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هدف این مطالعه توصیف فضای سازهای درک واکه در فارسی معیار است .در قالب یک آزمون شناسایی،
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کنند .واکهها با استفاده از نرمافزارهای سنتزکننده ساخته شدند .تحلیل دادهها بر اساس مدل رگرسیون
لجستیک صورت گرفت .بر اساس یافتههای پژوهش ،شناسایی فضای درک واکه از سوی شنوندگان
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تأثیر درکی برای آنهاست .در مورد نحوة تأثیر این دو سرنخ ،نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای
آکوستیکی پیشین در مورد واکههای فارسی سازگار است.
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 -1مقدمه
واکهها از لحاظ مشخصههای طیفی و زمانی با یکدیگر متفاوتاند و زبانهای گوناگون به
صورتهای متفاوتی این سرنخهای آکوستیکی را در فرایند درک به کار میگیرند .واکهها
را میتوان از لحاظ ویژگیهای درکی ،در فضایی آکوستیکی مشخص کرد .بررسیهای
متنوعی در راستای توصیف فضای واکهای بر اساس دادههای درکی انجامشده است
(ازجمله :هاوکس و فوراکیس  ،1995اسکولز  .)1967مطابق اصل «تقابل بیشینه» ،1در
یک فضای واکهای ،واکهها به نحوی قرار میگیرند که فاصلة میان واکههای مجاور ،به
حداکثر خود برسد (ازجمله :جانسن و همکاران  ،1993جانسن  .)2000بااینوجود،
نتایج برخی پژوهشهای دیگر حاکی از این است که اصل «تقابل بیشینه» تنها در مورد
نظامهای واکهای سه تا شش عضوی صادق است .ازاینروی لیندبلوم ( )1986با تغییر
اصل «تقابل بیشینه» ،اصل «تقابل کمینه» 2را پیشنهاد داد که مطابق آن واکهها در
فضای واکهای طوری قرار میگیرند که میان جفت واکههای مجاور حد کفایی از تمایز
حاصل شود.
در پژوهشی دربارة فضای درک واکه زبانهای انگلیسی آمریکایی و یونانی که به
دست هاوکس و فوراکیس ( )1995انجام گرفت ،تفاوتی خاص میان دو نظام درکی
مشاهده شد بدین گونه که واکههای یونانی به وسیلة فضاهای تهی 3از یکدیگر جداشده
بودند اما واکههای انگلیسی طوری مجاور هم قرار داشتند که فضای تهی قابلتوجهی
میان آنها به چشم نمیخورد؛ بنابراین آنها نتیجه گرفتند در زبانهایی مانند یونانی که
تعداد واکهها در آنها نسبتاً کمتر است ،واکهها مطابق اصل «تقابل بیشینه» فضای واکه-
ای را اشغال میکنند درحالیکه واکههای زبانهایی مانند انگلیسی که متنوعتر هستند،
بر اساس اصل «تقابل کمینه» کنار هم قرار میگیرند.
عموماً بررسیهای انجامشده در مورد درک واکهها با استفاده از محرکهای مصنوعی
انجامشده است .این محرکها یا بهصورت واکههای منفک از بافت تولیدشدهاند و یا در
بافتهای کمینهای مانند  CVCبهکاررفتهاند .دالتر و همکاران ( )1952در یکی از
نخستین آزمایشهای درکی واکههای انگلیسی آمریکایی ،ضمن بهکارگیری محرکهای
مصنوعی منفک از بافت ،نشان دادند که فرکانس سازههای اول و دوم برای تشخیص
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واکهها کافی هستند .با این حال در بسیاری از پژوهشهای دیگر ،برخی ویژگیهای
دینامیکی واکهها در فرایند درک بااهمیت گزارششده است .این ویژگیها را میتوان
بهصورت زیر دستهبندی کرد:
 .1گذر سازهای (دیبندتو ،1989 1لیندبلوم و استودرت-کندی  ،1967استرنج و
همکاران  ،1983استرنج و بن  ،1998تیفانی )1953
 .2طول نیمواکة آغازین سازة اول نسبت به طول واکه (دیبندتو )1989
 .3نیمواکة پایانی (پلز 2و فانسان )1993
 .4فرکانس پایه (تیفانی )1953
3
دیدگاههای کالسیک درک واکه را معموالً تحت عنوان «مدل هدف ساده» (وضعیت
پایدار) یاد میکنند .در این مدل فرض میشود که هر واکه یک صورت کانونی منحصر
به خود و مستقل از بافتهای آوایی دارد .به این ترتیب ،هر واکه بهصورت یک وضعیت
ایستای مجرای صوتی توصیف میشود و برای مشخص کردن آن ،نقطهای در صفحة
( F1-F2و یا در فضای سهبعدی  )F1-F2-F3کفایت میکند.
هدف از پژوهش حاضر ،توصیف فضای سازهای درک واکه در زبان فارسی معیار
است .ازآنجاییکه در این بررسی واکهها بر اساس مدل وضعیت پایدار شناخته میشوند،
فرض بر آن است که درک واکهها بر اساس مقادیر مطلق فرکانس سازههای اول تا سوم
صورت میگیرد.
 -2روش بررسی
آزمایش بر اساس روش آلوارز گونزالس 4طراحیشده است (موریسن  .)2013در این
روش فضای واکهای مصنوعی بر اساس «مدل هدف ساده» و با تغییر فرکانس سه سازة
اول ساخته میشود .محرکها از طریق رایانه بهصورت تصادفی برای شرکتکنندگان
پخش میشوند .شرکتکننده پس از شنیدن هر محرک ،مشخص میکند که کدامیک از
شش واکة فارسی معیار را شنیده است .با انتخاب یکی از شش گزینه توسط شرکت-
کننده ،برنامه بهطور خودکار محرک بعدی را پخش میکند .شرکتکنندگان برای پاسخ
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به هر محرک با محدودیت زمانی روبهرو نیستند و در صورت نیاز ،امکان پخش مجدد هر
محرک برای آنها درنظر گرفتهشده است.
شرکتکنندگان  20گویشور مرد و  10گویشور زن هستند که بهطور تصادفی
انتخاب شدند .این افراد همگی متولد تهران بوده ،خود و والدینشان تنها به زبان فارسی
معیار بهعنوان زبان اول سخن میگفتند .عالوه بر آن همگی تحصیلکرده بودند و با زبان
انگلیسی بهعنوان زبان دوم کموبیش آشنایی داشتند .متوسط سن شرکتکنندگان
 26/5 ± 9/75سال بود که بین  18تا  45سال سن داشتند .هیچیک از شرکتکنندگان
سابقهای از اختالالت شنوایی گزارش نکردند .همچنین هیچیک از آنها از جزئیات و
هدف آزمون آگاه نبودند.
1
برای ساختن محرکهای مصنوعی از نرمافزار کلتورکس نسخة ( 2/2مکموری
 )2009استفادهشده است .همچنین از نرمافزاری با نام ادپارتس-تو 2برای معرفی آزمون
به شرکتکنندگان ،اجرای آزمایش ،راهنمایی شرکتکنندگان حین آزمون و ثبت نتایج
استفاده شد .این نرمافزار که بر پایة ویژوال بیسیک 3است ،مختص پژوهش حاضر
طراحیشده است .همچنین برای بررسی و تحلیل آماری نتایج از نرمافزار متلب 4بهره
برده شد.
5
عملیات ساخت مصنوعی محرکها با استفاده از نرمافزار سنتزکنندة کیالسین در
وضعیت سری و الگوی پنج سازهای انجام شد (کلت 6و همکاران  .)2005هر محرک
بهصورت واکهای منفک از بافت با طول زمانی  500میلیثانیه و الگوی آهنگی ثابت
ساختهشده است .فرکانس پایه در ابتدای واکه  130هرتز است و در طول واکه بهطور
خطی تغییر میکند تا در انتهای آن به  100هرتز برسد .این روش مقداردهی فرکانس
پایه ،شبیهسازی یک واکة دارای آهنگ افتان است .دامنة واکداری طوری تنظیمشده
است که از مقدار صفر در ابتدای واکه آغاز شود و بعد از  40میلیثانیه بهصورت
غیرخطی به مقدار پایدار  60دسیبل برسد .این مقدار در طول واکه ثابت میماند و در
 40میلیثانیة انتهایی آن مجدداً بهصورت غیرخطی به مقدار صفر کاهش مییابد .این
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روش مقداردهی دامنة واکداری ،شبیهسازی یک واکة تکیهبر بوده (کلت و همکاران
 )2005که به علت میزان برجستگی آن ،برای واکههای منفک از بافت نیز مناسب است.
محرکها در فضای متغیری سهبعدی و با تغییرات سه پارامتر  F2 ،F1و F3
ساختهشدهاند .در این فضای واکهای ،مقدار  F1از  250تا  800هرتز در  9گام (10
نقطه) تغییر میکند .دامنة تغییرات  F2از  750تا  2700هرتز در  8گام ( 9نقطه) است.
همچنین  F3در  2گام ( 3نقطه) میان  2300و  2900در تغییر است .ازاینرو ،مختصات
فضای محرکها بهصورت  F1×F2×F3 = 10×9×3خواهد بود .با توجه به اینکه محرک-
هایی که در آنها مقدار  F1بیشتر از  F2و یا  F2بیشتر از  F3است ،از فضای واکهای
حذف میشوند ،تعداد نهایی محرکها از  270به  231کاهش مییابد .پهنای باند سازه-
های اول تا سوم هر محرک بر اساس روش هاوکس و میلر ( ،)1995از روی مقادیر
فرکانس این سازهها محاسبه و مقداردهی میشوند .مقادیر مربوط به فرکانس و پهنای
باند سازههای چهارم و پنجم در تمامی محرکها ثابت است :فرکانس سازههای چهارم و
پنجم به ترتیب برابر با  3900و  4900هرتز درنظر گرفتهشده است؛ پهنای باند متناظر
آنها نیز به ترتیب  250و  400هرتز خواهد بود .محرکها با فرکانس نمونهبرداری
 11025هرتز سنتز شدهاند .هر محرک بهصورت یک پروندة صدای جداگانه ذخیرهشده
است .همچنین میزان شدت کل محرکها به وسیلة نرمافزار پرات( 1بورسما و ویننک
 )2012در سطح  72دسیبل ثابتشده است تا شنوندگان آنها را با میزان یکسانی از
بلندی بشنوند .اگرچه دامنة واکداری در تمام محرکها از الگوی مشابهی تبعیت می-
کند ،به خاطر استفاده از وضعیت سری مدل کلت در ساخت محرکها و وابستگی دامنة
نسبی هر سازه به اختالف فرکانسی آن با سازههای دیگر در این وضعیت ،طبعاً محرکها
با میزان متفاوتی از شدت کل ساخته میشوند .ازاینرو همسطح کردن میزان شدت کل
در همگی آنها پس از فرایند ساخت ،ضروری خواهد بود.
در این آزمایش از شرکتکننده درخواست شد پس از شنیدن هر صدا با انتخاب یکی
از شش گزینة مندرج در صفحة نمایش ،نوع واکة شنیدهشده را مشخص کند .محرکها
به همان صورتی که ساخته شدند و بدون قرار گرفتن در بافت ،برای شرکتکننده پخش
شدند .اطالعاتی که برای بررسی آماری در برنامه ذخیره میشوند عبارتاند از:
مشخصات صدای محرک ،تعداد مراتب پخش اختیاری این صدا از سوی شرکتکننده،
1

. Praat

 /44توصیف فضای درک واکه در زبان فارسی معیار

گزینة انتخابی و زمان کلی انجام آزمون .الزم به ذکر است که از این بین ،تعداد دفعات
پخش مجدد هر محرک و زمان صرفشده برای آزمون ،وارد محاسبات آماری نشدند .از
بیشتر شرکتکنندگان خارج از محیط آزمایشگاهی و روی رایانة شخصی خود آزمایش
گرفته شد  .به واسطة شیوة طراحی آزمایش ،امکان نصب آسان برنامه و محیط کاربری
سادة آن ،ضرورتی برای اجرای آزمون در محیط آزمایشگاهی وجود نداشت .یک گوشی
با کیفیت معمولی و محیطی نسبتاً آرام برای انجام آزمایش کافی بود.
 -3یافتهها
به خاطر گسسته بودن متغیرهای وابسته در این بررسی ،تحلیل آماری با استفاده از مدل
رگرسیون لجستیک صورت گرفت .به واسطة قدرتمندی و انعطافپذیری بسیار باالی
این روش ،بهکارگیری آن برای تحلیل دادههای پژوهشهای درک گفتاری زبان اول
(نیری ،1990 1نیری  )1997و زبان دوم (موریسن  ،2008موریسن  )2009در سالهای
اخیر گسترش پیداکرده است .بهطور مشخص برای تحلیل دادههای این پژوهش ،بهدلیل
وجود فضای محرکی چندبعدی و طبقات پاسخی چندجملهای ،روش پیشنهادی نیری
( ) 1997به کار رفت .رگرسیون لجستیک با حداکثر کردن نیکویی برازش (که با آمارة
انحراف  G2سنجیده میشود) از طریق فن درستنمایی بیشینة تکرارشونده 2مدل می-
شود.
ازآنجاییکه زبان مادری همة شرکتکنندگان فارسی معیار بود ،مدلسازی ما از نوع
«میانگین جمعیت» و به روش ادغام دادهها است .همچنین برای افزایش میزان نیکویی
برازش در مدلسازی آماری ،مقادیر متغیرهای مستقل از واحد هرتز به واحد لگاریتم
هرتز تبدیل و درنتیجه در قالب مقیاسی غیرخطی وارد محاسبات عددی شدند .در ادامه
با استفاده از ضرایب لجستیکی ،تحلیل آماری را آغاز میکنیم.
ضریب رگرسیون هر متغیر مستقل ،توصیفکنندة وزن (ارزش) آن متغیر است.
عالمت مثبت ضریب رگرسیون حاکی از آن است که میان متغیر مستقل و احتمال
پیشامد رابطة مستقیم وجود دارد؛ حال آنکه ضریب رگرسیون منفی نشاندهندة رابطة
معکوس میان این دو است .همچنین ضریب رگرسیون با مقدار زیاد به معنای آن است
که متغیر مستقل متناظر با آن ،تأثیری قوی در وقوع پیشامد دارد؛ ضریب رگرسیون
1
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کوچک (نزدیک صفر) نیز بیانگر تأثیر ضعیف متغیر مستقل بر نتیجه خواهد بود .با
توجه به فضای محرکهای مصنوعی و گزینههای پاسخ F2 ،F1 ،و  F3بهعنوان
متغیرهای مستقل و شش نمونة اعالی واکهای فارسی معیار بهعنوان متغیرهای وابسته
درنظر گرفته میشوند .ازاینرو ،برای مدلسازی مناسب با دادههای جمعآوریشده،
مجموعهای از ضرایب رگرسیون لجستیک را بهصورت زیر تعریف میکنیم:
ضرایب اریبی:
ضرایب کوک:F1-

α/ɑ/, α/i/, α/u/, α/a/, α/e/, α/o/
β/ɑ/F1, β/i/F1, β/u/F1, β/a/F1, β/e/F1, β/o/F1

ضرایب کوک:F2-

β/ɑ/F2, β/i/F2, β/u/F2, β/a/F2, β/e/F2, β/o/F2

ضرایب کوک:F3-

β/ɑ/F3, β/i/F3, β/u/F3, β/a/F3, β/e/F3, β/o/F3

این مجموعه شامل ضرایب حشو است؛ به صورتی که در هر دسته از ضرایب هرگاه
مقادیر پنج ضریب مشخصشده باشد ،مقدار ضریب ششم نیز معلوم خواهد بود .بهدلیل
استفاده از رمزگذاری انحراف از میانگین ،1مجموع مقادیر ضرایب در هر دسته برابر با
صفر است .ضرایب اریبی (عرض از مبدأ) 2نشاندهندة نسبتهای تعداد پاسخهای داده-
شده به هر واکه درمجموع کل دادهها و بدون درنظر گرفتن ویژگی محرک هستند .از
سوی دیگر ،ضرایب کوک ـ محرک (شیب) ،3منعکسکنندة تغییرات پاسخ بهعنوان
تابعی از تغییرات محرک خواهند بود .باید توجه داشت که نحوة تبیین ضرایب به این
شیوه ،مستلزم این فرض است که تغییرات موجود در پاسخهای شرکتکنندگان ناشی از
تغییرات در ویژگیهای محرک است.
با استفاده از مدل سازی رگرسیون لجستیک ،این امکان وجود دارد که با مقایسة
نیکویی برازش بین مدلهایی که در لحاظ کردن ویژگیهای محرک از هم متفاوت
هستند ،بهطور مستقیم تأثیر کلی هر یک از سه متغیر مستقل را بررسی کرد .چنانچه
برازش مدلی که شامل  F1و  F2است ،از مدلی که این دو متغیر را لحاظ نمیکند بهتر
باشد ،میتوان نتیجه گرفت که فرایند درک واکهها به  F1و  F2وابسته است .به همین
صورت هرگاه برازش مدلی که  F3را لحاظ میکند نسبت به مدلی که شامل  F3نیست
بهتر باشد ،این نتیجه به دست میآید که درک واکه از سوی شرکتکنندگان به سرنخ
 F3وابسته است .با این حساب به سه مدل نیاز خواهیم داشت :مدلی که تنها شامل
1

. deviation-from-mean
. bias
3
. stimulus-tuned
2
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ضرایب اریبی است؛ مدلی که عالوه بر ضرایب اریبی ،شامل ضرایب کوک  F1و  F2است؛
و مدلی که عالوه بر ضرایب اریبی وکوک  F1و  ،F2ضرایب کوک  F3را نیز در
برمیگیرد .این مدلها را که به ترتیب (الف)( ،ب) و (ج) مینامیم ،با ضرایب زیر توصیف
میکنیم:
(الف)
(ب)

α/ɑ/, α/i/, α/u/, α/a/, α/e/, α/o/
α/ɑ/, α/i/, α/u/, α/a/, α/e/, α/o/
β/ɑ/F1, β/i/F1, β/u/F1, β/a/F1, β/e/F1, β/o/F1
β/ɑ/F2, β/i/F2, β/u/F2, β/a/F2, β/e/F2, β/o/F2

(ج)

α/ɑ/, α/i/, α/u/, α/a/, α/e/, α/o/
β/ɑ/F1, β/i/F1, β/u/F1, β/a/F1, β/e/F1, β/o/F1
β/ɑ/F2, β/i/F2, β/u/F2, β/a/F2, β/e/F2, β/o/F2
β/ɑ/F3, β/i/F3, β/u/F3, β/a/F3, β/e/F3, β/o/F3

مدلهای فوق بهصورت معادالت زیر نشان داده میشوند:
(: Vالف)
): V+V×F1+V×F2ب(
(: V+V×F1+V×F2+V×F3ج)

این مدلها به مدلهای آشیانهای 1معروف هستند .در مدلهای آشیانهای همواره مدل
کوچکتر شامل زیرمجموعهای از عاملهای مدل بزرگتر است .همانطور که مشاهده
میشود ضرایب مدل (الف) زیرمجموعهای از ضرایب مدل (ب) هستند .ضرایب مدل
(ب) نیز به نوبة خود ،زیرمجموعهای از ضرایب مدل (ج) خواهند بود .یکی از ویژگیهای
مدلهای آشیانهای این است که نیکویی برازش آنها را میتوان از طریق آمارة  G2به
لحاظ آماری ارزیابی کرد .در اینجا تفاوت در آمارة انحراف  G2بین دو مدل آشیانهای را
به پیروی از نیری ( )1997با نماد  ΔG2نشان میدهیم .باید توجه داشت که به علت
ادغام دادهها در روش تحلیل و احتمال پیشآمدن ناهمگنی دادهها در پی آن ،آزمون
 ΔG2می تواند در معرض خطای نوع دوم قرار داشته باشد .برای مقابله با این مشکل از
یک آزمون  Fشبه-درستنمایی استفادهشده است.
1

. nested models
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در این بررسی ،دو ابزار آماری دیگر نیز در سنجش نیکویی برازش مورداستفاده
قرارگرفته است .یکی خطای ریشة میانگین مربعات ) (RMSاست که به این صورت
تعریف میشود :ریشة دوم جمع مجذورات اختالف بین مقادیر مشاهدهشده و پیش-
بینیشده تقسیم بر درجة آزادی باقیماندة 1مدل .خطای  RMSرا میتوان برحسب
تعداد پاسخ برای هر محرک مقیاسبندی کرد و آن را بهصورت خطای  %RMSنشان
2
داد .ابزار آماری دیگر را بهعنوان درصد تطابق متوسط میشناسیم و آن را با %MA
نشان میدهیم %MA .برابر است با درصد دفعاتی که در تمام محرکها ،محتملترین
پاسخ پیشبینیشده با پاسخ متعارف 3شرکتکننده مطابقت داشته باشد .شایان ذکر
است که با بهبود نیکویی برازش ،مقدار  %MAبیشتر و مقادیر  G2و  %RMSکمتر
خواهد شد.
گزارش برازش هر یک از سه مدل روی دادههای پاسخ ،در جدول  1آمده است .برای
هر مدل مقادیر مربوط به درجة آزادی ،آمارة انحراف  χ2 ،G2پیرسون %RMS ،و %MA
درجشده است .باید توجه داشت در محاسبات عددی و برازش مدلهای رگرسیون
لجستیک F1 ،و  F2بهصورت لگاریتم طبیعی مقادیر هرتزی خود وارد شدهاند .همچنین
گزارش مقایسة دوبهدوی مدلهای آشیانهای در جدول  2نوشتهشده است .در هر سطر
مقادیر  ،ΔG2بیشپراکنش 4و نسبت  Fشبه-درستنمایی جهت مقایسه آمده است.
نسبت  Fاز تقسیم  ΔG2بر عامل بیشپراکنش به دست میآید .کمیت اخیر نیز به نوبة
خود بهصورت نسبت  χ2پیرسون به درجة آزادی باقیمانده تعریف میشود .همانطوری
که مشاهده میشود ،اضافه کردن ویژگیهای محرک شامل  F1و  F2به مدلی که تنها
حاوی ضرایب اریبی است (مقایسة دو گروه الف و ب) ،به کاهش چشمگیر خطای
 )%28/25( %RMSو افزایش قابل مالحظة  )%65/36( %MAمنجر میشود.
جدول  -1دادههای مربوط به برازش مدلهای آشیانهای
مدل

df
1150

G2
12819/40

χ2
17006/7

%RMS
28/0462

%MA
27/7056

ب

1140

2686/59

42658/9

9/7899

93/0736

ج

1135

2656/21

43561/2

9/6855

95/6710

الف

1

. residual degrees of freedom
. modal agreement
3
. common response
4
. overdispersion
2
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جدول  -2دادههای مربوط به مقایسة مدلهای آشیانهای
مدلها

Δdf

 dfباقی
مانده

ΔG2

)p(ΔG2

بیشپراکنش

F

)p(F

الف-ب

10

1140

10132/76

0/00000

14/78840

68/51829

0/00000

ب-ج

5

1135

30/38

0/00001

37/44374

0/16227

0/97625

بر اساس آزمون  Fشبه-درست نمایی ،افزایش نیکویی برازش در گسترش از مدل (الف)
به مدل (ب) از لحاظ آماری معنیدار است .با این حساب میتوان نتیجه گرفت
شنوندگان فارسیزبان در درک واکهها به سرنخهای  F1و  F2وابسته هستند .هرگاه به
مدلی که شامل ضرایب اریبی و کوک-محرک  F1و  F2است ،ویژگی  F3محرک نیز
اضافه شود (مقایسة دو گروه ب و ج) ،پیامد آن تفاوتی اندک در خطای %RMS
(کاهش  )%0/1و ( %MAافزایش  )%0/6خواهد بود .بر اساس آزمون  Fشبه-درست-
نمایی  ،افزایش نیکویی برازش در گسترش از مدل (ب) به مدل (ج) به لحاظ آماری
معنادار نیست .ازاینرو و با حساب این نتیجه ،شواهد قانعکنندهای دال بر وابستگی
فارسیزبان به سرنخ  F3وجود نخواهد داشت.
 -4بحث (بازنمایی تصویری ضرایب لجستیکی)

با استفاده از بازنمایی تصویری مدل رگرسیون لجستیک میتـوان جزئیـات تأثـیر
سرنخهای  F1و  F2را در درک واکههای زبان فارسی بررسی کرد .در جدول  3اطالعات
مربوط به مقادیر ضرایب لجستیکی بهدستآمده برای مدل (ب) گردآوریشده است.
شکل  1نیز موقعیت ضرایب کوک-محرک را در فضای محرکها نشان میدهد.
همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،جایگاه نسبی طبقات پاسخ واکهای در فضای
ضرایب لجستیکی ( F1×F2فضای درکی) ،یادآور توزیع آکوستیکی واکهها در فضای
( F1×F2فضای تولیدی) است .این همبستگی میان ضرایب لجستیکی و الگوهای
تولیدی ،غالباً در تحلیلهای رگرسیون لجستیک به چشم میخورد.
جدول  -3ضرایب رگرسیون لجستیک برای مدل (ب)
ضرایب کوک F1

ضرایب بایاس

ضرایب کوک F2

-8/282

α/ɑ/

5/247

β/ɑ/F1

-3/295

β/ɑ/F2

7/238

α/i/

-6/271

β/i/F1

4/133

β/i/F2

59/670

α/u/

-6/209

β/u/F1

-2/968

β/u/F2

-61/238

α/a/

7/260

β/a/F1

2/177

β/a/F2

-28/637

α/e/

0/768

β/e/F1

3/461

β/e/F2

31/250

α/o/

-0/796

β/o/F1

-3/506

β/o/F2
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شکل  -1ضرایب کوک محرک در فضای محرکها

برای به دست آوردن مقدار مورد انتظار برای واکهای مشخص و ویژگیهای محرک
معلوم ،مقادیر  F1و  F2متناظر به همراه ضرایب لجستیکی بهدستآمده برای آن نمونة
واکهای در معادلة مدل (ب) جایگذاری میشود .این به آن معناست که تمام ضرایبی
که متناظر با واکة موردنظر نیستند ،مقدار صفر به خود میگیرند .ازاینرو معادلة کلی
لجستیک با رابطة زیر توصیف میشود:

بهعنوان نمونه ،در یکگوشه از فضای محرکی  ،F1×F2مقدار لجستیک (مدل لوجیت) را
برای واکه ای که انتظار داریم در آن گوشه بیشترین احتمال وقوع را داشته باشد ،به
دست میآوریم .مثالً برای حداقل مقادیر  F1و  ،F2ازآنجاییکه پاسخ مورد انتظار واکة
 /u/خواهد بود ،مقدار لجستیک را برای این واکه بهقرار زیر محاسبه میکنیم:
Logit/u/=α/u/+β/u/F1×F1+ β/u/F2×F2
)Logit/u/=59/670-6/209×ln(250)-2/968×ln(750
=5/7389

از روی مقادیر لجستیک بهدستآمده برای هر واکه ،میتوان احتمال مورد انتظار را برای
پاسخ آن واکه به دست آورد .معادلة زیر احتمال مورد انتظار را برای واکة  /u/به دست
میدهد:

 /50توصیف فضای درک واکه در زبان فارسی معیار

)= eLogit/u//( eLogit/ɑ/+eLogit/i/+eLogit/u/+eLogit/a/+eLogit/e/+eLogit/o/
)= e5/7389/(e-1/1240 + e-0/0263 + e5/7389 + e-6/7403 + e-1/4844 + e3/6449
= 0/8864

اگر مقدار احتمال مورد انتظار را برای هر نمونة واکهای و به ازای تمام  F1و  F2های
موجود در فضای محرکی به دست آوریم ،نتیجه نمودار رویة احتمالی سهبعدی شکل 2
خواهد بود .در این شکل ،هر رویه متناظر با یکی از نمونههای واکهای است .ارتفاع هر
رویه نسبت به کف نمودار ،نمایانگر احتمال مورد انتظار برای آن نمونة واکهای خواهد
بود .نمودارهای رویة احتمالی از لحاظ اطالعی بسیار غنی هستند؛ بهنحویکه بهطور
تصویری میزان احتمال وقوع را برای هر طبقة پاسخ و در هر ناحیة دلخواه از فضای
محرک بهروشنی بیان میکنند .یکی از ویژگیهای مهم نمودارهای رویة احتمالی این
است که بر اساس آنها میتوان آهنگ تغییرات احتمال میان طبقههای واکهای مجاور را
به عنوان تابعی از ویژگیهای محرک ،مشاهده نمود.

شکل  -2نمودار رویة احتمالی درک نمونههای واکهای

همانطور که در شکل  2مالحظه میشود ،بیشترین احتمال وقوع (باالترین ارتفاع از
کف نمودار) هر نمونة واکهای دقیقاً در ناحیهای از فضای محرکی رخداده است که با
جایگاه تقریبی آنها در یک نمودار واکهای کالسیک سازگار است .بیشترین احتمال وقوع
واکة  /i/در ناحیة -F1پایین و -F2باال مشاهده میشود .بیشترین احتمال پاسخ  /a/نیز،
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در ناحیة -F1باال و -F2باال به چشم میخورد .احتمال پاسخ  /e/در ناحیهای میان این
دو واکه (-F1متوسط و -F2باال) به بیشترین مقدار خود میرسد .در سوی دیگر فضای
محرکی ،بیشترین احتمال رخداد پاسخ  /u/در ناحیة -F1پایین و -F2پایین مشاهده
میشود .واکة  /ɑ/در ناحیة -F1باال و -F2پایین ،از بیشترین احتمال وقوع برخوردار
است .در ناحیهای بین دو واکة اخیر ،یعنی در محدودة -F1متوسط و -F2پایین ،احتمال
پاسخ  /o/به حداکثر مقدار خود میرسد .همانطور که در شکل  2مشاهده میشود،
حداکثر احتمال مورد انتظار برای پاسخهای  /a/و  /o/در مقایسه با سایر پاسخها کمتر
است.

شکل  -3نمودار ناحیهای فضای واکهای

شکل  3نمودار ناحیهای دوبعدی فضای واکهای را برای مدل (ب) نشان میدهد .هرگاه
نمودار سهبعدی را از زاویة باالی صفحة محرکها نظاره کنیم ،نمودار ناحیهای مستقیماً
از نمودار رویة احتمالی به دست میآید .الزم به توضیح است که در شکل  3جهت
مختصات طوری تغییریافته که نمودار ناحیهای حاصل ،مطابق با نمودارهای واکهای
کالسیک درنظر آید .در هر قسمت از فضای نمودار ناحیهای ،فقط پاسخی که از
بیشترین احتمال وقوع برخوردار است ،نمایان میشود .مرزهای درکی میان واکهها
بوسیلة خطوط ممتد در نمودار مشخصشده است؛ خطچینها و نقطهچینها نیز به
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ترتیب مشخصکنندة سطوح احتمالی  0/5و  0/75برای طبقات غالب محلی 1هستند.
همانطور که مشاهده میشود دو واکة  /u/و  /e/نسبت به سایر واکهها ناحیة گسترده-
تری را از فضای  F1×F2اشغال کردهاند؛ در حالی که واکههای  /i/و  /a/سهم نسبتاً کمی
از این فضا را به خود اختصاص دادهاند .همچنین ناحیة درکی واکههای  /a/و  /o/فاقد
نقطهچین است .این به آن معناست که حداکثر احتمال مورد انتظار برای این واکهها
پایینتر از  0/75است .بهبیاندیگر ،نمیتوان نقطهای در فضای درکی یافت که دستکم
 %75شنوندگان آن را  /a/یا  /o/تشخیص بدهند .فضای محصور در نقطهچین برای واکه-
های  /u/و  /e/به همان نسبت بزرگتر بودن ناحیة درکی آنها ،در مقایسه با سایر واکهها
وسیعتر است .در مورد واکة  /u/دامنة تغییرات  F2در این فضا نسبت به  F1بیشتر است؛
حالآنکه برای واکة  F1 ،/e/و  F2تقریباً به یک اندازه در تغییر هستند .نکتة قابلتوجه
این است که فضاهای محصور در نقطهچین که معرف احتمال وقوع بیش از  0/75برای
طبقات واکهای هستند ،محدود به کنارههای فضای درکی هستند و ازاینرو میتوانند
تداعیگر اصل «تقابل بیشینه» باشند.
نمودارهای ناحیهای جهت مرزی 2میان طبقات مختلف را بهخوبی نمایان میسازند.
جهت مرزی ،درواقع بازنمایی تصویری ارزش هر یک از سرنخهای درکی است .میتوان
گفت هرگاه مرز درکی میان دو واکة مجاور محور  F1را قطع کند ،شنوندگان در
تشخیص این دو واکه بیشتر به سرنخ  F1وابسته هستند؛ با نزدیک شدن زاویة قطع به
مقدار  90درجه ،ارزش این سرنخ بیشتر خواهد شد .بهطور مشابه ،هرگاه مرز درکی
محور  F2را قطع کند ،وابستگی شنوندگان به سرنخ  F2محرز خواهد بود .ازاینرو با
توجه به شکل  ،3میتوان ادعا کرد شنوندگان در تشخیص زوج واکههای ،/e/-/a/ ،/i/-/e/

 /u/-/o/و  /o/-/ɑ/بیشتر به سرنخ  F1وابسته هستند؛ درحالیکه سرنخ  F2در تمایز میان
زوج واکههای  /e/-/o/ ،/i/-/u/و  /a/-/ɑ/اهمیت بیشتری دارد .همچنین با توجه به جهت
مرزی میان زوج واکههای  /e/-/ɑ/و  /e/-/u/و به خاطر انحراف از قائمة زیاد آنها،
بهسادگی نمیتوان راجع به ارزش سرنخهای درکی اظهارنظر کرد .بررسی تمایز این دو
زوج واکه به بخش «تفسیر مستقیم ضرایب لجستیکی» موکول خواهد شد.

1

. local dominant categories
. boundary orientation

2
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با توجه به نمودار ناحیهای ،در تمایز زوج واکههای پسین و پیشین میتوان دریافت که
مرز درکی میان زوج واکة  /i/-/u/نسبت به مرز میان  /e/-/o/در محدودة باالتری از F2
شکلگرفته است .همچنین ،مقادیر  F2در مرز درکی  /a/-/ɑ/بین مقادیر  F2مشاهده-
شده در مورد زوج واکه های مذکور قرار دارند .از دیگر سو ،در تمایز زوج واکهها برحسب
ارتفاع زبان ،این مشاهدات قابلتوجه است :مقادیر  F1در مرز  /i/-/e/نسبت به مقادیر F1
در مرز  /u/-/o/کمتر هستند؛ مرز درکی  /o/-/ɑ/هم شامل مقادیر کوچکتر  F1نسبت
به مرز  /e/-/a/است.
فضای نسبتاً بزرگی که در نمودار ناحیهای میان خطچینها محصورشده است و مرز
درکی طبقات را در برمیگیرد ،میتواند بهعنوان فضای تهی درک واکهها لحاظ شود .این
فضا شامل نقاطی است که در آنها هیچ واکهای با احتمال بیشتر از  0/5تشخیص داده
نمیشود.
 -5تفسیر مستقیم ضرایب لجستیکی
ضرایب رگرسیون لجستیک ابزار کارآمدی برای ارزشسنجی سرنخهای درکی هستند.
درواقع ،ضرایب کوک-محرک برابر هستند با شیبخطی که در فضای لجستیکی ،روی
دادههای پاسخ شنوندگان برازش میشود .الزم به توضیح است که خطوط مورب در
فضای لجستیکی با منحنیهای سیگموئیدی در فضای احتمالی متناظر هستند .با
استفاده از رمزگذاری انحراف از میانگین ،آهنگ تغییرات از یک واکه به واکة دیگر در
جهت هر یک از ابعاد فضای لجستیکی ،برابر خواهد بود با تفاضل ضرایب کوک-محرک
هر یک از آن واکهها .بهعنوان مثال ،آهنگ تغییر طبقة  /i/به  /u/با افزایش « ،F1ضریب
تمایز» 1این دو طبقه در راستای  F1نامیده میشـود و آن را بهصورت زیر محـاسـبه
میکنیم:
β(u-i)F1 = β/u/F1 - β/i/F1 = -6/209 – )-6/271( = 0/062
(واحد لوجیت بر لگاریتم هرتز)

بزرگ بودن ضریب تمایز نشاندهندة شیب زیاد منحنی سیگموئیدی در فضای احتمالی
است .شیب زیاد منحنی گویای این است که مرز مشخصی میان طبقات وجود دارد .از
سوی دیگر ،یک ضریب تمایز کوچک نمایانگر مرز نامشخص میان طبقات پاسخ است.
1

. contrast coefficient
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ضرایب تمایز زوج واکههای مجاور در جدول  4گردآوری شدهاند .همچنین ،برای
بررسی آهنگ تغییرات از طبقة واکههای پیشین به پسین ،ضرایب تمایز مربوط به این
طبقات نیز محاسبه و در ردیف آخر جدول آورده شده است.
با استفاده از ضرایب تمایز میتوان دو معیار مهم درکی را بهطور مستقیم اندازهگیری
نمود :یکی جهت مرزی (که پیشتر شرح داده شد) و دیگری پیچش مرزی 1که عبارت
است از آهنگ تغییرات از یک طبقه به طبقة دیگر در راستایی عمود بر جهت مرزی آن
دو .هرقدر اندازة پیچش مرزی بیشتر باشد ،مرز میان دو طبقه مشخصتر و به قالب
درک مقولهای شبیهتر خواهد بود.
پیچش مرزی مخصوصاً در یادگیری زبان دوم اهمیت دارد و میتواند برای سنجش
توانایی زبانآموزان در بهکارگیری الگوهای درکی خاص زبان دوم ،بهعنوان معیاری کمی
لحاظ گردد.
جدول  -4ضرایب تمایز مربوط به زوج واکههای مجاور
ضرایب تمایز
-7/1010

β(u-i)F2

0/0620

β(u-i)F1

-6/9670

β(o-e)F2

-1/5640

β(o-e)F1

-5/4720

β(ɑ-a)F2

-2/0130

β(ɑ-a)F1

0/5380

β(u-o)F2

-5/4130

β(u-o)F1

-0/2110

β(o-ɑ)F2

-6/0430

β(o-ɑ)F1

0/6720

β(i-e)F2

-7/0390

β(i-e)F1

1/2840

β(e-a)F2

-6/4920

β(e-a)F1

-6/7560

β(ɑ-e)F2

4/4790

β(ɑ-e)F1

-6/4290

β(u-e)F2

-6/9770

β(u-e)F1

β((u+o+ɑ)-(i+e+a))F2

-3/5150

β((u+o+ɑ)-(i+e+a))F1

-19/5400

برای اندازهگیری جهت و پیچش مرزی ،ضرایب تمایز به مختصات قطبی برده میشوند.
اندازه و زاویة قطبی ،به ترتیب نشاندهندة پیچش و جهت مرزی هستند .کمیتهای
قطبی را برای ضرایب کوک ـ محرک جدول  4و با فرض همبستگی  F1و  F2بهصورت
زیر تعریف میکنیم( :اندازه و زاویة قطبی را به ترتیب با

و

نشان میدهیم).

1

. boundary crispness
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که در آن  βF1و  βF2به ترتیب ضرایب تمایز کوک F1-و کوک F2-هستند.
در مختصات قطبی ،ضرایب تمایز را برای هر توالی واکهای بهصورت بردار

نشان

میدهیم که در آن و به ترتیب مختصة اول و دوم نامیده میشوند .در جدول 5
مجموعة این بردارها برای تمایزهای واکهای جدول  4آمده است .با توجه به دادههای
جدول ،در مورد هر تمایز واکهای هرقدر مختصة اول بزرگتر باشد ،مرز میان واکهها
مشخصتر خواهد بود .همانطور که از نتایج برمیآید ،بزرگترین مقدار مختصة اول در
مورد تمایز  /u/-/e/وجود دارد .ازاینرو میتوان مدعی شد مرز تشخیص این دو واکه به
نسبت سایر زوج واکهها ،مشخصتر است .همچنین کمترین مقدار مختصة اول در مورد
زوج  /u/-/o/به چشم میخورد که بیانگر نامشخص بودن مرز تشخیص این دو نسبت به
سایر طبقات است .از سوی دیگر ،هراندازه قدر مطلق مختصة دوم به زاویة قائمه
نزدیکتر باشد ،وابسته بودن درک تمایز به عامل  F2بیشتر خواهد بود؛ نزدیک بودن
قدر مطلق این مختصه به زاویة صفر نیز نشاندهندة وابستگی درک به عامل  F1است.
همانطور که در جدول  5مشاهده میشود کوچکترین مقدار قدر مطلق مختصة دوم در
مورد زوج واکة  /o/-/ɑ/گزارششده است .به همین جهت میتوان ادعا کرد بیشترین
میزان بستگی به عامل  F1در تشخیص زوج واکة  /o/-/ɑ/وجود دارد .از سوی دیگر و با
توجه به اینکه بیشترین مقدار مختصة دوم ،در بردار قطبی مربوط به  /u/-/i/به چشم
میخورد ،نتیجه میگیریم بیشترین میزان بستگی به عامل  F2در تشخیص این دو واکه
از هم وجود دارد.
جدول  -5بردارهای قطبی متناظر با ضرایب تمایز
بردارهای قطبی
)̊(7/10, -89/50
)̊(7/14, 77/30

)(u-i
)(o-e

)̊(5/83, 69/80

)(ɑ-a

)̊(5/43, -5/60

)(u-o

)̊(6/04, 2/00

)(o-ɑ

)̊(7/07, -5/40

)(i-e

)̊(6/61, -11/20

)(e-a

)̊(8/10, -56/50

)(ɑ-e

)̊(9/48, 42/60

)(u-e

)̊(19/85, 79/80

))((u+o+ɑ)-(i+e+a
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با توجه به آنچه گفته شد ،تمایزهای واکهای را برحسب میزان مشخص بودن مرز آنها،
بهصورت زیر میتوان مرتب کرد:

)(u-e) > (ɑ-e) > (o-e) > (u-i) > (i-e) > (e-a) > (o-ɑ) > (ɑ-a) > (u-o

همچنین این تمایزهای واکهای برحسب میزان بستگی آنها به سرنخ  F1بهصورت زیر
مرتب میشوند:

)(o-ɑ) > (i-e) > (u-o) > (e-a) > (u-e) > (ɑ-e) > (ɑ-a) > (o-e) > (u-i

بدیهی است که میزان بستگی به عامل  F2در جهتی معکوس ترتیب فوق خواهد بود.
از بررسی کلی کمیتهای فوق میتوان نتیجه گرفت که تشخیص زوج واکههای /o/-
 /u/-/o/ ،/i/-/e/ ،/ɑ/و  /e/-/a/تا حد زیادی وابسته به سرنخ  F1است؛ حال آنکه سرنخ F2

در تشخیص زوج واکههای  /e/-/o/ ،/i/-/u/و  /a/-/ɑ/مهمترین عامل محسوب میشود.
این تفسیرها با نتایج مشاهدات برآمده از بازنمایی تصویری ضرایب رگرسیون سازگار
است .همچنین در مورد زوج واکههای  /e/-/ɑ/و  /e/-/u/میتوان گفت به علت اختالف
ناچیز مختصة دوم آنها از زاویة نیمهقائمه ،تشخیص این دو زوج واکه به هر دو سرنخ F1
و  F2وابسته است .با این حال ،تفاوت ارزش دو سرنخ  F1و  ،F2در تمایز  /e/-/u/کمتر از
 /e/-/ɑ/است .در مورد تقابل درکی واکههای پسین و پیشین نیز میتوان مدعی شد که
مرز درکی میان آنها بسیار مشخص و تمایز آنها تا حد زیادی وابسته به سرنخ  F2است.
 -6نتیجه
به اعتبار مشاهدات میتوان بیان کرد که گویشوران فارسی معیار در درک واکهها به هر
دو سرنخ  F1و  F2وابسته هستند ولی شواهد قانعکنندهای دال بر وابستگی شنوندگان
به عامل  F3یافت نشد .مجموع یافتهها را میتوان به این صورت جمعبندی کرد که
میزان ارزشدهی درکی سرنخهای  F1و  F2در همبستگی با فرضیههای رایج واج-
شناختی واکههای زبان فارسی قرار دارد (بیجنخان  .)1378هرگاه در توصیف دو واکه،
مشخصههای آوایی مربوط به درجات ارتفاع زبان در تقابل با یکدیگر قرار گیرند،
شنوندگان در تشخیص این دو واکه وابسته به سرنخ  F1هستند؛ حال آنکه هرگاه عامل
تمایز دو واکه مشخصههای آوایی مرتبط با محل تولید برحسب پیشین یا پسین بودن
باشد ،شنوندگان در تمایز این دو واکه به سرنخ  F2وابستهاند .بهطورکلی یافتههای این
قسمت با پژوهشهای آکوستیکی پیشین در مورد واکههای زبان فارسی سازگار است
(بیجنخان  .)1384هر چند این آزمون بهگونهای طراحی نشده است که ناحیههای
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، با این حال همانطور که پیشتر اشاره شد،تهی فضای درکی بهروشنی نمایان شود
 را بهعنوان تقریبی از فضاهای تهی درنظر0/5 میتوان نواحی با سطح احتمال کمتر از
 وسیع بودن این فضای میانی از یکسو و محدود بودن نواحی درکی با احتمال.گرفت
 میتواند نشانههایی، به بخشهای کنارهای فضای محرکها از سوی دیگر0/75 بیش از
.باشد دال بر اینکه فرایند درک واکههای فارسی با اصل «تقابل بیشینه» همخوانی دارد
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