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  )، نويسندة مسؤولشناسي دانشگاه اصفهاندانشجوي دكتري زبان (الخاص ويسي

 )شناسي دانشگاه اصفهاناستاديار گروه زبان (ژاد دكتر بتول علي ن

  هاي زيروبمي گفتار و بيان احساس در زبان فارسي  نحني تغيير مميانرابطه  تحليل

  افتان -با تكيه بر مدل پيوستگي خيزان 

  چكيده 

ـاي     تحقيق حاضر به بررسي و تحليل اكوستيكي مشخصه        ـا       ه نوايي گفتار و كشف ميزان همبستگي آنها ب
بمـي در   و  زيـر در مقايسه با حالت خنثي و نيز توزيع الگوهاي  ) خشم، غم و شادي   (سه احساس اصلي    

ـتگي خيـزان            . پردازد  ها در زبان فارسي مي     گفت آغاز و پايان پاره     –در اين جستار با استناد به مدل پيوس

ـا          به تحليل و اندازه   1(RFC)افتان ـاري و ب ـا تحليـل آم گيري پارامترهاي اكوستيكي پرداخته و در ادامـه ب

نتايج تحقيق  .شود ن متغيرها مشخص مياستفاده از آزمون رگرسيون خطي ميزان و درجه همبستگي ميا
ـاي     بيانگر همبستگي بين مشخصه     در زبان فارسـي  يادشدههاي  بمي، ديرش واكه و بيان احساس      نوايي زيرو ه

ـادي و خـشم از                    . بوده است  به گونه اي كه بين احساس غم و حالت خنثي از يك سـو و احـساس ش
  . شود سوي ديگر ارتباط اكوستيكي بيشتري ديده مي

ـ پيوستگي، تغييرات زيرـنوايي، مدل خيزان هاي   مشخصه: ها يدواژهكل   .بمي، ديرش، احساس و  افتان

  مقدمه

ها به منظور ايجاد ارتباط بين  مفاهيم، حاالت روحـي و عـاطفي امكانـات آوايـي                    همه زبان 
ي زبـان فارسـي هـم  از ايـن امـر مـستثن             . بالقوه اي را در اختيار گويشوران خود قرار مي دهند         

                                                 
١  Rise/Fall Connection (RFC) 
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 و بيان احساس در تعامالت گفتاري گويـشوران خـود           1نيست و براي انتقال اطالعات پيرازباني     
  .را به امكانات و الگوهاي نوايي خاصي مجهز نموده است

پيرازبـاني قلمـداد مـي كنـد كـه در      هـاي     را از مشخصه   2عناصر نوايي ) 61-64:1995(الينز  
به عقيـدة وي در  . عهده دارند  ان احساس را به     كنندة معني و بي     ارتباطات بين فردي نقش تقويت    

 نحوي و ساخت دسـتوري  نوايي پاره گفت ها زودتر از عناصرهاي  يك تعامل گفتاري مشخصه  
ايي عاليـم گفتـاري را      هاي نـو    كنندة پيام با بهره گيري از مشخصه        دريافت. كنند جلب توجه مي  
ختلـف تجزيـه كـرده و در نهايـت آن را            مهـاي      ند و آنها را به اجزاء حامل پيام       ك رمزگشايي مي 
  .كند بازسازي مي

، كيفيت صوت، شدت و تغييرات زيروبمي كه در جريان پيوسته گفتار            3آهنگ، ديرش، دامنه  
كار مي روند از جمله عناصر نوايي هستند كـه در حفـظ  انـسجام                  مند به   طبيعي به صورت نظام   

بنـابراين  . ران زبان كمـك مـي كننـد       منطقي گفتار و تعديل درجات متفاوت احساس به گويشو        
مختلف يك پيـام گفتـاري از اهميـت    هاي   بين عناصر نوايي و شكل بررسي روابط و همبستگي   

 بدين ترتيب امروزه حوزه مطالعه آواشناسي فراتـر مـي رود و بررسـي            .بسزايي برخوردار است  
گفتار را نيز     بيان پاره در نحوه   ) بيان عواطف و احساس   ( و پيرازباني    4هاي كاربردشناختي   ويژگي
  . گيرد مي در بر

در بخـش دوم    . تحقيق حاضر با احتساب چكيده و مقدمه از شش بخش تشكيل شده است            
هـا بـه    فارسي و ديگـر زبـان  هاي  پيشينة تحقيقات به عمل آمده پيرامون موضوع تحقيق در زبان     

 –مدل خيـزان  (يق هاي متفاوت نظريه تحق بخش سوم به بررسي جنبه . اجمال معرفي شده است   
در بخـش   . پـردازد رهاي اكوستيكي در زبان فارسي مـي        و نحوه بررسي پارامت   )  پيوستگي -افتان

. گفتـاري اشـاره شـده اسـت    هـاي   چهارم به روش تحقيق و فرايند جمع آوري داده ها و نمونه           
گفتـاري و ميـزان همبـستگي آنهـا بـا سـه       هاي  بخش پنجم به تحليل اكوستيكي و آماري نمونه     

                                                 
١  paralinguistic 
٢  prosodic elements 
٣  amplitude 
٤  pragmatic 
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در بخش پايـاني بـه نتـايج حاصـل از     .  اختصاص يافته است”غم“ و   ”شادي“،  ”خشم“حساس  ا
  .پرداخته شده است) RFC( افتان -اين تحقيق در قالب مدل پيوستگي خيزان 

شـناختي و رابطـة آن بـا          هاي صـوت    هدف از تحقيق حاضر، بررسي همبستگي ميان ويژگي       
در اين بررسي   . تگاه زباني زبان فارسي بوده است     ها در ارتباط با دس      سازمان گسترده تر احساس   

نـوايي و پارامترهـاي اكوسـتيكي       هـاي     مشخص مي شود كه در زبان فارسي تغييرات مشخـصه         
هاي متفـاوت اتفـاقي    نشان به سمت احساس همسو با تغيير حاالت عاطفي از حالت خنثي و بي      
  .است گويشوران زبان 1نيست و تابع شرايط كاربرد شناختي و احساسي

  تحقيقات پيشين پيرامون همبستگي الگوهاي آهنگين و بيان احساس .2

 طـوالني نـوايي از پيـشينة چنـدان        هـاي     مطالعات تجربي در حوزه كاربرد شناسي مشخـصه       
 و بعد از آن و مطالعات پژوهشگراني بـاز       1980هاي دهة     برخوردار نيست و سرآغاز آن به سال      

طـور همزمـان تأكيـد     و پيرازباني در تعامالت گفتـاري بـه   وجود اطالعات زباني    رگردد كه ب    مي
، )1982(، اسـتيونز  )1997(، گـراب  )1990 ( ، تيكـل  )1990(، شـرر    )1996(لد  : اند از جمله    داشته

هـاي بـسياري مطالعـات نـسبتاً          ها در زبـان     در اين سال  ). 1984(و موزيكوناسي   ) 1982(ليبرمن  
 شده پيرامون زبان فارسي معدود و انگشت شـمار    هاي انجام   پژوهش. مفصلي انجام گرفته است   
آنها اشاره خواهد شداست كه در ادامه به اهم .  

 براي بيان احـساس بـه       3و كيفيت صدا  ) F0 (2عقيده دارد كه ميزان بسامد اصلي     ) 1996(لد  
همـراه اطالعـات زبـاني جنبـه هـايي از             يابند و اطالعات پيرازبـاني بـه        اي خاص تغيير مي     گونه

. فردي يك گويشور مانند حاالت روحي و عاطفي وي را در گفتار آشكار مي سازد              هاي   ويژگي
با اتكا به مدل نظري خاص به بررسي همزمان توليد و درك و تـشخيص               ) 1984(موزيكوناسي  

احساسي مختلف از قبيل خستگي، لـذت، تـرس و خـشم در زبـان هلنـدي پرداختـه       هاي   جنبه
با تحليل سي نمونة گفتاري در زبان هلنـدي و تعيـين            ) 1997(در همين راستا، هيگوچي     . است

                                                 
١  emotional 
٢  fundamental frequency 
٣  voice quality 
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هـا، انحـراف از حالـت     زير و بمي و تغييرات بسامد اصلي هر يك از نمونههاي  ارزش مشخصه 
) 1982(اسـتيونز  . خنثي و بي نشان به سمت حاالت روحي و عاطفي مختلف را مـشاهده كـرد               

 صورت تجربي و مقايسه اي بررسي كرد         را به  2 و گفتار احساسي   1ساختگيگفتار طبيعي، گفتار    
  . را در انتقال مفاهيم ذهني و اطالعات پيرازباني مطالعه كردF0و نقش تغييرات 

 L*H و   *H*L  ،H*LHبر اساس طرحي كه تركيبي از سه الگوي آهنگـي           )  1997(گراب  
همگرايـي  زير و بمي در زبان هلندي است مطالعاتي را انجام داد و ميزان    هاي    همراه با مشخصه  

مختلـف احـساسي   هاي  و جنبه)  ، شدت صوت و ديرشF0تغييرات (نوايي  هاي    ميان مشخصه 
  .و عاطفي از قبيل صميميت، عصبانيت و شك و ترديد را مثبت و معنادار ارزيابي كرد

با ارزيابي فرضيات مربوط به نقش تغييرات الگوهاي آهنگ در بيـان احـساس      ) 1990(شرر  
به عقيدة وي اطالعات زبـاني و پيرازبـاني و       . دست يافت ) 1984(وناسي  به نتايجي شبيه موزيك   

طور يكسان مـورد توجـه قـرار گيرنـد و در همـين       نقش آنها در انتقال اطالعات و معني بايد به 
ضمن انجام تحقيقات در زمينـة توليـد و درك گفتـار بـه              ) 1982(و ليبرمن   ) 1990(راستا شرر   

ي را براي پـي بـردن بـه اهميـت رابطـة اطالعـات زبـاني و                  مناسب تر هاي    طور همزمان زمينه  
  .پيرازباني به دست داده اند

نوايي گفتار در يك جامعـة زبـاني در يـك         هاي    به بررسي همگرايي مشخصه   ) 1990(تيكل  
وي تـأثير   . فرهنگ خاص و نحوة بيـان و انتقـال احـساس براسـاس آن ويژگـي هـا پرداخـت                   

با الهام  ) همان(تيكل  .  در اين راستا مالك قرار داده است       راي   و عوامل فرهنگ   سنتيهاي   ويژگي
، عاميانـه عقيـده دارد كـه طـرح و الگوهـاي موسـيقي             ) 1952(از رويكرد ياكوبسن و همكاران      

آوازها و سرودهاي محلي در يك فرهنگ قومي خاص از الگوهـايي پيـروي مـي كننـد كـه بـا                      
نقـش مرزهـاي   ) 1995(ليـور  . اوان داردالگوهاي دروني شده گويشوران آن قوم وجوه تشابه فر     

را در گفتار بـا فرآينـد انتقـال اطالعـات، پيـام و عواطـف       ) هاي مرزي و كناري  نواخت (3نوايي
وي حـضور يـك نواخـت مـرزي را در زنجيـرة گفتـار در                . فردي مورد توجه قرار داده اسـت      

                                                 
١  synthesized 
٢  emotional speech 
٣  prosodic boundaries 
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نونده را مالكـي بـراي      هاي معنايي و پيرازباني بسيار مؤثر قلمداد مي كند و واكنش شـ              مرزبندي
  .ارزيابي آن مي داند

گذشته تحقيقاتي را در همين حوزه بدون       هاي    شناسان و پژوهشگران ايراني هم در سال        زبان
، يارمحمـدي  )1337(خـانلري  : اند از جملـه    هاي نظري خاص انجام داده      اشاره يا استناد به مدل    

ه نماند در اين ميان، وحيديان كاميـار        ناگفت). 1374(و سامعي   ) 1357(، وحيديان كاميار    )1364(
وحيـديان  .  در تحليل خود از آن بهره گرفته است        1بدون اشاره به مدل آهنگ بريتانيايي     ) 1357(
براساس رهيافت بريتانيايي با بهره گيري از تعـدادي محـدود از عناصـر بنيـادين ماننـد                ) همان(

 مي كند ولي به بررسـي تغييـرات    نظام آهنگ را در زبان فارسي توصيف       2هاي هسته اي    نواخت
پـردازد و صـرفاً از        منحني بسامد اصلي، ديرش واكه، كيفيت صدا و شدت و بلندي صوت نمي            

 خيزان و سـاير الگوهـاي حاصـل از آن           – افتان، افتان    -مشخصه هايي از قبيل الگوهاي خيزان       
  . براي توصيف نظام آهنگ در زبان فارسي بهره برده است

توان اشاره كرد     هاي اخير مي     تحقيق به مطالعات انگشت شماري در سال       در راستاي موضوع  
 خـان    جـن   ، اسالمي و بي   )1377(سپنتا  : كه برخي داراي پشتوانة آزمايشگاهي بوده اند از جمله        

در ) 1381(جـن خـان       اسـالمي و بـي    ). 1386(نژاد و ويـسي       و علي ) 1384(نژاد    ، علي )1381(
به تحليل نظام آهنـگ در زبـان        ) 1992 (4 مدل پيرهامبرت   و 3چارچوب واج شناسي خود واحد    

 بعـضاً زباني توجه داشته انـد و       هاي    خود بيشتر به جنبه   هاي    آنها در بررسي  . فارسي پرداخته اند  
هاي كاربرد شناختي تغييرات فيزيكي آواها در تحليل اكوستيكي آنها لحـاظ شـده     برخي از جنبه  

در مطالعات مـوردي، بـا اسـتناد        ) 1384(نژاد و ويسي    و علي   ) 2010 و   1384(علي نژاد   . است
و با پشتوانه آزمايشگاهي در تحليل خود براسـاس نمونـه هـايي از              ) 1980(به مدل پيرهامبرت    

اند به جـستجوي كليـدهاي        پاره گفتارهاي مشابه كه از الگوهاي آهنگي متفاوتي برخوردار بوده         
هاي  در بررسي ) همان(آنها  . اي مرتبط پرداختند  ه  هاي معنايي آنها در بافت      اكوستيكي و همبسته  

                                                 
١  Britain model of Intonation 
٢  nucleus 
٣  Autosegmental phonoligy  
٤  Pierrhumbert 
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هاي فيزيكي گفتار با مقاصد ذهني و اهـداف كـاربرد             خود مشخص كرده اند كه چگونه ويژگي      
به اين ترتيب بنظر مي رسد پژوهش حاضر مي توانـد           . شناختي در زبان فارسي همگرايي دارند     

هـاي    بستگي بين تغييرات منحني   يك تالش علمي و تجربي ديگر در راستاي تحليل و تبيين هم           
و بيان احساس در چارچوب يك نظريه اكوستيكي در زبـان           ) دامنه زيروبمي و ديرش   (آهنگين  

  .فارسي باشد

   نظريه تحقيق.3 

به سبب تغييراتي كه در موضوع واج شناسـي و آواشناسـي و گـسترش تكنولـوژي تحليـل                   
درباره سرشت اين تغييـرات و مطالعـة   گفتار روي داده است و به دليل رويكردهاي مختلفي كه      

ـ        1975آهنگ از سال     د دسـتيابي بـه نـوعي        تاكنون دنبال شده است، پژوهشگران همواره مترص
.  بـوده انـد    1متفـاوت در تحليـل رخـدادهاي آهنگـي        هـاي     هـا و روش     همگرايي بر سر فـرض    
به ويژه تغييـرات    گرفته در مطالعه آهنگ بر اين مبنا بوده اند كه آهنگ و               رويكردهاي تازه شكل  

در راسـتاي تغييـر     . گفتار داراي نوعي مشخصة تمـايز دهنـدگي اسـت           زير و بمي در سطح پاره     
انتزاعـي و   هاي    كارآمد روش هاي    حل  گرايش ها در حوزة واج شناسي و براي دست يابي به راه           

 بـه عنـوان مثـال نمـايش واجـي           ؛ذهني نتـايج ملمـوس و جـامعي را بـه دسـت نـداده اسـت                
 در دهـة هفتـاد قابـل تبيـين نبـوده            3 در چارچوب واج شناسي خطي     2زبرزنجيريي  ها  مشخصه

 وحـدت و    4ويژه با پيـشرفت واج شناسـي غيـر خطـي            است و به همين علت در دهة هشتاد به        
  .متفاوت بيشتر آشكار گرديدهاي  همسويي در تحليل رخدادهاي آهنگي بين نظريه
جهـاني و رايانـه  اي اسـت و تجزيـه و              هـاي   امروزه چرخة اطالعات زباني از طريق شبكه      

گفتاري در اكثر مراكز پژوهـشي پيـشرفتة آواشناسـي در    هاي  تحليل بخش عظيمي از حجم داده  
زبـاني بـه    هـاي     جهان به صورت رايانه اي صورت مي گيرد و اهميت روزافزون پـردازش داده             

                                                 
١  intonational events 
٢  suprasegmental 
٣  linear phonology 
٤  non-linear phonology 
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ان گفتاري و نوشتاري براي     فناوري زبان از قبيل توليد و ادراك زب       هاي    منظور دستيابي به سامانه   
در همين راسـتا، گـردآوري و       . شناسان و پژوهشگران بين رشته اي مشخص گرديده است          زبان

 مـستلزم بهـره     1متنوع و همچنين معيارهاي برچـسب دهـي       هاي    هاي زباني در بافت     تحليل داده 
 در  گيري از يك مدل نظري و تجربي براي تعيين دقيـق ابعـاد متفـاوت موضـوعات تحقيقـاتي                  

با آگاهي از اين واقعيت كه تغييرات الگوهاي آهنگين توسـط گوينـده             . حوزة واج شناسي است   
گيرد و همچنين از آنجا كه گوينـده بـا            منظور برآورده كردن نيازهاي ارتباطي وي صورت مي         به

كنـد، در نتيجـه     استفاده از اين مشخصه ها معاني و احساس جديدي را در گفتار خود ايجاد مي              
معاني جديد و همبستگي آنها با تغييـرات نـوايي گفتـار نيازمنـد تحليـل فـرا انتزاعـي و                     كشف  

  .تجربي دقيق است
مـورد بحـث    هاي    بسته به اهداف و رويكردهاي غالب در روش شناسي هر تحقيق در زمينه            

نظري گوناگون  هاي    گذاري و برچسب دهي مختلف در قالب مدل         عالمتهاي    توان از روش    مي
هر يك از اين مدل هـا       . گفت را بازنمايي كند     هاي نوايي در سطح پاره      ا برجستگي بهره جست ت  

هـاي ايـن      از آنجـا كـه پرسـش      . به لحاظ بنيان نظري و ابزار تحليل با يكديگر متفاوت هـستند           
هاي مورد نظر در قالب        با احساس  2هاي اكوستيكي   تحقيق در راستاي بررسي رابطه بين همبسته      

بيل دامنه زير و بمي و ديرش مي باشد لـذا بـه منظـور تحليـل و تبيـين                    رخدادهاي آهنگي از ق   
 افتان بـراي انـدازه گيـري و تحليـل رخـدادهاي             -تحقيق از مدل پيوستگي خيزان      هاي    پرسش

ايـن  .  در سطح پاره گفتارها در زبان فارسي استفاده شده است          3آهنگي دامنة زير و بمي، ديرش     
گفتاري زبان فارسـي مـورد      هاي    نوايي در داده  هاي    شخصهمدل براي نخستين بار براي تحليل م      

تجربـي قابـل تـوجهي بـا چنـين          هـاي     استفاده قرار گرفته است و از آنجا كـه تـاكنون بررسـي            
رويكردي به بررسي عناصـر نـوايي در زبـان فارسـي نپرداختـه اسـت، پـژوهش حاضـر بـديع           

  .نمايد مي

                                                 
١  labeling 
٢  acoustic correlates 
٣  duration 
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  )RFC(افتان / مدل پيوستگي خيزان  .1-3

پايـه و   ) RFC(مـدل   . مطـرح شـد   ) 1995(افتان توسط پاول تايلور     / تگي خيزان   مدل پيوس 
تايلور مدل آهنگ خـود را در يـك سـطح آوايـي             . باشد   مي 1اساس تحليل در مدل آهنگ شيب     

، F0در مدل تايلور سه سطح توصيف وجود دارد كه عبارتند از سطح منحني              . مطرح كرده است  
) 96-102:1992(بـه عقيـده تـايلور       . و سـطح واجـي    ) RFC(افتـان   / سطح پيوسـتگي خيـزان      
افتان در واقع يك توصيف آوايي است كه با تغييرات فيزيولـوژيكي            / توصيف پيوستگي خيزان    

/ بسامد ارتعاش تارآواها ارتباط دارد و ايجاد تغييرات در بسامد ارتعاش تارآواها ميـزان خيـزان           
هـاي    افتان به تجزيه و تحليل مشخصه     / ن  مدل پيوستگي خيزا  . افتان بودن را مشخص مي سازد     

صورت توالي خطي رخدادهاي آوايـي        نوايي و عمدتاً آهنگ مي پردازد و بر آن اساس آهنگ به           
صورت تكيـه زيـر و بمـي و نواخـت مرزنمـا               رخدادهاي آوايي مي تواند به    . بازنمايي مي شود  

يكـي از   . مـي شـود   در مدل مزبورآهنگ در يك سطح آوايي، نه سـطح واجـي بررسـي               . باشند
تسهيل در تجزيه و تحليل و پـردازش خودكـار آهنـگ و            RFCويژگي ها و مزاياي اصلي مدل       

 .كاربردي تحليل گفتار مي باشدهاي  آن در پژوهشهاي  مؤلفه
زيـر و   هـاي     رخدادها منحني .  است 2رخدادهاي آهنگي  RFCواحد اصلي و بنيادي در مدل       

 در نظـر گرفتـه نمـي شـوند و در ادراك تـأثير نـدارد                 بمي هستند كه فضاي بين اين منحني ها       
انواع اصلي رخدادهاي آهنگي تقريباً شبيه آن چيزي است كه در تحليل مبتنـي              ). 1995تايلور،  (

مـشاهده  ) نواخت ها و فاصله نماهـا      (TOBI3و مدل بسط يافتة آن      ) 1980(بر مدل پيرهامبرت    
بستر عمليات تكية زيـر و  . مرزنما و كناريي  ها  زير و بمي، نواخت   هاي    تكيه: مي شود از جمله   

 در هجـا    F0بمي هجاهاي برجسته در زنجيرة صدايي است و مشخـصه اصـلي آنهـا تغييـرات                 
اين نواخت ها در واقع     .  ظاهر مي شوند   4مرزنما در كنار واحدهاي آهنگي    هاي    نواخت. باشد مي
F0      در مـدل    . سـت آهنگـي كليـد تـشخيص شـنونده ا        هاي     خيزان است كه در مرز گروهRFC 

                                                 
١  The tilt intonation model 
٢  Intonational events 
٣  Tone and Break Indices 
٤  Intonational units 
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نشان داده شده است در يك رابطه خطي با هـم           ) 1(رخدادهاي آهنگي به صورتي كه در شكل        
 .گيرند قرار مي

  )122:2009تايلور،  (RFCنمايش رخدادهاي آهنگي در مدل . 1شكل شماره 

  
  

هـر  .  كه از لحاظ زباني معتبر هستند خط كشيده شده اسـت           F0پيرامون بخشهايي از منحني     
  .اد به يك هجا مرتبط است و برخي از هجاها فاقد وقوع آوايي مي باشندرخد

 به آنچه كه در الية اول مـدل پيرهـامبرت           RFCويژگي خطي بودن ساخت نواختي در مدل        
در مدل پيرهامبرت پـاره گفتارهـا در چهـار اليـة متفـاوت              . تحقق مي يابد، شبيه است    ) 1980(

 اليه نواخت است كه در آن عناصر آهنگـي در يـك             الية اول . تقطيع و برچسب دهي مي شوند     
  .گيرند رابطه خطي با هم قرار مي

مـي باشـد كـه      ) fall(و افت   ) rise( هر رخداد آهنگي داراي يك بخش خيز         RFCدر مدل   
افتان هـر رخـداد     / به عبارتي ديگر در مدل پيوستگي خيزان        . اندازة آنها مي تواند متفاوت باشد     

فضاي بين رخدادها   . ت يا تركيبي از شكل خيزان و افتان شكل مي گيرد          به وسيله يك خيز يا اف     
  . افت را مشخص و تعيين مي كند بخشِ شروعِي  خيز و نقطه بخشِ پايانِي نقطه

صورت دستي يا با الگوريتم محاسبة منحني قابل انـدازه            مقادير ديرش و دامنة افت و خيز به       
نة افت و خيز رخدادهاي آهنگـين در هـر دو نيمـه    گيري ديرش و دام فرآيند اندازه. گيري است 

  : نمايش داده شده است2 در شكل شماره RFCهر منحني در مدل 
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  وگيري ديرش و دامنه افت و خيز رخداد آهنگين در مدل افت و خيز  نحوه اندازه-2شكل 

)1995تايلور، (پيوستگي   

  
  

مطالعـات تـايلور در مـدل    مبنـاي   RFCافتـان  / شايان ذكر است كه مدل پيوستگي خيـزان       
  .شيب قرار گرفت

  روش تحقيق. 4

   تحقيقهاي فرضيه. 1-4

  :مي پردازد RFCزير در چارچوب مدل هاي  پژوهش حاضر به بررسي و تبيين فرضيه
اول و آخــر پــاره گفــت در هــاي  منحنــي) rise(بــين دامنــة زيــر و بمــي بخــش خيــز  -1

 .ت خنثي اختالف معنادار وجود داردمختلف غم، شادي و خشم در مقايسه با حالهاي  احساس
اول و آخــر پــاره گفــت در هــاي  منحنــي) fall(بــين دامنــة زيــر و بمــي بخــش افــت  -2

 .مختلف غم، شادي و خشم در مقايسه با حالت خنثي اختالف معنادار وجود داردهاي  احساس
مختلـف غـم،    هـاي     اول و آخر پاره گفت در احساس      هاي    بين ديرش بخش خيز منحني     -3

 .خشم در مقايسه با حالت خنثي اختالف معنادار وجود داردشادي و 
مختلـف غـم،   هـاي   اول و آخر پاره گفت در احساس      هاي    بين ديرش بخش افت منحني     -4

 .شادي و خشم در مقايسه با حالت خنثي اختالف معنادار وجود دارد
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 ديـرش و دامنـة  (تحقيق به بررسي همبستگي ميان رخدادهاي آهنگـي       هاي    بر اساس فرضيه  
نامبرده پرداخته مي شـود و از آن سـو، ميـزان كارآمـد بـودن مـدل               هاي    و احساس ) زير و بمي  

RFC    ها در زبـان فارسـي مـورد محـك و آزمـون تجربـي        در فرآيند دستيابي به اين همبستگي
براي تحقـق ايـن مهـم روش تحقيـق عمـدتاً توصـيفي و از نـوع تحقيـق                   . قرارداده خواهد شد  
هـاي   طالعـات پيرازبـاني بـه عنـوان متغيـر مـستقل و مشخـصه            احـساس و ا   . همبستگي اسـت  

اكوستيكي گفتار به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته مي شوند و براساس اهداف تحقيـق و در                  
به منظور دستيابي به اهداف مورد نظـر، روش تحقيـق           . شوند  چارچوب نظريه تحقيق تحليل مي    

  :سه مرحله متفاوت را شامل مي گردد از جمله
 .گفتارها توسط گويشوران زبان فارسي رحله توليد پارهم -1
گفتارهــاي توليــد شــده و ارزيــابي آنهــا بــه منظــور تعيــين نــوع   مرحلــة ادراك پــاره -2

 .بيان شده توسط جمعي از دانشجويان و تكميل پرسشنامههاي  احساس
مختلـف پـس از   هـاي   گفتـاري حامـل احـساس   هاي  تحليل اكوستيكي و آماري نمونه  -3

 .يد و ادراكمرحلة تول

  گيري رخدادهاي آهنگين ها و اندازه آوري داده نحوة جمع. 2-4

دقـت الزم در انتخـاب جامعـة    ) 4-1(به منظور تحقق هر يك از مراحل ذكر شده در بخش   
سـه زن و سـه   (در مرحله توليد، تعداد شش نفر     . گفتاري به عمل آمده است    هاي    آماري و نمونه  

اين افراد از   . ويان رشتة مترجمي دانشگاه اهواز انتخاب شدند      بطور تصادفي از ميان دانشج    ) مرد
هاي جنسي و سني متفاوت        سالم براي صحبت كردن برخوردار بودند و به گروه         جسميشرايط  

گونه فارسي مورد نظر در ايـن تحقيـق فارسـي محـاوره اي              . نداشتتعلق د )  سال 30 تا   20بين  (
متفـاوت حـس مـشتركي را در    هـاي    در موقعيـت از ميان پاره گفتارهاي مختلف كه     . بوده است 

سني و جنسي متفاوت ايجاد مي كنند پنج پاره گفتار براي بررسي و تحليـل انتخـاب                 هاي    گروه
در مقايـسه بـا حالـت خنثـي     ) غم، شـادي و خـشم  (هر پاره گفتار با سه احساس متفاوت     . شد

  .توسط شش نفر توليد شد
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ران برگزيده خواسته شد كه در حالـت خنثـي و بـي             در فرآيند توليد پاره گفتارها از گويشو      
سـپس  . گفتاري نوشته شده را بخوانند و صداي آنها در همين حالت ضبط شد            هاي    نشان نمونه 

 1از پيش تعيـين شـده  هاي  با طرح بافتي خاص، از آنها خواسته شد همان جمالت را با احساس   
رهـا تعـداد چهـل گويـشور از ميـان           پس از توليد و ضبط پاره گفتا      . براي مخاطب ها بيان كنند    

جامعة آماري مورد نظر جهت قضاوت در مورد نوع احساس ها در هر يك از پـاره گفتارهـاي                   
پخش شد و از آنهـا      )  نفر 40(جمالت ضبط شده براي قضاوت افراد       . توليد شده انتخاب شدند   

. مشخص نماينـد   شد تا نوع احساسي را كه هر پاره گفتار در بافتي خاص بيان مي كند                 خواسته
بدين منظور و براي ارزيابي نوع احساس، از پرسشنامه هايي كه حاوي كليه اطالعات مورد نياز                

در نهايت از ميان پـاره گفتارهـاي        . و مرتبط با احساس هاي مورد نظر باشند استفاده شده است          
د داشـت    هاي منتقل شده آنهـا وجـو        توليد شده آنهايي را كه بيشترين موافقت در مورد احساس         

-2006بورزمـا و وي تينـگ،       ) (praat(از نـرم افـزار      . جهت مطالعه اكوستيكي انتخاب شـدند     
  .در بررسي و تحليل داده ها استفاده شده است) 1992

با بهره گيري از امكانات نامبرده در باال كليدهاي اكوستيكي ديرش و دامنه زير و بمي بـراي         
گيري  و سپس رابطه بين پارامترهاي اكوستيكي         اندازههر احساس در قالب پاره گفتار مورد نظر         

  .مورد تحليل آماري قرار گرفتهاي مورد نظر  و احساس

  ها  تجزيه و تحليل داده-5

مختلـف در قيـاس بـا حالـت         هاي    به منظور بررسي معنادار بودن متغيرها نسبت به احساس        

 LRT(2(رگرسيون خطي آزمون    . خنثي از روش آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است         

هـا در قيـاس بـا حالـت خنثـي        هـر يـك از حالـت       3مورد استفاده براي بررسي سطح معناداري     

نـوان  پارامترهاي ديرش و دامنه زير و بمي به عنوان متغيرهاي وابسته و احساس بـه ع               . باشد مي

                                                 
١ intended emotion 
٢ Linear Regression Test 
٣ Significance level 
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گفتار چندين قله زيروبمـي       الزم به ذكر است كه در هر پاره       . اند متغير مستقل در نظر گرفته شده     

دار بـين متغيـر مـستقل و          در تحليل آماري فرض صفر به نبودن ارتباط معنا        . دست آمده است    به

سـطح  رد شدن يا تأئيد فرض صفر بر اساس نتيجة آزمون و از روي ميزان . كند وابسته اشاره مي 

اخـتالف   % 95كمتـر باشـد بـا اطمينـان،      % 5 از سطح معنادارياگر . معناداري بررسي مي شود  

بيشتر شـود بـه معنـاي عـدم وجـود اخـتالف              % 5 از   معنادار وجود دارد و اگر سطح معناداري      

در اين پژوهش، با توجه به مدل نظري تحقيـق فـرض صـفر يـا                . است % 95معنادار با اطمينان    

 با لحاظ كردن متغيرهاي اكوستيكي ديرش و دامنه زير و بمي مورد بررسـي               فرض خالف صفر  

  .قرار گرفته است

  مورد نظرهاي  همبستگي پارامترهاي اكوستيكي با احساس .1-5

 در نظر گرفته مـي شـود و         1ها حالت خنثي به عنوان مبنا      پيشتر گفته شد كه در تحليل نمونه      

هر يك از احساس هاي مـورد نظـر، بـا توجـه بـه                سمت   نشان به   نحراف از حالت خنثي و بي     ا

ميـزان  . بررسـي مـي شـود     » فـرض صـفر   «مقادير به دست آمده در پاره گفتارها بـا اسـتناد بـه              

غم، شادي و خشم در قياس با حالت خنثـي بـه   هاي  پارامترهاي اكوستيكي در هر يك از حالت 

بـا اسـتفاده از   . حليل مي شـود تفكيك پاره گفتار، قله، نيم قله و جنسيت بطور مجزا بررسي و ت       

آزمون رگرسيون خطي، نتايج آماري به دست آمده مي تواند سطوح معناداري را در هر يـك از                  

با توجه به محـدوديت فـضاي موجـود         . دوگانه در سه قلة هر پاره گفتار آشكار سازد        هاي    نيمه

هـاي    فتارها در جدول  هاي پاره گ    توان همة اطالعات آماري به دست آمده در همه قله           مقاله نمي 

عنوان نمونه، با استناد بـه نيمـه اول قلـه اول در پـاره                 طور جداگانه ارائه گردد، لذا به       مختلف به 

ارائه شده و بـا ارجـاع بـه فـرض           هاي    نتايج تحليل را با بهره گيري از طيف نگاشت        ) 2(گفتار  

                                                 
١ Base line 
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جـدول عمـومي آمـار      به دنبال آن در پايـان هـر تحليـل           . صفر و خالف صفر ارائه خواهيم داد      

  .توصيفي مربوط به همبستگي متغيرها ارائه مي گردد

  :زير توجه كنيدهاي  به نمونه

 .از او دعوت به كار كردن! گي جدي مي -1

dΖeddi migi! ?az ?u da:vat be kΑr Kardan                     

 .امروز ميهمون داريم! واقعاً  -2

vΑGe?an! ?emruz mehmun dΑrim                             

 .فردا مي بينمت! به سالمت   -3

be salΑmat! fardΑ mibinamet.                               

 .همه منتظر شما بوديم! بفرمائيد -4

befarmΑ?id! hame montazere ∫omA budim.                 

 .جواد از سفر برگشت خونه -5

dΖavΑd ?az safar barga∫t xune!                              

براي سـه احـساس   ) 2(هاي مربوط به قله اول پاره گفت     نگاشت  ، طيف 6 تا   3هاي    در شكل 

  :بطور جداگانه ارائه مي شود) مبنا(غم، شادي و خشم در مقايسه با حالت خنثي 

  تلفظ يك مرد) 2(براي حالت خنثي در پاره گفت  "vΑΑΑΑGe????an"طيف نگاشت قله اول ): 3(شكل 
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  تلفظ يك مرد) 2( براي حالت غم در پاره گفت " VΑΑΑΑGe????an "طيف نگاشت قله اول : )4(شكل 

  

  مردتلفظ يك) 2( براي حالت خشم در پاره گفت "VΑΑΑΑGe????an"طيف نگاشت قله اول ): 5(شكل 

  

  تلفظ يك مرد) 2(براي حالت شادي در پاره گفت  "VΑΑΑΑGe????an"طيف نگاشت قله اول ): 6(شكل
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هاي مختلـف در يـك  قلـه از يـك پـاره گفـت، در           ها از حالت    نگاشتبه دنبال ارائه طيف     
بخش زير به بررسي ميزان همبستگي بين پارامترهاي ديرش و دامنة زير و بمي بـا هـر يـك از                     

  .احساس هاي مورد نظر بطور جداگانه پرداخته مي شود

  مورد نظرهاي  پارامتر ديرش و همبستگي آن با احساس . 1-1-5

گفته شد بـه دليـل محـدوديت فـضا بـه ارائـه نتـايج آمـاري            ) 5-1( بخش   همانگونه كه در  
براي همة احساس ها بسنده مي شود       ) 2پاره گفت   (در يك نمونه    ) قله اول (متغيرهاي يك قله    

حال با استناد به فـرض تحقيـق   . گردد و به دنبال آن نتايج كلي همة نمونه ها به تفصيل ارائه مي         
به عمل آمده را مي توان به       هاي    شريح شد نتايج حاصل از بررسي     ت) 5(گونه اي كه در بخش        به

  :شكل زير مطرح كرد
اول و دوم هـاي   ميزان ديرش پاره گفت دوم در نيمـه :  فرض صفر براي پارامتر ديرش  -الف

قله اول و همبستگي پارامتر مزبور با احساس غم، شادي و خشم در زن ها و مرد هـا اخـتالف                     
  .معنادار نشان نمي دهد

هـاي قلـه اول همـان پـاره گفـت نـسبت بـه                 ميزان ديرش در نيمه   :  فرض خالف صفر   -ب
  .غم، شادي و خشم در زن ها و مرد ها اختالف معنادار داردهاي  احساس

 VΑGe?an! ?emruz"آمــار توصــيفي ميــزان پــارامتر ديــرش در قلــة اول پــاره گفــت 

mehmun dΑrim." در جدول زير داده شده است.  

  ).2(مورد نظر در قله اول پاره گفت هاي  توصيفي پارامتر ديرش و همبستگي آن با احساسآمار :1جدول 

  جنسيت  نيمه
  مقدار ثابت

  )حالت خنثي(
  حالت

برآورد 
  ضريب

واريانس 
  برآرود

ضريب استاندارد 
  شده

آماره 
  آزمون

سطح 
  معناداري

 250. 1,241 351. 161.  200.  غم

 188.  زن *019. 2,947 833.  161.  475.  شادي

 *034. 2,560 723.  161. 413.  خشم

 342. 1,011 404. 067. 068.  غم

ول
مه ا

ني
 177.  مرد  

 745. 337. 135.  067. 023.  شادي
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 389. 912. 365.  067. 061.  خشم

 176. 1,483 551. 057. 084.  غم

 144.  زن 284. 1,148 427.  057. 065.  شادي

 746. 335. 125.  057. 019.  خشم

 895. 136.- 056.- 052. 007.-  غم

 645. 478.- 198.-  052. 025.-  شادي

دوم
مه 

ني
  

 180.  مرد

 468. 762.- 316.-  052. 039.-  خشم

دهد با توجه به مقادير عددي دال بر سطح معنـاداري       نشان مي  1همانگونه كه جدول شماره     
  :توان بطور كلي نتيجه گرفت مي

شادي و خشم در زن ها در قلـة اول پـاره گفـت دوم اخـتالف                 هاي    حساسبين ديرش و ا   «
  ».معنادار آشكار گرديد

در جنسيت زن سطح معناداري بـراي متغيرهـاي         ) 2(در نيمه اول منحني قلة اول پاره گفت         
بـا سـتاره در جـدول       (مـي باشـد     % 34و  % 19شادي و خشم به ترتيـب       هاي    ديرش و احساس  

 خواهد بود و بر اين اسـاس فـرض خـالف صـفر        >P/. 05 ارزش   ، در نتيجه  )اند  مشخص شده 
  .نمودار ميزان ديرش در پاره گفت دوم را نشان مي دهد) 8(و ) 7(هاي  شكل. تأئيد مي گردد

  

نمودار ميزان ديرش در نيمة ): 7(شكل 

  )2( قله اول در پاره گفت -اول 

  

نمودار ميزان ديرش در نيمة ): 8(شكل 

  )2(اره گفت  قله اول در پ-دوم 
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ـاي   در نمودارهاي باال ميزان تغيير و انحراف از حالت خنثي به سمت هر يك از احساس      مـورد نظـر   ه
  .مشخص گرديده است

گنجانده شده در جدول زير نتايج كلي مربوط به همبستگي معنادار متغير ديـرش را               هاي    مجموعه يافته 
  .ها نشان مي دهد در كل داده

   خشم در سه قله همه پاره گفتارهغم، شادي وهاي  همبستگي معنادار بين ديرش و احساسآمار توصيفي :2دول ج

سطح 

 معناداري

ضريب 

 استاندارد شده
 ضريب

مقدار ثابت 

)حالت خنثي(  
 پاره گفت قله نيمه جنسيت حالت

 1 2 2 زن شادي 219. 157. 796. 030.

 1 3 1 زن خشم 428. 237.- 696.- 027.

 2 1 1 زن شادي 188. 475. 833. 019.

 2 1 1 زن خشم 188. 413. 723. 034.

 2 2 1 زن غم 132. 209. 920. 011.

 3 2 1 مرد غم 137. 191. 985. 000.

 3 3 1 مرد غم 141. 294. 727. 041.

 4 1 1 زن غم 620. 226.- 587.- 007.

 4 1 1 زن شادي 620. 302.- 785.- 001.

 4 1 1 زن خشم 620. 423.- 1,098- 000.

 4 1 2 زن غم 130. 342. 810. 010.

 4 1 2 زن شادي 130. 386. 915. 006.

 4 3 2 زن غم 168. 354. 928. 011.

 5 1 1 زن خشم 188. 224. 997. 004.

 5 1 1 مرد شادي 354. 057.- 529.- 034.

 5 1 1 مرد خشم 354. 116.- 1,070- 001.

 5 3 2 مرد غم 213. 094.- 902.- 005.

 5 3 2 مرد شادي 213. 062.- 600.- 032.

 5 3 2 مرد خشم 213. 093.- 892.- 005.
  

همانگونه كه در جدول باال مشاهده مي شود، با بهره گيري از آزمون رگرسيون خطي براي مشخص   
كردن ميزان همبستگي ميان متغيرها مي توان گفت كه ميان دو متغير مورد نظر در پاره گفتارها اخـتالف                   

نتايج كلي بيانگر اين است كه سطح معناداري براي        . بنابراين فرض صفر رد مي شود     . ر وجود دارد  معنادا
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اخـتالف معنـادار را آشـكار       % 25در ميان موارد نـامبرده در بـاال فقـط           . همه پاره گفتارها يكسان نيست    
  .شادي و خشم براي جنسيت زن مصداق داردهاي  سازد و اين موارد عمدتاً در احساس مي

  مورد نظرهاي  همبستگي دامنة زير و بمي با احساس.2-1-5

را با استناد به ) 2(غم، شادي و خشم در پاره گفتار هاي  همبستگي ميان پارامتر زير و بمي و احساس
  :توان به شكل زير بيان كرد فرض صفر مي

قلـه اول در  تغييرات دامنه زير و بمي در نيمـه هـاي اول و دوم     :  فرض صفر دامنة زير و بمي      -الف
غم، شادي و خشم در دو جنسيت زن و مرد اختالف معنادار را آشكار هاي   براي احساس)2(پاره گفتار 
  .نمييي كند
) 2 (تغييرات دامنة زير و بمي در نيمه هاي دوگانه قلة اول در پـاره گفتـار    :  فرض خالف صفر   -ب

  .ر را نشان مي دهدبراي سه احساس مورد نظر در دو جنسيت زن و مرد اختالف معنادا
جدول زير آمار توصيفي تغييرات دامنة زير و بمي و ميزان همبستگي پارامتر اكوستيكي نامبرده را بـا        

  .نمايش مي دهد) 2(غم، شادي و خشم در قلة اول پاره گفتار هاي  احساس

  )2( پاره گفتار -مورد نظر در قلة اولهاي  آمار توصيفي دامنة زير و بمي و همبستگي آن با احساس: 3جدول 

مقدار ثابت   جنسيت  نيمه
واريانس   برآورد ضريب  حالت  )حالت خنثي(

  برآرود
ضريب 

  استاندارد شده
آماره 
  آزمون

سطح 
  معناداري

 371. 947. 183. 32,842 31,100  غم
 45,443  زن  *003. 4,176 809.  32,842 137,157  شادي

 *002. 4,634 897.  32,842 152,190  خشم
 363. 965. 320  22,853 22,062  غم
 262. 1,206 400.  22,853 27,552  شادي

ول
مه ا

ني
 44,115  مرد  

 *046. 2,356 782. 22,853 53,852  خشم

 510. 689. 102.  23,929 16,483  غم

 26,467  زن *000. 6,397 943.  23,929 153,067  شادي

 *001. 5,152 760. 23,929 123,283  خشم
 319. 1,063 331.  17,527 18,633  غم
 393. 903. 281.  17,527 15,833  شادي

دوم
مه 

ني
 23,067  مرد  

 *028. 2,682 835. 17,527 47,000  خشم
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مورد نظـر   هاي     مشاهده مي شود ميان دامنه زير و بمي و احساس          3همانگونه كه در جدول     
ر اختالف معنادار آشكار است در نتيجـه،  اول و دوم قلة اول در پاره گفتار مورد نظ         هاي    در نيمه 

گردد كه پارامتر مزبور از لحـاظ آمـاري بـا     فرض صفر رد مي شود و بر اين اساس مشخص مي   
  .متغير مقابل خود همبستگي معنادار دارد

غم، شادي هاي  ميانگين تغييرات دامنة زير و بمي از حالت خنثي و همبستگي آن با احساس           
  : نمايش داده شده استو خشم در نمودارهاي زير

نمودار ميزان دامنة زير و بمي ): 9(شكل

  )2( پاره گفتار - قله اول-در نيمة اول 

  

نمودار ميزان دامنة زير و بمي ): 10(شكل

  )2(پاره گفتار - قله اول -در نيمة دوم 

  
  

هـاي    به سمت هر يك از احـساس      ) مبنا(در دو نمودار باال درجات انحراف از حالت خنثي          
در بخش ضميمه، موارد   ) 4(موجود در جدول    هاي    نتايج و يافته  . داده شده است    مورد نظر نشان  

مورد نظـر در سـه قلـة همـة پـاره      هاي  بيشتري از همبستگي ميان پارامتر زير و بمي و احساس         
  .گفتارها را نشان مي دهد
ة زيـر و بمـي در       ، پارامتر دامن  )به ضميمه نگاه كنيد   (نشان مي دهد    ) 4(همانگونه كه جدول    

) 4(نتـايج موجـود در جـدول    . قياس با ديرش در بيان احساس ها نقش مهمتري ايفا مـي كنـد             
بيانگر اين است كه تغيير احساس ها با پارامتر دامنه زير وبمي همگرايـي قابـل تـوجهي دارد و               
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تغيـر  از لحـاظ آمـاري، همگرايـي ميـان دو م        . اين دو متغير با يكديگر همبستگي معنادار دارنـد        
از مـواردي   % 90نتايج كلي مشخص مي كند كه حـداقل         . نامبرده در جنسيت زن آشكارتر است     

بـا توجـه بـه      . كه اختالف معنادار بين دو متغير را نشان مي دهند در جنـسيت زن بـوده اسـت                 
همگرايي نزديك ميان دو متغير مورد نظر فرض صفر رد مي شـود و در نتيجـه فـرض خـالف                     

   .صفر تأئيد مي گردد
آماري در اين تحقيق حاكي از آن است كه تغييرات پارامتر دامنـة زيـر و بمـي بـا                    هاي    يافته

ميـان دو متغيـر دامنـة زيـر     . احساس خشم در قياس با غم، همبستگي و همگرايي بيشتري دارد 
از نمونه ها و عمدتاً در جنسيت مرد اخـتالف معنـادار آشـكار              % 25وبمي و احساس خشم در      

  .است

  گيري نتيجه. 6

به عمل آمده در اين تحقيق را به صورت زير          هاي    نتايج به دست آمده در چارچوب بررسي      
  :مي توان مطرح كرد

) احـساسي هـاي     حالـت ( پارامتر دامنة زير و بمي در قياس با ديرش اطالعـات پيرازبـاني               -
  .بيشتري از قبيل شادي و خشم را در گفتار احساسي فارسي انتقال مي دهد

شـادي و خـشم از لحـاظ    هاي   دامنة زير وبمي از حالت خنثي به سمت احساس         تغييرات   -
  .از نمونه ها اختالف معنادار را آشكار مي سازد% 90آماري در بيش از 

مورد نظـر در ايـن تحقيـق رابطـة          هاي    از نمونه ها ميان پارامتر ديرش و احساس       % 25 در   -
  .معنادار آشكار گرديد

و شـرر   ) 1995 و   1984(موزيكوناسـي   هاي    تا حدي با يافته    نتايج حاصله در اين بررسي       -
هلنـدي و   هـاي     آنها در مطالعات موردي خود در گفتار احساسي در زبان         . همسو است ) 1990(

مجاري نشان دادند كه ميان تغييرات زيـرو بمـي و بيـان احـساس شـادي و خـشم همبـستگي                     
  .معنادار وجود دارد
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شـادي و خـشم از يـك سـو، و     هـاي   ست كه احساس  نتايج در اين بررسي حاكي از آن ا        -
  .اي برخوردارند احساس غم و حالت خنثي از سويي ديگر از كليدهاي اكوستيكي مشابه

گفتني است كه در بعضي از موارد به لحاظ آماري ميان دو پارامتر ديرش و دامنه زير و بمي             
بستگي ميان دو متغير مورد   مورد نظر اختالف معنادار آشكار نگرديد و فقدان هم        هاي    و احساس 

نظر بدان دليل است كه تعبير احساس ها در بيشتر موارد بـه بافـت و موقعيـت گفتگـو وابـسته             
است و عالئم و كليدهاي اكوستيكي در همة موارد اطالعات الزم را براي تعيين نـوع احـساس                  

  .ها و تعبير آنها به دست نمي دهد

  كتابنامه

  .61-36) : 7 (2 .مجلة زبان شناسي .»نظام آهنگ زبان فارسي« .)1381 (.اناسالمي، محرم و محمود بي جن خ
  .23-7-)1 (4: تهران .نامة فرهنگستان .»تكيه فعل در زبان فارسي« .)1374 (.سامعي، حسين
  .نشر گلها:  اصفهان.آواشناسي فيزيكي زبان فارسي .)1377 (.سپنتا، ساسان

 »كاربرد شناختي آنها  هاي    عروضي گفتار فارسي و نقش    هاي    ين ويژگي بررسي رابطه ب  « .)1384 (.علي نژاد، بتول  
  .225-199) : 2 (42 .اه اصفهانگمجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانش .)مطالعه موردي(

كاربرد شناختي آوايي و بيان عواطـف       هاي    بررسي رابطة بين ويژگي   « .)1386 (.علي نژاد، بتول و الخاص ويسي     
-143جلـد اول،     .مجموعه مقاالت هفتمين همايش زبان شناسـي ايـران         .)مطالعه موردي . (»در زبان فارسي  

164.  
  .دانشگاه فردوسي مشهد:  مشهد. ترجمة نادر جهانگيري.فيزيك گفتار .)1369. (بي. فراي، دي

  .بنياد فرهنگ ايران:  تهران.وزن شعر فارسي .)1337 (.ناتل خانلري، پرويز
  .دانشگاه جندي شاپور:  اهواز.در فارسي) تكيه، مكث، آهنگ(نواي گفتار  .)1357 (.وحيديان كاميار

  .مركز نشر دانشگاهي:  تهران.درآمدي بر آواشناسي .)1364 (.يارمحمدي، لطف اله
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هاي مورد نظر در آمار كلي همبستگي و سطح معناداري ميان پارامتر دامنة زير و بمي و احساس: 4جدول 

  همة پاره گفتارها

 سطح معناداري
ضريب 

 استاندارد شده

برآورد 

 ضريب

مقدار ثابت 

)حالت خنثي(  
 قله نيمه جنسيت حالت

پاره 

 گفت

 1 1 1 زن شادي 127,567 207,657 738. 015.

 1 1 2 زن شادي 29,133 280,567 906. 007.

 1 2 1 زن شادي 44,481 198,219 932. 003.

 1 2 1 مرد خشم 16,250 62,350 909. 006.

 1 2 2 زن شادي 63,867 180,867 742. 020.

 1 2 2 زن خشم 63,867 158,467 650. 035.

 1 2 2 مرد خشم 23,100 82,333 765. 023.

 1 3 1 مرد خشم 19,450 79,083 988. 000.

 1 3 2 مرد خشم 21,800 31,667 740. 027.

 2 1 1 زن شادي 45,443 137,157 809. 003.

 2 1 1 زن خشم 45,443 152,190 897. 002.

 2 1 1 مرد خشم 44,115 53,852 782. 046.

 2 1 2 زن شادي 26,467 153,067 943. 000.

 2 1 2 زن خشم 26,467 123,283 760. 001.

 2 1 2 مرد خشم 23,067 47,000 835. 028.

 2 2 1 زن غم 35,199 77,035 523. 033.

 2 2 1 زن شادي 35,199 156,168 1,061 001.

 2 2 1 زن خشم 35,199 103,068 700. 009.

 2 3 1 زن شادي 25,667 154,600 724. 039.

 2 3 1 زن خشم 25,667 175,567 822. 023.
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 2 3 2 زن شادي 22,867 139,833 731. 034.

 2 3 2 زن خشم 22,867 161,833 846. 018.

 2 3 2 مرد خشم 20,633 71,100 896. 008.

 3 1 1 زن شادي 10,100 55,433 915. 005.

 3 1 1 مرد شادي 6,733 24,133 715. 012.

 3 1 1 مرد خشم 6,733 32,600 966. 002.

 3 2 2 زن شادي 29,433 136,467 738. 047.

 3 3 1 زن غم 9,150 96,950 430. 037.

 3 3 1 زن شادي 9,150 241,783 1,073 000.

 3 3 2 زن شادي 33,933 263,233 1,069 000.

 4 1 1 زن شادي 83,850 200,417 933. 000.

 4 1 1 مرد خشم 30,405 31,295 687. 025.

ديشا 35,467 221,800 926. 010.  4 1 2 زن 

 4 1 2 مرد خشم 22,567 67,933 1,040 001.

 4 2 1 زن شادي 69,788 142,645 772. 042.

 4 3 1 زن غم 32,350 81,750 623. 030.

 4 3 1 زن شادي 32,350 133,150 1,014 003.

 4 3 2 زن شادي 16,933 155,000 995. 004.

 5 1 1 زن شادي 21,900 118,967 998. 001.

 5 1 1 مرد شادي 36,343 65,120 991. 000.

 5 2 1 زن شادي 38,678 101,089 918. 009.

 5 2 2 زن شادي 20,500 124,800 1,042 001.

 5 2 2 زن خشم 20,500 77,300 646. 011.

 5 3 1 زن شادي 25,367 89,567 914. 005.

 5 3 2 زن شادي 20,733 73,567 946. 003.

 5 3 2 زن خشم 20,733 57,467 739. 010.

  


