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  چكيده
ژگي هاي زباني شنونده را مد     بزرگساالن هنگامي كه با فرد ديگر صحبت مي كنند، وي :و هدف مقدمه

مدار  رند. يك شكل كامالً واضح از تغييرات گفتار وابسته به شنونده، گفتار مادرانه يا نوزادنظر مي گي
است. گفتار نوزاد مدار خيلي آهسته تر و با جمالت طوالني تر و مكث هايي است كه در پايان عبارت 

دف روي مي دهند. بدون شك بارزترين ويژگي اين سبك گفتاري، مشخصه هاي اكوستيك آن است. ه
 اين پژوهش بررسي ويژگي هاي اكوستيكي گفتار نوزاد مدار در زبان فارسي بود.

مادر فارسي زبان كه از نظر سن و ميزان تحصيالت و تعداد فرزندان با يكديگر  30صداي  روش كار:
 مطابقت داده شده بودند در هنگام برقراري ارتباط با نوزادانشان و حين صحبت با يك فرد بزرگسال

مورد تجزيه و تحليل قرار  Praatر بزرگسال مدار) ضبط شد. نمونه صدا با استفاده از نرم افزار (گفتا
مدار و بزرگسال مدار  گرفت و ميانگين فركانس پايه، دامنه فركانس و تغييرپذيري فركانس در گفتار نوزاد

 مادران بررسي شدند.
فركانس پايه، دامنه فركانس و وقفه صوتي  با استفاده از آزمون تي زوج، مشخص شد كه ميانگين :نتايج

 مدار مادران با گفتار بزرگسال مدار آنها اختالف معناداري دارند. در گفتار نوزاد
نتايج نشان داد كه مادران فارسي زبان در هنگام ارتباط با نوزادشان با صداي  نتيجه گيري:بحث و 

ه مي تواند تبيين كننده الگوي اغراق آميز و زيرتري صحبت مي كنند و دامنه فركانسي بيشتري دارند ك
آهنگين گفتار نوزاد مدار در اين سبك باشد. نتايج نشان داد كه در زبان فارسي نيز مانند زبان انگليسي، 

 سبك گفتار خود را تغيير دهند. با پذيرش اين نتيجه ،بزرگساالن در هنگام صحبت كردن با نوزادان
كودكان، گفتاردرمانگران، كاردرمانگران و ساير افرادي كه با كودكان  مي توان به مجريان برنامه هاي

سروكار دارند پيشنهاد داد كه به منظور برقراري ارتباط و جلب توجه هرچه بهتر كودك و آموزش كودكان 
 از سبك گفتار نوزاد مدار استفاده كنند. ،در مسير رشد

 
 ويژگي هاي اكوستيك، زبان فارسي مدار، گفتار مادرانه، گفتار نوزاد :كليد واژه ها
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  مقدمه
 بزرگساالن هنگامي كه با فرد ديگر صحبت مي كنند،

ژگيهاي زباني شنونده را مد نظر مي گيرند. به عنوان مثال، ما     وي
با كودكان و افراد خارج نسبت به ساير افراد با دقت بيشتر و 
سرعت كمتري صحبت مي كنيم. يك شكل كامالً واضح از 

). البته از 1( يرات گفتار وابسته به شنونده، گفتار مادرانه استتغي
آنجايي كه پدران و ساير بزرگساالن نيز آن را بكار مي برند، 

). امروزه 2( اغلب از اصطالح گفتار كودك مدار استفاده مي شود
گفتار نوزاد مدار  ).3( مدار نيز رايج است اصطالح گفتار نوزاد

الت طوالني تر و مكث هايي است كه خيلي آهسته تر و با جم
 ). 1( در پايان عبارت روي مي دهد

در حقيقت گفتاري كه به اين سبك ارائه مي شود، كندتر و با 
صدايي بلندتر از گفتار بزرگ سال مدار است. عبارت ها بخش 
بخش بيان مي شوند تا هر چه بيشتر واضح بيان شوند. جمله ها 

اند و از واژگان محدودتري  كوتاه و شكل هاي دستوري ساده
استفاده مي شود. عالوه بر آن، تكرار در اين گفتار به كار مي 
رود. حتي با احتمال رخ دادن خطاهاي گرامري تمايل بر اين 
است كه واژه هاي مهم در وضعيت هاي برجسته قرار داده 
شوند. واژه ها و بويژه واژه هاي عملكردي اغراق آميز توليد مي 

مدار، ويژگي  بيشترين تغييرات گفتاري در گفتار نوزاد ).4( شوند
بمي باالتر،  و هاي نواختي است. اين سبك گفتار معموالً با زير

بمي و بلندي بيشتر توليد مي شود. اين تغييرات  و دامنه زير
گفتاري به نظر مي رسد كه مزايايي داشته باشد و جالب است كه 

 ). 2( ع گفتار را بشنوندنوزادان نيز ترجيح مي دهند، اين نو
اين سبك گفتاري از طريق جذاب و جالب كردن گفتار، توجه  

نوزاد را به برقراري ارتباط جلب مي كند. از سوي ديگر به نظر 
 .)5( مي رسد كه برخي تكاليف يادگيري زبان را تسهيل مي كند

1Fگلينكف

دريافتند كه در مورد بزرگساالن  1995در سال  2و اليتو 1
تي واژه هاي جديد در سبك گفتاري ارائه شوند، يادگيري نيز وق

بهتر رخ مي دهد. شواهدي نيز وجود دارد مبني بر اين كه گفتار 
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نوزاد مدار براي نوزاد، اين امكان را فراهم مي كند كه گفتار را از 
) و رابطه عاطفي بين والدين و نوزادان 6( نوفه زمينه مجزا كند

اين نوع گفتار در تعامالت بين  ). همچنين7( ايجاد مي كند
 ).8( فردي و استخراج اطالعات از محيط به نوزاد كمك مي كند

در ابتدا در مورد صداهاي ناآشنا  ID3جالب توجه است كه گفتار
 ID  ترجيح داده مي شود. يعني اگر يك فرد غريبه به دو صورت

بيشتر توجه   IDبا نوزاد صحبت كند، نوزاد به گفتار AD4و 
هد كرد. درحالي كه وقتي كه مادر نوزاد به اين دو سبك خوا

براي يك  ADو  IDصحبت كند، هيچ ارجحيتي بين گفتار 
 نوزاد يك ماهه وجود نخواهد داشت و به هر دو سبك توجه

را  IDماهه درهر دو صورت، گفتار  4). ولي نوزاد 3( مي كند 
 ).9( ترجيح مي دهد

 نوزاد نشان مي دهد كه درارزيابي هاي فيزيولوژيك و رفتاري 
كل، نوزاد صداي مادر را به صداي غريبه ترجيح مي دهد. 
آواسازي هاي نوزاد در هنگام شنيدن صداي مادر در مقايسه با 

 شود زمان شنيدن صداي يك خانم همسن مادرش بيشتر مي
) ولي نوزاد صداي پدرش را به صداي مردي ديگر ترجيح 10(

است كه قبل از تولد به نسبت شايد به اين علت . نمي دهد
 ). 3( معرض صداي پدر نبوده است صداي مادر، در

هرچند تاكنون تحقيقات به جنبه هاي گوناگون گفتار مادرانه 
پرداخته اند ولي بدون شك بارزترين ويژگي اين سبك گفتاري، 

و  5مشخصه هاي اكوستيك آن است. به عنوان مثال، فرنالد
اي آكوستيكي به اين نتيجه دست همكاران با بررسي ويژگي ه

بمي باالتر و  و كه گفتار نوزاد محور در زبان انگليسي، زير نديافت
واكه ها و مكث ها ديرش بيشتري  با دامنه وسيع تري دارد و

كوستيك موجب جلب توجه آ) و تغيير ويژگي هاي 11و3دارند (
در مراحل بعدي رشد بر  ونوزاد و افزايش هوشياري وي مي شود 

 ). 12( هارت هاي پيش زباني نوزاد تاثير خواهد داشتم
گفتار مادرانه معموالً بين فرهنگ هاي متفاوت و در زنان و 
مردان وجود دارد و والدين و ساير بزرگساالن در ارتباط با كودك 
از اين شيوه بهره مي گيرند. با اين حال در برخي فرهنگ ها از 

گ ها و حتي مناطق اين سبك استفاده نمي شود و بين فرهن
 ).13( جغرافيايي مختلف، ويژگي هاي گفتار مادرانه متفاوت است

پيشنهاد مي دهد كه رفتارهاي گفتار نوزاد مدار  6همچنين اينگرام
از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است و رفتاري نيست كه 

). با توجه 14( بتوان به فرهنگ ها و زبان هاي مختلف تعميم داد
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 اطالعاتي در اين باب در زبان فارسي موجودبه اين كه 
نمي باشد، از اين رو در اين مطالعه قصد بر اين بود كه از طريق 

كوستيك مادران حين صحبت با آتجزيه و تحليل ويژگي هاي 
نوزادانشان، وجود يا عدم وجود اين سبك گفتاري مورد بررسي 

ارسي نيز قرار گيرد و بدين پرسش پرداخته شود كه آيا در زبان ف
مانند زبان انگليسي، بزرگساالن (در اين مطالعه: مادران) در 

كوستيك آهنگام مخاطب قرار دادن نوزادان شان ويژگي هاي 
 صداي خود را تغيير مي دهند يا خير؟

 
 

  كار روش
 30در اين مطالعه  است كهپژوهش حاضر يك مطالعه مقطعي 
د بررسي قرار سال مور 2/28مادر فارسي زبان با ميانگين سني

و نمونه گيري از نمونه هاي  هماهه بود 6-3نوزادان آنها  .گرفتند
آزمودني ها توسط دو آسيب شناس گفتار  در دسترس انجام شد.

و زبان مورد ارزيابي  قرار گرفتند و از نظر گفتاري هيچ مشكلي 
 نداشتند و در تاريخچه ي آنها سابقه اختالل صوت وجود نداشت.

ادران حداقل ديپلم بود. در دو نوبت، به طور سطح تحصيلي م
دقيقه از گفتار مادر حين ارتباط با نوزادش در منزل  20متوسط 

آنها و در محيطي آرام ضبط شد. مادران در مورد موضوع صحبت 
اين گفتگو در زماني كه هم مادر و هم  با نوزادشان، آزاد بودند.

ا صبح حدود نوزاد شرايط مناسبي داشتند، ضبط شد. ضبط صد
و در دو روز متوالي انجام مي شد. به منظور بررسي  9ساعت 

كوستيك گفتار بزرگسال مدار آزمودني ها، گفتار آويژگي هاي 
آنها حين صحبت كردن با همسران شان و گفتار محاوره آنها نيز 

دقيقه ضبط شد. موضوع  5هر كدام به طور متوسط به مدت 
ي در نمونه ي مربوط به گفتار صحبت با همسرانشان آزاد بود ول

محاوره از آنها خواسته شد درمورد اوقات فراغت شان صحبت 
-USكنند. براي ضبط صدا از كارت صوتي خارجي (

122mkII; TASCAM, China(فن و) و ميكرmodel 

C410; AKG Acoustics, Vienna, Austria(  استفاده
 شد. 

مورد  Praat (version4)صدا، نرم افزار  به منظور آناليز
استفاده قرار گرفت. بدين منظور بعد از باز كردن فايل صوتي مد 

دقيقه از آن بعد از حذف نيم ثانيه اول انتخاب مي شد و 2نظر، 
بعد از انتخاب كردن بخش مورد نظر از سيگنال صوتي، تجزيه و 

تحليل اطالعات صوتي انجام مي شد. با توجه به اين كه براي 
يل صوتي وجود داشت كه از هر فايل به طور فا 4هر آزمودني، 

دقيقه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، روند آناليز  2متوسط 
دفعه تكرار شد. الزم به ذكر  4توسط نرم افزار براي هر آزمودني 

است كه براي تجزيه و تحليل گفتار آزمودني ها حين صحبت با 
نمونه گفتار ، بعد از باز كردن فايل صوتي Praatهمسرانشان در 

به دقت مورد بررسي قرار گرفت و صداي همسران از اين 
دقيقه انتخاب  3مكالمه حذف شد و از نمونه صداي آزمودني ها 

شد. ادامه تجزيه و تحليل، مشابه نمونه هاي ديگر انجام شد. 
  SPSSافزار هاي حاصل با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده

و تي زوجي انجام  Shapiro-wilkو آزمون هاي  16نسخه 
 شد. 

 هاي انجام شده غير تهاجمي بوده و پژوهش كليه آزمون اين در

 انجام آنها آگاهانه رضايت كسب با از آزمودني ها نمونه گيري

 گرفت.
 
 

  نتايج
نشان داد كه داده ها از توزيع  Shapiro-wilkنتايج آزمون 

متغيرهاي مورد نرمال برخوردار بودند. ميانگين و انحراف معيار 
مدار و بزرگسال مدار آزمودني هاي مورد  مطالعه در گفتار نوزاد

ذكر شده اند. نتايج نشان داده اند كه  1مطالعه در جدول شماره 
مدار به طور معناداري  ميانگين فركانس پايه در سبك نوزاد
 .)= 18/0P( بيشتر از سبك بزرگسال مدار بوده است

 يمعنادار طور بهمدار  ك نوزادميانگين وقفه صوتي در سب 
 .)= 42/0P( بيشتر از سبك بزرگسال مدار بوده است

 طور بهمدار  ميانگين دامنه فركانس پايه در سبك نوزاد 
  .)= 39/0P( بيشتر از سبك بزرگسال مدار بوده است يمعنادار
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  يريگ جهيبحث و نت
د مدار و بزرگسال مقايسه فركانس پايه در دو سبك گفتاري نوزا

مدار نشان داد كه مادران فارسي زبان در هنگام ارتباط با 
نوزادشان با صداي زيرتري صحبت مي كنند و اين نتيجه با 

در زبان انگليسي  1989نتيجه تحقيق فرنالد و همكاران در سال 
 ).11( هماهنگ است

فتار نوزاد مدار بيشتر از گفتار بزرگسال مدار دامنه فركانس در گ
2Fاست كه اين نتيجه نيز با نظر سدسترم

و فرنالد در زبان  1
). همچنين نتايج اين بخش با مطالعه 3( انگليسي همخواني دارد

همسو مي باشد كه نشان دادند  1988گريسر و كول در سال 
در  اپني،دامنه فركانسي در گفتار نوزاد مدار به استثناي زبان ژ

مدار و بزرگسال  اين زبان دامنه فركانسي در دو حالت گفتار نوزاد
). 4( مدار برابر است، باالتر از گفتار بزرگسال مدار مي باشد

 ،بمي است كه به گفتار مادر و همين باال بودن دامنه ي زير
حالت اغراق آميز مي دهد و موجب جلب توجه نوزاد مي شود. 

مدار باعث مي شود به  نس در گفتار نوزادباال بودن دامنه فركا
دليل پوشش دادن نت هاي بيشتر، گفتار مادر از نظر ادراكي 

 ).3( تر شنيده شود-آهنگين
ماهگي، سني است كه بطور معمول نوزادان شروع  6تا 3سن 

). 5( مي كنند تا پاسخ هاي اجتماعي تري از خود نشان دهند
بمي خود،  و االبردن زيرمادران انگليسي زبان در اين سن با ب

 پاسخ صوتي مثبت تري از خود  به نوزادانشان نشان مي دهند
در اين مطالعه نيز مادران فارسي زبان با زيرو بمي باالتري  ).13(

در مقايسه با گفتار بزرگسال مدار مانند مادران انگليسي زبان به 
 رفتارهاي اجتماعي نوزادان خود پاسخ دادند. 
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صوتي، پارامتر ديگر مورد بررسي در اين تحقيق نيز در  وقفه
اين دو سبك متفاوت است كه با نظر مسر و سدسترم مطابقت 

مدار، بزرگسال با مكث  دارد و مويد اين است كه در گفتار نوزاد
 ). 15( بيشتري نسبت به گفتار هميشگي خود صحبت مي كند

نه فركانسي و اين ويژگي هاي افزايش يافته فركانس پايه، دام
وقفه صوتي به عنوان مكانيسمي در راستاي افزايش توجه نوزاد 

مقاصد ارتباطي بكار مي روند. همچنين اين اثرات توجهي و  و
ارتباطي با هدايت توجه نوزاد به دروندادهاي زباني به رشد زبان 

). نتايج اين تحقيق نشان 12و11( و يادگيري كمك خواهند كرد
سي زبان شركت كننده در اين تحقيق، با داد كه مادران فار

بمي بيشتري نسبت به گفتار  و صدايي زيرتر و دامنه زير
هميشگي خود با نوزادانشان صحبت مي كنند. هرچند براي 
اظهار نظر دقيق به تحقيق جامع تري نياز است، اين احتمال 
وجود دارد كه در زبان فارسي نيز مانند زبان انگليسي، 

نگام صحبت كردن با نوزادان سبك گفتار خود بزرگساالن در ه
را تغيير دهند. با پذيرش اين نتيجه مي توان به مجريان برنامه 

درمانگران و ساير افرادي كه  درمانگران، كار هاي كودكان، گفتار
با كودكان ارتباط دارند پيشنهاد داد كه به منظور برقراري ارتباط 

ش كودكان از سبك و چه بهتر كودكان و آموز و جلب توجه هر
 .ويژگي هاي گفتار نوزاد مدار استفاده كنند

هماهنگ كردن ساعات ضبط صدا با زمان  محدوديت ها:
بيدار بودن نوزاد و همچنين انجام نمونه گيري در محيط منزل از 

 -محدوديت هاي اين مطالعه بود كه باعث زمان بر بودن نمونه
 گيري ها مي شد.

به يكي از ويژگيهاي گفتار نوزاد مدار در اين تحقيق  پيشنهاد:
توجه شد. به منظور درك بهتر اين سبك، شايسته است ويژگي 
هاي زباني آن نيز مورد بررسي قرار گيرد. ميزان استفاده از گفتار 

مختلف  جمعيت هاينوزاد مدار و ويژگي هاي آن در مناطق و 
 كشور نيز به بررسي جداگانه نياز دارد.

 
 ميانگين و انحراف معيار در دو سبك نوزاد مدار و  بزرگسال مدار آزمودني  هاي مورد مطالعه  :1 جدول

 (ثانيه) وقفه صوتي ز)(هرت دامنه فركانس پايه (هرتز) فركانس پايه سبك گفتار
 5/46± 5/6 21/98± 53/32 63/298±2/58 نوزاد مدار

 83/0± 1/0 42/52± 3/18 42/201± 24/21 بزرگسال مدار
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  يو قدردان تشكر
با تشكر از استاد ارجمند جناب آقاي دكتر مدرسي به خاطر 
راهنمايي هاي ارزشمندشان در روند اجراي پژوهش و جناب 
آقاي ترابي نژاد و سركار خانم قليچي كه نظراتشان را از 
نويسندگان دريغ نكردند و قدرداني از مادران عزيز كه بدون 

 .دهمكاري آن ها انجام اين تحقيق امكان پذير نبو
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Survey of Some acoustic features of maternal speech in Persian 
speaking mothers 

 
Abstract 

 
Background and Objectives: When adults talk to another person, linguistic 
characteristics of the listener will also be considered. A clear example of speech 
changes depending on the listener is maternal or infant directed speech. Infant directed 
speech is more slowly with longer sentences and pauses at the end of the utterance. 
Undoubtedly the most distinctive feature of this style of speech is acoustic 
characteristics. In this study, acoustic features of directed speech are investigated in 
Persian. 
Method: The voice samples of 30 Persian mothers during interacting with their infants 
and during a conversation with an adult were recorded. Mother's age and education 
level, number of children were matched with each other. The voice samples were 
analyzed by using Praat software and mean fundamental frequency, frequency range, 
and voice break in the infant and adult directed speech were evaluated. 
Results: Paired T- test showed that the mean fundamental frequency, frequency range, 
and voice break in infant directed speech were significant differences with adult speech 
directed                                                                                                                      . 
Conclusions: Comparison of fundamental frequency in infant and adult speech oriented 
showed that Persian mothers during interacting with their infants speak with low voice 
frequency and have a higher frequency range. These results may explain the 
exaggerated and rhythmic patterns in the infant directed speech. Results showed that the 
Persian, such as English, when adults talk to infants change their speech style. 
Accepting this result can be offered that the Children's TV presenter, speech therapists, 
occupational therapists and others who deal with children in order to better 
communicate and attract attention use this speech style.   
                                             
Keywords: Infant directed speech, maternal speech, Acoustic features, Persian 


