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Abstract

Cleft lip and palate is an innate malformation in a person’s palate and upper lip which
causes disorder in vocal tract. The present article aims to study vowel space in children with
repaired cleft lip and palate and compare it to their normal peers with disability and voice as
factors. So, Persian vowels were studied in CVC framed words. These words were produced
by 12 participants, 6 children with repaired cleft lip and palate and 6 normal children, and
were recorded using PRAAT software. Then, first and second formants were measured and
after that the data was analyzed statistically. The results revealed that the effect of disability
on first formant of vowels [æ, e, u], and second formant of vowels [æ, ɒ, o, u] is
significantly different. The results also showed that the effect of voice on first formant of
vowels [æ, e] is significantly different. Moreover, it was proved that the vowel space in
children with cleft lip and palate is in lower place and near to the lips comparing to the
vowel space in children with normal vocal tracts and vowel space in voiced context is
different from voiceless context.
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مقالة پژوهشی

فضای واکهای در کودکان دارای شکاف کام و لب ترمیمشده و مقایسة آن با کودکان
دارای مجرای گفتار طبیعی
وحیده ابوالحسنیزاده ،1اسما ایزدی بیدانی
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 -1استادیار گروه زبانهای خارجی ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران -2 .کارشناسارشد
زبانشناسی ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
دریافت1422/7/41 :

پذیرش1422/11/4 :

چکیده
شکاف کام و لب نوعی ناهنجاری مادرزادی در سقف دهان و لب باال است و موجب ایجاد اختالل در دستگاه گفتاار مایشاود.
نوشتار پیش رو با هدف بررسی فضای واکه ای در کودکان دارای شکاف کام و لب تارمیم شاده و کودکاان دارای مجارای گفتاار
طبیعی با توجّه به متغیّرهای بیماری و واک داری ،واکه های زبان فارسی را در کلماتی با الگوی  CVCبررسای کارده اسات .ایا
کلمات بهوسیلة دوازده شرکتکننده (شش کودک دارای شکاف کام و لب ترمیمشده و شاش کاودک ساالم خواناده شاد و باا
استفاده از نرمافزار پرت ضبط شد؛ سپس ،مقادیر بسامد سازههای اوّل و دوم اندازهگیری و تجزیاه و تحلیا آمااری شاد .نتاای

نشان داد که بیماری بر بسامد سازة اوّل واکههای ] [æ, e, uو بسامد سازة دوم واکههاای ] [æ, ɒ, o, uو واکداری بار بساامد
سازة اوّل واکههای ] [æو ] [eتأثیر معناداری دارد؛ همچنی نتای نشان داد کاه فضاای واکاهای در کودکاان بیماار پیشای تار و

افتادهتر از فضای واکهای در کودکان سالم است و فضای واکهای در محیط واکدار متفاوت از محیط بیواک است.
کلیدواژهها :بسامد سازة اوّل ،بسامد سازة دوم ،فضای واکهای ،شکاف کام و لب ،واکداری.

استناد :ابوالحسنیزاده ،وحیده؛ ایزدی ،بیدانی اسما ( . 1422فضای واکهای در کودکان دارای شکاف کام و لب ترمیمشده و مقایسة آن باا
کودکان دارای مجرای گفتار طبیعی .فصلنامة مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران.17-1 ، 44( 2 ،
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 -1مقدّمه
زندگی انسان ها در اجتماع و تالش آن ها برای حفظ بقا موجب نیاز ایشان به برقراری ارتباط میشاود؛
بنابرای میتوان از گفتار 1بهمثابة ابزاری برای برقراری ارتباط یاد کرد (فرامکی  2و دیگاران. 4 :2117 ،
مطالعات گذشته نشاان مای دهناد کاه وجاود هرگوناه نقاص در گفتاار موجاب ایجااد تغییراتای در
ویژگیهای آن و در نتیجه اختالل در برقراری ارتباط میشود (امیری شاوکی و دیگاران . 1424 ،بایاد
توجّه داشت که عوام مختلفی می توانند موجب ایجاد نقص در گفتاار شاوند .از جملاة ایا عواما
میتوان به ناهنجاریهایی اشاره کرد که افراد از بدو تولّد و در دورة پیشزبانی 4دچار آنها میشوند.
شکاف کام و لب 3نوعی ناهنجاری مادرزادی در دستگاه گفتار باه شامار مای رود و باعا

ایجااد

تغییراتی در روند تولید اصوات می شود .به طور میانگی از هر هزار کودک متولّد شده ،یک نفار دچاار
ای عارضه میشود .باید توجّه داشت که میزان شیوع ای بیماری در اجتماعات مختلف انساانی متغیّار
است و عوام متعدّدی از جمله س ّ بارداری ،مصرف داروهاای مختلاف در حای باارداری و ساابقة
ابتالی اعضای خانواده به ای بیماری بر میزان فراوانی ای ناهنجاری اثر می گذارند .افراد دچار عارضاة
شکاف کام و لب دارای حفرهای در سقف دهان و شکافی در لب خود هستند که موجب ایجاد نقاص
در عملکرد ماهیچهها میشود .حاص ای نقص درنگ در گفتار یا گفتار غیر عادّی است.
با توجّه به میزان رشد جنی  ،شکاف کام به دو دساته تقسایم مای شاود ،شاکاف در کاام اوّلیاه 7و
شکاف در کام ثانویه .2شکاف در کام اوّلیه شام حفرة دندانی 7و لب باال میشود و حدود هفتاة هفاتم
بارداری رخ می دهد و شکاف در کام ثانویه در هفتة نهم بارداری ایجاد میشود و شام ساختکاام 8و
مالز 2می شود .شکاف لب نیز به دو دسته تقسیمبندی می شود ،شکاف لب یکطرفاه 11و شاکاف لاب
دوطرفه .11ای امکان وجود دارد که افراد دچار یکی از انواع عارضه های شکاف کاام و لاب شاوند یاا
1. speech
2. V. Fromkin
3. pre-linguisic stage
4. cleft lip and palate
5. clefts of the primary palate
6. clefts of the secondary palate
7. alveolus
8. hard palate
9. uvula
10. unilateral cleft lip
11. bilateral cleft lip
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همزمان دچار چند نوع یا همة آنها باشاند (کاومر34-22 :2113 ،1؛ ساادلر . 423-421 :2113 ،2بایاد
توجّه داشت که میزان و نوع شکاف کام و لب تغییرات مختلفی در ویژگی هاای گفتاار بیمااران ایجااد
میکند (رضایی و دیگران. 1422 ،
مطالعات بسیاری بهوسیلة پژوهشگران در زمینه های مختلف روی بیماران شکاف کام و لب انجاام
شده است که نشان می دهند ای بیماری تأثیراتی بر ویژگی های گفتاار دارد .بارای نموناه ،ویکارام 4و
دیگران ( 2118آواشناسی 3صداهای لرزشی 7در ای گروه از بیماران را بررسی و آن را با افاراد ساالم
مقایسه کرده اند و به ای نتیجه رسیدند که به علّت وجود ناهنجاری هاایی در مجارای گفتاار کودکاان
دارای شکاف کام و لب ،اصوات تولید شده بهوسیلة ای افراد متفااوت از اصاوات تولیاد شادة افاراد
سالم است.
سیدزاده اقدم ( 1488آواهای زبان فارسی در افاراد دارای شاکاف کاام پاس از عما جراحای را
بررسی کرده است .نتای حاص از پژوهش نشان داد که تمامی واکاه هاا 2و همخاوان هاا 7خیشاومی
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میشوند و واکههای غیر گرد 2و پیشی  11بیشتر از واکههای گرد 11و پسی  12خیشومی میشوند.
سگوراهرناندز 14و دیگران ( 2112در مطالعهای گفتار در کودکان چهار تا پن سالة دارای شاکاف
کام و لب را بررسی آسیبشناسانه کردناد و نتیجاه گرفتناد کاه ویژگایهاای آواشناسای اصاوات در
کودکانی که تحت گفتاردرمانی 13قرار گرفتند به افراد ساالم نزدیاک تار اسات .پاولکین  17و دیگاران
( 2111نیز در پژوهش خود به ای نتیجه رسیدند که کودکان دارای شکاف کام و لاب همخاوان هاای
دندانی 12را با اختالالت تلفّظی تولید میکنند.
1. A.W. Kummer
2. T. Saudler
3. C. M. Vikram
4. acoustic
5. trill
6. vowel
7. consonant
8. nasal
9. spread
10. front
11. round
12. back
13. M. Segura-Hernández
14. speech rehabilitation
15. J. Pulkkinen
16. dental

 /3فصلنامة مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران ،دورة نهم ،شمارة  ،2تابستان 1311

از آنجا که مجرای گفتار 1شام حفرههای حلق ،2دهاان 4و بینای 3اسات و انادازة آن بار کیفیات
اصوات اثر می گذارد و بسامد سازه های اول 7و دوم 2واکه ها از جمله ویژگی هایی در اصاوات هساتند
که تحت تأثیر تغییرات در اندازة مجرای گفتار قرار می گیرند (هیوارد 123 :2114 ،7پژوهش حاضر باا
هدف بررسی فضای واکه ای 8در کودکان دارای شکاف کام و لب ترمیم شده و مقایساة آن باا کودکاان
دارای مجرای گفتار طبیعی (سالم با توجّه به متغیّرهای بیماری و واکداری 2انجام شده است.
عوام متعدّدی میتوانند موجب تغییر در جایگاه تولید واکهها و در نتیجه تغییر در فضاای واکاهای
شااوند .صااالحی و همکاااران ( 1482ساختار سازهای واکههای زبان فارسی را در کودکااان مبااتال به
شکاف لب و کام در محدودة سنّی هفت تا نُه سال بررسی کردند .شرکت کنندگان در پژوهش یادشاده
به دو دسته تقسیم شدند ،گروهی که دارای شکاف کام و لب یاکطرفاه بودناد و گروهای دیگار کاه
شکاف کام و لب دوطرفه داشتند؛ سپس ،هار یاک از ایا گاروه هاا خاود باه دو گاروه دارای افات
شنوایی 11متوسّط و بدون افت شنوایی تقسیمبندی شدند .نتای نشان داد که افراد دارای شکاف کاام و
لب واکهها را در جایگاهی پسی تر تولید میکنند .افزون بار ایا  ،ایشاان واکههای نیمباز 11را بازتار و
واکههای باز 12را بستهتر تولید میکنند .در افراد مبتال به شکاف لب و کام یااکطرفااه کااه افت شنوایی
داشتند ،پسروی زبان بیشتر بوده اسات و واکههای پسی و پیشی از روی نمودار فضای واکهای قاب
جداسازی نیستند؛ همچنی  ،ای افراد در مقایسه با افراد سالم ،واکههای بسته 14را بازتر تولید میکنند.
ایزدی بیدانی ( 1427و ایزدی بیدانی و دیگران ( 1422در مطالعات خاود روی کودکاان کاشات
حلزون شده ،13دارای سمعک 17و کودکان دارای شنوایی طبیعی به ای نتیجه رسید که کودکاان بیماار
واکههای ] [i] ،[e] ،[ᴂو ] [uرا نسبت به کودکان سالم در جایگاهی افتادهتر تولید میکنند .افازون بار
1. vocal tract
2. pharynx
3. mouth
4. nose
5. first formant
6. second formant
7. K. Hayward
8. vowel space
9. voice
10. hearing impairment
11. mid-open
12. open
13. close
14. cochlear implanted
15. hearing aided
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ای  ،واکة ] [aدر کودکان کاشت حلزون شنوایی نسبت به کودکان بدون اختالل شنوایی در جایگااهی
افتاده تر تولید می شود .ای در حالی است که ای واکه در کودکان دارای سامعک نسابت باه کودکاان
بدون اختالل شنوایی در جایگاهی افراشتهتر تولید میشود.
واکة ] [oدر کودکان دارای اختالل شنوایی نسبت به کودکان بدون اخاتالل شانوایی در جایگااهی
افراشته تر تولید می شود؛ افزون برا ای  ،تمامی واکهها در کودکان کاشت حلزون شانوایی و واکاههاای
] [i] ،[e] ،[a] ،[ᴂو ] [uدر کودکان دارای سمعک در جایگاهی پیشی تار نسابت باه کودکاان بادون
اختالل شنوایی تولید می شوند .کودکان دارای سمعک کوچک تری فضای واکه ای را در بی سه گاروه
کودک شرکت کننده دارند .ای در حالی است که اندازه فضای واکه ای کودکان کاشت حلزون شانوایی
تفاوت فاحشی با فضای واکهای کودکان بدون اختالل شنوایی ندارد.
ابوالحسنیزاده و دیگران ( 1427فضای واکاه ای کودکاان مباتال باه ساندروم داون 1را باا فضاای
واکهای افراد سالم مقایسه کردند .نتای پژوهش ایشان نشان داد که میانگی بسامد سازة اوّل واکه هاای
] [ᴂ, a, oدر کودکان سالم بیشتر از کودکان بیمار است؛ امّا میانگی ای بسامد در واکاههاای ][u, i, e

در کودکان سالم کمتر از کودکان بیمار است؛ بناابرای  ،مجموعاة واکاههاای ] [ᴂ, a, oو ] [u, i, eدر
کودکان بیمار به ترتیب نسبت به کودکان سالم در جایگاهی افراشتهتر 2و افتاادهتار 4تولیاد مایشاوند؛
افزون بر ای  ،میانگی بسامد سازة دوم واکههای ] [ᴂ, i, eدر کودکاان بیماار کمتار از کودکاان ساالم
است؛ امّا کودکان بیمار واکههای ] [a, o, uرا با بسامد سازة دوم بیشتری نسبت به کودکان سالم تولیاد
می کنند .نتای به دست آمده در ای پژوهش همچنی نشان داد که تمامی واکه های تولید شده بهوسیلة
کودکان بیمار به سمت واکههای مرکزی 3در فضای واکه ای تمای دارند و فضای واکاه ای در کودکاان
بیمار کوچکتر از کودکان سالم است.
ورهوون 7و دیگران ( 2112پژوهشی مقایسه ای روی کودکان دارای سمعک ،کاشت حلزون شاده
و سالم انجام دادند .در ای پژوهش دوازده واکة زباان هلنادی (پان واکاة کشایده [e, y, Ø, o, a] 2و
هفت واکة کوتاه ([i, I, ɛ, u, ʏ, ɔ, ɑ] 7که در سه دسته از کلمات تکهجایی 8تقسیمبندی شاده بودناد
1. Down syndrome
2. higher
3. lower
4. Central vowels
5. J. Verhoeven
6. long
7. short
8. monosyllable
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بررسی شدند .نتای حاص نشان داد که بسامد سازة اوّل واکه ] [uدر کودکان بیمار بیشتر از مقادار آن
در کودکان سالم است .بسامد سازة دوم تمامی واکه هاا در کودکاان بیماار کمتار از بساامد ساازة دوم
واکه ها در کودکان سالم است .واکه ها در کودکان بیمار در مقایسه با کودکان سالم با تمای بیشتری باه
سمت واکههای مرکزی در فضای واکهای تولید میشوند و کودکان سالم بزرگتری فضای واکاهای را
دارند.
بررسی هایی آکوستیکی نیز روی فضای واکهای زنان کاشت حلزون شنوایی آلمانی زباان باهوسایلة
نیومیر 1و دیگران ( 2111انجام شد و نتای به دست آمده از ای قارار باود کاه بساامد ساازة دوم در
بیماران کمتر از افراد سالم بود که موجب بستهتر شدن فضای واکهای در ای افراد شد.
صالحی و دیگران ( 1487در مطالعة خود روی دو گروه از افراد ناشانوا باا درصادهای ناشانوایی
متفاوت و گروهی از افراد سالم دریافتند که فضای واکهای در بیماران کوچکتر از فضاای واکاهای در
افراد سالم است و هرچه شدّت بیماری بیشتر باشد ،فضای واکهای کوچکتر است.
واکداری عام دیگری است که می تواند تغییراتی در فضای واکه ای ایجاد کند .باا توجّاه باه اینکاه
واکهها در مجاورت چه نوع همخوانی قرار بگیرند ،واک دار 2یا بی واک ،4بسامد ساازه هاای اوّل و دوم
آن ها تغییر می یابد .بر اساس پژوهش های انجامشده بهوسیلة ایزدی بیادانی ( 1427بار روی کودکاان
ناشنوا ،ای گونه نتیجه گیری شد که بسامد سازة اوّل تمامی واکه هاا کاه در کلماات باا سااختار CVC

دارای همخوان های انسدادی واک دار هستند ،کمتر از بسامد سازة اوّل آن ها در کلمات مشاابهی اسات
که همخوانهای بیواک دارند؛ همچنی  ،بسامد ساازة دوم واکاههاای ] [o] ،[i] ،[ɒو ] [uدر کلماات
مشابه دارای همخوان های انسدادی واک دار ،کمتر از بسامد سازة دوم ایا واکاه هاا در کلماات دارای
همخوانهای بیواک است.
علینژاد ( 1427معتقد است که تعداد واکه ها نیز می تواند عاملی ماؤثّر بار انادازة فضاای واکاه ای
باشد .وی در پژوهش خود به مقایسة واکه های موجود در فارسی معیار و واکه های گویش 3مازندرانی
پرداخت و به ای نتیجه رسید که بی تعداد واکه ها و مساحت فضای واکه ای رابطهای مساتقیم وجاود
دارد ،هرچه تعداد واکهها بیشتر باشد ،فضای واکهای بزرگتر خواهد بود.
1. V. Neumeyer
2. voiced
3. voiceless
4. dialect

فضای واکهای در کودکان دارای شکاف کام و لب ترمیمشده و مقایسة آن با کودکان دارای مجرای گفتار طبیعی 7/

با توجّه به نتای پژوهش های انجامشده ،پرسشی که در پژوهش حاضر مطرح میشاود ایا اسات
که آیا تفاوتی بی فضای واکهای در کودکان دارای شکاف کام و لب ترمیمشاده و ساالم باا توجّاه باه
متغیّرهای بیماری و واک داری وجود دارد یا خیر و فرض بر آن است که پاسخ ایا پرساش مثبات و
فضای واکهای در کودکان دارای شکاف کام و لب ترمیمشده متفاوت از کودکان سالم است.
 -2چهارچوب نظری
صداها در زبانهای مختلف به دو دستة همخوانها و واکهها تقسایم مایشاوند (فارامکی و دیگاران،
 . 227 :2117واکهها بر اساس افتاده و افراشته بودن یا پیشی و پسای باودن در فضاای واکاهای قارار
میگیرند (ریتز و یانگم  . 2111 ،1نمودار فضای واکهای روشی گرافیکی برای نشان دادن مح ّ تولیاد
واکه ها است که اوّلی بار بهوسیلة اسنر 1237( 2و جوز( 1238( 4به نقا از هرینگتاون و کسایدی،3
 21 :1222انجام شد .در حقیقت فضای واکه ای نمودار بسامد سازه های اوّل و دوم است که به شاک
ذوزنقه نشان داده می شود (شک  . 1در ای ذوزنقه بسامد سازة اوّل که میزان افراشتگی (باالی فضاای
واکه ای یا افتادگی زبان (پایی فضای واکه ای را نشان می دهد ،روی محور عمودی واقع مای شاود و
از باال به پایی افزایش مییابد؛ افزون بر ای  ،بسامد سازة دوم که میزان پیشای (سامت چا

فضاای

واکه ای یا پسی بودن زبان (سمت راست فضای واکاه ای را مشاخّص مای کناد ،روی محاور افقای
ذوزنقه واقع میشود و از راست به چ

افزایش مییابد( .هیوارد. 712-287 :2114 ،

شکل  .1نمود دیداری فضای واکهای با توجّه به بسامد سازههای اوّل و دوم
1. H. Reetz & A. Jongman
2. C. Essner
3. M. Joos
4. J. Harrington & S. Cassidy
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 -3روش و ابزار
در پژوهش حاضر دو گروه شش نفره با میانگی سنّی یازده سال شرکت کرده اناد ،گروهای شاام دو
پسر و چهار دختر که دارای شکاف در کام اوّلیه و همچنی شکاف لب یکطرفه بودند و تحت عما
جراحی ترمیمای شاکاف کاام و لاب قارار گرفتاه بودناد و باه مادّت ( 133سااعت در دوره هاای
گفتاردرمانی شرکت کرده بودند و گروهی که هیچ ناوع ناهنجااری در مجارای گفتاار خاود نداشاتند
(سالم و شام دو پسر و چهار دختر بودند .رضایت تمامی شرکتکنند گان کاه زباان ماادری ایشاان
فارسی بود جلب شد و برای ایجاد محیطی آرام و صمیمی پس از هر بار شرکت در پژوهش هادایایی
بهمنزلة تشکّر به ایشان تقدیم شد.
ابتدا از هر شرکت کننده خواسته شد تا کلمات تکهجایی دارای الگاوی  CVCکاه شاام یکای از
همخوانهای واکدار یا بیواک ] [p, b, t, d, k, gدر آغازه 1و پایانة 2هجا و یکای از واکاههاای زباان
فارسی ] [æ, e, o, ɒ, i, uبودند را پس از پژوهشگران تکارار کنناد .کلماات ]،[pop] ،[pep] ،[pᴂp
] [pup] ،[pɒpو ] [pipگزیدهای از کلمات استفاده شده در ای پژوهش هستند .الزم است گفته شاود
که مجموع کلمات تولید شده بهوسیلة شرکت کنندگان ( 342کلمه است .تمامی کلمات در اتاق عاایق
صوت و با استفاده از میکروفون شور 4در نرمافزار پرت 3نسخة ( 2/1/44ضبط و پاس از آن ،کلماات
با استفاده از ای نرمافزار تقطیع شدند و مرز بی واکهها و همخوانها تعیی شد و برای هر کلماه یاک
شبکة متنی 7ساخته شد؛ سپس ،با استفاده از یک برنامة نوشته شدة رایانه ای 2مقادیر بساامد ساازه هاای
اوّل و دوم تمامی واکه ها اندازه گیری شد و در نهایت ،داده ها با اساتفاده از نارم افازار اسپایاساس

7

نسخة ( 12.11تجزیه و تحلی آماری شدند.
 -4یافتههای پژوهش
بسامد سازه های اوّل و دوم واکههای تولید شده بهوسیلة کودکان دارای شکاف کام و لب ترمیمشاده و
کودکان سالم با توجّه به متغیّرهای بیماری و واک داری و به منظور بررسی فضای واکه ای با اساتفاده از
1. onset
2. coda
3. Shure microphone
4. PRAAT
5. text grid
6. PRAAT script
7. SPSS

فضای واکهای در کودکان دارای شکاف کام و لب ترمیمشده و مقایسة آن با کودکان دارای مجرای گفتار طبیعی 2/

آزمون اندازهگیری مکرّر 1محاسبه شد و نتای در جدول ( 1ارائه شده است:
 -1-4بسامد سازة اوّل

همان گونه که نتای نشان می دهند ،بیماری بر بسامد سازة اوّل واکه های ] [e] ،[æو ] [uتأثیر معناداری
دارد ) (p ˂ 0/050امّا تأثیر ای متغیّر بر بسامد سازة اوّل سایر واکهها )] [i] ،[ɒو ] ([oمعناادار نیسات
) .(p ˃ 0/050نتای حاص از آزمون تعقیبی بنفرونی 2نشان مایدهناد کاه میاانگی بساامد ساازة اوّل
واکههای ] [e]،[æو ]( [uنمودارهای  2 ،1و  4و واکههای ] [i] ،[ɒو ] [oدر کودکاان دارای شاکاف
کام و لب ترمیم شده به ترتیب ( 114/784هرتز 74/477( ،4هرتز 73/378( ،هرتز 72/721( ،هرتاز،
( 87/421هرتز و ( 77/871هرتز بیشتر از کودکان سالم است.
متغیّر دیگری که در پژوهش حاضر بررسی شده ،واک داری است .ای متغیّر بار بساامد ساازة اوّل
واکههای ] [æو ] [eتأثیر معناداری دارد ) (p < 0/050امّاا تااثیر واکداری بار بساامد ساازة اوّل ساایر
واکهها )] [o] ،[i] ،[ɒو ] ([uمعنادار نیست ( . p > 0/050بر اساس نتای حاصا از آزماون تعقیبای
بنفرونی ،بسامد سازة اوّل واکه های [ ]æو [( ]eنمودارهای  3و  7و همچنی واکه هاای ][o] ،[i] ،[ɒ

و ] [uدر کلمات با الگوهای  CVCحاوی همخوانهای بی واک به ترتیب ( 27/771هرتاز71/218( ،
هرتز 74/372( ،هرتز 11/211( ،هرتز 32/271( ،هرتز و ( 24/477هرتز بیشاتر از میاانگی بساامد
سازة اول ای واکهها در کلمات با الگوی مشابهی است که حاوی همخوانهای واکدار هستند.
 -2-4بسامد سازة دوم

بیماری بر بسامد سازة دوم واکههاای ] [o] ،[ɒ] ،[æو ] [uتاأثیر معنااداری دارد ) .(p ˂ 0/050نتاای
حاص از آزمون تعقیبی بنفرونی نشان میدهند که میانگی بسامد سازة دوم واکاههاای ][o] ،[ɒ] ،[æ

و ]( [uنمودارهای  8 ،7 ،2و  2و همچنی واکه های [ ]eو [ ]iدر کودکاان دارای شاکاف کاام و لاب
ترمیم شاده باه ترتیاب ( 234/222هرتاز؛ ( 434/731هرتاز؛ ( 338/311هرتاز؛ ( 722/222هرتاز؛
( 222/443هرتز و ( 18/121هرتز بیشتر از کودکان سالم است.
همانگونه که نتای نشان می دهند ،واک داری بر بسامد سازة دوم هیچیک از واکه ها تأثیر معنااداری
ندارد ) .(p ˃ 0/050نتای حاص از آزمون تعقیبی بنفرونی نشان میدهند که میانگی بسامد ساازة دوم
1. Repeated measure ANOVA
2. Post Hoc Bonferroni test
3. Hertz
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واکههای ] [o] ،[i] ،[ɒو ] [uدر کلمات دارای الگوی  CVCحاوی همخاوانهاای واکدار (42/212
هرتز 1/811( ،هرتز 32/411( ،هرتز و ( 71/127هرتز کمتار از بساامد ساازة دوم ایا واکاههاا در
کلمات مشابهی است که همخوان های بی واک دارند؛ امّا ،میانگی بسامد سازة دوم واکه هاای [ ]æو []e

در کلمات دارای الگوی  CVCحاوی همخوان های واک دار ( 18/218هرتز و ( 12/317هرتز بیشاتر
از بسامد سازة دوم ای واکهها در کلمات مشابهی است که همخوانهای بیواک

دارند.

جدول ( .)1نتایج آزمون بررسی تفاوت میان بسامد سازة اوّل و دوم واکهها و شاﺧﺺهای آماری میانگین بسامد سازة اوّل و
دوم واکهها با توجّه به متغیّرهای بیماری و واکداری
واکهها

متغیّرها

بیماری
][æ

میانگین
بسامد

بسامد

سازة اوّل

سازة دوم

انحراف معیار
بسامد
سازة
اوّل

بسامد
سازة دوم

مقدار F

معنیداری

بسامد

بسامد

بسامد

بسامد

سازة

سازة

سازة

سازة

اوّل

دوم

اوّل

دوم

دارای
شکاف
کام و لب

271/378

1844/132

41/273

112/148

14/142

14/812

1/117

1/113

ترمیمشده

واکداری

سالم

872/877

1782/771

47/118

27/317

واکدار

823/722

1721/711

28/811

113/448

بیواک

222/732

1712/222

47/281

27/272

2/442

1/184

1/128

1/287

دارای
شکاف
بیماری

کام و لب

878/444

1222/844

22/828

77/282

3/728

42/144

1/182

1/112

ترمیمشده

][ɒ

واکداری

سالم

811/732

1284/222

72/171

77/227

واکدار

814/218

1348/278

33/278

24/713

بیواک

822/227

1371/127

48/742

21/782

2/221

1/188

1/133

1/427

دارای
شکاف
بیماری

کام و لب

272/222

1232/222

17/711

133/177

27/227

3/743

1/113

1/182

ترمیمشده

][e

واکداری

سالم

217/217

1712/278

17/787

122/744

واکدار

217/711

1832/844

11/222

124/247

بیواک

227/718

1824/317

22/124

141/322

7/222

1/188

1/142

1/778

فضای واکهای در کودکان دارای شکاف کام و لب ترمیمشده و مقایسة آن با کودکان دارای مجرای گفتار طبیعی 11/
ادامة جدول (.)1
واکهها

میانگین

متغیّرها

انحراف معیار

مقدار F

معنیداری

دارای
شکاف
بیماری

کام و لب

774/831

2282/331

37/327

141/712

3/721

1/112

1/111

1/212

ترمیمشده

][i

واکداری

سالم

322/371

2228/471

13/872

31/128

واکدار

713/431

2272/221

42/172

111/122

بیواک

717/271

2277/811

27/281

123/412

1/328

1/111

1/712

1/227

دارای
شکاف
بیماری

کام و لب

272/271

1773/771

12/828

118/221

2/433

12/447

1/127

1/112

ترمیمشده

][o

واکداری

سالم

727/111

1112/471

24/722

33/243

واکدار

212/211

1417/311

13/212

77/227

بیواک

237/171

1474/711

21/117

32/772

3/322

1/227

1/114

1/424

دارای
شکاف
بیماری

کام و لب

741/127

1372/227

23/238

482/872

11/174

72/713

1/121

1/111

ترمیمشده

][u

واکداری

سالم

372/227

217/444

11/232

187/132

واکدار

382/218

1172/217

18/112

78/477

بیواک

717/784

1223/132

17/122

81/431

نمودار ( .)1تأثیر بیماری بر بسامد سازة اوّل واکة ][æ

3/727

1/242

1/181

1/472

نمودار ( .)2تاثیر بیماری بر بسامد سازة اوّل واکة ][e
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نمودار ( .)3تأثیر بیماری بر بسامد سازة اوّل واکة ][u

نمودار ( .)5تأثیر واکداری بر بسامد سازة اوّل واکة ][e

نمودار ( .)7تأثیر بیماری بر بسامد سازة دوم واکة ][ɒ

نمودار ( .)4تأثیر واکداری بر بسامد سازة اوّل واکة ][æ

نمودار ( .)6تأثیر بیماری بر بسامد سازة دوم واکة ][æ

نمودار ( .)8تأثیر بیماری بر بسامد سازة دوم واکة ][o

نمودار ( .)9تأثیر بیماری بر بسامد سازة دوم واکة ][u

فضای واکهای در کودکان دارای شکاف کام و لب ترمیمشده و مقایسة آن با کودکان دارای مجرای گفتار طبیعی 14/

 -5بحث
در پژوهش حاضر سعی شد تا بسامد سازه های اوّل و دوم واکه های تولید شدة کودکان دارای شاکاف
کام و لب ترمیم شده و کودکان سالم اندازه گیری شود و باا توجّاه باه متغیّرهاای بیمااری و واک داری
تفاوت های موجود در فضای واکه ای ای دو گروه از کودکان بررسی شود .همان گونه که در مطالعاات
پیشتر بیان شد ،بسامد سازههای اوّل و دوم واکههای تولید شده بهوسیلة بیماران با بساامد ساازههاای
اوّل و دوم واکههای تولید شدة افراد سالم متفاوت است.
نتای به دست آمده از پژوهش حاضر نشان دادند که میانگی بسامد سازة اوّل تماامی واکاه هاا در
کودکان دارای شکاف کام و لب ترمیم شده بیشتر از کودکان سالم است .ای نتای  ،با نتاای باه دسات
آمده از پژوهش انجامشاده روی کودکاان کاشات حلازون شانوایی و دارای سامعک ایازدی بیادانی
( 1427و ایزدی بیدانی و دیگران ( 1422هامساو اسات .در پاژوهش هاای یادشاده پاژوهشگاران
دریافتند که بسامد سازة اول واکههای ] [i] ،[e] ،[ᴂو ] [uدر بیماران بیشتر از افراد سالم است .افازون
بر ای  ،نتای به دست آمده از پژوهش ابوالحسنیزاده و دیگران ( 1427روی کودکاان ساندروم داون
نتایجی مشابه داشت و نشان داد که بسامد سازة اوّل واکههای ] [i] ،[eو] [uدر کودکان بیمار بیشاتر از
کودکان سالم است .نتای پژوهش ورهوون و دیگران ( 2112همچون نتاای پاژوهش حاضار ثابات
کردند که بسامد سازة اوّل واکة ] [uدر بیماران بیشتر از افراد سالم است.
نتای حاص از مطالعة بسامد سازة دوم واکه ها در پژوهش حاضر نشان دادند کاه میاانگی بساامد
سازة دوم تمامی واکه ها در کودکان دارای شکاف کام و لب ترمیم شده بیشتر از کودکاان ساالم اسات.
ابوالحسنیزاده و دیگران ( 1427نیز نتای مشابهی در پژوهش خود کسب کردند .در پاژوهش ایشاان
کودکان بیمار واکههای [ ]a, o, uرا با بسامد سازة دوم بیشتری نسبت به کودکان سالم تولید میکردند.
متغیّر دیگری که در نوشتار پیش رو بررسی شد ،واک داری است .هماانگوناه کاه نتاای حاصاله
نشان میدهند ،میانگی بسامد سازه های اوّل و دوم تمامی واکه هاا پیارو محایط واک داری اسات و باا
توجّه به اینکه هر واکه در مجاورت چه همخوانی قرار بگیرد ،واک دار یا بی واک ،میانگی بساامد ایا
سازه ها متغیّر خواهند بود .نتای پژوهش حاضر ،همچون نتای به دست آمده از پژوهش ایزدی بیدانی
( 1427نشان دادند که میانگی بسامد سازة اوّل تماامی واکاه هاایی کاه در کلماات باا الگاوی CVC

همخوانهای واکدار دارند ،کمتر از میانگی بسامد سازة اول ای واکهها در کلمات مشابهی اسات کاه
همخوان های بی واک دارند؛ افزون بر ای  ،در پژوهش حاضر میانگی بسامد سازة دوم واکه هاای [ ]eو
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[ ]æدر کلمات دارای الگوی  CVCکه همخوانهای واکدار دارند ،بیشتر از میانگی بساامد ساازة دوم
ای واکهها در کلمات مشابه دارای همخوانهای بیواک است و ای نتای با نتای باه دسات آماده در
مورد واکههای ] [o] ،[i] ،[ɒو ] [uدر پژوهش ایزدی بیدانی ( 1427همسو است.
 -6نتیجهگیری
با توجّه به نتای به دست آمده ،تمامی واکه ها در کودکان دارای شکاف کام و لب ترمیم شده نسبت باه
کودکان سالم در جایگاهی افتاده تر تولید شدند (نمودار  . 11افزون بر ای  ،کودکان دارای شاکاف کاام
و لب ترمیمشده تمامی واکهها را در جایگاهی پیشی تر نسبت باه کودکاان ساالم تولیاد کردناد .بایاد
توجّه داشت که میزان افتادگی و پیشای شادگی در تماامی واکاه هاا یکساان نیسات .میازان افتاادگی
واکههای پیشی بیشتر از میزان افتادگی واکه های پسی است؛ افزون بر ای  ،میزان افتاادگی واکاههاای
افتاده بیشتر از میزان افتادگی واکه های افراشته است؛ همچنی  ،میزان پیشای شادگی واکاه هاای پسای
بیشتر از میزان پیشی شدگی واکه های پیشی است .درنتیجه ،فضای واکه ای در کودکان دارای شاکاف
کام و لب ترمیمشده کوچکتر ،افتادهتر و پیشی تر از فضای واکهای در کودکان سالم اسات .باا توجّاه
به اینکه تمامی واکه ها در کلمات باا الگاوی  CVCتولیاد شادند ،در محایط واک داری نیاز فضااهای
واکه ای متفاوت هستند (نمودار  . 11مح ّ تولید واکه ها در مجاورت همخوان های واک دار متفااوت از
مح ّ تولید واکههای مجاور همخوانهای بی واک است ،تمامی واکهها در محیط بی واک افتادهتر تولیاد
میشوند و همچنی تمامی واکهها (بهجز واکاههاای ] [eو ] [æدر مجااورت همخاوانهاای واکدار
پیشی تر از واکه های مجاور همخوان های بی واک تولید میشوند .باید توجّه داشت که میازان افتاادگی
و پیشی شدگی در تمامی واکهها یکسان نیست.
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پیوست:
کلماتی که در پژوهش حاضر تجزیه و تحلی شدهاند:
[pᴂp], [pep], [pop], [pɒp], [pup], [pip], [bᴂb], [beb], [bob], [bɒb], [bub], [bib], [tᴂt],
[tet], [tot], [tɒt], [tut], [tit], [dᴂd], [ded], [dod], [dɒd], [dud], [did], [kᴂk], [kek], [kok],
][kɒk], [kuk], [kik], [gᴂg], [geg], [gog], [gɒg], [gug], [gig

