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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی آکوستیکی خطای جانشینی واجها درکودکان میپردازد .این خطا زمانی روی میدهد که شنونده احساس
میکند کودک ،واجی را جایگزین واج دیگر کرده است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی ماهیت واج جایگزینشده و تمایز آن از
خطای تولید میباشد .برای انجام این تحقیق دادههای مشکوک به جانشینی از  93کودک بین  1و  3سال شامل  23دختر و  23پسر
در فضای آکوستیکی ضبط و سپس با استفاده از نرمافزار پرات تفکیک ،حذف سکوت و حذف خشه گردید .نتایج تحلیلهای
آزمایشگاهی روی این آواها بر اساس مطالعه طیف نگاشت و موج صوتی ،مقایسه کلیدهای آکوستیکی مستخرج از طیف آوایی و
کمّیسازی این کلیدها به عنوان ضرایب  MFCو محاسبه درصد تشابه ضرایب بهنجار ثابت کرد که آوای تولیدشده بیش از 31
درصدِ ویژگیهای آکوستیکی واج مورد نظر کودک را دارد .به عبارت دیگر خطای تولید واج در گفتار کودکان روی نداده
است ،بلکه دریافت آوای جانشین یا نامفهوم در گوش شنونده ،یک خطای شنیداری ،نتیجه خنثیشدگی برخی مشخصههای آواییِ
آوای تولیدشده است .این نتایج میتواند در ارائه نظریههای زبانآموزی کودک و رفع مشکالت گفتاری آنها مفید باشد.
کلیدواژهها :خطای تولید ،خطای جانشینی واج ،ویژگیهای آکوستیکی ،خنثیشدگی ،گفتار کودکان
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.1مقدمه
توانایی برقراری ارتباط یکی از مهمترین خصوصیات انسانهاست .ارتباط انسانی برای یادگیری ،کارکردن و تعامل
اجتماعی ضروری است .نوع گفتار با کیفیت زندگی رابطه مستقیم دارد ،از اینرو ارتباطِ آسیبدیده میتواند تمام جنبه-
های زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد و موقعیت اجتماعی ،عاطفی ،تحصیلی و حتی شغلی وی را به خطر اندازد .به
هرحال ،از آنجا که مراحل زبانآموزی و واجآگاهی ( )phoneme awarenessدر انسان بهتدریج تکمیل میشود،
اشتباه در فراگویی برخی آواها توسط کودکان پدیدهای طبیعی و آشنا است .اکثر این خطاها بدون آموزش یا طی مراحل
اصالحی خاص رفع میشوند و جزئی از مراحل طبیعی کالمآموزی کودک است .بهطور کلی ،تولید صداهای گفتاری به
هماهنگی ماهیچههایی از جمله ماهیچههای مربوط به عمل تنفس ،زبان ،نرمکام و ماهیچههای نگهدارندهی تارهای صوتی
نیاز دارد ،ساختار اندام گفتاری از قبیل اندازهی دهان ،شکل دندانها و سختکام و نرمکام نیز در تولید صداها نقش
دارند .مشکل در هر کدام از این موارد منجر به ایجاد خلل در تولید صداها میشود ،که با رشد کودکان رفع شده و
مشکالت گفتاری بهجز در موارد محدود و خاص از بین میروند.
خطاهای کالمی در گفتار کودکان از آن جهت حائز اهمیتاند که معیار مهمی برای رشد آوایی آنها ،و ابزار تجربی
مناسبی برای بررسی نظریههای زبانشناسی و رشد زبان به شمار میروند .این خطاها از اواسط قرن بیستم در تحقیقات
آموزش زبانی مورد بررسی قرار گرفت (یاکوبسن 2363 ،و ولتن )2341 ،و از آن زمان نظر بسیاری را در حوزههای
روانشناسی ،زبانشناسی و گفتار درمانی به خود جلب کرده است .آنتونی و همکاران ( )1115در تحقیقات آزمایشگاهی
به این نتیجه رسیدهاند که بچهها توانایی تشخیص واجها را دارند ،طبق یافتههای این تحقیق بچهها زمانی که شروع به
گفتار میکنند ،واجهای زبان مادری را به خوبی از هم بازمیشناسند .ریچسمیر ( )1121دلیل وقوع خطاهای جانشینی را
با وجود توانایی تشخیص واج ،به عدم توانایی کودک در کنترل زبان و شکل دادن به لبها مرتبط میداند ،وی در
تحقیقات عملی و آزمایشگاهی روی کودکان فرانسوی زبانی که در حال فراگیری زبان دوم ،عموماً انگلیسی بودند،
وجود خطای جانشینی را به شدت تکذیب کرده و میگوید کودک زبان و اندام گفتاری را به قصد تولید آوای مورد نظر
حرکت می دهد ولی به دلیل عدم توانایی در کنترل نفس و اندام گفتاری ،خللی در تولید کامل آوا روی میدهد و همین
باعث میشود آوایی که به گوش میرسد همان آوای مورد نظر نبوده و به اصطالح درست نباشد .هدف او بررسی نظریه-
های آموزش زبان دوم در کودکان بوده است و بنابراین آزمودنیهای پژوهش او کودکان زبانآموز بودند و تأکید او
روی مطالعه ویژگیهای آکوستیکی واجهایی بود که کودک مجبور بود در زبان دوم آنها را تلفظ کند .این واجها
عمدتاً در زبان مادری وجود نداشت یا با ساخت هجایی متفاوتی ظاهر میشد .از آنجاییکه هدف این پژوهش تعیین
هویت آوای تولیدشده نبود ،ویژگیهای آکوستیکی آوای تولیدشده مورد ارزیابی کمّی قرار نگرفت.
اختالالت تولیدی بیش از هر نوع عارضه گفتاری وقت و توجه آسیبشناسان گفتار را نیز به خود مشغول میکند.
طبق آمار منتشره در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران ( ،)2933خطاهای تولید تقریباً  31درصد موارد اختالالت گفتاری
را در گفتار کودکان تشکیل میدهد .خطای تولید از اختالل در تولید همخوان و واکه ناشی میشود و معموالً اختالل در
تولید همخوان شایعتر از واکه است .خطاهای تولید در گفتار کودکان بر اساس نوعشناسی به چند دسته تقسیم میشوند:
خطای حذف که در آن کودک آوایی را حذف میکند بدون آنکه آوای دیگری را به جای آن تولید کند ،مثل تولید
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«اَشَف» به جای «اَشرف»؛ خطای کیفی که در آن کودک آوایی نامفهوم و غیرقابل تشخیص را به جای واج اصلی تولید
میکند ،مثل تولید آواهای سرزبانی در فارسی؛ خطای اضافه که یک صدا را بین آواهای یک واژه تولید میکند ،مثل
«آشپخزخونه» به جای «آشپزخونه» و خطای جانشینی که در آن کودک یک یا چند صدا از یک کلمه را با صدا یا صدا-

های متفاوتی تولید میکند ،مثل «جیر» به جای «شیر».
الگوی خطا در فراگویی همخوانها عمدتاً جانشینی است .باور بر این است که کودکان در خطای جانشینی ،یک واج
استاندارد را به غلط جانشین واجِ هدف میکنند .پژوهش حاضر با بررسی ویژگیهای آکوستیکی موارد مشکوک به
جانشینی در واحدهای زنجیری ،به دنبال بررسی این فرضیه است که کودکان واجها را جانشین نمیکنند بلکه دریافت
آوای جانشین یا نامفهوم در گوش شنونده ،یک خطای شنیداری نتیجه خنثیشدگیِ ( )neutralizationبرخی
مشخصههای آواییِ صدای تولید شده است .برای اثبات فرضیهی تحقیق تنها به شنیدههای افراد بالغ در واکاوی و تجزیه و
تحلیل خطای جانشینی اعتماد نشده است؛ زیرا گوش افراد قادر به تشخیص برخی تفاوتهای آوایی نیست ،به عنوان
مثال ،طبق تحلیلهای آواشناسی (کار ) 2339 ،ویژگیهای آوایی واجهای مجاور گاهی بر یکدیگر تأثیر میگذارند و یا
برخی از ویژگیهای آوایی واج به هر دلیلی تغییر میکند و در مواردی این تأثیرات ،تفاوتهای آوایی فاحشی به همراه
دارد ،اما کیفیت این تفاوتها در گوش افراد بالغ زیاد نیست و آنها قادر به تشخیص تغییرات ناشی از همپوشانی واجهای
مجاور نیستند .از اینرو تحقیق حاضر تالش کرده است موارد جانشینی را با استناد به آزمایشها و تحلیلهای آکوستیکی
بررسی کند.
بررسی و تشخیص مناسب این خطا ها عالوه بر اهمیتی که در مطالعات مربوط به رشد فیزیولوژیکی کودک و ارائهی
نظریههای زبانآموزی دارد ،در مراحل درمان کودکان مبتال به مشکالت گفتاری نیز می تواند مفید باشد و از آنجایی که
عمده مطالعات مربوط به خطاهای گفتاری کودکان در ایران به معرفی و دستهبندی این خطاها و چگونگی تشخیص و
درمان آنها محدود میشود ،ضروری است که مطالعات آکوستیکی با هدف معرفی کامل ویژگیهای این دسته از خطاها
انجام گیرد .پژوهش حاضر که به ترتیب زیر سازماندهی شده تالش کرده است به این مهم بپردازد :روش تحقیق در بخش
بعدی معرفی شده است ،پس از واکاوی خطاهای جانشینی در گفتار آزمودنیها ،این خطاها در  5دستهی پربسامدِ
واکدارکردن ابتدای واژه ،بیواک کردن انتهای واژه ،انسدادسازی ،پیشآوری و جانشینی نیمواکهها دستهبندی ،و هر
مورد با ذکر مثال در بخش  9بررسی شده است ،بخش  4تحلیلهای مربوط به دادههای مقاله را جمعبندی کرده و باالخره
یافتهها و نتایج پژوهش و همینطور پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در بخش  5گنجانده شده است.
 .2روش تحقیق
ابتدا بر اساس اطالعات فراهم آمده از مراکز گفتاردرمانی و مربیان مهد کودک ،پربسامدترین صداهایی که در معرض
جانشینی بودند شناسایی شدند و فهرستی از کلمات شامل این صداها تهیه شد .این کلمات به گونهای انتخاب شدند که
آواهای مشکوک به جانشینی در ابتدا ،وسط و پایان هجا واقع شوند .اعضای نمونه آماری مورد بررسی ،از میان دختران و
پسران بین  1تا  3سال از چندین مهد کودک به روش تصادفی ساده برگزیده شدند .به منظور اطمینان از اینکه سهم
انتخاب هر عضو نمونه از سایرین بیشتر یا کمتر نباشد ،تعدادی عدد تصادفی انتخاب و از شمارهی فهرست نام و نام
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خانوادگی کودکان در کالسهای مهد ،اعضای نمونه مشخص شدند .اندازه نمونه  93نفر ( 23دختر و  23پسر) در نظر
گرفته شد .برای افزایش سرعت ضبط صدا و ایجاد محیطی خالی از اضطراب و از آنجا که تمام کودکان قادر به خواندن
نبودند ،عکسهایی از حیوانات و اشیا تهیه شد که بچهها با نگاه کردن به آنها کلمات را تلفظ میکردند .صداها در فضای
آکوستیکی و در جوی آرام و بدون استرس به صورت استریو و با نرخ نمونهبرداری  44211هرتز و وضوح  26بیت در
محیط نرمافزار پرات ضبط شد .با استفاده از همین نرمافزار آواها تفکیک ،و سکوت و خشه آنها حذف شد ،سپس
سیگنالهای صوتی آواها به نمودهای قابل رؤیت ،موجهای صوتی و طیفنگاشتها تبدیل شد.
برای تحلیل دادهها و محاسبه میزان تشابه آکوستیکی آواهای تولیدشده ،از دیرباز استخراج ویژگیهای واکداری و
بیواکی ،طیف نوفه و توان انرژی به عنوان کلیدهای بازشناسی در روشهای مختلف شناسایی گفتار و سخنگو با حجم
محدود دادهها با درصد موفقیت باال به کار رفته است .این کلیدها از طیفنگاشت آواها بهدست میآید .برای استخراج
این کلیدها ،بعد از تفکیک آواها با استفاده از نرمافزار پرات ،از پنجره همینگ ) (hammingکه یکی از متداولترین
صافیها در بازشناسی گفتار و شناسایی گوینده است استفاده شد .مدل لگاریتمی که برای اینکار در نظر گرفته شد،
فوریه ( )Fourierو صافیها با پهنای باریک بوده است .در مرحله بعدی این کلیدها به عنوان ضرایب کپسترال در مقیاس
مل )MFCC( 2برای  15میلیثانیه از بازه زمانی سیگنال صدا ،کمّی شد" .اساس کار  MFCCبر مبنای نمودارهای
طیفنگاشتی قلههای انرژی است و در آن از شیوه آماری و الگوریتمی ریاضیاتی برای کمّیکردن شباهتها و تفاوت-
های موجود در طیفنگاشت صوتی استفاده میشود" (نامور فرگی و همکاران )2931 ،ضرایب کپسترال از پرکاربردترین
شیوههای مورد استفاده در بازشناسی خودکار گفتار و گوینده است و در پژوهشهای گفتاری و صوتی بسیاری در سراسر
جهان مورد استفاده قرار گرفته است (فکری2932 ،؛ عبادیثانی2931 ،؛ حدایقی2931 ،؛ فزونبال2933 ،؛ کاویانی،
2936؛ امجدی2933 ،؛ وانگ2333 ،؛ کرچف2333 ،؛ هیک 1111 ،و کامبل  .)1116در نهایت ،به منظور محاسبه درصد
تشابه دو آوا ،مجموع فاصله اقلیدسی بین تکتک ضرایب بهنجار ) (normakizedآنها محاسبه و در مقیاس درصد
تعریف شد.
دلیل خاص برای استفاده از  MFCCدر بین دیگر روشها در این پژوهش ،سهولت استفاده و تنظیم این روشِ کمّی-
سازی مشخصههای آوایی است ،این روش برای تحلیل دادههای متنوع ،بدون تغییر در اعتبار نتایج ،با پیچیدگی کمتر قابل
استفاده است .از  MFCCعالوه بر پژوهشهای مهندسی در مطالعات زبانی و آواشناسی نیز استفاده شده است ،به عنوان
مثال در پژوهشی که در گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی انجام شد (نامور فرگی و همکاران ،)2931 ،از همین روش
برای تحلیل دادهها در بازشناسی حقوقی استفاده شد.

- Mel Frequency Cepstral Coefficient
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 .9تحلیل دادهها
موارد جانشینیِ ضبطشده از گفتار کودکان پس از چندین بار شنیدن و تأیید نگارندگان ،مادر کودک و مربی مهد ،به
عنوان دادههای موثق در تحقیق استفاده شد .هیچ کدام از شنوندگان بالغ با توانایی کامل شنیداری ،آوای مورد نظر را به
صورت رسا و درست در گفتار کودک درک نکردند .دریافت آنها آوایی شبیه به آوای مورد نظر در آن بافت یا آوایی
نامفهوم بود .از آنجا که قضاوت شنونده درباره تولید گوینده ،به دلیل عدم توانایی تشخیص برخی تفاوتهای آوایی،
معتبر نیست (کار ،)2339 ،از بررسی آکوستیکی و استخراج مشخصههای آوایی برای بازشناسی هویت آواها استفاده شد.
قابل ذکر است که آواهای مشکوک به جانشینی با آواهای درست و رسایی که همان آزمودنی یا آزمودنی همسن و هم-
جنس او در زمان و مکان واحد در بافتهایی با عناصر زنجیری و زبرزنجیری مشابه تولید کرده مقایسه شده است تا تأثیر
بافت در تشابه یا عدم تشابه آکوستیکی به حداقل برسد.
برای سهولت بررسی ،موارد جانشینی به  5دسته تقسیم شد :انسدادسازی ،بیواک کردن انتهای واژه ،واکدار کردن
ابتدای واژه ،پیششدگی واج ،و جانشینی نیمواکهها .این دستهبندی در مطالعات مربوط به خطای جانشینی در گفتار
کودکان معتبر است (ریچسمیر .2)1121 ،در بخشهای زیر هر کدام از این موارد جانشینی را با ذکر مثال شرح میدهیم.
 1 – 3واکدارکردن ابتدای واژه
یکییی از مییوارد جانشییینی کییه کودکییان زیییر  3سییال و بییه ویییژه کمتییر از  5سییال در گفتییار دارنیید تبییدیل آوای بیییواک
آغییازین بییه آوای واکییدار اسییت .اییین مییوارد را میییتییوان در تلفییظ کلمییاتی مثییل «خرگییوش» و «شیییر» بییه صییورت
«دردوش» و «جییییر» یافیییت .اسیییتام

( )2333واکیییدار کیییردن ابتیییدای واژه در گفتیییار کودکیییان را رونیییدی طبیعیییی

ارزیییابی کییرده کییه در جریییان رشیید کییودک و تقویییت عضییالت و انییدام گفتییاری رفییع میییشییود .در اییین بخییش بییا
استفاده از تحلیلهای آکوستیکی هویت آوای تولیدشده یکی از آزمودنیها را بررسی میکنیم.
دختییربچییهای  9سییاله در ابتییدای واژه «خرگییوش» بییه جییای واج بیییواک  //آوایییی تولییید میییکنیید کییه در گییوش
شیینونده ،واج واکییدار  /d/دریافییت میییشییود .1هییدف مییا از بررسییی نمونییه مییذکور اییین اسییت کییه مشییخص شییود آیییا
کییودک واقع یاً واج دیگییری را جانشییین کییرده اسییت و یییا آوای تولیییدشییده تنهییا واجگونییهای از واج اصییلی اسییت کییه
برخییی از ویژگیییهییای آن دسییتخوش تغییییر شییده و در گییوش شیینونده بییالغ  /d/دریافییت میییشییود .ابتییدا آوای تولییید-
شییده در ابتییدای واژهی «خرگییوش» بییا اسییتفاده از نییرمافییزار پییرات تفکیییک و تصییویر مییوج صییوتی آن بییا دو واج /d/
و  //کییه در بافییتهییای دیگییر بییا تشییابه عناصییر زنجیییری و زبییرزنجیییری ،توسییط همییین کییودک درسییت تولییید شییده
بود مقایسه شد.

 ریچسمیر و همکارانش ( )1121موارد جانشینی در گفتار کودکان را به  5دستهی انسداد سازی ،بیواک کردن آخر کلمه ،واکدار کردن اول کلمه،پیششدگی واج و لغزشیسازی تقسیم کردند .در دادههای این تحقیق با موارد لغزشیسازی – تولید اوای لغزشی  /w/به جای آوای روان  /r/و  /l/مواجه
نشدیم .دادههای پژوهش حاضر نشان داد کودکان فارسی زبان بهطور کلی با تلفظ نیمواکهها مشکل دارند.
 همان طور که در مقدمه اشاره شد ،گفته کودکان پس از چندین بار شنیدن توسط چندین شنونده بالغ با توانایی کامل شنیداری ،به عنوان آوای دریافتشدهدر این پژوهش استفاده شد.
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شکل  )2تصاویر الف ،ب و ج بهترتیب موج صوتی و طیفنگاشت آوایی که آزمودنی به جای  /d/تولید کرده است ،آوای  ،/d/و آوای //
را نشان میدهند.

تصییویر (الییف) در شییکل بییاال ،مییوج صییوتی و طی یفنگاش یت واج  /d/را نشییان میییدهیید کییه توسییط اییین کییودک
در کلمییه «خرگییوش» بییه جییای  //تولییید شییده اسییت .تصییاویر (ب) و (ج) بییه ترتیییب مربییوط بییه آوای  /d/و //
است که همیین کیودک در بافیتهیای دیگیر تولیید کیرده اسیت .تولیید درسیت ایین آواهیا توسیط کیودک در بافیت-
هییایی بییا عناصییر زنجیییری و زبییرزنجیییری مشییابه ،و بازشناسییی اییین آواهییا در گفتییار دیگییران نشییاندهنییدهی توانییایی
کامل کودک در تشخیص و تولید این واجها است که با واجآگاهی کودک هماهنگ است.
محاسییبه درصیید تشییابه نشییان داد کییه تشییابه بییین آوای تولیییدشییده و تظییاهر آوایییی واجهییای  /d/و  //بییه ترتیییب
برابییر بییا  31/1122و  35/9692درصیید اسییت و اییین بییرای هییر دو واج تشییابه بییاالیی اسییت .گییرچییه محاسییبات نشییان
میدهند آوای تولیید شیده بیه  //نزدییک تیر اسیت امیا ایین اخیتالف بیه انیدازهای بیزر

نیسیت ( 9/941درصید) کیه

بتییوان آوای تولیییدشییده را  //دانسییت .تشییابه بییاالی آوای تولیییدشییده بییه تظییاهر آکوسییتیکی دو آوای انفجییاری،
دنیییدانی /لثیییوی و واکیییدار  /d/و آوای سایشیییی میییالزی بییییواک  //را مییییتیییوان بیییه ایییین صیییورت توضیییی داد:
کییودک چیییزی را تولییید میییکنیید کییه درک میییکنیید و از آنجییا کییه کییودک در سیین تولییید گفتییار واجهییای زبییان
مییادری را بییه خییوبی میییشناسیید ،سییعی خواهیید کییرد آوای درسییت را تولییید نماییید بییه عبییارت دیگییر کییودک زبییان و
دهییان خییود را بییه قصیید تولییید آوای درسییت حرکییت میییدهیید امییا بییه دلیییل عییدم توانییایی کییودک در کنتییرل انییدام
گفتییاری و عییدم کنتییرل نفییس و در نتیجییه عییدم توانییایی در حفییظ وضییعیت مییالز نمیییتوانیید سییایش کییافی را تولییید
نمایید .از اییین رو برخییی مشخصییههییای آوایییی خنثییی شییده و در نهایییت منجییر بییه تولییید آوایییی میییشییود کییه مشخصییه-
هییای هییر دو آوا را دارد .اییین آوای تولییید شییده آوایییی متفییاوت از آوای پیییشبینییی شییده ( )//در آن بافییت نیسییت،
بلکییه واجگونییه آن آوا اسییت کییه برخییی مشخصییههییای آوایییی آن خنثییی شییده اسییت .بنییابراین آوای تولیدشییده بییا
اخییتالف حییدود  9درصیید بییه هییر دو آوا شییبیه اسییت و بییه همییین دلیییل گوینییده تصییور میییکنیید آوای درسییت را تولییید
کرده و شنونده تصور دریافت آوای دیگری را دارد.
تمایییل کییودک بییه تولییید واج پیییشکییامیِ  /d/بییه جییای واج پییسکییامیِ  //بییا نظریییهی ترتیییب یییادگیری تولییید
صییداهییا در کییودک نیییز قابییل توضییی اسییت" .طبییق اییین نظریییه کودکییان صییامتهییایی را زودتییر تولییید میییکننیید کییه
محییل تولییید آنهییا قابییل دیییدن و تشییخیص اسییت ،بنییابراین پیییشکییامیهییا را کییه بییا حرکییت لییبهییا تولییید میییشییوند،
سییریعتییر از واجهییای پییسکییامی کییه محییل تولییید آنهییا بییرای کودکییان قابییل دیییدن نیسییت ،یییاد گرفتییه و تولییید مییی-
کنند" (استرینبر

و شارینی)2339 :4،
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در ایین مثیال ،میییزان تشیابه آوای تولیییدشیده بییا دیگیر واجهییا نییز میورد بررسییی قیرار گرفییت تیا مشییخص شیود آیییا
شییباهت مییورد نظییر مجییدداً تأیییید میییشییود یییا خیییر .بییه اییین منظییور دو واج  /t/و  /h/بییرای مقایسییه میییزان شییباهت بییه
واج تولیییدشییده انتخییاب شییدند .از آنجییا کییه اییین دو واج بییه ترتیییب بییه طبقییات آوایییی  /d/و  //تعلییق دارنیید و از نظییر
ویژگییهییای آوایییی بییه آنهیا شییبیهترنیید ،تشییابه آنهیا بییه واج تولیییدی کییودک محتمیلتییر بییه نظییر مییرسیید .امییا بعیید از
تفکیییک اییین واجهییا از گفتییار کییودک ،کمّیییسییازی و محاسییبه فاصییله اقلیدسییی بییین ضییرایب کپسییترال آنهییا ،احتمییال
تشییابه آوایییی آنهییا بییه آوای تولییید شییده بییه طییور کامییل رد شیید .میییزان تشییابه آکوسییتیکی واجهییای  /t/و  /h/بییه آوای
تولیییدی کییودک بییه ترتیییب  43/1142و  15/3312درصیید انییدازهگیییری شیید کییه تشییابه بییاالیی بییرای تأیییید هویییت
واج نیست.
در مثیییال دیگیییری دختیییری  9سیییال و  2ماهیییه ،در واژه «پرنیییده» /b/ ،را جانشیییین  /p/کیییرد .درصییید تشیییابه
آکوسییتیکی آوای تولیییدی بییه ترتیییب بییه  /b/و  33/1542 /p/و  33/4126محاسییبه شیید .از آنجییا کییه تقابییل آوایییی
اییین دو آوا ،فقییط در زمییان شییروع واکییداری اسییت ،و همییانطییور کییه در پییژوهش نییوربخش ،بیییجنخییان و رحمییانی
( )2933نیییز آمییده اسییت ،دریافییت نییادرسییت آواهییای واکییدار و بیییواکِ انفجییاری و پیشییکامی بییه جییای یکییدیگر در
اکثییر شیینوندگان طبیعییی اسییت ،از اییین رو مییوارد متفییاوت دیگییری نیییز بییرای اطمینییان بررسییی شیید؛ دختییر  1سییال و 22
ماه یهای /h/ ،را در واژه «فیییل» بییه ج یای  //f/تولییید میییکنیید ،آوای تولییید شییده در اییین حالییت بییه ترتیییب  33/9941و
 33/1512درصیید ویژگیییهییای آکوسییتیکی  /f/و  /h/را دارد ،بییاالخره در مثییال دیگییری پسییر  9سییال و  3ماهییهای،
 /j/را در ابتییدای کلمییه «شیییر» جانشییین  /∫/میییکنیید ،شییباهت آوای تولیییدشییده بییه  33/1911 /j/و بییه 31/2311 /∫/
درصیید بییوده اسییت .در توضییی آواشناسیییِ پدیییدهی اخیییر ،اییین حقیقییت را باییید در نظییر داشییت کییه "کودکییان در
واقییع آنچییه را کییه میییشیینوند و درک میییکننیید ،تولییید میییکننیید" (کیییپارسییکی و مییین ،)43 :2333 ،کییودک در
ابتییدای کلمییه «شیییر» /∫/ ،شیینیده و بییه قصیید تولییید همییین آوا زبییان و انییدام گفتییاری را حرکییت داده اسییت ،امییا "از
آنجییا کییه فشییار درون دهییانی در آغییاز تولییید گفتییار بییاال اسییت" (ریچسییمیر ،)6 :1121 ،اییین عییدم کنتییرل غیییرعمییدی
فشییار هییوا منجییر بییه حرکییت تییارهییای صییوتی و تولییید آوای واکییداری شییده کییه در گییوش شیینونده بییالغ  /j/دریافییت
میییشییود؛ اییین آوا در واقییع واجگونییه واکییدار  /∫/اسییت .بنییابراین خطییای جانشییینی روی نییداده و دریافییت آوای /j/
توسط شنونده بالغ ،تنها یک خطای شنیداری است.
تجزیییه و تحلیییل اییین دادههییا احتمییال خطییای جانشییینی در گفتییار کودکییان را در مییوارد واکییدار کییردن اول کلمییه
رد میکند .آنچه در این موارد روی میدهد ،خنثی شدگیِ برخی مشخصههای آوایی است.
2-3بیواک کردن انتهای واژه
بیواک کردن صامتهای پایانی کلمه یکی دیگر از پربسامدترین موارد جانشینی در گفتار کودکانی بود که تیازه شیروع
به حرفزدن کرده بودند .میتوان این پدیده را با توجه به فشار زیرچاکنایی که برای تولیید واکیداری الزم اسیت توضیی
داد .طبق تحقیقات ریچسمیر ( )1121جریان هوا در آغاز ادای کالم حداکثر فشار را دارد و هر چه به پایان کالم نزدییک-
تر میشویم از فشار هوا کاسته میشود ،بنابراین فشار هوای کمتری برای تولید واجهای رسای واکدار پایانی در دسیترس
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است اما این واجها به فشار زیرچاکنایی) (subglottalباالیی نیاز دارند .از طرف دیگر برای تولید واجهای انسیدادی ییا
سایشی ،فشار درون دهانی افزایش مییابد .این فشار درون دهانی در برابر فشار هوایی که از ششها میآید مقاومیت میی-
کند .در نتیجه فشار زیر چاکنایی باید باال باشد تا حرکت پیوسته و به سمت بیرون هوا در بین تیارهیای صیوتی ،واکداری
را حفظ کند (ریچسمیر .)9-4 :1121 ،رعایت این الیزام حتیی بیرای افیراد بیالغ نییز کیار سیختی اسیت .در تحقیقیاتی کیه
نوربخش و همکارانش ( )2933در زمینه درک زمان شروع واکداری 2در صامت هیای فارسیی انجیام دادنید بیه ایین نتیجیه
رسیدند که "افراد بالغ در بیشتر از  31درصد موارد ،کلماتی را که به سایشی ختم میشود بهطور کامل یا تا حدودی ،بیی-
واک میکنند" (نوربخش و همکاران .)231 :2933 ،با درنظر گرفتن این نتایج تعجبآور نیست که بچههیا نییز انسیدادی-
های پایان کلمه را بیواک نمایند .در حقیقت بیواکسازیِ آخر کلمه از جمله ویژگیهای طبیعیِ گفتار کودکیان اسیت.
کودکان از فشار زیرچاکنایی باالیی در ابتدای کلمه استفاده میکنند و به همین دلیل نمیتوانند فشار هوا را روی تیارهیای
صوتی تا تولید صامتهای واکدار پایان کلمه حفظ کنند .از ایینرو مییتیوان بییواک کیردن انتهیای واژه را بیه فقیدان
کنترل تنفس در کودکان مربوط دانست که باعث خنثیشدگی واکداری میشود.
بر اساس دادههای تحقیق حاضر بیشترِ موارد بیواک کردن انتهای کلمه در پایان کلمههای تک هجیایی کیه واج آخیر
آنها واکدار است اتفاق میافتد .این درحالی است که فشار بیشتری برای کلمات چنیدهجیایی الزم اسیت و ایینکیه چیرا
کودکان در تنظیم فشار مناسب زیرچاکنایی در تولید کلمات تکهجایی مشکل دارنید بیه بررسیی بیشیتری نییاز دارد کیه
موضوع پژوهش حاضر نیست .عالوه بر تعداد هجا ،شییوه تولیید واج واکیدار پاییانی نییز در بییواک کیردن آنهیا میوثر
شناخته شد .بیواک کردن آخر کلمه بیشتر روی واجهای انسدادی ،انسایشی ،و سایشی تأثیر گذاشیت و دلییل آن ممکین
است میزان انرژی باالی مورد نیاز برای حفظ سایش یا تولیید انفجیار در ایین واجهیا باشید کیه کمبیود انیرژی الزم بیرای
ارتعاش تارها را در پایان کلمه تشدید میکند .واجهای رسا از قبیل خیشومیها و لغزشیها به نیدرت در پاییان کلمیه بیی-
واک شدند .محل تولید آوا نیز تأثیرگذار بود؛ بچهها واج نرمکامی را بیشتر از لثوی و لبی بیواک میکردند ،به این دلییل
"انسدادیهای نرمکامی در پسکام ساخته میشوند ،بنابراین فضای کوچکتری بین آنها و تارهای صوتی به وجیود میی-
آید .حجم نسبتاً کمِ پشت نرمکام پایین میآید و باعث ساختِ سریعِ فشاری میشود که فشار روی تارهای صوتی ناشی از
هوای بازدم را خنثی میکند و منجر به تولید بیواکی میگردد" (ریچسمیر .)4 :1121 ،به این دلیل کودکان واجهای نرم-
کامی را غالباً بیواک میکنند .دادهها نشان داد لبیها کمتر بیواک میشیوند .عامیل دیگیر سین کودکیان بیود .بییواک
کردن آخر کلمه در گفتار کودکانی که تازه شروع به گفتار کرده بودند (در آسیتانه  1سیالگی) بیشیتر بیود بیهطیوری کیه
تعداد این نمونهها با افزایش سن کودکان کاهش مییافت.
با توجه به توضیحاتی که در باال برای بیواک کردن صامتهای پایان کلمه آمد ،اکنون ویژگییهیای آکوسیتیکی واج
 /f/را که یکی از آزمودنیهای پژوهش حاضر ،دختری  9سال و  1ماهه ،به جیای واج واکیدار  /v/در آخیر کلمیه «گیاو»
تولید کرده بود بررسی میکنیم تا احتمال خطای جانشینی آن مشخص شود .شکل موجی آوای تولیدشیده بیا شیکل میوج
دو واج  /f/و  /v/که همین کودک در بافتهایی با عناصر زنجیری و زبرزنجیری مشابه تولیید کیرده ،در شیکل  1مقایسیه
شده است.
1

)- voice onset time (VOT
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شکل  )1تصویر الف .موج صوتی آوای تولیدشده در پایان کلمه «گاو» و تصاویر ب .و ج .به ترتیب موج صوتی آواهای  /f/و /v/
را نشان میدهند.

تشییابه مییوج صییوتی آوای تولیییدشییده بییه شییکل مییوج هییر دو واج  /f/و  /v/در بافییت مشییابه قابییل مالحظییه اسییت.
محاسییبه درصیید تشییابه نیییز تشییابه آوای تولیییدشییده را بییه تظییاهر آکوسییتیکی دو واج  /f/و  /v/تأیییید میییکنیید .میییزان
تشییابه آوای تولیییدشییده بییه دو واج  /f/و  ،/v/بییه ترتیییب  31/2116و  36/1563درصیید اسییت .مجییدداً شییبیه آنچییه
در بخییش ( )2-9گفتییه شیید ،اییین تشییابه بییاال بییه تظییاهر آکوسییتیکی هییر دو واج  /v/و  /f/توضییی میییدهیید کییه چییرا بییا
آنکییه کییودک چیییزی را تولییید میییکنیید کییه میییشیینود ( ،)/v/امییا آوای تولیییدشییده در گییوش شیینونده  /f/درک مییی-
شییود .در واقییع کییودک واج  /v/را تولییید کییرده اسییت امییا بییه دلیییل نییاکییافی بییودن فشییار هییوای زیییرچاکنییایی ،مؤلفییه
واکییداری خنثییی شییده و واج حاصییل در گییوش شیینونده  /f/درک میییشییود .بییه هییر حییال آوای تولیییدشییده بییرخییالف
تشییخیص شیینونده  /f/نیسییت بلکییه ویژگیییهییای آکوسییتیکی آن بییه همییان انییدازه بییه  /f/شییبیه اسییت ک یه بییه  ./v/بییه
عبییارت دیگییر کییودک آوای  /f/را جانشییین  /v/نکییرده ،بلکییه تفییاوت اییین دو خنثییی شییده و تقابییل معنییایی آنهییا در
بافت از بین رفته است.
در مثییالی دیگییر پسییر  9سییالهای در واژه «اسییب» ،واج بیییواکِ  /p/را بییه جییای  /b/تولییید میییکنیید .شییکل (،)9
نمییودارهییای کییمّییِ آوای تولیییدی و آواهییای /b/و  /p/را کییه توسییط همییین کییودک در بافییتهییای دیگییر تلفییظ شییده
مقایسه کرده است.

شکل  )9مقایسه نمودارهای کمّی تظاهر آکوستیکی واجهای  /b/و  /p/و آوای تولیدی کودک

درصد تشابه آوای تولیدشده به  /p/و  /b/به ترتیب برابر با  33/9131و  31/3992است .این درصد باالی تشابه به هر
دو واج اصلی مجدداً ثابت میکند جانشینی واج در گفتار کودک روی نداده است.
 .3-3انسدادسازی
منظور از انسدادسازی تولید یک واج انسدادی به جای یک واج سایشی است .جایگزین کردن انسدادی به جای واجهیای
دیگر خصوصاً سایشیها از موارد جانشینی بود که در گفتار کودکانی که تازه شروع به گفتار میکنند مشیاهده شید .ایین
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جانشینی در کودکان  9و نیم سال و کوچکتر رایجتر بود و در ابتدا و انتهای کلمه بیا بسیامد یکسیانی ظیاهر مییشید .بیر
اساس دادههای این تحقیق اولویتی برای انسدادسازی در موقعیتهای مختلف کلمه وجود ندارد.
برای بررسی این موضوع که آیا کودکان واج انسدادی را جانشین سایشی میکنند و یا این ییک خطیای شینیداری در
گوش شنونده است ،ابتدا شکل موجی آوای تولیدشده با تظاهر آکوستیکی واجهای دریافتشده و پیشبینیشیده مقایسیه
شد .در این نمونه ،پسری  9ساله ،واج انسیدادی  //را بیه جیای واج سایشیی  //در کلمیه «خیرس» تولیید کیرده اسیت.
شکل( )4موج صوتی آوای حاصل را با تظاهر آکوستیکی دو واج  //و  //مقایسه کرده است

2

شکل  )4تصویر الف .موج صوتی آوای تولیدی در انتهای «خرس» و تصاویر ب .و ج .به ترتیب موج صوتی واجهای  //و .//

میزان تشابه آوای تولیدشده به دو تظاهر آکوستیکی دو واجِ درست ( )//و دریافتشده ( ،)//مقادیری باال و
نزدیک بههم است 33/3513 :و  35/5612به ترتیب معرف تشابه آوای تولیدشده به واجهای  //و  //است .برای
توضی این پدیده باید در نظر داشت که در "گفتار کودکان اساس کار سهولت حرکت اندام گفتاری است .در واقع
انسدادیها به دلیل سهولت تولید اولین آواهای تولیدی کودکان هستند" (استرینبر

و شارینی .)2339 ،این صداها با

انسداد کامل اندام گفتاری تلفظ میشوند و تولید آنها به تمرکز و دقت باالیی نیاز ندارد .تولید سایشیها از تولید
انسدادیها سختتر است" .برای تولید یک سایشی ،گوینده باید اندام گفتاری را به گونهای تنظیم نماید که جریان هوا از
میان فضای باریکی عبور کند تا حالت لولهای شکلی بهوجود آید( ".اگدن .)219 -213 :2339 ،مطمئناً کودکان در
مقایسه با بزرگساالن مهارت کمتری در استفاده از اندام گفتاری خود دارند و ایجاد یک شکاف میانی در زبان که مسیری
را برای عبور هوا به وجود آورد و یا حرکت زبان به گونهای که بتواند به پشت دندان ضربه بزند کار سختی است و با
مشکالتی در حرکت زبان و اندام گفتاری همراه است .نتیجه این حرکات ضعیف تولید یک آوای انسدادی به جای
سایشی یا انسایشی است .در واقع اندام گفتاری کودکان در حین تولید واج سایشی ممکن است بهطور کامل مسیر جریان
هوا را مسدود نمایند و بنابراین حالت انسداد بهوجود آید؛ به عنوان مثال در تولید واج  //انتهای زبان به طور کامل به
ناحیه نرمکامی میچسبد و منجر به تولید واج انسدادی  //در همین واجگاه میشود .اما این انسداد چیزی نیست که
کودک عمداً در مسیر عبور هوا ایجاد کرده باشد بلکه به صورت کامالً غیرارادی در مراحل تولید  //شکل گرفته و
مشخصه انسداد خنثیشده است ،از این رو آوای حاصل به یک اندازه به هر دو واج ( //و  )//شبیه است .چنین شباهتی

 نکته جالب توجه در گفتار کودکان طوالنی بودن آوای انسدادی واکدار در مقایسه با زوج بیواک آن بود و این درحالی است که طبق بررسیهاینگارندگان این پژوهش در گفتار بزرگساالن انسدادیهای بیواک طوالنیترند .بررسی دلیل این پدیده که در تمام نمونههای تحت آزمایش عمومیت داشت
در حوزه مطالعه این تحقیق نیست.
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بین آوای تولیدشده و دیگر آواها حتی آواهای حلقی از جمله  /k/و  /h/وجود ندارد (بهترتیب  91/3121و 23/6112
درصد).
به عنوان مثال دیگر ،همین آوای مشکوک به جانشینی را از گفتار یک دختر  1سال و  3ماهه در واژه «خرس» تفکیک
و سپس تجزیه و تحلیل کردیم؛ درصد تشابه آکوستیکی آن به تظاهر آکوستیکی واجهای  //و  //که آزمودنی در
بافتهای دیگر با عناصر زنجیری و زبرزنجیری مشابه درست تلفظ کرده بود ،به ترتیب  33/4692و  32/1322اندازهگیری
شد .مجدداً محاسبه میزان تشابه آوای تولیدشده به دیگر آواهای حلقی (درصد تشابه به  92/4392 /k/و به )23/3112 /h/
احتمال وجود شباهت مورد نظر را با آواهای دیگر رد کرد .شکل( )5این عدم تشابه را نشان میدهد.

شکل  )5نمودار آواهای کمّیشدهی  /h/و  /k/و آوای تولیدی دختر  1سال و  3ماه در ابتدای کلمه «خرس»

 .4-3پیششدگی
وقتی آوایی بیا انیدام گفتیاری جلیوتیر ییا بخیش جلیوتیر انیدام گفتیاری میورد نظیر در دهیان تولیید شیود ،پییششیدگی
اتفاق میافتید .پییششیدگی ممکین اسیت در نتیجیه نزدییک شیدن محیلهیای تولیید واجهیای مجیاور اتفیاق افتید .ایین
نزدیکسازی عموماً الگیوی آواییی را تیا حیدی بیه محیل تولیید یکیی از بخیشهیای کلمیه میثالً بیه صیامتهیای آغیازه
هجا یا صیامتهیای پایانیه هجیا نزدییک مییکنید .بیر اسیاس دادههیای ایین تحقییق ،واجهیای آغیازین بیشیتر از آواهیای
پایییانی واژه پیییششییدگی دارنیید .در تحقیییق حاضییر اییین مییوارد جانشییینی را در کودکییان بییزر تییر از  5سییال (بییین  5و
 3سییال) بییه نییدرت پیییدا کییردیم .در مثییال زیییر ویژگیییهییای آکوسییتیکی آوای  /d/کییه یییک دختییر بچییه  9سییال و 3
ماهه به جای  //در واژه «گاو» تولید کرده ،بررسی شده است .ابتدا تصویر موج صوتی آنها:

شکل  )6تصویر الف .موج صوتی آوای تولیدشده در ابتدای «گاو» و تصاویر ب .و ج .موج صوتی واجهای  //و /d/

درصد تشابه بین آوای تولیدشده و تظاهر آکوستیکی واجهای  //و  /d/که از بافتهایی بیا ویژگییهیای زنجییری و
زبرزنجیری مشابه جدا شده بود ،به ترتیب برابر با  34/1331و  33/4532است .این نشان مییدهید آوای تولییدشیده از نظیر
آکوستیکی به یک اندازه به تظاهر آکوستیکی واجهای  //و  /d/شبیه است و برخالف تصیور شینونده بیالغ واج  /d/بیه-
طور کامل جانشین نشده است.
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میتوان دلییل ایین اتفیاق را همیانطیور کیه در بیاال گفتیه شید -در نزدیکیی محیل تولیید آوا بیا صیامتهیای مجیاور
جسییتجو کییرد .بییه نظییر میییرسیید کنتییرل حرکییت زبییان در دهییان بییرای کییودک کییار سییختی باشیید ،بییه همییین دلیییل
کودک صدا را از نزدییک تیرین محیل بیه صیامت مجیاور تولیید مییکنید .در ایین مثیال محیل تولیید  //نسیبت بیه /d/
از محییل تولییید مصییوت  /a/و  /v/پایییانی دورتییر اسییت ،بنییابراین کییودک اییین آوا را از محییل نزدیییکتییر بییه صییامت
پایانی ،یعنیی از لیبهیا تولیید مییکنید .در ایینجیا مشخصیهای کیه دچیار خنثییشیدگی شیده اسیت محیل تولیید اسیت
(برخییی آزمییودنیهییا  //پایییانی در اییین کلمییه را بییا  /f/جانشییین میییکردنیید ،از آنجییایی کییه محییل تولییید  /f/و /v/
مشترک است ،این توضی همچنان معتبر است).
یکی دیگر از مواردی که میتوان آن را بیا توجیه بیه محیل تولیید شیرح داد و در جرییان جمیعآوری دادههیا در ایین
پژوهش زیاد با آن روبرو شدیم کوتاه شدن خوشههای صامت است .محل تولید ،بهتر از تحلیل واجشناسیی ،کوتیاه شیدن
خوشههای اول و پایان کلمه را شرح میدهد .بچهها در ادای خوشههای صامت ،واجها را به گونیهای تغیییر مییدهنید کیه
محل تولید آنها به هم نزدیک باشد "،این الگوها را هماهنگی صامتها مینامند و در گفتار بچهها در اکثر زبیانهیای دنییا
متداول است" (ریچسمیر .)112 :1121 ،به عنوان مثال در بین نمونههای این تحقیق ،دختر  9سالهای در اَدای اسیم «نفیسیه»،
صامتهای  /f/و  /s/را جابجا میکرد ،این جابجایی به سهولت و روانی تلفظ برمیگردد که با محیل تولییدِ صیامتهیا در
ارتباط است .افراد بالغ که در کنترل زبان مهارت کافی دارند اول واج لثوی  /n/را تولید میکنند ،سپس صامت  /f/را بیین
لب و دندانهای پیشین و در نهایت آوای لثوی  /s/را کمی جلوتر از محل تولید  /n/ادا مییکننید؛ یعنیی محیل تولیید سیه
آوا ،از لثوی ،لبها و مجدداً به لثوی تغییر میکند ،این حرکتِ رفت و برگشت و کنترل زبان برایِ بچهها مشیکل اسیت و
از آن اجتناب میکنند .از اینرو این صامتها را از قسمت لثوی تا لب و دندان به ترتیبِ محل تولیدِ آنها اَدا مییکننید و از
آنجاییکه محل تولید  /s/در کام در مقایسه با  /f/به محل تولید  /n/نزدیکتر است ،نتیجه صورت غریبِ «نسیفه» اسیت.
میتوان فرض کرد محل تولید واج به سمت محل تولید صامت مجاور حرکت کرده و صامتهای جدید ،جایی بین محل
تولید اصلی و محل تولید صامت مجاور تلفظ میشوند ،و در واقع محل تولید ،خنثیشده میشود .به هر حیال بررسییهیای
بیشتر به تجهیزات آزمایشگاهی برای ردیابی حرکت زبیان و مقایسیه طییف تیوان آواهیا نییاز دارد و از حیوزه مطالعیه ایین
پژوهش فراتر است .از اینرو چنین مواردی در دستههای جانشینی این پژوهش بررسی نشد.
.5-3جانشینی نیمواکهها
در این جانشیینی کیه از دیگیر میوارد جانشیینی راییجتیر اسیت ،ییک نییمواکیه بیا آوای دیگیری جانشیین مییشیود .ایین
جانشییینی یکییی از پییربسییامدتییرین و پایییدارتییرین خطییاهییای جانشییینی اسییت کییه گییاهی تییا بعیید از  3سییالگی در گفتییار
کودکییان ظییاهر میییشییود .نکتییه جالییب توجییه در مییورد اییین جانشییینی اییین اسییت کییه نیییمواکییه ،خصوص یاً  ،/j/در هییر
میوقعیتی کیه واقییع شیود ،بیرای کییودک قابیل تلفیظ نیسییت .در آزمیودنیهیای مییورد بررسیی در ایین تحقیییق بیه سییختی
کودکییانی را یییافتیم کییه نیییمواکییههییا را در برخییی بافییتهییا درسییت تلفییظ کنیید ،در حییالی کییه در دیگییر مییوارد
جانشییینی ،کودکییان در بافییتهییای متفییاوت بییه راحتییی قییادر بییه تولییید درسییت آوا بودنیید .در زیییر ویژگیییهییای
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آکوسییتیکی آوای  /l/را کییه از یییک پسییر  6/5سییاله بییه جییای  //در کلمییه «یوزپلنییگ» شیینیده میییشییود بررسییی مییی-
کنیم .شکل ( )3موج صوتی آوای تولیدشده را با واجهای  /l/و  2//مقایسه کرده است.

شکل  )3تصویر الف .موج صوتی آوای تولیدشده در ابتدای «یوزپلنگ» و تصاویر ب .و ج .به ترتیب موج صوتی واجهای  /l/و /j/

بعد از کمّیسازی کلیدهای آواییِ مستخرج از طیفنگاشتها ،درصد تشیابه آکوسیتیکی آوای تولییدشیده بیا تظیاهر
آکوستیکی واجهای  /l/و  //به ترتیب برابر با  33/5353و  35/3943گزارش شد.
جدول ( )2برخی دیگر از موارد ضبطشده از گفتار آزمودنیهای این تحقیق و نتایج تحلیل صوتی آنهیا را نشیان میی-
دهد:
جدول  :2مواردی از جانشینی نیمواکه در گفتار کودکان و نتایج تحلیل صوتی آنها
درصد تشابه به آوای

درصد تشابه به آوای

شنیدهشده

اصلی

کلمه

تولید کودک

مشخصات آزمودنی

33/1962

یکی

لکی

پسر  6سال و  3ماه

33/6524

رنگ

لنگ

دختر  4سال

36/16559

33/3211

چرا

چال

پسر  6سال و  1ماه

31/3116

33/1153

دارم

دالم

دختر  5سال و  1ماه

33/1442

33/3321

تشابه آکوستیکی باال بین آوای تولیدشده و تظیاهر آکوسیتیکی واج تحیت پییشبینیی ،جانشیینی کامیل آوا را در ایین
موارد نیز رد میکند .اگر کودک آواییی را بیه جیای آوای دیگیر تولیید کنید ،قطعی ًا آوای تولییدی او بایید ویژگییهیای
آکوستیکی آوای جانشینشده را داشته باشید ،ایین در حیالی اسیت کیه آوای تولییدی کیودک بیه ییک انیدازه بیه تظیاهر
آکوستیکی هر دو واج (تولیدشده و دریافتشده) شبیه است.
دلیل آواشناسی بروز چنین تولیداتی در گفتار کودکان با روند یادگیری زبیان قابیل توضیی اسیت :نییمواکیههیا جیزو
آخرین آواهایی هستند که کودک تلفظ آنها را یاد میگیرد (اسیترینبیر

و شیارینی .)2339 ،شیاید تیأخیر در تولیید و

تلفظ درست این آواها تا حدی مربوط به حرکت نامحسوس زبان در دهان باشد؛ کودکان واجیی را کیه چگیونگی تولیید
آنرا میبینند -مثل واجهای لبی -سریعتر یاد میگیرند .نیمواکهها با حرکت زبان در دهان بیدون تغیییر خاصیی در شیکل
لبها و دهان تولید میشوند که برای کودک قابل تمایز نیست .بهعیالوه واجهیای  //و  /r/ویژگییای بیرای شییوه تلفیظ
ندارند .هوای تولید شده در ششها بدون هیچ مانعی از دهان خارج مییشیود .ایین عیدم تخصییص انیدام گفتیاری و عیدم
وجود انسدادی در شیوه تولید  //و  /r/باعث میشود کودک شیوه و محل تولید این واجها را یاد نگیرد .ولی بیههیرحیال
 قابل ذک ر است که آزمودنی تحت مطالعه در این مثال قادر به تولید درست  //در هیچ بافتی نبود ،از این رو آوای  //از تولیدات آزمودنی دیگری باهمین جنس و سن که کلمه «یوزپلنگ» را در شرایط زمانی و مکانی مشابه تولید کرده بود ،برای بررسی تفکیک شد.
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کودک چیزی را تولید میکند که میشنود .در حقیقت وقتیی شینونده بیالغ  /l/را بیه جیای  //در «یوزپلنیگ» مییشینود،
کودک صورت نشانداری از  //را تولید کرده است که به دلیل متفاوت بودن محیل و شییوه تولیید واج اصیلی ( ،)//در
گوش شنونده به عنوان آوای جدید دریافت میشود .در اینجا باز هم عدم توانایی کودک در کنترل کامل انیدام گفتیاری
منجر به خنثیشدن برخی مشخصههای آوایی آوای مورد نظر شده است.
 .4بحث و بررسی
جدول ( )1شرح کوتاهی از  5خطای جانشینی فوق را که از  93آزمودنی این پژوهش به دست آمده ،خالصهبندی کرده است.
جدول  :1خالصه خطاهای جانشینی و ویژگیهای کلی آنها
نوع خطای جانشینی

شرح کلی

سن تحت تأثیر

محدودیتهای موقعیتی

دیگر ویژگیها

انسدادسازی

انسدادی و انسایشی ،انسدادی می-

عمدتاً  1تا  4سالهها

معموالً در آغاز کلمه اتفاق می-

بیشتر انسدادیها و

افتد

انسایشیها را تحت تأثیر

شوند.

قرار میدهد.

بیواک کردن آخر کلمه

مصوتهای واکدار آخر کلمه،

عمدتاً  1و  9سالهها

-

بیواک میشوند.

بیشتر از همه همخوانهای
گرفته را تحت تأثیر قرار
میدهد

واکدارکردن اول کلمه

مصوتهای اول کلمه واکدار

عمدتا  1و  9ساله ها

-

-

میشوند.

پیششدگی

نرم کامی و پس لثویها ،لثوی می

بیشتر از  1تا  4سالهها

شوند.

جانشینی نیمواکهها

آوای روان جانشین نیمواکهها
میشود.

معموال در آغاز کلمه اتفاق می

-

افتد.
خطای پایدار حتی تا  3سالگی

در هر موقعیتی در گفتار ظاهر

-

میشود.

در این تحقیق ،همانطور که قبالً بیان شد ،در شرح موارد جانشینی در گفتار کودکان تنها به شنیدههای افراد بالغ اکتفیا
نشده و از تحلیلهای آزمایشگاهی برای تعیین هویت آوای تولیدشده استفاده شیده اسیت .در تمیام میوارد تحیت بررسیی،
خطای شنیداری در گوش شنونده بالغ اتفاق افتاده بود .کودکان واقعاً آواهیا را جانشیین نمییکننید .آنهیا قیادر بیه تولیید و
تشخیص درست واجها هستند چون همین واجها را در بافت دیگری میتوانند بیدون جانشیینی تولیید کننید .عیدم توانیایی
کودک در کنترل زبان و اندام گفتاری منجر به تولید چنین آواهایی میشود .به همین دلیل به این تولیدات بیه عنیوان ییک
نقیصهی گفتاری نگاه نمیشود و مراحل طبیعی رشد و زبانآموزی کودک در نظر گرفته میشود .در میواردی کیه تولیید
صداهای زبانی به سختی انجام میگیرد و یا تولیدات درست با تاخیر همیراه اسیت ،در مراکیز گفتیار درمیانی ورزشهیا و
تمرینهای خاصی را در نظر میگیرند که به تقویت توانایی کنترل نفس و زبان در کودکان منجیر مییشیود؛ مثیل هیدایت
توپک به مقصدهای خاصی با فشار هوای بازدم.
بنابر یافته های این پژوهش آنچه شنوندگان بالغ در گفتار کودکان جانشینی تلقی میکنند تنها خنثیشدگی برخی
مؤلفههای آوایی است و جزو موارد جانشینی نیست ،و از آنجا که جانشینی از نظر نوعشناسی نوعی خطای تولید به شمار
میرود ،در نتیجه این دست تولیدات کودکان را نمیتوان جزو خطاهای تولید نیز به شمار آورد .به هرحال هنوز موارد
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دیگری نیز وجود دارد که نیاز به بررسیهای بیشتر دارد ،مثالً چرا کودک در یک کلمه ،واجی را خنثیشده تولید میکند
اما همان واج را به صورت منفرد یا در کلمهای دیگر درست ادا میکند؟ نکته جالبی که در این تحقیق به دست آمد
توانایی کودکان در تولید درستِ واجهای منفرد بود که در تمام آنها عمومیت داشت؛ به عنوان مثال در آموزش واژه
انگلیسی « »horseبه پسر بچه  1/5ساله (صرف نظر از درستی یا نادرستی روش آموزش) متوجه مشکل او در ادای واج
 /p/به جای  /h/در ابتدای این کلمه شدیم ،اما او واج  /h/را به خوبی به صورت منفرد تولید میکرد و فقط در ترکیب با
واجهای مجاور در این بافت خاص /p/ ،تولید میکرد .بنابراین بافت نقش اساسی در چگونگی تولیدات کودکان دارد.
تعداد هجاهای کلمه ،محل تولید آواهای پیاپی و تأثیر آوایی آواهای مجاور بر یکدیگر از عوامل تأثیرگذار بر توانایی
کودک برای تولید درست یا نادرست آواها است .به عنوان مثال دختربچه  3سالهای  /d/و  //را به صورت منفرد به
درستی و رسایی تولید میکرد ،اما قادر به تولید آنها در کنار دیگر آواها درکلمات «گنجشک» و «آژانس» نبود .در مثالی
دیگر ،پسربچهای چهار ساله در واژه «یکی» قادر به تولید  //نبود و  /l/را جایگزین آن میکرد ،اما  //را در «گر »
جانشین  /r/کرده و آن را به اشتباه« ،گیگ» اَدا میکرد ،همینطور  /h/را در« َاسما» جایگزین  /a/کرده ،در حالیکه /a/
را در «حمیده» به جای  /h/تولید میکرد.
بررسیهای بیشتر نشان داد ،کودکان بین آوای به اصطالح جانشینشده که خود تولید میکنند (مثل  /d/به جیای //
2

در تلفظ نادرست «خرگوش») و تظاهر آکوستیکی واج اصلی ( مثل  /d/در تلفظ درست« اردک») تمایز قائل میشیوند و
آنها را از هم تشخیص میدهند و اگر این واجهیا در گفتیار افیراد بیالغ عمیداً جیایگزین شیود ،بیه عنیوان آوای نیادرسیت
تشخیص داده و با نگاه کردن به گوینده ،خندیدن ،سؤال پرسیدن یا حتی اصیالحکیردن واژه و غییره بیه آن عکیسالعمیل
نشان میدهند .با آزمایش روی بچههای دختر و پسر  9تا  3ساله دریافتیم که آنها واژه «یکی» را «لکی» تلفظ میکننید ،امیا
وقتی فرد بالغی به جای «یکی»« ،لکی» میگوید ،آنها متوجه اشتباه او میشوند و به آن واکنش نشان میدهنید و ایین ثابیت
میکند کودکان واجها را در نتیجه تکامل واجآگاهی در سن گفتار ،به خوبی مییشناسیند و مییتواننید در بافیت آنهیا را
تشخیص دهند و چون برای تولید همان واجی که میشنوند ،اقدام میکنند و آوای تولیدشده خود را واج درست مفروض
میکنند ،تلفظ نادرست افراد بالغ را عجیب ارزیابی میکنند.
یافتههای این پژوهش را با درنظر گرفتن نظریات چامسکی نیز میتوان توضی داد .چامسکی میان توانش و کنش
تمایز قائل میشود ،تولید آواهایی با مشخصههای خنثیشده ،نتیجه توانش ناقص زبانی است .کودک خطاهای ناشی از
توانش را نمیتواند اصالح کند چون توانایی فیزیکی اندام گفتاری او محدود است اما کنش زبانی کودک قطعاً از توانش
او گستردهتر است .واجآگاهی یکی از جنبههای کنش است که در سن گفتار ( 1سالگی) کامل است (استرینبر

و

شارینی ،)2339 ،درحالی که برخی خطاهای به اصطالح جانشینی در پارهای از موارد تا  3یا  3سالگی پایدارند .با در نظر
گرفتن تمایز بین کنش و توانش ،و با توجه به توانایی کامل کودک در شناسایی واجها و از طرف دیگر فراگویی نا-
درست برخی آواها تا مدتها بعد از تکامل واجآگاهی ،میتوان چنین استنباط کرد که کودک واجی را جانشین نمیکند
 تحلیلهای این پژوهش نشان داد ،کودکان آواها را جانشین نمیکنند ،از اینرو در ادامه ،به جای آوای جانشین شده از "به اصطالح جانشینشده" استفادهشده است.
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بلکه تمام تالش خود را برای تولید درست و کامل آوای مورد نظر به عمل میآورد ،تالشی که در پایان به دلیل ضعف
کنترل دقیق اندام گفتاری منجر به تولید آواهایی با مشخصههای خنثیشده میشود .بنابراین عدم توانایی کودک در فرا-
گویی برخی آواهای مشکوک به جانشینی با خطای تولید تفاوت اساسی دارد .کودک خطاهای تولید از جمله جانشینیِ
کامل واج و همینطور اشتباهات مربوط به خستگی ،اضطراب ،لغزش ،فراموشی لحظهای یا برخی دالیل روانشناختی را
در گفتار (سهوی یا عمدی خود یا بزرگساالن) شناسایی و اصالح میکند ،اما نسبت به موارد به اصطالح جانشینی بی-
تفاوت است .این نشان میدهد کودک چنین مواردی را خطا در نظر نمیگیرد و بین آنچه تولید میکند و آنچه میشنود
تمایزی قائل نمیشود.
 .5نتیجهگیری و کارهای آینده
نتایج تحلیل و مطالعه دادههای حاصل از  93کودک ( 23دختر و  23پسر) بین  1تا  3ساله ،بر اساس مطالعه طیف نگاشت
و موج صوتی ،مقایسه نمودار آواهای دیجیتالشده و محاسبه درصد تشابه ضرایبِ بهنجار کپسترال آواها ،نشان داد آنچه
در گفتار کودکان جانشینی واج درنظر گرفته میشود در واقع نوعی خطای تولید ،یا همان جانشینی ،نیست .هدف
کودکان تولید واج مورد نظر است اما آوای تولید شده به دلیل عدم رشد اندام گفتاری دچار جابجایی محل تولید ،تغییر
شیوه تولید ،ایجاد انسداد یا تغییر مؤلفه واکداری شده و آوای حاصل برخی ویژگیهای آکوستیکی خود را از دست داده
و در گوش شنونده به عنوان آوای جدید یا نامفهوم درک شده است .اما در حقیقت در گفتار کودک جانشینی اتفاق
نیفتاده است و آوای تولیدشده بیشتر ویژگیهای آکوستیکی واج اصلی را دارد ،بنابراین درک آوای جانشینشده در
گوش شنونده یک خطای شنیداری است .این موارد جانشینی را با خنثیشدگی میتوان توضی داد .در خنثیشدگی یک
یا دو مشخصه آوایی صدای تولید شده (واکداری ،محل یا شیوه تولید) در بافت خنثی میشوند .آوای تولیدشده ویژگی-
های هر دو واج (تولیدشده و دریافتشده) را که در یک یا دو مؤلفه باقیمانده مشترک هستند دارا است .به همین دلیل
آوای تولیدشده ویژگیهای هر دو واج را داشته و گوینده و شنونده هر کدام تصور تولید و دریافت یکی از واجها را
دارند.
بنابراین در گفتار کودکان آن چه اتفاق می افتد نه جانشینی بلکه خنثیشدگی واجی است و در محل خنثیشده،
آوایی قرار می گیرد که ویژگیهای مشترک واج مورد نظر کودک و آنچه مخاطب میشنود را دارد .بنابراین ضمن
اینکه خصوصیات مشترک هر دو واج را دارد در عین حال به تنهایی هیچ کدام از آنها نیست.
نکته دیگر این که خطاهای به اصطالح جانشینی غالباً با کلمات خاص در گفتار کودکان همراه است که نشان میدهد
تداخلهای روانشناختی یا تداخل در تولید آواها نقش مهمی را در تعیین زمان و مکان خطاها ایفا میکنند .بررسی بافتی
که خنثیشدگی در آن روی میدهد موضوع این مقاله نبوده است .اما ممکن است نظریههای بنیادی یادگیری زبان و یا
مطالعات گفتار درمانی بتوانند به این سؤال پاسخ دهند که چرا الگوهای خطا در برخی کلمات مقاوماند و در برخی دیگر
به سرعت از بین میروند؟ در حقیقت کودک قصد تولید واج مورد نظر را دارد اما عدم توانایی او در کنترل زبان و اندام
گفتاری یا نفس منجر به تولید آوایی میشود که در گوش شنونده بالغ آوای جدیدی دریافت میگردد و از آنجا که
ویژگیهای آکوستیکی این آوای تولید شده به یک اندازه به آوای دریافت شده در گوش شنونده و واج اصلی شباهت
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دارد هم شنونده و هم کودک از صدای دریافتی و تولیدی مطمئن هستند .واکنش کودک به واجهایی که گوینده بالغ
عمداً جانشینشده ،تولید میکند ،نشان میدهد کودک آوای تولیدی خود را درست مفروض کرده است .از طرف دیگر
آواهای به اصطالح جانشینشده را در برخی بافتها بدون هیچ مشکلی تولید میکند .بنابراین کودکان توانایی تشخیص و
تولید تمام واجها را دارند و تنها به دلیل ناتوانایی در کنترل نفس و اندام گفتاری قادر به تولید درست آواها در ترکیب با
برخی واجها در بافت ،نیستند .شاید به همین دلیل کودکان با بزر تر شدن و یا تمرین و آموزش میتوانند این نقیصهها
را رفع نمایند.
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