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چکیده
در بيان روايت سخنگويان از يک واحد آگاهی به واحد آگاهی ديگر تفاوتهای نشانداری از خود نشان میدهند .ميزان تغيير در
فضای روايت (فضا ،زمان ،افراد و فعاليت پسزمينهای) منجر به تفاوت در ميزان مکث میشود .آنچه در پردازش مکث در روايت و
از ديدگاه شناختی قابلتأمل است ،يکی فرايند پردازش ذهنی است و ديگری تغيير جهان واقعی و ورود سخنگو به جهان داستان.
هدف از انجام اين پژوهش مقايسۀ شناختی پديدۀ مکث در دو گروه سنی مختلف و استخراج ويژگیهای هر کدام است .اين
پژوهش با شرکت چهل زن  61تا  33سال و چهل دختر  3ساله صورت گرفته است .از شرکتکنندگان خواسته شد تا فيلم بدون
کالم ششدقيقهای را که ديدهاند تعريف کنند 18 .روايت بيانشده ضبط و ثبت شد و سپس مورد تجزيه و تحليل توصيفی و آماری
قرار گرفت .بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش بين مدّت زمان هر روايت ،مدّت زمان مکثها ،مکثهای آغازی ،ميانی و مرزی
در دو گروه مورد آزمايش تفاوت معناداری مشاهده نشد .اما تفاوت سرعت گفتار در دو گروه معنادار است و زنان سرعت گفتار
باالتری نسبت به دختران دارند که نشاندهنده پردازشهای ذهنی سريعتر در بزرگساالن است .همينطور مشخص شد در هر دو
گروه مکث درون واحدهای آگاهی کمتر از مرزهای آگاهی اتّفاق میافتد؛ زيرا ذهن در هر واحد آگاهی متمرکزتر از زمانی است
که به سمت واحد آگاهی بعدی میرود.
كلیدواژهها :مکث ،پردازش ذهنی ،واحد آگاهی ،روايت زنان ،روايت دختران
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مقدمه
معموالً بهکرّات شاهد مکث در گفتار افراد مختلف و در موقعيّتهای متفاوت هستيم .شايد در ابتدا اين موارد بسيار
نامنظم به نظر برسند ،اما در حقيقت واحدهای کوتاهی که ميان دو مکث به چشم میخورند تقسيمبندیهايی منظم دارند.
اين تقسيمبندیها برای توليد و درک گفتار در مغز حتمی و گريزناپذير هستند .درواقع مکث نقش بسيار مهمی در امر
ارتباط دارد ،بهطوریکه در بسياری از موارد اگر گوينده در کالم خود مکث نکند ،شنونده نمیتواند کالم را درک کند.
حتی عدها ی بر اين اعتقادند که بعضی از عناصر زبرزنجيری ازجمله مکث از بخشهای اصلی زبان هستند (آرگاو و
همکاران ،)3882 ،بهطوریکه گفته میشود حدود  28تا  18درصد از گفتار عادی را سکوت تشکيل میدهد (اچسون،
 .)282 : 6912برخی معتقدند که معموالً بسامد مکث قبل عبارات طوالنیتر بيشتر است (شريبرگ ،)6331 ،درحالیکه
عدهای ديگر بسامد آن را در بيان موضوعات ناآشنا بيشتر میدانند (بورتفولد 3886 ،و مرلو و همکاران.)3882 ،
درهرصورت مکثها به شنونده سرنخی می دهند تا جمله را تقسيم کنند ،همچنين زمان الزم برای تحليل را نيز فراهم
میآورند .مکثها آشکارکننده پردازش ذهنی و دربرگيرنده واحدهايی از کالم هستند .معموالً ميانگين اين واحدهای
بينمکثی که چيف ( )6339 ،6318آنها را واحدهای زيروبمی مینامد ،بين  2 -68تکواژ است .اغلب واحد زيروبمی
با يک بند مطابق است .اين بدان معنی است که مغز گفتار را کلمه به کلمه طراحی نمیکند ،بلکه بهصورت واحدهای
منسجم دستوری اين کار را انجام میدهد .اغلب مکثها در مرزهای دستوری ظاهر میشوند و نه در ميان آنها (چيف،
 6318و )6339؛ يعنی معموالً گفته میشود «يک مرد /داشت گالبی میچيد ».و نه «يک /مرد /داشت /گالبی /میچيد.».
محققان مختلف با ديدگاههای متفاوت تقسيمبندیهای گوناگونی از انواع مکث انجام دادهاند که برآيند اين
تقسيمبندیها به اين شرح است:
 -1مکث همراه با سکوت که متداولترين نوع آن است.
 -2مکث همراه مکث پرکننده که خود دو گونه است .اصواتی مانند «ممم»« ،آآآآ» و از اين دست که جايگاه
مکث را پر میکنند (بورتفولد  ،)3886و يا واژههايی مانند «خب»« ،چيز»« ،چی ميگن؟»« ،اسمش و میدونی؟»
و از اين قبيل ،دو دسته مکث پرکنندهها را تشکيل میدهند .حتی ممکن است اين واژهها برای رساندن معنای
خاصی به کار نروند (گارمن.)663 :6338 ،
 -3مکث همراه با تکرار که خود چهار نوع دارد .تکرار واج ،تکواژ ،واژه و تکرار چند واژه (مک وينی.)6311 ،
برخی مکث را نوعی سکوت میدانند و در تفاوت اين دو گفته میشود سکوت طوالنیتر از مکث است .به عقيده
جانستون (« )3881جهانهايی که گفتمان را شکل میدهند و گفتمان به آنها شکل میدهد از حضور و غياب تشکيل
میشوند .سکوت يعنی هر چيزی که حضور ندارد( ».جانستون .)18 :3881 ،در تفاوت مکث و درنگ نيز گفته میشود
مکث زمان عدم فعاليت آوايی با ديرش مشخص در زنجير کالم است ،درحالیکه درنگ نوعی فاصله يا مرز بين دو واج
است (خطامی :6911 ،ذ).
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پديدۀ مکث از منظرهای مختلف قابلبررسی است .يکی از اين منظرها ديدگاه شناختی است .علوم شناختی از دهۀ
 6318ميالدی شروع شد و از دهه  6318به بعد ،تدريجاً گسترش يافت .تمرکز اصلی آن بر روی شناخت انسان از
بيرونیترين ساختار تا درونیترين اليههای بيولوژي کی بوده است تا مدلی را مطرح کند که با آن عوامل انسانی ،زبانی و
روانشناختی انسانها کشف شود (بجريک.)3869 ،
در اين پژوهش مکث دارای نقش شناختی در نظر گرفتهشده است و اين موضوع در بيان روايتهای شفاهی
موردبررسی قرارگرفته است .روايت عبارت است از عمل يا فرآيند نقل داستان (عظيمیفرد .)36 :6933 ،از ديدگاه
شناختی مکث در گفتار برای فکر کردن و برنامهريزی زبانی اتفاق میافتد ،از جمله سؤالهايی که مطرح میشود اين
است که برنامهريزی شناختی که بهصورت مکث نمود پيدا میکند ،بهطور پراکنده اتّفاق میافتد يا در نقاط مشخصی از
کالم است ،و اينکه آيا اين فرايند در کودکان و بزرگساالن يکسان است يا خير .ميزان استفاده از هرکدام از انواع مکث
(که در باال ذکر شد) نيز در افراد قابلتأمل است .سؤال ديگری که در اين پژوهش به دنبال پاسخ آن هستيم ،اين است
که آيا در بيان روايت توسط زنان و دختران ،مرز مکثها و واحدهای آگاهی با هم مطابقت دارند يا نه .همچنين بايد
مشخص شود چه مقدار از هر روايت به پديدۀ مکث اختصاص دارد .برای دستيابی به پرسشهای فوق در پژوهش حاضر
مکثهای موجود در کالم چهل زن  61تا  33سال و چهل دختر  3ساله مورد تحليل قرار گرفتهاند.
 .2پیشینه پژوهش
تحقيقات بر روی مکث را میتوان به دو دسته کلی مکثهای گفتاری و نوشتاری تقسيم کرد ،الزم به يادآوری استت کته
در هر دو صورت مکث نشاندهنده فرايندهای شناختی است و همانگونه که فولين ( )6331ذکر میکند ،اکثر مکثهتای
نوشتاری تحت تأثير مکثهای گفتاری هستند (فولين .)211 :6331 ،کنوز ( )3888مکثهای توليدشده در بيان شتفاهی را
به سه قسمت تقسيم میکند:
 -6فيزيولوژيکی :برای نفس کشيدن.
 -3شناختی :برای برنامهريزی زبانی.
 -9ارتباطی :برای اينکه به شنونده فرصت درک معنا داده شود.
که هيچکدام از اين موارد در محصول نهايی يک نوشته مشاهده نمیشود (کنوز.)3888 ،
تحقيقات هم زمان بر روی مکث در گفتار ،از پتژوهش گلتدمن  6در  6311ريشته گرفتت .آنهتا متیگوينتد تجزيته
مکثهای گفتاری ،پنجرهای بيرونی بر روی فرايندهای سازنده درونی انتخاب و سازماندهی فراهم میکند (متکوينتی و
اُسِر .)6311، 3همچنين بورتفولد 9و ديگران ( )3886بهطورکلی در انگليسی گفتاری ،نستبت  3/1درصتد را بترای مکتث
پرکنها در نظر میگيرند.
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ساير پژوهشهای انجامشده توسط پژوهشگران ايرانی و غير ايرانتی در حتوزۀ مکتث از منظرهتای ديگتری انجتامشتده
است .بونين و فايال ( )6331در پژوهش خود چند مؤلفه مؤثر بر مکث را ذکر میکنند ،ازجمله دانش زمينهای ،نوع متتن و
وضعيت روحی گوينده .آنها پديدۀ مکث را موضوعی فردی میدانند .پژوهش کنوز ( )3888نيتز تأييتدکننتدۀ ايتن ادعتا
است .رسنيک و التمنز ( )6312به بررسی پديدۀ مکث در ميان بيماران اسکيزوفرنی و افراد کمتوان ذهنی پرداختهانتد و بته
اين نتيجه رسيده اند که مکث در بيماران اسکيزوفرنی بيشتر از مکث در افتراد ديوانته استت؛ البتته ايتن زمتان بته مشتکالت
ارتباط کالمی چندان ربطی ندارد و اکثر افراد اسکيزوفرنی با آن مواجه هستند.
کرلی و استووارات ( )3881به بررسی پديدۀ مکث و معنی مکث پرکننده «اوم» ( )Umپرداختهاند و چنين نتيجهگيتری
کردهاند که درحالیکه سخنگويان به تداخل مکث در گفتار حساس هستند ،امتا شتاهدی مبنتی بتر کتاربرد عمتدی آن در
دسترس نيست و نمیتوان معنای خاصی برای مکث پرکنندهها در نظتر گرفتت .درحتالیکته کتالرک و تتری ( )3883بته
بررسی مکثهای پُر پرداختهاند و کاربرد آن را جستجو برای يافتن لغت ،تصميمگيری برای آنچته متیخواهنتد بگوينتد،
نوبتگيری يا واگذاری نوبت ذکر میکنند.
اُبتترين ( )3881بتته بررستتی پديتتدۀ مکتتث در ترجمتته و ويتترايش پرداختتته استتت .او ضتتمن ارا تۀ تصتتوير گستتتردهای از
پژوهشهای مربوط به مکث در ترجمه به اين نتيجه رسيده است که بسامد و طول مکث موضوعی است که به تفاوتهتای
فردی بازمیگردد و گرچه مکث تا حدودی میتواند فرايندهای شتناختی را متنعکس کنتد ،امتا پتژوهشهتا و روشهتای
ديگری برای ترسيم تصوير کاملتری از آن نياز است.
برخی پژوهشگران تکرار عناصر زبانی را هم گونهای از مکث يا بخشی از آن محسوب میکنند .هيلتتون ( )3881بيتان
میکند مکث سه مؤلفه دارد .شروع ،درنگ و تکرار .بلکمير و ميتتن ( )6336افتزايش تکترار را «توانتايی شتروع مجتدد
غيرارادی» مینامند .به اين معنا که اگر فرايندهای شناختی که منجر به طراحی آوايی میشتوند بتا توليتد گفتتار هماهنتگ
نباشند ،توليد طرح آوايی موجود دوباره شروع میشود و موجب میشود کلمه يا آن آوا بيش از يکبتار توليتد شتود .امّتا
به نظر نمیرسد که مکث پرکنندهها هم همين راهکار را داشته باشند؛ زيرا بعضی از آنها با سياستتهتای گفتتاری همتراه
هستند .اسکچر و همکاران ( )6336در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدهاند که بسامد مکث در متون علوم انسانی بيشتتر از
متون علوم طبيعی است و دليل آن را اين مسئله میدانند که انتختابهتای زبتانی کمتتری در علتوم وجتود دارد و ستخنگو
کمتر دچار ترديد میشود.
عرفانيان و همکاران ( )6939مکث را يکی از عناصتر زبرزنجتيری میدانند که نقتتشهايی هم به ستود گوينده و هم به
ستتود شتنونده دارد .به اينصورت که مکث گتتفتار را برای شتنونده قابلفهم میکند و به نفتس گرفتن دوبتاره گتتوينده
و ساير اعمال فيزيکی وی کمک میکند .همچنين مکث معموالً در برنامه ريزی آنچته قترار استت گفتته شتود بته کمتک
سخنگو میآيند که گاهی اين برنامهريزی شامل پيدا کردن يک واژه است و گاهی پيدا کردن يتک گتروهواژه يتا جملته.
خطامی ( )6911به اين نتيجه رسيده است که بيشترين و طوالنیترين مکثها در زبان خودجوش رخ میدهد و مکثهتای
تهی در مرز ادامه موضوع ظاهر میشوند ،در کل کوتاهترند و اطالعات جديدی در مورد موضوع قبتل بيتان متیکننتد .در
پژوهش طاهرلو ( )6913سه گونه گفتاری از دو سبک رسمی و غيررسمی مدنظر است .دادهها بتر استاس نترمافتزار پترت
تحليلشدهاند و انواع مکث ،ديرش و جايگاه مکثهای ساده ،پرشده و تنفسی تعيينشدهاند .بر اساس نتتايج ايتن پتژوهش
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معلوم شد که ميزان وقوع مکثهای درنگی در سبک رسمی بيش از سبک محاورهای است و بهطور کتل مکتث در ميتان
مردان بيشتر از زنان مشاهده شد .عالوه بر موضوعات ذکر شده ،رحمتيان و همکاران ( )3862به بررستی پديتدۀ مکتث در
فرانسه آموزان فارسیزبان پرداختهاند.
در باال حوزههای گسترده و متنوع بررسی پديدۀ مکث معرفی شدند و از بيان پژوهشهای مربوط به سکوت و ترميم
در گفتار به علت کم بودن فضا صرفنظر شد .پژوهش حاضر به بررسی اين پديده در بيان روايتهای شفاهی پرداخته
است و مکثهای موجود در بيان روايت را از منظر شناختی مورد تحليل قرار داده است ،کاری که جای آن در آثار
ذکرشده خالی است.
 .3روش پژوهش
اکثر آثاری که به پديدۀ مکث پرداختهاند ساختار خرد آن را در نظر گرفتهاند ،از جمله مکان و طول هر مکث .برخی از
آثار هم ساختار کالن مکث را در نظر گرفتهاند؛ يعنی فرايند برنامهريزی شناختی آن (باترورث .)6311 ،در اين پژوهش
هر دو ساختار مکث و رابطه آنها با هم مورد بررسی قرار میگيرد .شرکتکنندگان ،روش جمعآوری دادهها و روش
پژوهش در ادامه ذکرشده است.
 .1-3شركتكنندگان
برای انتخاب ردۀ سنی شرکتکنندگان اين پژوهش از شاخص سنی برمن و اسلوبين ( )6332استفاده شده است .آنها
براساس معيارهای متفاوتی و با تحقيقات گستردهای سه بازه سنی مختلف برای انجام پژوهشهای زبانی درنظر گرفتهاند.
برای سالهای پيش از دبستان بازۀ سنی  9تا  1سال ،برای دوران مدرسه سن  3سالگی و برای بزرگساالن بازۀ سنی  61تا
 28سال را معرفی کردهاند .پژوهش حاضر محدود به دو ردۀ سنی دبستان و بزرگسال شده است .اما برای محدود کردن
ردۀ سنی بزرگساالن و يکدستتر بودن دادههای جمعآوریشده ،سن شرکتکنندههای بزرگسال  61تا  33در نظر
گرفته شد .همچنين برای کنترل متغير جنسيت ،تنها زنان و دختران مورد بررسی قرار گرفتهاند .در نهايت در اين پژوهش
زنان بين  61تا  33سال که همگی دانشجوی دورۀ کارشناسی بودند و دختران  3ساله که همگی دانشآموز کالس سوم
دبستان بودند ،شرکت داشتند .نمونهگيری به شيوۀ خوشهای چندمرحلهای انجام گرفت .به اينصورت که در ابتدا
خوشههای بزرگ تر انتخاب شدند و سپس از هر خوشه افراد به صورت تصادفی انتخاب شدند .برای کودکان از هر ناحيه
آموزش و پرورش يک مدرسه دخترانه انتخاب شد ،سپس از هر مدرسه يک کالس سوم ابتدايی مشخص شد و بعد از
ميان دانشآموزان هر کالس  1نفر به صورت تصادفی از روی ليست اسامی انتخاب شدند .در انتخاب بزرگساالن هم ابتدا
دانشکدههای مختلف دانشگاه فردوسی مشهد مشخص شدند .سپس از هر دانشکده  1دانشجو در پژوهش شرکت کردند.
بومی زبان فارسی و مقيم مشهد بودن ،تکزبانه بودن ،قرار داشتن در بازۀ سنی مورد نظر و دانشجوی مقطع کارشناسی
بودن از معيارهای انتخاب نمونه در نظر گرفته شد.
 .2-3روش جمعآوری دادهها
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در ابتدا برای شرکتکنندگان در اين پژوهش ،يک فيلم بدون کالم  1دقيقهای جهانی ،با عنوان «فيلم گالبی» نشان داده
شد .در اين فيلم شاهد جمعآوری گالبی تو سط باغبانی هستيم که در آن پسری يک سبد ميوه را میدزدد و اتّفاقاتی که
در ادامه میافتد داستان فيلم را رقم میزند .در اين فيلم بهجز صداهای طبيعی مانند صدای حيوانات و باد کالمی شنيده
نمیشود و شرکتکنندگان تجربۀ بدون کالمی را که ديدهاند روايت میکنند .قبل از نمايش فيلم به شرکتکنندگان
گفته میشد که قرار است فيلمی را ببينند و پس از آن ،آنچه را که ديدهاند را برای پژوهشگر تعريف کنند .فيلم
بهوسيله يک دستگاه تبلت  1اينچی پايهدار نشان دادهشد .بالفاصله بعد از آن از شرکتکنندگان خواسته شد فيلم را
تعريف کنند .در مدّت زمانی که شرکتکننده روايت را بيان میکرد ،پژوهشگر ساکت بود و فقط به شرکتکننده
گوش میداد .صدای آن ها با استفاده از همان دستگاه ضبط گرديد تا حواس شرکت کننده به ضبط صدا منحرف نشود،
هرچند شرکتکنندگان از ابتدا میدانستند صدای آنها ضبط خواهد شد و مشکلی از اين بابت نداشتند .مکان مصاحبه در
هر  18مورد ،محيط آموزشی خود شرکتکنندگان بود؛ يعنی کالسهای مدرسه و کالسهای دانشکدههای افراد
شرکتکننده در پژوهش .از دادههای بزگساالن يک روايت قابل استفاده نبود .زيرا شرکتکننده بعد از بيان چند کلمه
اذعان کرد حواسش به فيلم نبوده و چيز زيادی يادش نيست و از ادامه بيان روايت خودداری کرد که فرد ديگری
جايگزين وی شد .در نهايت دادههای ضبط شده به همان صورت محاورهای پيادهسازی شدند.
برای پيادهسازی دادهها از نشانههای بهکاررفته در چيف ( )6318استفاده شد .برای مکثهای کمتر از يک ثانيه از يک
خط تيره و برای مکثهای يک ثانيهای و باالتر از آن ،ميزان مکث داخل پرانتز ذکر شد .پايان عبارت ناتمام ،ويرگول و
پايان عبارت تمامشده نقطه گذاشته شد .برای کشش در کلمات از دونقطه استفاده شده است .عالمت اختصاری «ک»
برای کودکان و «ب» برای بزرگساالن در نظر گرفتهشده است و شمارههای بهکار رفته کنار اين دو عالمت کد
شرکتکنندهها است .شمارههای  6تا  28به کودکان و شمارههای  26تا  18به بزرگساالن اختصاص دارند.
 .3-3روش تحلیل دادهها
آنچه در اين پژوهش تحت عنوان مکث در نظر گرفته شده است ،مکثهايی است که بدون استفاده از نرمافزارهای
آوايی قابلشنيدن و درک هستند تا بزرگترين وقفه در کالم که شايد سايرين آن را معادل سکوت در نظر بگيرند.
عالوهبراين ساير انواع مکث که در بخش مقدّمه ذکر شد نيز مورد بررسی قرار گرفتند.
همانگونه که میدانيم گفتار خودکار در يک جريان پيوسته و يکدست قرار ندارد ،بلکه مجموعهای از واحدهای
منسجم است .هليدی ( )6311اين واحدهای منسجم را «واحد اطالعات » و گريم (« )6311بلوکههای اطالعاتی »
ناميدهاند .کريستال نيز به همين اصطالح اشاره میکند (کريستال .)61 -33 :6311 ،کرول ( )6311آن را «واحد آگاهی »
میگويد که ما هم از همين عنوان در پژوهش خود استفاده کردهايم .جيمز ( )6318معتقد است «آگاهی همانند زندگی
يک پرنده تناوبی از پرواز و نشستن است( ».جيمز .)333 -698 :6318 ،آگاهی تمرکزی اصلی و تمرکزی حاشيهای دارد
و در يک بازۀ زمانی کوتاه مقدار کمی از اطالعات بسيار فعّال میشود ،فرد را درگير میکند و ساير اطالعات موجود در
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ذهن او در حاشيه قرار میگيرد (چيف .)6319 ،درست همانند رفتار چشم که در هر لحظه بر مقدار اندکی از اطالعات
متمرکز است ،طول تثبيت آن اندک است و يکنواخت نيست.
معيار تعيين اين واحدهای آگاهی آنچيزی است که چيف ( )6318بيان میکند .بر اين اساس از نظر نحوی واحدهای
آگاهی معموالً به صورت بند بيان میشوند و از نظر آوايی هر واحد آگاهی بسته با ساختار آن با خيزان بودن يا افتان بودن
خاتمه میيابند ،همانجايی که در نوشتار نقطه يا ويرگول وجود دارد .همچنين در بسياری از موارد حروف ربطی مانند
«امّا»« ،بنابراين» و يا «و» نشاندهندۀ شروع يک واحد آگاهی هستند .البته گاهی واحدهای آگاهی کمتر از بند هم وجود
دارد مانند زمانیکه برای تشريح صحنه گفته میشود «روز آفتابی» يا «مردی در حال چيدن گالبی» .گاهی هم بهصورت
واحدهايی که شامل ربطیهای درونی يا بندهای مکمل هستند ،بيان میشوند مانند:
( )6ک  :1ولی ديگه ديد که نمیشه.
اما غالباً زبانشناس قادر است عالوه بر معيارهای ذکر شده با استفاده از شمّ زبانی به درستی واحد آگاهی را تشخيص
دهد .روايت فيلم گالبی تأييدکنندۀ اين نکات است .به عنوان نمونه به چند واحد آگاهی موجود در اوّلين روايت
جمعآوری شده اشاره میشود:
( )3ک  :6واحدهای آگاهی:
اوّل يک مردهای از باالی درخت داشته گالبی جمع میکرده،
بعد يک مرده با ببعی اومده رد شده،
بعد يه پسر ،رفته.
بعد يک پسر دوباره اومده
يک سبد از اون گالبی هاشو برداشته رفته.
بعد از جمعآوری دادههای خام مربوط به آزمودنیها ،تجزيه و تحليلهای توصيفی و استنباطی دادهها صورت گرفته
است .از اينرو دادههای خام توسط نرمافزار  SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .ابتدا تجزيه و تحليل توصيفی
دادهها با استفاده از شاخص های آمار توصيف و سپس از طريق آزمون آماری تی مستقل و آزمون آمار خیدو به تجزيه و
تحليلهای استنباطی پرداخته شده است.
 .4تحلیل دادهها
در روايت مورد استفاده در اين پژوهش همانند هر روايت ديگری ،رويدادها يکی پس از ديگری رخ میدهند و
صحنههای متفاوتی نشان داده میشود .موقعيت ،مکان ،زمان و افراد شرکتکننده در فيلم عوض میشود .تمام اين موارد
باهم ترکيب میشوند و در نگرش سخنگو تغييری ايجاد میکنند که منجر به مکث در روند بيان داستان میشود .تغيير در
نگرش منجر به تغيير واحد آگاهی میشود .تغيير واحد آگاهی چيزی نيست که بگوييم در يک نقطه معين از روايت رخ
میدهد .مؤلفه های متفاوتی ازجمله تغيير در فضا ،زمان و افراد درون فيلم تشکيل يک خوشه را میدهند و اين تغيير را
رقم میزنند.
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برای مقايسه زنان و دختران در ميزان وجود مکث در بيان روايتهايشان ،در ابتدا فراوانی و درصد متغيرهای متفاوت
محاسبه شد .در کل روايات تعداد  691مورد مکث در کودکان و  11مورد مکث در بزگساالن مشاهده شد که اين
مکثها با تفاوت در طول زمان و تعداد کلمات در هر روايت همراه هستند .با داشتن تعداد کلمات و مدّت زمان هر
روايت سرعت گفتار هر فرد محاسبه شد .برای محاسبه سرعت گفتار از نرمافزار تخمين سرعت گفتار استفاده شد .از
اهداف طراحی اين نرمافزار اين است که شما بتوانيد سرعت گفتار خود را تخمين بزنيد ،سپس برای سخنرانیهای خود از
آن استفاده کنيد .به اين ترتيب با توجّه به تعداد کلمات سخنرانی مورد نظر ،زمان مورد نياز برای ارا ه آن را بدانيد .به
عنوان مثال روايت کد  3کودکان  661ثانيه طول کشيده است و از  611کلمه استفاده کرده است .سرعت گفتار در دقيقه
دقيقه آن  12خواهد بود .در جدول  6اطالعات مربوط به ميانگين ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر متغيرهای
مذکور به ترتيب ذکر شدهاند.
جدول  :6ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای تحقيق در گروههای کودکان و بزرگساالن
متغیر

گروهها

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداكثر

مدّت زمان هر روايت (ثانيه)

گروه کودک

39/83

91/31

21

331

گروه بزرگسال

31/81

93/23

91

383

گروه کودک

3/61

66/16

6

12

مدّت زمان مکث در هر روايت
(ثانيه)
سرعت گفتار )(wpm

گروه بزرگسال

2/21

2/32

6

38

گروه کودک

681/31

39/32

21

611

گروه بزرگسال

در جدول فوق مالحظه میشود؛ مدّت زمان هر روايت (ثانيه) گروه بزرگسال در مقايسه با گروه کودک از ميانگين
باالتری برخوردار است .بر اساس جدول  6سرعت گفتار گروه بزرگسال در مقايسه با گروه کودک از ميانگين باالتری
برخوردار است .به جهت بررسی پيشفرض نرمال بودن توزيع نمرات در گروههای کودک و بزرگسال ،آزمون
کالموگروف اسميرنوف به کار گرفته شده است .چنانچه سطح معناداری آزمون از  8/81بزرگتر باشد؛ میتوان گفت
توزيع دادهها نرمال است .نتايج حاصل از اجرای اين آزمون بر روی متغيّرهای تحقيق در جدول زير ارا ه شده است.
جدول  :3نتايج حاصل از آزمون کالموگروف اسميرنوف مقياسهای پژوهش در گروههای کودک و بزرگسال
متغیر
مدّت زمان هر روايت (ثانيه)
مدّت زمان مکث در هر روايت (ثانيه)
سرعت گفتار )(wpm

گروه كودک

گروه بزرگسال

مقادیر
k-s

8/161

8/333

سطح معناداری

8/116

8/919

k-s

6/916

6/61

سطح معناداری

8/81

8/69

k-s

8/162

8/112

Speed of Speech Calculator
Word Per Minutes

1
2

3
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سطح معناداری

8/381

8/312

همانطور که در جدول فوق مالحظه میشود؛ با توجّه به نتايج آزمون کالموگروف اسميرونوف ( )K-Sمیتوان گفت
که در گروههای کودک و بزرگسال توزيع نمرات مربوط به متغيرهای تحقيق نرمال میباشند .به جهت بررسی پيشفرض
همگنی واريانس ها در گروه آزمايش و گروه کنترل ،آزمون لوين به کار گرفته شده است .چنانچه سطح معناداری
آزمون از  8/81بزرگتر باشد؛ میتوان گفت پيشفرض همگنی واريانسها در گروهها رعايت شده است .نتايج حاصل
از اجرای آزمون لوين مربوط به متغيرهای تحقيق در جدول زير ارا ه شده است.
جدول  :9نتايج حاصل از آزمون لوين مربوط به مقياسها در دو گروه
مقیاس

F

سطح معناداری

مدّت زمان هر روايت (ثانيه)

8/696

8/161

مدّت زمان مکث در هر روايت (ثانيه)

2/111

8/891

سرعت گفتار )(wpm

8/813

8/182

نتايج حاصل از اجرای آزمون لوين نشان میدهد که همگنی واريانسها در گروه کودک و بزرگسال در متغيرهای مدّت زمان
هر روايت (ثانيه) ،سرعت گفتار رعايت شده است و فقط همگنی واريانسها مربوط به مدّت زمان مکث در هر روايت (ثانيه) در
دو گروه رعايت نشده است .با توجّه به بيشتر بودن ميانگين نمرات سرعت گفتار در گروه بزرگساالن ( )M=126.21در مقايسه
با گروه کودکان ( ،)M=105.98میتوان گفت که سرعت گفتار در بزرگساالن به طور معناداری باالتر از کودکان است که اين
نشاندهنده قدرت بيشتر بزرگساالن در انجام همزمان برنامهريزی و پردازش زبانی و گفتار است.
امّا نکته قابل تأمل ديگر ،تغيير جهانهای موجود است ،آنجا که الزم است از جهان واقعی فاصله گرفته شود و به دنيای
روايت وارد شد .زمانی که از شرکتکننده خواسته میشود تا آنچه را که ديده است بيان کند ،او بايد از فضای موجود و
حضور پژوهشگر و هر آنچه در اطرافش است خارج شود و وارد فضای فيلمی بشود که آن را ديده است تا بتواند
رويدادها را بهخاطر بياورد و در ذهن خود برای ترتيب و چگونگی بيان روايت و انتخاب واژگان مناسب تصميمگيری کند.
با بررسیهای انجام شده ،مشخص شد متداولترين مکان مکث در همين نقطه؛ يعنی آغاز روايت است و حدود  38درصد از
کل مکثها در همان ابتدای روايت رخ دادهاست .زمانیکه ورود به فضای روايت اتفاق میافتد ادامه و بازيابی ساير موارد
راحتتر میشود 61 .کودک در آغاز گفتار خود مکث داشتهاند ،درحالیکه تنها  2بزرگسال مکث آغازی داشتهاند .نحوۀ
محاسبه مکث آغازی به اينصورت است که از لحظهای که نوبت گفتار به شرکتکننده واگذار میشود تا اوّلين کلمهای
که به زبان میآورد ،در نظر گرفته شده است .در ادامه ميانگين و انحراف معيار مکثهای آغازی ذکر شده است.
جدول  :2ميانگين و انحراف استاندارد مکثهای آغازی در گروههای کودکان و بزرگساالن
متغیر

گروهها

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداكثر

مکثهای آغازی (ثانيه)

گروه کودک

2/81

3/9

3

68

گروه بزرگسال

1/11

2/66

9

63
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جدول  :1نتايج حاصل از آزمون کالموگروف اسميرنوف مکثهای آغازی در گروههای کودکان و بزرگساالن
مقادیر
k-s

متغیر
مکثهای آغازی (ثانيه)

گروه كودک

گروه بزرگسال

8/136

8/231

8/281

8/311

سطح معناداری

همانطور که در جدول فوق مالحظه میشود؛ با توجّه به نتايج آزمون کالموگروف اسميرونوف ( )K-Sمیتوان گفت
که در گروههای کودک و بزرگسال توزيع نمرات مربوط به متغيرهای تحقيق نرمال میباشند.
جدول  :1نتايج حاصل از آزمون لوين مربوط به مکثهای آغازی در گروههای کودکان و بزرگساالن
مقیاس

F

سطح معناداری

مکثهای آغازی (ثانيه)

9/92

8/819

با توجّه به وجود پيشفرضهای نرمال بودن توزيع نمرات مکثهای آغازی در دو گروه کودکان و بزرگساالن و
همچنين همگنی واريانس ها در اين دو گروه ،از آمار پارامتريک و آزمون آماری مقايسه ميانگين در دو گروه بهمنظور
آزمون فرضيه فوق استفاده شده است .نتايج حاصل از آزمون آماری  T-Testجهت مقايسه ميانگين مکثهای آغازی
در دو گروه کودکان و بزرگساالن در جدول زير ارا هشده است.
جدول  :1نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين مکث های آغازی در دو گروه
گروه

میانگین

کودک

2/81

بزرگسال

1/11

T

درجه آزادی

سطح معناداری

-6/163

63

8/811

بر اساس نتايج حاصل از اجرای آزمون  ،T-Testبين مکثهای آغازی در دو گروه کودکان و بزرگساالن تفاوت
معناداری وجود ندارد.
دادههای بهدست آمده اين فرضيه را به ذهن میآورند که احتماالً بزرگساالن با توجّه به داشتن اطالعات بيشتر و
باتجربهتر بودن ،هنگام پردازشهای ذهنی از راهکارهای ديگری همچون استفاده از مکث پرکنندهها (شامل اصوات
مکث پرکننده و کلمات مکث پرکننده مانند «خب»« ،چيز»« ،چی ميگن؟»« ،اسمش و میدونی» و از اين قبيل) و يا تکرار
(از هر  2نوع واجی /هجايی ،تکواژی ،واژهای ،چند واژهای) استفاده میکنند تا راوی قویتری بهنظر برسند .برای
آزمايش اين فرضيه ،اين دادهها نيز استخراج شدند و مورد بررسی قرار گرفتند .با وجود اينکه کاربرد مکث پرکنندههای
واژگانی در بزرگساالن بيشتر از کودکان است ،اما همچنان اين کودکان هستند که بيشتر از بزرگساالن از راهکارهايی
مانند استفاده از اصوات مکث پرکننده يا تکرار استفاده میکنند (جدول  1و .)3
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جدول  :1دادههای مربوط به مکث پرکنندهها
مقیاس

كودكان

بزرگساالن

تعداد روايتهای دارای اصوات مکث پرکننده

2

8

تعداد کل اصوات مکث پرکننده

1

8

تعداد روايتهای دارای کلمات مکث پرکننده

3

61

تعداد کل کلمات مکث پرکننده

61

32

از آنجاکه بيا ن روايت همچون مکالمه نيست که استفاده از مکث پرکننده يا تکرار برای حفظ نوبت مکالمه باشد ،اين
دو فرايند هم نشاندهنده پردازشهای ذهنی هستند؛ يعنی فرايندهايی که در آن گوينده به دنبال واژۀ مناسبی میگردد يا
دنبال برنامهريزی برای چگونگی بيان روايت است .چند نمونه از فرايند تکرار و استفاده از مکث پرکنندهها در ادامه ذکر
شده است .الزم به ذکر است که حداقل بسامد  3مرتبه برای بيان يک تکرار در نظر گرفته شده است؛ همچنين تکرار
عناصر کوچکتر از تکواژ ازجمله هجا در همان دسته تکرار واج قرار داده شده است.
( )9مکث پرکنندهها و تکرارها:
کاربرد اصوات مکث پرکننده ← ک« :63اِ» و «م»
کاربرد کلمات مکثپرکننده ← ب « :13چيز»
کاربرد تکرار واج /هجا ← ب  :12می (ميوههاش) ،حَ (حواسش) ،می (ميوه) ،م (ميوه).
کاربرد تکرار تکواژ ← ک  :61می (میرفت)
کاربرد تکرار واژه ← ک  :91اول ،کالش ،گالبیهاش ،بعد ،بهش.
کاربرد تکرار چند واژه ← ک  :93اون گالبیها مال اون ،فکر کرد ،يک پسره.

جدول  .3دادههای مربوط به تکرارها
مقیاس

كودكان

بزرگساالن

تعداد روايتهای دارای تکرار واج /هجا

 31روايت

 69روايت

تعداد کل واج يا هجاهای تکرار شده

16

61

تعداد روايتهای دارای تکرار تکواژ

 2روايت

 3روايت

تعداد کل تکواژهای تکرار شده

2

3

تعداد روايتهای دارای تکرار واژه

 31روايت

 62روايت

تعداد کل واژههای تکرار شده

18

63

تعداد روايتهای دارای تکرار چند واژه

 33روايت

 68روايت

تعداد کل تکرار چندين واژه

22

68

همانگونه که در جدول باال مشاهده میشود ،کودکان بيشتر از بزرگساالن از فرايند تکرار استفاده کردهاند و در کل
تکرارواج و واژه بسامد وقوع باالتر است .بيشترين تالش در يافتن و برنامهريزی برای واژۀ مناسب اتفاق افتاده است،
همانگونه که مشاهده میشود تکرار واژه در هر دو گروه باالترين بسامد را داراست.
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برای رسيدن به پاسخ پرسش ديگر مبنی بر وجود مکث در مرز بين واحدهای آگاهی يا درون آنها ،تمام مکثها از
اين نظر مورد بررسی قرار گرفتند .به نمونههای زير توجّه کنيد:
( )2مکث ميان واحد آگاهی:
ک  :3بعد اون مرده داشته ( )1با اين ( )62با اين چيزا بازی میکرده...
ب  :26با يه لذتی ( )6گالبیها رو تميز میکرد.
( )1مکث در مرز واحدهای آگاهی:
ک  :91جمع کردن ( )3بعد که کمکش کردن...
ب  )3( :11يک آقايی بود که داشت گالبی میچيد )3( ،يک آقا با گوساله رد شد.

مشاهده شد  32مکث از  13مکث بزرگساالن و  93مکث از  691مکث کودکان در ميان واحدهای آگاهی قرار گرفته
است .اين بدان معنی است که حدود سه چهارم مکثهای توليد شده در مرز بين واحدهای آگاهی قرار دارند .به منظور
بررسی اين فرضيه که مکثهای ميانی در هر دو گروه کمتر از مکثهای مرزی است ،با توجّه به اسمی بودن نوع متغير از
آزمون آماری خیدو استفاده شده است .نتايج حاصل از اجرای آزمون آماری خیدو در جدول زير ارا ه شده است.
جدول  :69نتايج حاصل از آزمون آماری خیدو
گروه

ارزش

درجه آزادی

سطح معناداری

خیدو

8/821

6

8/131

بر اساس نتايج حاصل از اجرای آزمون آماری خیدو ،بين مکثهای ميانی و مکثهای ميانمرزی در دو گروه کودکان
و بزرگساالن تفاوت معناداری وجود ندارد .با وجود اينکه سه چهارم مکثهای توليدشده در مرز واحدهای آگاهی
قرار دارد ،نمیتوان گفت مکثها و واحدهای آگاهی با هم مطابقت دارد .زيرا بسياری از واحدهای آگاهی هستند که
بدون مکث از هم جدا شدهاند ،مانند مثال  3که در باال ذکر شد.
 .5خالصه و نتیجهگیری
ما در لحظات مختلف از زندگی خود روايات زيادی میسازيم و اين کار را از همان ابتدايی که آغاز به چيدن واژهها در
کنار هم میکنيم ،انجام میدهيم .از طرفی روايتشناسی چگونگی بررسی داستان با استفاده از الگوهای نظری است.
تحليل روايتشناسانه داستان نوعی رمزگشايی از متن است .در اين پژوهش عنصر زبرزنجيری مکث مورد بررسی قرار
گرفت .اين عنصر در گفتار اهميّت زيادی دارد .برای درک اهميّت آن کافی است جمالت عادی خود را بدون هرگونه
مکثی بيان کنيم تا شاهد انبوهی ابهام در درک شنونده باشيم؛ گرچه مکث طوالنی ،توقف و خطاهای گفتاری بيشتر از
حد درک گفتار را مختل میکند ،اما مکثها به شنونده سرنخی پيشنهاد میدهند تا جمله را تقسيم کنند و زمان الزم
برای تحليل را فراهم کنند .در اين پژوهش مکثهای تهی ،مکثهای پر شامل اصوات و کلمات و تکرار بدل از مکث
که میتواند تکرار عناصر متفاوتی باشد مورد بررسی قرار گرفتند .از شرکتکنندگان که  18زن و دختر بودند ،خواسته
شد فيلم  1دقيقهای بدون کالمی را روايت کنند.
به صورت فهرستوار میتوان نتايج بهدست آمده را اينگونه بيان کرد:
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بين مدّت زمان مکث در هر روايت در دو گروه کودکان و بزرگساالن تفاوت معناداری وجود ندارد ( =)T(52.03
.)1.723, p>0.05
بين مدّت زمان هر روايت در دو گروه کودکان و بزرگساالن تفاوت معناداری وجود ندارد ( T(78)= -0.234,
.)p>0.05
بين سرعت گفتار در دو گروه کودکان و بزرگساالن در سطح اطمينان  31درصد تفاوت معناداری وجود دارد
( .)T(77)= -4.012, p<0.05که اين نشانمیدهد پردازشهای ذهنی در بزرگساالن سريعتر و با مکث کمتری
اتفاق میافتد.
بين مکثهای ميانی و مکثهای ميانمرزی در دو گروه کودکان و بزرگساالن تفاوت معناداری وجود ندارد
(.)p>0.05
بين مکثهای آغازی در دو گروه کودکان و بزرگساالن تفاوت معناداری وجود ندارد ( T(19)= -1.812,
.)p>0.05
نمیتوان استفاده از مکث پرکنندهها يا انواع تکرار (واج /هجا ،تکواژ ،واژه و چند واژه) را به عنوان سياست
گفتاری و بدل از مکث تهی در بزرگساالن در نظر گرفت؛ زيرا همانگونه که مشاهده شد ،استفاده از اين راهکارها
در کودکان نيز بسامد بااليی دارند.
همانگونه که چيف ( )6318نيز به اين نتيجه رسيده است ،يکی از متداولترين مکان مکث مربوط به جايگاهی
است که راوی از جهان حاضر به جهان داستان وارد میشود؛ يعنی جهانی طبيعی که مصاحبهگر از آنها میخواهد
که فيلم ديدهشده را تعريف کنند و جهان داخل فيلم.
در يک مفهوم ما قادريم کل يک روايت را به يادآوريم .اما معموالً بر روی قطعات کوچکتر اطالعات در آن
يادآوری متمرکز میشويم .ميزان مکث بين واحدهای آگاهی بهطور قابلمالحظهای متفاوت است .مشخص شد که
بهطور کل درون يک واحد آگاهی مکث کمتر از مرز بين واحدهای آگاهی است .اين نتيجه تأييدکننده گفته
چيف ( )6319 ،6318مبنی بر باالتر بودن مکثها در مرزهای دستوری نسبت به ميان آنها نيز هست.
مرز مکثها و واحدهای آگاهی با هم مطابقت ندارند.
هر پاره گفتار و هر انتخاب زبانی ارزشی معرفتی دارد ،به اين معنا که در پس هر انتخاب زبانی نحوۀ نگرش موردعالقه
ما به جهان خارج در ميان انتخابهای ديگر شکل میگيرد .اين موضوعی است که میتواند در آينده و در ادامه اين مقاله
مورد بررسی قرار گيرد .عالوه بر مکث ،خطاهای گفتاری ،خودتصحيحی نيز آشکارکنندۀ پردازش ذهنی هستند که
نيازمند بررسی در پژوهش مجزايی هستند .همچنين در دادهها مشاهده شد که در برخی موارد سخنگو جملهای را تمام
نمیکند و بدون مکث جمله ديگری را که مدنظرش است را بيان میکند .در اينجا نيز پديدهای شناختی تفکر رخ می-
دهد ،اما چنان سريع اتفاق میافتد که برونداد بيرونی ندارد و برای بررسی آنها بايد به موارد ديگری جز مکث نيز توجّه
شود.
كتابنامه
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