كه دوزب

هاي زباني افراد دو زبانة بررسي ويژگي توجه به اين موضوع، اين با بنابر. توجهي از افراد را تشكيل دهند
-هاي زباني واضح به نظر ميهاي اين گروهها در توليد گفتار ميان زبانفارسي و بررسي تفاوت -تركي
 .استها انجام گرفتههاي مختلف گويشوران زبانآكوستيكي گروههاي هايي درباره ويژگيبررسي .رسد

گفتار در زبانِ انگليسيِ سفيدپوستان و زبانِ پايه  فركانس اي ميانمقايسه) 1997(3براي مثال ساپِينزا
دهد كه پارامتر مورد بحث، است؛ نتايج اين بررسي نشان ميآفريقايي انجام داده-انگليسيِ نژاد آمريكايي

- هايي كه اين نتيجه را تاييد مياز ديگر بررسي. داري نداشته استاين دو گروه زباني، تفاوت معني ميان

و  8آلتنبرگ(اشاره كرد) 1994( 7و اُرليكُف 6و همچنين والتون) 1994( 5و منينگ 4توان به مايوكند مي
آمريكايي، -زبانِ آفريقايييهاي انگليسزبانهكه بر روي تك ايعالوه بررسي به). 90: 2006، 9فراند

دهد كه گويشوران آمريكايي و گويشورانِ بومي هندي و چينيِ ماندرين صورت گرفته نشان مي- قفقازي
هاي مجزا فركانس پاية بيشتري در تلفظ واكه ،هاي زباني مذكورچيني ماندرين نسبت به بقية گروه

-همچنين بررسي انجام شده بر روي زنان تك ).61: 2001و ديگران،  11آندريانوپولوس(دارند10شدهتوليد

ميان اين دو گروه زباني، به لحاظ پارامتر آكوستيكيِ داد كه زبانة انگليسي نشان زبانة آلماني و زنان تك

                                                      
1- Lewis, M. P. 
2- Youngblood-Coleman D. 
3- Sapienza, C. M. 
4- Mayo, R. 
5- Manning, WH 
6- Walton, J. 
7- Orlikoff, R. 
8- Altenburg, E. P.   
9- Ferrand, C. T. 
10- isolated vowels 
11- Andrianopoulos, M. V. 
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همچنين تحقيقات بر روي گويشوران ). 2012 ،و ديگران1منن(داري وجود داردفركانس پايه تفاوت معني
مردان اين گروه با فركانس پاية  2دهد كه فركانس پايه گفتاري نشان ميكودك، زن و مرد عربيِ اردن

دار داري ندارد ولي همين مقايسه در زنان و كودكان معنيآمريكايي تفاوت معني- گفتار گويشوران قفقازي
  ). 2009، 4و وينگيِت 3ناتور(بوده است

توان پايه انجام شده است كه ميروي تاثير پارامترهاي جنسيت بر روي فركانس  هايي نيز بربررسي
) 1996(10و مولر 9و آوان) 1988( 8و هادسون 7، ويت)1997(و ديگران 6، اونيل)1995(و ديگران 5گليز به

روي تفاوت فركانس پايه در دو زبانِ افراد  مطالعات اندكي نيز بر). 562: همان(اشاره كرد) 1996(10مولر
- بر روي فركانس پاية زنان دوزبانة انگليسي) 2006(آلتنبرگ و فراندبررسي  دوزبانه انجام گرفته است؛

دار وجود دهد كه ميانِ فركانس پايه گروه اول تفاوت معنينشان مي11كانتوني- روسي و انگليسي
در حاليكه ) ها از فركانس پاية زبان انگليسي آنها بيشتر استفركانس پاية زبان روسي اين دوزبانه(دارد

  .دهدداري نشان نميتفاوت معنياين پارامتر در گروه زباني دوم، 
هاي هاي آكوستيكي در گروهويژگي بررسي هاي مجزا توليدشده را مبنايها، واكهبسياري از پژوهش

اين نوع بررسي داراي اين مزيت است ). 90: همانآلتنبرگ و فراند، (اندفرهنگي مختلف قرار داده/زباني
هاي مجزا نمايندة كه واكه اين ايراد را داردا از سوي ديگر دهد امكه پيچيدگي توليد گفتار را كاهش مي

رو اين افراد در تحقيق خود گونه از اين). همان(نيست معتبري براي الگوهاي گفتار عادي گويشوران
  .كردندهاي افراد دوزبانه را بررسي ايِ زبانمحاوره

  دوزبانگي و كدگرداني -2
و  12تعاريفي از افرادي همچون هارتمن دوزبانه در بررسي مفهوم فرد) 33-27: 1387(مدرسي
- ، هورن)1958(17، هاكت)1953(16رايشواين، )1972(15، هاگن)1933(14، بلومفيلد)1972(13استورك

                                                      
1- Mennen, I.  
2- speaking fundamental frequency 
3- Natour, Y.S. 
4- Wingate, J.M. 
5- Glaze, L. E. 
6- O’Neil, E. N.  
7- Wheat, M. 
8- Hudson, A. 
9- Awan, S. 
10- Mueller, P. 
11- Cantonese 
12- Hartmann, R 
13- Stork, F.  
14- Bloomfield, L. 
15- Haugen, E. 
16- Weinreich, U. 
17- Hockett, C. F. 
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- رايش را تعريفي قابل قبول درنظر ميتعريف واين او نهايتاً. دهدارائه مي) 1976(2و تيلور) 1977(1بي
: 1953رايش، واين(است 3طور متناوب عمل كاربرد دو زبان به رايشواين دوزبانگي از نظر ).همان(گيرد

تواند برحسب توان دوزبانه را فردي دانست كه به دوزبان درحدي تسلط دارد كه مياين مي بنابر). 1
  ).33: 1387مدرسي، (كار گيردجاي ديگري درعمل به تناوب و به ضرورت هريك از دو زبان را به

. تقسيم شده است 5و چيره 4، افراد دوزبانه به دو دستة همترازهابنديواع تقسيمعالوه در يكي از انه ب
  : نويسداينگونه مي) 4- 3: 1977(بيمدرسي به نقل از هرن. است

توان به دو گروه دوزبانة همتراز  و ها را از نظر ميزان تسلط آنها به دو زبان، ميدوزبانه«
طور يكسان  ردي است كه به هر دو زبان بهدوزبانة همتراز ف. دوزبانة چيره تقسيم كرد

 »يكي از دو زبان بيشتر تسلط دارد مسلط است، اما دو زبانة چيره كسي است كه بر
  ).33: 1387مدرسي (

  .اندقرار گرفته مد نظردر اين بررسي نيز افراد دوزبانة همتراز 
 7پرزگامرين تعاريف از سوي نيز تعاريف متعددي وجود دارد اما يكي از بهت 6در رابطه با كدگرداني

دستوري  9هايزيرنظام/هاي متعلق به دو نظامگفتار 8ارائه شده است؛ از نظر او كدگرداني، مجاورت
دهد كه فردي كدگرداني زماني رخ مي). 59: 1982گامپرز، (واحد گفتار است 10متفاوت در درون تبادل

  ).294: 1989 ،12و باتلر 11گِچن(شوددوزبانه با فرد دوزبانة ديگر وارد گفتمان مي
، اساسا بر عوامل كاربردشناختي و اجتماعي موثر است هايي كه بر روي كدگرداني انجام گرفتهبررسي

-شناختي دخيل در درك و توليد آن متمركز بودهروان-هاي زبانيها و پردازشبر كدگرداني زبان

را ) 15زاو(زمان آغاز واك ) 1944(14و ميلر 13نييدر سطح آوايي گراس). 90: 2006آلتنبرگ و فراند، (است
  نتايج اين بررسي نشان). 90: 2006آلتنبرگ و فراند، (بررسي كردند هادر زمان كدگرداني در دوزبانه

                                                      
1- Hornby, P. 
2- Taylor, L. 
3- “The practice of alternately using two languages” 
4- balanced bilingual 
5- dominant bilingual 
6- code-switching  
7- Gumperz, J. J. 
8- juxtaposition  
9- sub-system 
10- exchange  
11- Cheng, L. 
12- Butler, K. 
13- Grosjean, F. 
14- Miller, J. 

15
نوشتة دكتر گلناز مدرسي قوامي ) 74: 1390(» بررسي علمي گفتار: آواشناسي«اين اصطالح برگرفته از كتاب  -

  .است
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ها عملكرد يكساني با دهد كه در اين پارامتر در هنگام كدگرداني تفاوت مشاهده شده است و دوزبانهمي 
در هنگام كدگرداني،  در توليد و سطح آوايي، حتيگويند ان زبان سخن مياي كه به همزبانهافراد تك

  ).همان(دارند 
هاي كند كه موجاشاره مي) 13: 2012(1جانسون. پايه است فركانس در اين تحقيقپارامتر آكوستيكي 

نام دارد و بزرگترين مخرج  »فركانس پايه«شوند كه هاي منظم پيچيده در فركانس معيني تكرار مي
كند كه فركانس تمام بيان مي) 30: 2000(2هيوارد. هاي سازندة موج منظم پيچيده استرك فركانسمشت

نيز تصريح ) 215: 1997(4و يالوپ 3كالرك. مضربي از فركانس پايه است ،تمام اجزاء سازندة موج پيچيده
اين هاي منظم پيچيده، فركانس كمترين موج سينوسيِ سازندة د كه فركانس ارتعاش موجنكنتصريح مي
مدرسي . كندبه رابطة ميان زيروبمي و فركانس پايه اشاره مي) 23: 2006( 5فوگدلدي. امواج است

هاي صوتي آكوستيكي ارتعاش پرده كند كه فركانس پايه همبستهنيز تصريح مي )111: 1390(قوامي
س پايه را همبستة شنيداري فركان افزايدوي مي. شودمحاسبه مي) چرخه در ثانيه(است كه به هرتز

ها در بافتي به عبارت ديگر، اگر فركانس پايه در توليد يك واكه به نسبت ديگر واكه. نامندمي »زيروبمي«
  .ها خواهند شنيدخاص افزايش يابد، شنوندگان زبان آن واكه را زيرتر از ساير واكه

فارسي به اين معني  - يان افراد دوزبانة تركاين بررسي ميانگين فركانس پايه در اين پژوهش مي بنابر
هاي فارسي و تركي متفاوت است؛ به عبارت يك از زبان است كه آيا زيروبمي صداي اين افراد در هر

  ؟شودتر ميديگر آيا با كدگرداني از زباني به زبان ديگر صداي فرد دوزبانه، زيرتر يا بم
  : در اين پژوهش به شرح زير است مطرح باتوجه به آنچه ذكر شد، سواالت

به چه فارسي، در هر يك از دو زبان در كدگرداني  -تركي ميانگين فركانس پاية زنان دوزبانة -سوال اول
  ؟ صورتي است

به در كدگرداني  فارسي، در هر يك از دو زبان - دوزبانة تركي ميانگين فركانس پاية مردان -سوال دوم
  ؟ چه صورتي است

ان فركانس پايه گويشوران دوزبانه، با تكيه بر عامل دار ميدر صورت وجود تفاوت معني - سوال سوم
  ؟فركانس پاية بيشتري دارندها در افراد دوزبانه در كدگرداني جنسيت كداميك از زبان

توان اين موضوع را تبيين كرد و نقش عوامل با توجه به پاسخ سواالت پيشين چگونه مي -سوال چهارم
  اجتماعي در اين مورد چيست؟

  
  

                                                      
1- Johnson, K. 
2- Hayward, K. 
3- Clark, J. 
4- Yallop, C. 
5- Ladefoged, P. 
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  هشروش پژو -2
- فارسي، داده - هاي تركيبه منظور بررسي فركانس پاية هر يك از دو زبانِ فارسي و تركي در دوزبانه

توصيف گويشوران، شيوة ترتيب  به اين منظور به .آوري و تحليل شدهايي از گويشوران دوزبانه جمع
  .شودارائه مي ها و توصيف دادهگردآوري داده

  گويشوران -1- 2
در تمامي موارد، زبان . شركت كردند) مرد 5زن و  6( فارسي - گويشور دوزبانة تركي 11ين بررسي در ا
وران زبان تركي را در خانه آموختند و در زبانِ فارسي ؛ همة گويشگويشوران، زبانِ تركي بود) مادري(اول

يكسان به  همين دليل و به دليل تسلط كامل و به .انددر زبان تركي لهجة فارسي نداشتهلهجة تركي و 
ميانگين سني  با 50تا  22نة سني گويشوران زن از  دام. شوندهر دو زبان، دوزبانة همتراز محسوب مي

و  6/35ميانگين سني با  45تا  26ة سني گويشوران مرد از دامن و نيز 48/11و انحراف معيار  66/33
جنسيت، . باال در نظر گرفته شد يشوران از ديپلم بهميزان تحصيالت گو .محاسبه شد  98/7انحراف معيار 

هيچيك از . شمارة يك آورده شده است ميزان سن و تحصيالت هر يك از گويشوران در جدول
برخوردار اي صدا آموزش حرفهاز ند؛ همچنين گويشوران ن مشكل صوتي يا درمان صوتي نداشتگويشورا

  .تحقيق آگاه نبودندموضوع از  عالوه هيچيك از گويشورانه ب .ندمشكل شنوايي نيز نداشتو  نبودند
  

  تحصيالت  سن  گويشور  جنسيت

  زن

  كارداني  48  1
  ديپلم  50  2
  دانشجوي دكتري  30  3
  دانشجوي دكتري  44  4
  كارشناسي  34  5
  كارشناسي  22  6

  مرد

  ديپلم  26  1
  كارشناسي ارشد  41  2
  كارداني  37  3
  دانشجوي دكتري  29  4
  كارشناسي  45  5

  هاي اجتماعيتوزيع گويشوران برحسب ويژگي  -1ل جدو
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  هاشيوة گردآوري داده -2- 2
طور مختصر  ند بهتا دربارة آنچه در تعطيالت نوروزي انجام داد همة گويشوران آموزش داده شد به

به ) د استفاده قرار گيرديعني اينكه ابتدا كدام زبان مور(براي اينكه تاثير توالي دو زبان .صحبت كنند
و سپس به زبان تركي ند ران ابتدا به زبان فارسي سخن گفتمتغير مزاحم خنثي شود، همة گويشو نوانع

هاي گفتار طبيعي گويشوران، از همانطور كه پيشتر نيز ذكر شد، براي مطالعة ويژگي. ندكدگرداني كرد
ميانگينِ  .گرفتمد نظر قرار و گفتار پيوستة گويشوران  شدهاي مجزا توليدشده اجتناب بررسي واكه
  .به دست آمد 08/1و انحراف معيار آن   58/7هاي بررسي شده ديرش نمونه

ها از برنامة به منظور ضبط داده. وهش در اتاقي آرام صورت گرفتهاي اين پژضبط داده
ها  ضبط داده. استفاده شد 3 3پي جي- 135سيم اي دبليو بي 2و ميكروفن سنهايزر 5. 3. 23ويرايش 1پرت

  .هرتز بود 22050برداري  نمونهنوع مونو، با فركانس از 
  هاتوصيف داده -3- 2
هاي ضبط شده، با در نظر گرفتن شكل موج يك از نمونه منظور استخراج مقادير فركانس پاية هر به

شده توسط نگاشت و با در نظر گرفتن تلفظ گويشور، از ابتدا تا انتهاي جمالت توليد صوتي، طيف
دهندة موج است و نشانشده هاي بررسي اي از دادهنمونه يكخاب شد؛ نمودار شماره گويشوران انت

در اين نمودار ابتدا و  .است 3گويشور زن ِ توسط شده به زبان تركينگاشت جمالت تلفظصوتي و طيف
- سمت چپ و راست تصوير، بر روي موج صوتي و طيف ها درترتيب توسط پيكان انتهاي جمالت به

  .شان داده شده استنگاشت ن

  
  . 3گويشور زن  شده به زبان تركي توسطابتدا و انتهاي جمالت تلفظ -1نمودار

  

                                                      
1- PRAAT 
2- sennheiser 
3- ew 135-p G3 
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اي از ، سياهه2و زيرمنوي سياهة زيروبمي 1پس از انتخاب بخش مورد نظر، با استفاده از منوي زيروبمي
هاي تحليل). 2ر شمارةنمودا(قاط مختلف زباني استخراج شددر ن 3مقادير فركانس پايه در مقياس هرتز

  . انجام شده است 21ويرايش  4اساسپيافزار آماري اسآماري با استفاده از نرم
  

  
از منوي زيروبمي و  مقادير فركانس پايه با استفاده شيوة استخراج سياهه - 2نمودار 

  .زيروبمي زيرمنوي سياهه

  تحليل آماري -3
هاي آماري تحليل 1-3در بخش  گردند؛ ابتداارائه مي ها در دو بخش مجزاتجزيه و تحليل آماري داده

هاي آماري مربوط به گويشوران مرد ارائه خواهد تحليل 2-3مربوط به گويشوران زن و سپس در بخش 
  .شد
  تحليل آماري مربوط به گويشوران زن -1- 3

نه، از مدل آماري يك از زنان دوزبا براي بررسي مقادير فركانس پايه در دو زبان مورد بررسي براي هر
كه توزيع مقادير  ده از اين مدل آماري اين بود؛ علت استفااستفاده شد 5مقدماتي ناپارامتريك ويلكاكسون

به عبارت ديگر ميانة مقادير فركانس پايه در (كي از دو گروه نامتقارن بوده استفركانس پايه حداقل در ي

                                                      
1- pitch  
2- pitch listing 
3- Hertz  
4- SPSS 
5- Wilcoxon 
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با توجه ). ان ميانگين فركانس پايه قرار نداشته استحداقل يكي از دو زبان مورد بررسي در دامنه اطمين
  .شودجدول آماري شمارة دو ارائه مي به اين طرح آماري،

  

  تعداد  هاميانگين رتبه  هامجموع رتبه  زبان  گويشور
درجه 
  آزادي

 zميزان 
-سطح معني

  داري

1  
  97/267  59841  فارسي

547  545  085/4  001/0  
  61/283  90037  تركي

2  
  30/295  93789  يفارس

579  577  442/2  01/0  
  94/285  74121  تركي

3  
  69/265  75457  فارسي

513  511  839/2  05/0  
  22/246  56384  تركي

4  
  95/250  60228  فارسي

590  588  505/6  001/0  
  05/356  114117  تركي

5  
  84/277  85852  فارسي

510  508  217/6  001/0  
  16/221  44453  تركي

6  
  84/156  18507  فارسي

370  368  680/7  001/0  
  92/198  50128  تركي

برمقادير فركانس ) فارسي - تركي(تاثير متغير زبان :  كاكسونجدول آماري ويل - 2جدول
 در هريك از زنان دوزبانه ) F0(پايه 

بر ) فارسي -يترك(به دست آمده در زمينة اثر زبان zباتوجه به ميزان  6و  4، 1در سه گويشور زنِ 
توان عنوان نمود كه در اين سه گويشور مقدار مي) =z 68/7و  =z= ،5/6 z 08/4(مقادير فركانس پايه

z 01/0و 99/0لحاظ آماري در سطح اطمينان  به=α اين تفاوت معناداري بين  بنابر. دار بوده استمعني
نتيجه با  سه گويشور وجود دارد؛ درهاي فركانس پايه در دو زبان تركي و فارسي در اين ميانگين رتبه

مقادير فركانس پايه در  6و  4، 1شود كه در سه گويشور زن تاكيد بر جدول آماري شمارة دو عنوان مي
ترتيب به(بيشتر از زبان فارسي) MR= 92/198و MR،05/356 =MR= 61/283ترتيب به(زبان تركي

97/267 =MR،95/250 =MR84/156و =MR (است.  
بر ) فارسي -تركي(به دست آمده در زمينة اثر زبان zتوجه به ميزان  با 5و  3، 2يشور زنِ در سه گو

توان عنوان نمود كه براي اين سه گويشور مي) =z 21/6و  =z= ،83/2 z 44/2(مقادير فركانس پايه
و  α ،05/0=α=01/0و  99/0و  95/0، 99/0ترتيب در سطوح اطمينان  لحاظ آماري بهبه  zمقدار 

01/0=α هاي فركانس پايه در دو زبان اين تفاوت معناداري بين ميانگين رتبه بنابر. دار بوده استمعني
شود نتيجه با تاكيد بر جدول آماري شمارة دو عنوان مي تركي و فارسي در اين سه گويشور وجود دارد؛ در
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 = MR،69/265= 30/295رتيب تبه(قادير فركانس پايه در زبان فارسيم 5و  3، 2كه در سه گويشور زن 
MR84/277و =MR (بيشتر از زبان تركي)94/285ترتيب به =MR،22/246 =MR16/221و =MR (
  .است

  تحليل آماري مربوط به گويشوران مرد -2- 3
، از مدل آماري پارامتريك 1براي بررسي مقادير فركانس پايه در دو زبان مورد بررسي، براي گويشور مرد 

t استفاده شده است؛ علت استفاده از اين مدل آماري اين بوده است كه توزيع مقادير  1تهدو گروه همبس
فركانس پايه در زبان فارسي  2عبارت ديگر ميانةبه(ه در هر دو زبان متقارن بوده استفركانس پاي

)31/148 =Md( ميانگين فركانس پايه در اين زبان، در دامنة اطمينان)و همچنين) 96/152- 14/142 
، در دامنة اطمينان ميانگين فركانس پايه در اين زبان )Md= 12/161(يانة فركانس پايه در زبان تركيم
  .شودبا توجه به اين طرح آماري جدول آماري شمارة سه ارائه مي). قرار دارد)8/159-78/163(

  

  ميانگين  زبان  گويشور
انحراف 

  معيار
  tميزان   دامنه

-سطح معني

  داري

1  
  17/406  92/55  55/147  فارسي

231/5  001/0  
  82/114  51/20  76/161  تركي

) يفارس -يترك( رزبانيرمتغيتاث :دو گروه همبسته tيِآمار جدول- 3جدول
  .1در گويشور مردF0 ( ( هيپا رفركانسيبرمقاد

  
توان همبسته، مي tدر مدل آماري ) =t 23/5(بدست آمده t، با توجه به ميزان 1در گويشور مرد 

اين  بنابر. دار بوده استمعني α=01/0و  99/0لحاظ آماري در سطح اطمينان  به tود كه مقدار عنوان نم
- تفاوت معناداري بين ميانگين فركانس پايه در دو زبان فارسي و تركي در اين گويشور وجود دارد؛ در

در زبان  فركانس پايه شود كه مقاديرشمارة سه عنوان مي نتيجه با تاكيد بر جدول آماري
  .است) µ=55/147(بيشتر از زبان فارسي ) µ=76/161(تركي

از مدل  5و  4، 3، 2براي بررسي مقادير فركانس پايه در دو زبان مورد بررسي براي گويشوران مرد 
آماري مقدماتي ناپارامتريك ويلكاكسون استفاده شده است؛ علت استفاده از اين مدل آماري اين بوده 

به عبارت ديگر ميانه (كي از دو گروه نامتقارن بوده استادير فركانس پايه حداقل در ياست كه توزيع مق
مقادير فركانس پايه در حداقل يكي از دو زبان مورد بررسي در دامنه اطمينان ميانگين فركانس پايه قرار 

 .شودبا توجه به اين طرح آماري، جدول آماري شمارة چهارارائه مي). نداشته است
  

                                                      
1- Paired-sample t Test 
2- median  
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  تعداد  هاميانگين رتبه  هامجموع رتبه  زبان  گويشور
درجه 
  آزادي

 zميزان 
-سطح معني

  داري

2  
  22/292  70133  فارسي

604  602  946/4  05/0  
  28/309  112577  تركي

3  
  24/256  53810  فارسي

600  598  555/8  001/0  
  33/324  126490  تركي

4  
  41/278  74614  فارسي

576  574  121/2  001/0  
  28/297  91562  تركي

5  
  29/225  37624  فارسي

547  545  09/10  001/0  
  41/295  112254  تركي

 رفركانسيبرمقاد) يفارس -يترك( رزبانيرمتغيتاث :لكاكسونيو يآمار جدول - 4جدول
  .5و  4، 3، 2گويشوران مرد  از كيدرهر) F0( هيپا

 باتوجه به ميزان  5و  4، 3، 2در چهار گويشور مردz فارسي- تركي(ست آمده در زمينة اثر زبان ه دب (
توان عنوان نمود كه براي اين مي) =09/10zو  =z= ،55/8z= ،12/2z 94/4(هبر مقادير فركانس پاي
و  99/0و  99/0، 99/0، 95/0ترتيب در سطوح اطمينان  لحاظ آماري به به zچهار گويشور مقدار 

05/0=α ،01/0=α ،01/0=α  01/0و=α بنابراين تفاوت معناداري بين ميانگين رتبه. بوده است دارمعني -
نتيجه با تاكيد بر جدول  هاي فركانس پايه در دو زبان تركي و فارسي در اين چهار گويشور وجود دارد؛ در

مقادير فركانس پايه در زبان  5و 4، 3، 2هر چهار گويشور مرد  شود كه درعنوان مي ،آماري شمارة چهار
بيشتر از زبان فارسي ) MR=41/295و MR،33/324 =MR،28/297 =MR= 28/309ب ترتيبه(تركي

  .است) MR= 29/225و MR ،24/256 =MR،41/278 =MR= 22/292ترتيب به(
همراه سن و  دست آمده از مقايسة بين زبان افراد دوزبانه، بههاي آماري، نتايج بهبا توجه به بررسي

شود در همانطور كه مشاهده مي. شوددر جدول شمارة پنج ارائه مي ترتحصيالت آنها براي مقايسة راحت
گروه  است در حاليكه درن تركي بيشتر از زبان فارسي گروه مردان، فركانس پاية همة گويشوران در زبا

زبان تركي داراي فركانس پاية بيشتر و در نيمي ديگر ) 6و  4، 1گويشوران (زنان، در نيمي از گويشوران
  .زبان فارسي داراي فركانس پاية بيشتري بوده است) 5و  3، 2 گويشوران(

  
  تحصيالت  بيشتر F0زبان داراي   سن  گويشور  جنسيت

  زن

  كارداني  تركي  48  1
  ديپلم  فارسي  50  2
  دانشجوي دكتري  فارسي  30  3
  دانشجوي دكتري  تركي  44  4
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  كارشناسي  فارسي  34  5
  كارشناسي  تركي  22  6

  مرد

  پلمدي  تركي  26  1
  كارشناسي ارشد  تركي  41  2
  كارداني  تركي  37  3
  دانشجوي دكتري  تركي  29  4
  كارشناسي  تركي  45  5

فركانس پاية  و  زبان داراي هاي اجتماعيتوزيع گويشوران برحسب ويژگي - 5جدول
  .آنهااز كيهربيشتر در 

  گيريبحث و نتيجه -4
گويشور  6اعم از (مي گويشوران دوزبانه مورد بررسيكر شد، در تماهمانطور كه در بخش تحليل آماري ذ

يك  عبارتي زيروبمي صدا در هر داري ميان مقادير فركانس پايه يا بهتفاوت معني) ر مردگويشو 5زن و 
توجه به اين موضوع،  اين با بنابر. فارسي در كدگرداني وجود دارد -زبانِ اين افراد دوزبانة تركي دو از

يك از  دار ميان فركانس پاية هرل و دوم اين پژوهش مبني بر وجود تفاوت معنيپاسخ به دو سوال او
مثبت است؛ به عبارتي ديگر افراد دوزبانه هنگام كدگرداني به زبان  ها در افراد دوزبانه در كدگردانيزبان

توان از را ميبنابراين فركانس پايه . كنندداري در مقادير فركانس پاية خود ايجاد ميديگر تغييرات معني
به عبارتي ديگر گويشوران دوزبانه از . تواند تغيير كندجمله متغيرهايي در نظر گرفت كه در كدگرداني مي
  . جوينداي دال بر كدگرداني بهره ميپارامتر فركانس پايه يا زيروبمي صدا به عنوان نشانه

سوال ها در افراد دوزبانه ك از زباني دار ميان فركانس پاية هرتوجه به وجود اين تفاوت معني حال با
. شودمطرح ميسوم اين پژوهش مبني بر بررسي اثر عامل جنسيت بر زبانِ داراي فركانس پاية بيشتر 

دهد كه به طور كلي همانطور كه در بخش تحليل آماري گفته شد، بررسي آماري اين پژوهش نشان مي
رسي، هشت نفر داراي فركانس پاية بيشتر در زبان و بدون توجه به جنسيت، از يازده گويشور مورد بر

در گروه مردان، هر پنج گويشور مورد . اندس پاية بيشتر در زبان فارسيتركي و پنج نفر داراي فركان
اين در حالي است كه از شش گويشور زن، سه  .اندنس پاية بيشتر در زبان تركيبررسي، داراي فركا

فركانس پاية بيشتر در زبان تركي در زبان فارسي و سه گويشور داراي گويشور داراي فركانس پاية بيشتر 
 بيشتردر گروه مردان صددرصد و در گروه زنان پنجاه درصد در زبان تركي فركانس پاية اين  بنابر. است
اين در پاسخ به سوال سوم اين بررسي بايد گفت در زنان نيمي از افراد فركانس پاية بيشتر در  ؛ بنابراست

مرد در همة گويشوران فركانس پاية و دارند ن تركي و نيمي ديگر فركانس پاية بيشتر در زبان فارسي زبا
ي فركانس پاية ااين ميان زنان و مردان دوزبانه با درنظرگرفتن زبانِ دار بنابر. است بيشتر در زبان تركي

نس پايه در زبان تركي شود به اين صورت كه مردان تمايل به افزايش فركابيشتر تفاوت مشاهده مي
  . دهنددارند درحاليكه زنان به نسبت برابر فركانس پاية يكي از دو زبان فارسي و تركي را افزايش مي
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  :در پاسخ به سوال چهارم اين نوشته، يعني تبيين اين مشاهده بايد به نكات زير توجه نمود
و احساسات فرد رابطه ) F0(ير فركانس پايهورند كه ميان مقادنكتة اول اينكه اساساً پژوهشگران بر اين با

وضعيت حاوي اطالعاتي دربارة ) F0(باور است كه مقادير فركانس پايه بر اين) 1964(1وجود دارد؛ كرامر
- اشاره مي) 1354: 1983(و ديگران 3استريتر). 410: 2009، 2بوالتوف(احساسي و شخصيت گوينده است

) 715: 1979(و ديگران  5اِّپل. شودمي) F0(افزايش فركانس پايه باعث 4طوركلي برانگيختگي به د كهنكن
و  6همچنين كراوس. شودزا باعث افزايش فركانس پايه ميهاي استرسد كه وضعيتنكننيز تصريح مي

خوشحالي هاي احساسي شديد مانند عصبانيت، ترس و وضعيت كنند كهبيان مي) 273: 2006(7پاردو
دهندة برانگيختگي فيزيولوژيكي مربوط به اين شوند كه نشانمي) F0(باعث افزايش فركانس پايه

، ممكن است 8كند كه بسته به سطح هيجاناشاره مي) 17: 1999(هويزينگرعالوه فونبه. ها استوضعيت
  .شودبه عبارت ديگر هرچه هيجان بيشتر باشد، صدا زيرترمي: است سطح زيروبميِ صدا افزايش يابد

هاي متفاوتي نسبت به دهند كه افراد دوزبانه ديدگاهها نشان ميه برخي بررسينكتة دوم اين است ك
كند كه كودكان دوزبانه، با هريك از دو بيان مي)  3: 2001( 9ستوكبايلي. هاي خود دارندهريك از زبان

نند، با كهاي اجتماعي شركت ميكنند، در انواع متفاوتي از موقيعتزبان تعامالت متفاوتي را تجربه مي
هاي متفاوتي نسبت به شوند و ممكن است گرايشهاي متفاوتي براي تحصيالت رسمي مواجه ميفرصت

عبارت ديگر افراد همين مسئله در مورد بزرگساالن نيز مطرح است؛ به. ها داشته باشندهريك از زبان
هاي خود داشته اندوزبانه بزرگسال نيز ممكن است ديدگاه و احساس متفاوتي نسبت به هريك از زب

 .عنوان زبان معيار تلقي شودها بهويژه زماني كه در يك كشور چندزبانه فقط يكي از زبانه باشند ب

ها اشاره ها به اين تفاوتبسياري از بررسي .نكتة سوم مربوط به تفاوت زبان در زنان و مردان است
كند و ده با وجود زبان زنان مطرح مياي در رابطه نظريه) 1975(10كنند؛ براي مثال رابين ليكافمي

هاي جديد كه بررسيكند كه تصريح مي) 162: 1387(مدرسي. شمردمشخصه را براي زبان زنان برمي
اند كه ميان اي علمي نشان دادهشيوهانجام رسيده، بههاي لباو در شهر نيويورك بهدنبال پژوهشبه

هاي موجود توان بخشي از گوناگونياين مي ارد و بنابرهايي وجود دجنسيت و رفتارهاي زباني همبستگي
اشاره ) 196: 1996(11هادسون. نسيت گويندگان آن زبان توضيح داددر زبان يك جامعه را بر اساس ج

                                                      
1- Kramer, E. 
2- Bulatov, D 
3- Streeter, L. A. 
4- arousal 
5- Apple, W. 
6- Krauss, R. M. 
7- Pardo, S. 
8- excitement  
9- Bialystokm, E. 
10- Lakoff, R. 
11- Hudson, R. A 
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اي براي كنند و علت اين موضوع اين است كه زنان به عنوان شيوهكند زنان از زبان معتبر استفاده ميمي
علت اصلي وجود تفاوت زباني . سازندبان معتبر را جايگزين شغلي معتبر ميكسب جايگاهي اجتماعي، ز

). 162: 1387مدرسي، (متفاوت اين دو گروه در جامعه استميان مردان و زنان، نقش و موقعيت اجتماعي 
هاي اجتماعي است حاصل نابرابري، هاي زباني ميان مردان و زناناعتقاد رابين ليكاف وجود تفاوت به
هاي زباني معتبر خود، نسبت به دهند كه زنان نسبت به ويژگيعالوه مطالعات نشان مي به). نهما(

تري كارانهاين رفتارزباني محافظه برند و بنابركار ميمردان حساسيت بيشتري دارند و آنها را بيشتر به
: همان(دهندشان ميكاري كمتري نهاي غيرمعتبر محافظهكارگيري صورتدرحاليكه مردان در به دارند
هاي زباني معيار، توان مطرح كرد زنان به گونهطوركلي و به عنوان گرايش عمومي مي اين به بنابر). 170

هاي زباني غيرمعيار تمايل دليل معتبر بودن آن، گرايش بيشتري دارند درحاليكه مردان به گونه به
  . دهندبيشتري نشان مي

هاي سو مردان به دليل گرايش به گونهآيد كه از يكينطور به نظر ميتوجه به نكاتي كه ذكر شد ا با
-در اينجا با توجه به اينكه زبان فارسي زبان رسمي كشور است، زبان تركي زبان غيرمعيار به(غيرمعيار

- مي تر نسبت به زبان فارسيبه عنوان زباني بااعتبار پايين)زبان تركي(به زبان مادري خود) آيدحساب مي
كنند و از اينرو فركانس پاية آنها در ند و احساسات و هيجان بيشتري نسبت به اين زبان احساس مينگر

عبارت ديگر  ي مقادير بيشتري است و يا بهاعنوان زباني معيار، دارزبان تركي نسبت به زبان فارسي به
گونه يا زبان معيار گرايش طوركلي به  اين درحالي است كه زنان به. صداي آنها در زبان تركي زيرتر است

مقايسه با  ديگر، زنان، در و هيجان بيشتري دارند؛ به عبارت دارند و نسبت به زبان معيار احساس عالقه
 رو به كاهش نسبت به زبان مادريِ خود احساسات كمتر و مردان، به دليل قدرت و جايگاه زبان فارسي،

ية زبان معيار نسبت به زبان غيرمعيار داراي فركانس پااين زنان در مقايسه با مردان، در  بنابر .دارند
در زبان فارسي  يصداي زيرتر به عبارت ديگر درصد بيشتري از زنان، در مقايسه با مردان، ؛اندبيشتري

- بررسي كنند دراشاره مي) 22: 1983( 2و يول 1كه همانطور كه براون نكتة حائز اهميت آن است. دارند
هاي مختلف زبان را ؛ آنها بر اين باورند كه جنبه4هابود و نه قاعده3هابال شرحِ نظمهاي زباني بايد به دن

توجه به اين نكته ضروري است كه  با توجه به اين موضوع،. بايد با توجه به بسامد وقوعشان بررسي نمود
قانون صورت  تفاوت مطرح شده ميان زنان و مردان در اين نوشته به صورت يك گرايش است و نه به

  .قطعي
ديگري كه در اين بررسي حاصل شد، كه البته با توجه به حجم نمونة اندك بايد با احتياط از  نتيجه

آن است كه ميان متغيرهاي سن و تحصيالت گويشور و زبانِ داراي فركانس پاية بيشتر،  آن سخن گفت،
دامنة سني افراد از  ه مردان،در گرو دهدهمانطور كه جدول شمارة پنج نشان مي. اي مشاهده نشدرابطه

                                                      
1- Brown, G. 
2- Yule, G. 
3- regularities  
4- rules  



  57.../بررسي آكوستيكي فركانس پايه در زنان و مردان

  

فاوت در وجود ت سال و دامنة تحصيالت افراد از ديپلم تا دانشجوي دكتري است ولي با 45سال تا  29
 ؛ بنابردارندمردان مورد بررسي مقادير فركانس پاية بيشتر در زبان تركي  سن و ميزان تحصيالت، همه

-ادير فركانس پايه همبستگي و ارتباطي نشان نمياين در اين بررسي دو پارامتر سن و تحصيالت با مق

  .دهند
ز ا ،6و  5و همچنين دو گويشورِ زنِ  4و  3توجه به پارامتر تحصيالت، دو گويشورِ زنِ  همچنين با

) اندگروه اول دانشجوي دكتري و گروه دوم داراي مدرك كارشناسي(يك سطح تحصيالت برخوردارند
اين  6و  4پايه در زبان فارسي بيشتر است در حاليكه در دو گويشور ، فركانس 5و  3ولي در دو گويشور 

دو داراي مقادير فركانس پاية بيشتر  كه هر 6و  4عالوه دو گويشور  به .پارامتر در زبان تركي بيشتر است
اين در  ؛ بنابر)ساله است22ساله و دومي  44اولي (اي دارند، تفاوت سنيِ قابل مالحظهانددر زبان تركي

سو و بيشتر بودن فركانس پايه در يكي از دو زبانِ اين بررسي ميان دو پارامتر سن و تحصيالت از يك
  .شوداي مشاهده نميمورد بررسي از سوي ديگر، همبستگي و رابطه
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