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 . مقدمه1

ــی زبان های آزمایشیافته ــناس ــت که  1های ادراکی در حوزة روانش ثابت کرده اس

ــاخت ــر زنجیری انطباق س ــامل عناص ، 4آرایی، الگوهای واج3، نوایی2های واجی، ش

شناسی زبان بومی  زبان   و ...، در زبان غیربومی  زبان مبدأ( با واج 5ساخت هجایی 

صد( تابع الگوها و محدودیت  ست. مق سان زبان معتقدند که     های ادراکی ا شنا روان

ــناختی زبان بومی در حوزة          ــته به الگوهای آواشـ انطباق واجی تا حد زیادی وابسـ

ست به این معنا که عوامل     شنیداری گفتار ا در زبان بومی تا  درکی -صوتی درک 

 ارد. گذحد زیادی بر شیوة تولید و درک شنیداری اصوات زبان غیربومی تأثیر می

ــاخت ــر و س های واجی غیربومی در چارچوب این رویکرد ادراکی، انطباق عناص

ــت که با حداقل تغییرات آوایی در        نوعی تغییر واجی در زبان  ــنونده اسـ بومی شـ

ــت      ــتیکی گفتار همراه اسـ ــای آکوسـ  ;Peperkamp & Dupoux, 2003فضـ

Peperkamp, 2005   نی (. این تغییرات آوایی کمینـه در چـارچوب انگـارة همگو

شده Best, 1994  7 پام( 6ادراکی ست      ( تبیین  ست. از نظر ب ( نظام درک 1994ا

ست که واحدهای آوایی غیربومی را به       شامل رمزگذارندة آوایی ا شنیداری گفتار 

ــاس، ترین مقولة آوایی ممکن در نظام آوایی زبان بومی مینزدیک نگارد. بر این اس

های ناشــی از تفاوتهای واجی، ســاختیا  های بین زبانی در انطباق واحدهاتفاوت

 سازی آوایی آنهاست. ها در پیادهآوایی جزئی بین زبان

                                                           
1 . psycholinguistics 

2 . segments 

3 . prosodic 

4 . phonotactics 

5 . syllable structure 

6 . Perceptual Assimilation Model 

7 . PAM 
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/ -های انگلیسی /در این پژوهش به بررسی شیوة پردازش ادراکی جفت واکه 

پردازیم. این پژوهش در چارچوب انگارة / توسط گویشوران فارسی می-و /

ود. ششناسی آواشناسی شنیداری انجام میشهمگونی ادراکی بِست و بر اساس رو

سؤال اصلی پژوهش آن است که آیا انگارة همگونی ادراکی تبیین کارآمدی از الگوی 

ای زبان فارسی به دست / با نظام واکه-/ و /-ای /های واکهانطباق واجی تقابل

 بست را دهد. مقاله در چند بخش تهیه شده است: ابتدا انگارة همگونی ادراکیمی

های آوایی را در مطالعات درک شنیداری تقابلکنیم. سپس، پیشینة معرفی می

شناسی بعد از آن، روشچارچوب انگارة همگونی ادراکی بررسی خواهیم کرد. 

شود. در کنندگان و شیوة انجام پژوهش تبیین میها، شرکتپژوهش شامل داده

م کرد. سپس، با توجه به نتایج های درکی را گزارش خواهیادامه، نتایج آزمایش

 آمده، به سؤال پژوهش پاسخ خواهیم داد.   دستبه

 . انگارة همگونی ادراکی بست2

ــت     در  گارة همگونی ادراکی بسـ یام   درک (،1994چارچوب ان بانی پ از رهگذر   ز

شت  شنوایی  ةدر حوزی صوت  الگوهای شنیداری  پردازش بر  یصوت  الگوهای و نگا

، انگاره این اســاس بر. گیردمی صــورت ناپیوســته آوایی واحدهای یاها مشــخصــه

در  مرجع آوایی الگوهای صــورتبه واجی ةیا مشــخصــ  هر واجی صــوت الگوهای

 طریق از واجی ةیا مشـــخصـــ واج آن شـــود و درکمی ذخیره آن آوایی بازنمایی

ــوت الگوهای  انطباق  با الگوهای  درونی صـ مایی   مرجع آوایی داد  بازن  آن آوایی در 

گفتار  دستگاه  از فعالیت حاصل  صوتی  امواج شنونده . گیردمی صورت  واحد واجی

 ناپیوسته آوایی از پارامترهای ایمجموعه دربرگیرنده که بازنمود ادراکی نوعی را به

بازنمود  بین رهگذر انطباقرا از  زبانی پیام و ســپس نگاردمی ،( اســت دو ارزشــی
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ــه. کند می درک واجی و الگوهای  ادراکی ــخصـ  واحدهای   عنوانبه  واجی های مشـ

ــناختیواج درک بنیادین ــوند. فرضمی درنظر گرفته شـ  این که اســـت بر این شـ

صه    شخ  هایاز الگو ایاز آنها مجموعه هر یک آوایی در بازنمایی و بوده ها جهانیم

شخص  صوتی  ست که    اندشده  ذخیره م ضیات مهم این انگاره آن ا در . یکی از فر

وجود  صــوتی -های تولیدیبرخی مشــخصــه، واجی هایمشــخصــه آوایی بازنمایی

که ن دار مات را تغییر می   د  الگوها و   (. اینNearey, 1997:3-10 دهند  معنای کل

شخص  یداریشن  الگوهای با صوتی  -تولیدی پارامترهای  ةدر حوز و پایدار کامالً م

 پارامترها منجر به این ارزش تغییر که طوری؛ بههســتند همراه ،شــنونده شــنوایی

ــنوایی ةحوزدر فاحش  بروز تغییرات ــنونده ش ــودنمی ش  با عبور از مرز این اما ،ش

 شناختیصوت ةزدر حو ایعمده تغییرات ،گفتار در دستگاه ـ صوتی تولیدی نواحی

ــنیداری  ید. ازاین پدید می   و شـ یدی  پارامترهای   بین که  گفت  توانمی ،روآ  -تول

 عامل رابطه نوع وجود دارد و وجود این 1ایذرّه رابطةشنیداری،   الگوهای و صوتی 

شــود می زبانی هایایجاد تقابل باعث که ســتا آوایی الگوهای گیریشــکل اصــلی

(Stevens, 1989: 3-47).  ــوتی به اندازه   -تولیدی پایدار    اهمیت این نواحی ای صـ

و تنها با  هاآن تولیدی هد  به رســیدن بدونرا  بســیاری از آواها اســت که گوینده

ید می  هد   از آن تقریبی که  بدون  ،کند تول ــنوایی در حوز ایتغییر عمده  آن ة شـ

 کمترین ،دشومی خارج مربوطه نواحی از که آن حضم اما به ،وجود آید بهشنونده 

پار  های اتغییر در  یدی  متر بب  تول ــ مدن به  سـ مده  تغییرات وجودآ  ةدر حوز ایع

 .(Kennedy, 1989: 135-137؛Stevens, 1989:3-47  گرددمی شنیداری

صه       در فرایند زبان شخ سایی م شنا شنوندة بومی مهارت باالیی در   یهاآموزی، 

 هایی را که منجرآورد؛ یعنی مشخصه صوتی پایدارِ زبان خود به دست می   -تولیدی

                                                           
1 . quantal 
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شـــود، کشـــف و از آنها برای درک واحدهای واجی و های واجی میبه ایجاد تقابل

کند. از ســوی دیگر، وی پارامترهایی را که ارزش درنتیجه، پیام زبانی اســتفاده می

ز فرایند درک و بازشناسی پیام زبانی خارج   تقابل دهندگی ندارند، نیز شناسایی و ا  

صه     می شخ شو و قابل سازد. این پارامترها، همان م ستور واجی  پیشهای ح بینی د

ــکل   ــاس، ش ــتند. بر این اس ــنونده هس های( واجی گیری مقوالت  و تقابلزبان ش

صه           شخ شنونده م ست که طی آن  شنیداری ا صل نوعی فرایند یادگیری  های حا

شف و برای ایجاد تقابل   صوتی پای  -تولیدی ضای آوایی زبان خود را ک ای هدار در ف

عالوه، طی این فرایند شنیداری یاد گیرد. بهکار میواجی در واجشناسی آن زبان به

ل صوتی که تأثیری در ایجاد تقاب  -گیرد که نسبت به برخی پارامترهای تولیدی می

با تقابل  (L2ل واجی غیربومی  تفاوت باشد. اگر یک تقابواجی بین آواها ندارند، بی

واجی در زبان بومی شنونده همگون باشد، یعنی با آن شباهت صوتی بیشنه داشته 

رود شــنونده بتواند به راحتی آن را تشــیص دهد. باشــد، در آن صــورت انتظار می

ــنونده همگون         برعکس، اگر تقابل واجی غیربومی با هیچ تقابلی در زبان بومی شـ

ت تشخیص آن برای شنونده دشوار است، زیرا دستگاه شنوایی        نباشد، در آن صور  

شنونده نسبت به چنین تقابلی حساسیت زیادی نشان نمی دهد؛ زیرا شنونده یاد        

 های آوایی غیرتمایزدهنده توجهی نشان ندهد.     گرفته است به مشخصه

بل      قا ــخیص ت گارة همگونی ادراکی تشـ ــاس ان به میزان   L2های واجی  بر اسـ

(. Tyler et al., 2014بســتگی دارد   L1های واجی ها با تقابلاین تقابل همگونی

شخصه   شخصه    Xهای آوایی مقولة واجی غیربومی  م ست با م های آوایی ( ممکن ا

ــد،       ( L1  Yمقولة واجی متناظر با آن در زبان      ــته باشـ در آن  مطابقت کامل داشـ

ــورت می به   Xگوییم صـ ــب برای  ما ــت،  Yازایی مناسـ ما اگر اسـ همگونی بین  ا

ــه  ــخص ــد، یعنی  Yبا  Xهای آوایی مش ــه  Yبا  Xناقص باش ــخص ها در برخی مش
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ــد، در این حالت می     ازایی مابه Xگوییم هماهنگ و در برخی دیگر ناهماهنگ باشـ

ضعیف برای     سط تا  صه       Yمتو شخ سته به میزان همگونی م ست  ب ها(. در هر دو ا

ــورت  له        Xصـ نده، مقو ــنو بان بومی شـ ظام واجی ز قه     در ن یا طب ندی  ندی  ب  ب

ــود. می بل، اگر ویژگی  شـ قا ــری در  با ویژگی  Xهای آوایی  در م های هیچ عنصـ

سی    شد، یعنی    L1واجشنا شته با ازایی در نظام واجی گونه مابههیچ Xمطابقت ندا

L1      صورت شد، در آن  شته با سی     در X ندا شنا بدون مقوله یا طبقه باقی  L1واج

 ایی این زبان قابل همگونی نیست. های آوماند، زیرا با مشخصهمی

ــنوندة غیربومی،  ــاس، ش  مثل تقابل  L2ایِ های واجیِ دومقولهتقابل بر این اس

 یا  )های غیربومی کند. تشخیص تقابل های مختلف پردازش میصورت  را به

رســـد که هر دو مقولة آواییِ مربوط به ترین وضـــعیت ممکن میزمانی به مطلوب

شد؛ یعنی     L1نظر در زبان تقابل مورد شته با  L2دو مقولة تقابل واجیِ در وجود دا

 اینگاشته شود. به این نوع همگونی، همگونی دومقوله   L1به دو مقولة مستقل در  

 1TC ــود. ( گفته می اگر به ازای دو مقولة تقابل واجی در زبان دوم، فقط یک        شـ

شد،    L1مقوله در زبان  شته با صورت یک مقولة آوایی   L2هر دو مقولة وجود دا به 

ازاهایی مناســب یا شــوند. حال ممکن اســت این دو مقوله مابهشــنیده می L1در 

ای مقولهتشخیص داده شوند  همگونی تک L1نامناسب برای تنها مقولة موجود در 

 SC2)) سب و مقولة دیگر گزینه یا یکی از مقوالت، گزینه سب برا ای نامنا ی ای منا

ــان  ــی زب ــة آوای ــول ــق ــی      م ــون ــگ ــم ــود  ه ــص داده شــ ــخــی ــادری تشــ  م

له تک  فاوت      مقو ــخیص مت با کیفیت تشـ به CG3  ))Best, 1994ای  طور کلی، (. 

در همگونی نوع دوم و ســوم، یعنی همگونی  های آوایی غیربومیتقابل تشــخیص

                                                           
1 . two-category assimilation 

2 . single-category assimilation 

3. category-goodness  
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ــبت به        مقوله ای و همگونی تک تک مقوله   ــخیص متفاوت، نسـ با کیفیت تشـ ای 

ــخیص تقابلدارد.  ای دقت کمتریهمگونی دومقوله ــامل یک آوای تش  هایی که ش

شده  آواهایی که هیچ مابه بندیمقوله صورت هیچ یک از   L1ازایی در ن ندارند و به 

شده هستند  همگونی بندی( و یک آوای مقولهشوند تشخیص داده نمی  L1آواهای 

ـ مقوله بندیمقوله دارد. به ای مالحظهمعموالً دقت قابل ،((UC 1  بندی شدةنشده 

شنونده با تقابلی از زبان  شود که یکی از مقوالتب مربوط   L2 بیان دیگر، اگر  مواجه 

بان        بل در ز قا به    L1به این ت لة دیگر      ما باشـــد و مقو ته  ــ   در ازای آوایی داشـ
راحتی این دو مقوله را در سطح  تواند بهنشده باشد، می  بندیمقوله L1شناسی   واج

و هایی که شــامل در متمایز کند. تشــخیص تقابلدرک شــنیداری گفتار از یکدیگ

ــتند  همگونی  بندیمقولهآوای  ــده هس ــدهبندیمقولهنش ــده بندی مقوله - نش  نش

 UU 2)  برای شنوندگان )L1 تواند آسان یا دشوار باشد، بسته به آن که این دو     می

ندازه با مقوالت وا              ــبیهند و نیز تا چه ا ندازه به یکدیگر شـ   L1جی مقوله تا چه ا

 شباهت آوایی دارند. 

ضیات و پیش  شخیص تقابل    های مطرحبینیفر شیوة ت ی های آوایشده دربارة 

L2 ای شـــامل در چارچوب انگارة پام، هر تقابلی را اعم از تقابل همخوانی و واکه

ــواهد تجربی ارائه می ــود، اما ش ــیات، اغلب مربوط به  ش ــده در تأیید این فرض  ش

ها، ها، برخال  همخوان. باید توجه داشت که درک واکههای همخوانی استتقابل

صوتی بین واکه   چندان مقوله ست. زیرا مرز  سبت به همخوان ای نی ر ها باریکتها ن

ها ســطح ها نســبت به همخوانای در واکههای درون مقولهاســت و تشــخیص 

سان ادعا می     شنا ست که برخی واج  کننداطمینان باالتری دارد. به همین دلیل ا

                                                           
1 . uncategorized-categorized assimilation 

2. uncategorized- uncategorized assimilation 
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ها بسیار ضعیف است و سطح     در واکه SCای مقولهکه احتمال وقوع همگونی تک

 CG ،TC ،UC هایای در همگونیهای واکههای تشخیص محرک اطمینان پاسخ 

ست تا حدی تحت  UUو  شنیداری واکه تأثیر غیرمقولهممکن ا ها ای بودن درک 

 واقع شود. 

 . پیشینة پژوهش3

های همخوانی در چارچوب انگارة پام، اری تقابلدر پیشـــینة مطالعات درک شـــنید

مورد بررسی پژوهشگران  UUتا  TCو از  CGتا  SCانواع مختلف همگونی ادراکی از 

ــت. در این مطالعات هم محرک ــت و هلهقرار گرفته اس و  (2010  1های طبیعی بِس

ست      هم محرک شدة بُن و بِ سازی  صنوعی یا باز ستفاده قر 2012  2های م ار (  مورد ا

ته  ته    گرف یاف ند.  با پیش       ا لب  عات اغ طال گارة همگونی ادارکی   بینیهای این م های ان

 های همخوانیخوشههای پام از بینیمطابقت دارند. حتی شواهدی نیز در تأیید پیش

L2     .ست شده ا شینة مطالعات مربوط به همگونی ادراکی تقابل ارائه  ی اهای واکهپی

ــت. با توجه به آن که مو ــر مربوط به درک تقابل اندک اس ــوع پژوهش حاض های ض

 .کنیمتر بررسی میای است، این مطالعات را در اینجا مفصلواکه

ای را در زبان آلمانی، ( شــیوة پردازش ادراکی دو تقابل واکه1996  3پولکا و بن

شخص   سخنوران تک   /ʊ/-/ʏ/و  /u/-/y/به طور م سط  سی  زبانة بومی، تو زبان انگلی

ــی کردند.   های درکی خود را در چارچوب انگارة پام     های آزمایش  آنها یافته   بررسـ

ــیر کردند که همگونی  ــی از نوع  با نظام واکه /u/-/y/اینگونه تفسـ ای زبان انگلیسـ

                                                           
1. Best & Halleh  

2. Bohn & Best  

3. Polka & Bohn 
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CG  و همگونی/ʊ/-/ʏ/ ای از نوع با این نظام واکهUC     شخیص صد ت ست. در های ا

به محرک   ــحیح  ع   %100–98حدود   /u/-/y/های  صـ ــطح  الی( و  یعنی در سـ

سطح اطمینان      %87حدود  /ʊ/-/ʏ/های محرک سیار خوب( بود.  سطح ب  یعنی در 

ــخ  ــیار باالی پاس ای  در رابطه با تقابل واکه CG( برای همگونی %100–98ها  بس

/u/-/y/ــان داد که بین واکه ها، ازنظر ها و همخوان( در این پژوهش در حقیقت نش

مختلف همگونی ادراکی، تفاوت  در طبقات های تشــخیصســطوح اطمینان پاســخ

های های صــحیح تشــخیص به محرکوجود دارد؛ زیرا در حالی که درصــد پاســخ

 های انگارهبینیدر مطالعات گوناگون مطابق با پیش   CGهمخوانیِ مربوط به طبقه   

ــت آمده بود، در این     %90تا   70پام بین   ــیار خوب( به دسـ ــبتاً خوب تا بسـ  نسـ

که هم    ید  ــخص گرد که  CGگونی ادراکی پژوهش مشـ ند  ها می در وا ــطح توا سـ

 اطمینان بسیار باالتری داشته باشد.

شیوة درک     (2009a  1دیگری لویدر پژوهش  سی  ای زبان تقابل واکه 8به برر

ــان داد که   ــی زبانان بومی پرداخت. نتایج این پژوهش نش ــط انگلیس ــه توس فرانس

شخیص تقابل     سی در ت شنوندگان انگلی س هایی که دعملکرد  وی ر آنها دو واکة فران

ــی درک می ــتقل انگلیسـ ــورت دو واکة مسـ ــوند  همگونی به صـ ( بهتر از TCشـ

وند ش هایی است که دو واکة فرانسوی به صورت یک واکه یکسان شنیده می      تقابل

که برخی    CGیا   SCهای   همگونی تایج این پژوهش همچنین نشــــان داد  (. ن

ــته به بافت همخوانی، واکه ــوی بس های متفاوتی در نظام واجی به واکه های فرانس

 شوند. زبان انگلیسی نگاشته می

                                                           
1. Levy  
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همگونی ادراکی انواع  ( در یک مطالعة جامع به بررســی2014و همکاران   تایلر

شـــش تقابل ای غیربومی پرداختند. در این تحقیق، های واکهدر تشـــخیص تقابل

بان  به      آوایی از ز ــه  تایلندی و فرانسـ های آوایی هد ،   کعنوان محرهای نروژی، 

ــدند. فرض بر آن بود که این تقابل      ــیعی از انواع همگونی  اتنخاب شـ ها طیف وسـ

ــامل   ــامل می  UUو  SC ،CG ،TC ،UCادرکی شـ ــود.را شـ در این پژوهش  شـ

ا و هآزمایشـگاهی، از تعدادی شـنوندة انگلیسـی  لهجة آمریکایی( بومی که با زبان   

ــنا بودنتقابل ــد به محرک های آوایی مورد نظر ناآش ــته ش ها گوش داده و د، خواس

شخیص دهند که آیا آنها     شباهت یا تفاوت آنها را به یکدیگر تعیین کنند؛ یعنی ت

شامل دو تقابل واجی در نروژی شنوند. محرک را یکسان یا متفاوت می   ، یکی بهها 

شین گرد( و دیگری به     /ki/-/ky/صورت   شتة پی  واکة غیرگرد در مقابل واکة افرا

 واکة افراشتة پیشین غیرگرد در مقابل واکة بستة مرکزی گرد(،     /ki/-/kʉ/ت صور 

صورت  تقابل واکه شتة   واکة  /bɯ/-/bɤ/ای در زبان تایلندی، به  سین غیرگرد  افرا پ

کی ای در زبان فرانسه، یافراشتة پسین غیرگرد( و سه تقابل واکهدر مقابل واکة نیمه

ــورت   کة نیمه   /bo/-/bõ/به صـ کة        افر وا بل وا قا ــین گرد دهانی در م تة پسـ ــ اشـ

شتة پسین گرد خیشومی(، دومی به صورت      نیمه افراشتة   واکة نیمه /dø/-/dœ/افرا

 واکة    /sy/-/sø/پیشین گرد در مقابل واکة افتادة پیشین گرد( و آخری به صورت    

ران تایلر و همکاافراشــتة پیشــین گرد(. پیشــین گرد در مقابل واکة نیمهافراشــتة 

یک از این    ف که هر  ند  بل    رض کرد قا ناظر بر یکی از   ت های   های واجی  انواع الگو

ــورت   همگونی ــت.  UUو  SC ،CG ،TC ،UCاداراکی به صـ های  نتایج آزمون اسـ

های انگارة پام هماهنگ بود. این نتایج نشـــان داد درصـــد بینیتشـــخیص با پیش

با نظام  UCو  TC ای که به صورت های واکههای صحیح تشخیص برای تقابل  پاسخ 

 باالتر است. همینطور  CGهای نوع شوند، از تقابل واجی زبان انگلیسی همگون می 
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سخ    صد پا صحیح برای همگونی در ست. بنابراین این نتایج   SCاز  CG های  باالتر ا

را تأیید کرد.  UCو  SC CG > < TCانگارة پام مبنی بر مراتب پیشنهادی  سلسله  

ــان داد که انواع همگونیهای این پژوهش همچیافته ،  TCهای اداراکی نوع نین نش

CG ،SC ،UU  وUC   ــاهده می های واکه  در تقابل ــود، اما نوع  ای غیربومی مشـ شـ

ــورت یک عامل بینافردی بین افراد مختلف        ــت به صـ همگونی ادراکی ممکن اسـ

 متفاوت باشد. 

یت های انگلیســی در انجام پژوهش حاضــر اهمهای صــوتی واکهویژگیتبیین 

ــی در این     فراوانی دارد. به همین دلیل، یافته     های یکی از جامعترین آثار پژوهشـ

های ویژگی (1995  1برند و همکارانکنیم. هیلنزمینه را به طور مفصل بررسی می

ـ درکی  انگلیسی لهجه  /           /دوازده واکة  صوتی 

ا هه دست آمده نشان داد که فاصلة صوتی واکه     نتایج بآمریکایی را بررسی کردند.  

تقریباً یکســان  //-//ها به غیر از جفت واکة ای برای تمامی واکهدر فضــای واکه

ست. یافته  صوتی جفت واکه  ا صلة  / /-// و //-/های /های این پژوهش دربارة فا

شان داد که مقادیر هر دو   ای های واکهها، در این تقابلبین واکه F2و  F1فرکانسن

/ نسبت به و / /// نسبت به  با یکدیگر تفاوت معنادار دارد. بنابراین کیفیت واکه /

// عالوه، این نتایج نشــان داد که دیرش /متفاوت اســت. به به طور معناداری از /

// / و دیرش به طور معناداری از ///  بیشــتر اســت. گرچه هد  اصــلی پژوهش

ای ه( بررسی الگوی طیف فرکانسی ناحیة ایستان واکه1995ن  برند و همکاراهیلن

که      ها الگوی تغییرات طیفی وا ما آن ــی بود، ا ها را نیز در گذر آغازه و    زبان انگلیسـ

آوردن دســـتبرند و همکاران برای بهپایانه، در تحقیق خود بررســـی کردند. هیلن

که    ــی وا ناحیة مختلف در طول دیرش و   تغییرات فرکانسـ ناحیة    ها، دو  که، یکی  ا
                                                           
1. Hillenbrand et al.  



 1399بهار و تابستان ، 11، شمارة 7سال علم زبان؛  276

 

ــد آغازی واکه و دیگری ناحیة زمانی منطبق بر   ــت درص  20زمانی منطبق بر بیس

ــد پایانی واکه را اندازه را  ایمالحظهها تغییرات قابلگیری کردند. تمامی واکهدرص

سی   شان دادند. به  F3-F2و  F1-F0از نظر هر دو پارامتر فرکان گیری عالوه، جهتن

ــی واکه   ا با  ه ای بود که باعث افزایش تقابل کیفی آن      گونه ها به  تغییرات فرکانسـ

 شد. ای مییکدیگر در فضای واکه

کاران     هیلن ند و هم که     1995بر عد، وا لة ب به     ( در مرح ــی را   های انگلیسـ

شنوندگان ارائه کردند. واکه  روش شده به   های مختلف بازسازی و به  های بازسازی 

ها به شــکل ها واکههایی که در آناکهدو دســتة کلی تقســیم شــدند. یک دســته و

مراه هایی که هکنندگان ارائه شد و دستة دیگر، واکه  ناگهانی و غیرممتد به شرکت 

شـــدند. هر یک از کنندگان پخش شـــکل ممتد برای شـــرکتبا دیرش کامل و به

سی واکه     واکه سازی طیف فرکان شیوة باز ساس  سه های غیرممتد و ممتد بر ا  ها به 

آنها از مرکز واکه،  F3و  F1 ،F2های هایی که فرکانسشدند. یکی آنم دسته تقسی

ــتة دیگر، واکه         ــده بود و دسـ ــتخراج شـ ــتان واکه، اسـ هایی که   یعنی ناحیة ایسـ

ــد آغازی( و         F3و  F1 ،F2های  فرکانس  ــت درصـ آنها از دو ناحیة ابتدایی  بیسـ

که  هاییوم، واکهانتهایی  بیست درصد پایانی( واکه استخراج شده بود و دستة س       

شده بود.      F3و  F1 ،F2های فرکانس ستخراج  سه ناحیة زمانی مختلف ا آنها از هر 

ــان داد که اغلب واکه  نتایج آزمون ــایی نش ــناس  هایها از جمله جفت واکههای ش

//-// و //-/ کانس  / از قادیر فر مایز    F3و  F1 ،F2های  طریق م کدیگر مت از ی

ن نشان داد دیرش واکه تأثیر مهمی بر نحوة شناسایی    شوند. این نتایج همچنی می

. شود ها میهای شناسایی واکه  طور کلی باعث افزایش درصد پاسخ  ها دارد و بهواکه

های شناسایی صحیح    آمده نشان داد که درصد پاسخ   دست از سوی دیگر، نتایج به 

 اند و دهها اســـتخراج شـــای که از دو مقطع زمانی فرکانسهای دونمونهدر محرک
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 اند، نســبت به ها اســتخراج شــده ای که از ســه مقطع زمانی فرکانسنمونهســه

 طور معناداری بیشتر است.ای بهنمونههای تکمحرک

ضای واکه   1397صادقی و بیگدلی    سی تطبیقی ف سی و  ( با برر ای زبان انگلی

ــوتی بین واکه      ــل صـ ــی، فواصـ  ن و ها در نظام آوایی دو زبان را تعیی   زبان فارسـ

ــورت گزارهیافته ــوتی واکههای حاصــل را به ص ــباهت ص ها هایی ناظر بر میزان ش

ضه کرده  شان داد که  اند. یافتهعر شتة / واکههای این پژوهش ن / در u/ و /های افرا

صوتی را به واکه      شباهت   / انگلیسی دارند؛ واکة u/ و /های /زبان فارسی بیشترین 

/ های /وتی به واکهترین معادل ص / فارسی نزدیک/ و /  / انگلیسی است؛ /  و /

/ فارســی / انگلیســی اســت؛ واکة /ترین گزینة صــوتی به واکة /فارســی نزدیک

های / فارسی به واکه / انگلیسی دارد؛ واکة / حداکثر شباهت صوتی را به واکة /  

// و /های // انگلیسی بیشترین شباهت صوتی را دارد و سرانجام، واکه/ و / /

لی طور کانگلیســی تقریباً به یک اندازه تناظر صــوتی دارند. به //فارســی با واکة 

ــادقی و بیگدلی  یافته ــان داد که انطباق واجی واکه( 1397های صـ های زبان نشـ

ـ ادراکی بین واکه انگلیسی با واکه ای دو ههای زبان فارسی تابع فاصلة آکوستیکی 

 زبان است. 

گدلی و صـــادقی    چاپ(  بی که    زیر  باق واجی وا های  در پژوهش دیگری انط

ــای واکه  ــی با فض ــی را با انجام دو مرحله آزمایش ادراکی در انگلیس ای زبان فارس

ــی کرده    به پیروی از  در این پژوهش،  اند. چارچوب دیدگاه همگونی ادراکی بررسـ

 اهای انگلیســی بدیدگاه همگونی ادراکی فرض شــده اســت که انطباق واجی واکه

ــی  ــاس آن هر واکة انگلیس ــت که بر اس ــی تابع نوعی همگونی ادراکی اس ه ب فارس

شته می   واکه سی نگا شته       ای در زبان فار صوتی را دا صلة  شود که با آن حداقل فا
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های هد  شنیداری، هم های انگلیسی به عنوان محرکباشد. در این پژوهش، واکه

ــورت مجزا و هم درون هجاهای حامل، انتخاب و         با     به صـ ها  چگونگی انطباق آن

شان در زبان فارسی، در تعدای آزمون شناسایی مشخص       های معادل احتمالیواکه

سی را به    گردید. نتایج این آزمون شنوندگان هر واکة انگلی شان داد که  رت صو ها ن

شنوند که بیشترین شباهت صوتی ممکن را با آن دارد.     ای در زبان فارسی می واکه

 ترتیب، / انگلیســـی بهu/ و /های /واکهمشـــخص نشـــان داد که  طوراین نتایج به

ــورت واکه به  ــی و واکه  u/ و /های / صـ ــی/ و /های / / فارسـ  ترتیب،  به  / انگلیسـ

 شوند.درک می / فارسی/ و /های /واکهصورت به

 شناسی. روش4

 نشناسی آزمایشگاهی است. در ایشناسی پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد واجروش

 /ʊ-/و  /-/ای زبان انگلیسی، یعنی پژوهش، شیوة پردازش درکی دو تقابل واکه

های تشخیص، بررسی خواهیم را توسط سخنوران بومی زبان فارسی با انجام آزمون

های تشخیص، شنونده باید تفاوت بین دو محرک آوایی را تأیید کند. کرد. در آزمون

بودن یک محرک بودن یا متفاوتشبیه به عبارت دیگر، شنونده باید در خصوص

صورت که دو محرک به شنونده با آوایی با محرک آوایی دیگر قضاوت کند. به این 

شود که اگر آنها را یکسان درک شود و از وی خواسته میفاصلة اندک پخش می

را انتخاب کند.  2کند گزینة متفاوتو اگر متفاوت درک می 1کند گزینة همانمی

دو مرحله آزمون تشخیص در شرایط آزمایشگاهی در یک اتاق آرام ژوهش در این پ

                                                           
1. same  

2. different  
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ها به دور از نوفه و صداهای مزاحم انجام شد که در ذیل به نحوة اجرای آزمون

 پردازیم.می

 ها و روش اجرای آزمون. داده1 4

/ و / ،// ،/های تشــخیص، ابتدا به ازای چهار واکة انگلیســیِ / برای انجام آزمون

/  عداد مه    120/ ت ــفورد        30کل تاری آکسـ که( از پیکرة گف به ازای هر وا مه  کل

 همبستة آکوستیکی F1های  انتخاب  شده است. سپس، مقادیر فرکانس 1بوکورمز

بودن(، در مرکز همبستة آکوستیکی پیشین ـــ پسین F2-F1سطح ارتفاع زبان( و  

، ویرایش 2افزار پِرتدر نرم هاگیریاندازه شـــده اســـت. تمامی گیریاندازه هاواکه

با  نگاشــت طیف (، رویBorsema & Weenink, 2018بورزما و ونیک   43/0/6

سط  نوار پهنای ست.    انجام متو  تناوب چاکنایی ترینقوی ها،واکه تقطیع در شده ا

ها و دیرش واکه شـده  گرفته نظر در واکه پایان و آغاز ترتیببه F2پایان  آغاز و در

 ست.محاسبه شده ا

له  مه    در مرح فت کل به fool-fullو  feet-fitای دیگر، دو ج مل    ،  یب شـــا  ترت

آنها به    F2و  F1های  که مقادیر دیرش و  فرکانس    /ʊ-/و  /-/ای های واکه  تقابل  

سطح تمامی داده  F2و  F1های مقادیر متوسط دیرش و متوسط فرکانس   ها که از 

پس، اند. س رة گفتاری استخراج شده  نزدیکتر بود از سطح پیک به دست آمده است،   

ــیوه F2و  F1های و  فرکانسپارامترهای دیرش  ــیح داده به ش ای که در ذیل توض

 ( بازسازی شده است. fool-fullو  feet-fitخواهد شد، بر روی جفت کلمات هد   

                                                           
1 . Oxford Bookworms 

2 . Praat 
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ست. در حالت          شده ا شیوه مختلف انجام  سه  صوتی جفت کلمات به  سازی  باز

ستارهایی        ش واکهاول، فقط مقادیر دیر ست. در این حالت، پیو شده ا سازی  ها باز

ــده که طی آن مقادیر دیرش واکه  ــاخته ش طور مجزا / به/ و /های /طراحی و س

اند. در حالت دوم،  مقادیر نزدیک شده  //و  //های ترتیب به واکهطی پنج گام، به

ترتیب به   پنج گام، به   طور مجزا طی/ به / و /های / های اول و دوم واکه  فرکانس 

شده  /// و های /واکه  F2و  F1های  توزیع فرکانساند. با توجه به آن که نزدیک 

ست، این پیوستارها را پیوستار کیفیت واکه     در فضای واکه  ای، مؤید کیفیت واکه ا

نامیدیم. در حالت ســـوم، پنج گام پیوســـتارهای دیرش با پنج گام پیوســـتارهای 

شده کیفیت واکه ترکی ستارهای ترکیبی آزمون ب  ساخ   اند تا پیو شخیص  ته های ت

صوتی متفاوت برای آزمون         ستار  سه نوع پیو صه،  ای هشوند. بنابراین، به طور خال

تشــخیص در نظر گرفته شــده اســت. این پیوســتارها عبارتند از پیوســتار دیرش،  

  پیوستار کیفیت واکه و پیوستار ترکیبی  پیوستار دیرش + کیفیت واکه(.

 /ʊ-/ سمت چپ( و  /-/ای ( پیوستار اختال  دیرش تقابل واکه1شکل  

دهد. پیوستار دیرش در آزمون  سمت راست( را طی پنج گام متفاوت نشان می

-ʊ/ای ثانیه، برای تقابل واکهمیلی 12های با گام /-/ای تشخیص، برای تقابل واکه

/ ی اترتیب، برای تقابل واکهایناند. بهشدهثانیه، از هم متمایز میلی 32های با گام

/-// مقادیر دیرش واکة ، 24ثانیه، گام دوم میلی 12گام، در گام نخست  5/ طی 

 60ثانیه و در گام پنجم میلی 48ثانیه، گام چهارم میلی 36ثانیه، گام سوم میلی

. برای تقابل نزدیک شود //ثانیه کاهش داده شده است تا مقادیر دیرش واکة میلی

 254ای از میلی ثانیه 32گام  5/  طی نیز، مقادیر دیرش واکة / /ʊ-/ای واکه

ثانیه کاهش داده شده است تا به متوسط مقادیر دیرش واکة میلی 92ثانیه به میلی

/ʊ/ .نزدیک شود  
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  /ʊ-//  سمت چپ( و -/ ایها برای تقابل واکهپیوستار اختال  دیرش واکه (:1شکل )

  سمت راست(

سازی گام 3( و  2های  شکل   ستار کیفیت واکه را به ( نحوة باز  ترتیبهای پیو

های دهند. چنانکه قبالً گفته شــد، گامنشــان می /ʊ-/و  /-/ای برای تقابل واکه

اند. ســاخته شــدهF2 و  F1های پیوســتار کیفیت واکه با تغییرات همزمان فرکانس

ساخ ها به گونهمحرک شدند که واکه  ای  تدریج به //و واکه  //به تدریج به //ته 

 70، در گام اول، مقدار /-/ای شوند. بر این اساس، برای تقابل واکه  نزدیک  /ʊ/به 

ضافه و   //هرتز به فرکانس اول واکه  ست.    30ا شده ا هرتز از فرکانس دوم آن کم 

به   در گام  تا پنجم،  به فرکانس اول    350 ،280، 210، 140ترتیب  های دوم  هرتز 

//  هرتز از فرکانس دوم آن کم شـده اسـت.    150و  120، 90، 60اضـافه و مقادیر

ــاخت محرک / طی پنج گام ، فرکانس اول واکة //ʊ-/ای های تقابل واکهبرای س

ــی  هرتز، افزایش و فرکانس دوم این واکه  451هرتز به   364هرتزی از  44افزایشـ

 اند.  هرتز، افزایش داده شده 867هرتز به  757هرتزی از  39طی پنج گام افزایشی 
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قابل       ای دیگر، گام در مرحله  که و دیرش برای ت تار کیفیت وا ــ های  های پیوسـ

محرک ترکیبی کیفیت واکه + دیرش    5با یکدیگر ترکیب و     /ʊ-/و  /-/ای واکه 

ستارهای ترکیبی     ساس، گام اول تا پنجم در پیو ست آمد. بر این ا -ʊ/و  /-/ به د

/  برابر بود با ضـــرب تجمعی گام اول تا پنجم پیوســـتارهای دیرش با گام اول تا

 پنجم پیوستارهای کیفیت واکه.  

ــامل   دو گروه آزمودنی در این پژوهش مورد آزمون قرار گرفته  اند. گروه اول شـ

شتة زبان انگلیسی بوده  مرد و زن تحصیلکرده، دانش  15  اند و تا حدودیآموختة ر

ــته  ــنایی داش ــناســی آش ــرکتبا آواش های کنندگان این گروه، آزموناند. تمامی ش

 15بسندگی زبان انگلیسی را با موفقیت پشت سرگذاشته بودند. گروه دوم شامل        

شته        شنایی دا سی آ سیار اندک با زبان انگلی صیلکرده بودند که ب ند و امرد و زن تح

ند. اشخص آواشناسی آشنایی نداشته      طور مشناسی و به  کدام نیز با رشتة زبان هیچ

شرکت   سنی  شرکت سال بود. هیچ  38تا  20کنندگان بین دامنة  کنندگان کدام از 

 اند.از هد  تحقیق اطالع نداشته

 
 /-/ ایها برای تقابل واکهواکه F2و  F1های پیوستار اختال  مقادیر فرکانس(: 2شکل )
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 /ʊ-/ ایها رای تقابل واکهواکه F2و  F1های سپیوستار اختال  مقادیر فرکان(: 3شکل )

شدة پیوستارهای دیرش، کیفیت واکه و دیرش   های بازسازی ها یا گاممحرک          

سرهم  دو محرک با گام متفاوت     ABطور مجزا با الگوی + کیفیت واکه، به شت  پ

صلة       صوتی( با فا ستارهای  صاد ثانیه  بین دو محرک( به 10بر روی پیو فی طور ت

شرکت  شبیه به     برای  شد که اگر محرک دوم را  سته  کنندگان پخش و از آنها خوا

ــخیص می کنند گزینة   دهند، گزینة همان و اگر متفاوت درک می    محرک اول تشـ

ــنونده حدود       طول دقیقه به   30متفاوت را انتخاب کنند. اجرای آزمون برای هر شـ

 را دو یا سه بار بشنود.  توانست در صورت نیاز محرککننده میانجامید. شرکت

ــگاهی دربارة الگوی انطباق واجی واکه  ــینة مطالعات آزمایش ی هامطابق با پیش

و  //های انگلیسی ای زبان فارسی فرض کردیم که چون واکهانگلیسی با نظام واکه

//های صــورت واکهترتیب به، به//  و// های انگلیســیفارســی و واکه //  و//  

شــوند. بنابراین، همگونی فارســی درک می //و  //های صــورت واکهبهترتیب، به

بل   قا که  ت که     /ʊ-/و  /-/ای های وا ظام وا تابع نوعی همگونی    با ن ــی،  فارسـ ای 



 1399بهار و تابستان ، 11، شمارة 7سال علم زبان؛  284

 

-ʊ/و  /-/ های انگلیسی ای است که بر اساس آن هر دو مقولة جفت واکه  دومقوله

/ درک است. زبانان با سطح اطمینان باالیی قابل برای فارسی 

 های آماری. يافته5

های پیوســتار آکوســتیکی های تشــخیص به گامبه ازای هر محرک، درصــد پاســخ

محاسبه گردید و سپس متوسط    « متفاوت»و « همان»صورت دو گزینه  مربوطه، به

سخ  شرکت   پا شخیص  ست آمد.  ها برای هر گزینه بهکنندههای ت طور جداگانه به د

شخیص در نتایج آزمون شکل      6تا  4های  شکل  های ت ست.  شده ا شان داده  ها ( ن

ــخ ــخیص به گاممیزان پاس ــتار اختال  دیرش، اختال  کیفیت های تش های پیوس

ــان می( F1 , F2  واکه ــکل، و ترکیب دیرش + کیفیت واکه را نش دهند. در هر ش

 های تشخیصهای پیوستار آکوستیکی و محور عمودی درصد پاسخمحور افقی گام

ــورت دو مقولة همان و متفاوت  هابه گام ــتیکی مربوطه را به ص ــتار آکوس ی پیوس

ــان می ــکل، نتایج آزمون   نشـ ها برای دو گروه دانش آموختة زبان    دهد. در هر شـ

 طور مجزا نشان داده شده است.انگلیسی و افراد ناشنا با زبان انگلیسی به

سخ ابتدا نتایج   شخیص  پا ستار دیرش را برای تقابل  های ت  /-/ی اواکهبه پیو

های تشخیص برای  شود پاسخ  گیریم. چنانکه مشاهده می ( در نظر می4در شکل   

سخ     گام سیار باالیی دارند. زیرا توزیع پا سطح اطمینان ب رای ها بهای دوم تا پنجم 

ــطح اطمینان «متفاوت»منحنی  ــد و برای منحنی  100، به سـ ، به «همان»درصـ

های تشخیص روی  ختال  درصد پاسخ  سطح اطمینان صفر درصد نزدیک است. ا     

گویای این واقعیت   « متفاوت »و « همان »های  گام های دوم تا پنجم بین منحنی   

شنوندگان محرک   ست که  ثانیه  گام میلی 24هایی را که اختال  دیرش آنها بین ا

ــد، به خوبی از یکدیگر متمایز میمیلی 60دوم( تا   د، اما کننثانیه  گام پنجم( باشـ
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شرکت سخ توزیع پا سطح اطمینان  ها بر روی گام اول برای هر دو گروه  کننده، از 

سبتًا زیادی دارد که نشان می          دهد شنوندگان در  صددرصد و صفر درصد فاصلة ن

ستار دیرش بر خال  گام    شخیص گام اول پیو شکل مواجه  ت های دوم تا پنجم با م

شان می بوده ستار اند. این واقعیت ن که ناظر بر  /-/دیرش  دهد که گام اول در پیو

ست، گامی مبهم   ای بین محرکثانیهمیلی 12اختال  دیرش  صوتی مربوطه ا های 

سخ      ست که در آن توزیع پا صوتی ا ستار  شخیص، برتری قاطعی را به  در پیو های ت

 دهد. نشان نمی« متفاوت»یا « همان»یک از دو مقولة نفع هیچ

سخ ( نتایج 5شکل    شخیص  پا ستا های ت  یار دیرش را برای تقابل واکهبه پیو

/ʊ-/  شان می سخ      ن ست، سطح اطمینان پا ها دهد. همانطور که در شکل مشهود ا

سبت به دیگر گام پایین      ستیکی دیرش ن ستار آکو س برای گام اول پیو ت. برای تر ا

کنندگان ناآشنا با زبان انگلیسی، این گام یک ناحیة مبهم ادراکی است که    شرکت 

ــ ــایی، برتری قاطعی را به نفع هیچ خدر آن توزیع پاس ــناس یک از دو مقولة های ش

شان نمی « همان»یا « متفاوت» سطح     ن سی،  شنا با زبان انگلی دهد، اما برای گروه آ

های این کنندگان این گروه، جفت محرکها باالتر اســت و شــرکتاطمینان پاســخ

سطح  ثانیهمیلی 32گام را که با یکدیگر اختال   سب  ای دارند، با   80اطمینان منا

های دوم تا پنجم پیوستار اند. برای گامتشخیص داده« متفاوت»درصدی به صورت 

ناظر بر جفت محرک    با اختال  دیرش   دیرش، که  یه  میلی 160تا   64هایی  ای ثان

سخ      صد پا ست، در شخیصِ  ا سیار باالیی دارد.    « متفاوت»های ت سطح اطمینان ب

کنندگان آشــنا با زبان گام دوم برای شــرکت ها برایالبته، ســطح اطمینان پاســخ

هد دانگلیســی نســبت به گروه ن شــنا با زبان انگلیســی باالتر اســت( که نشــان می

ــنوندگان هر اندازه اختال  بیش از     ــتار   ثانیه بین محرک  میلی 64شـ ها در پیوسـ

 کنند.  درک می "متفاوت"را به صورت  /ʊ/-//ای دیرش مربوط به تقابل واکه
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  /ʊ-/و  /-/ای های واکهر کلی نتایج مربوط به پیوســتار دیرش در تقابلطوبه

ها برای تشخیص زبان به اختال  دیرش محرکدهد که شنوندگان فارسینشان می

پیوستار شامل بسیار حساس هستند. هر دو    /ʊ-/ و /-/های انگلیسی  جفت واکه

ست که تا قبل از       شخص بر روی گام دوم ا صوتی م ها  گام آن، جفت محرکمرز 

صورت   صورت  و بعد از آن  گام« همان»اول( به  «  متفاوت»های دوم تا پنجم( به 

ضر، ناحیه مرزیِ پیوستار دیرش برای     تعبیر می قابل تشوند. طبق نتایج تحقیق حا

ــت که در آن اختال  دیرش محرک ها    ناحیه   /-/ای واکه  ثانیه   میلی 24ای اسـ

شد. این ناحیة مرزی  ست که در آن اختال   ناحیه /ʊ-/ای تقابل واکهبرای  با ای ا

    ثانیه باشد.میلی 64ها دیرش محرک

 

 های پیوستار دیرش در های صحیح تشخیص به محرکدرصد پاسخ (:4شکل )

 /-/ ایتقابل واکه
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 های پیوستار دیرش های صحیح تشخیص به محرکدرصد پاسخ (:5شکل )

 /-ای /در تقابل واکه

به پیوســتار کیفیت واکه را برای تقابل پاســخ های تشــخیص ( نتایج 6شــکل        

ــان می /-/ ایواکه  ــخ طور که مالحظه می  همان دهد.  نشـ ــود توزیع پاسـ های  شـ

های اول تا پنجم پیوســتار های اول و دوم در گامتشــخیص برای تغییرات فرکانس

ــوتی، کیفیت واکه تفاوت قابل      ــخ ای ندارد مالحظه صـ ها برای منحنی  . توزیع پاسـ

درصـــد و برای منحنی تشـــخیص  100به ســـطح اطمینان « همان»تشـــخیص 

دهد این نتایج نشان می  1به سطح اطمینان صفر درصد نزدیک هستند.    « متفاوت»

شخیص جفت واکه شنوندگان به تغییرات فرکانس   /-/های های اول و دوم برای ت

ها را بر اســاس قادر نیســتند این جفت واکهدهند و بنابراین، واکنشــی نشــان نمی

   های کیفیت واکه از یکدیگر متمایز کنند.شاخصه

                                                           
 ود.شها معموالً به اشتباهات افراد در انتخاب گزینة مورد نظر نسبت داده مینوسانات کوچک در پاسخ آزمودنی.  1



 1399بهار و تابستان ، 11، شمارة 7سال علم زبان؛  288

 

ــتار کیفیت واکه در تقابل واکه        ــکل  /ʊ-/ ایاین نتایج برای پیوسـ ( نیز 7 شـ

دهد که شــنوندگان تمامی جفت آمده نشــان میدســتتکرار شــده اســت. نتایج به

صوتی    گاهای پنجرا در گام /ʊ-/ هایمحرک ستار  با ، F2و  F1 هایفرکانسنة پیو

هد داند که نشان می تشخیص داده « همان»سطح اطمینان بسیار باالیی به صورت    

ــیت چندانی     /ʊ-/ ایتقابل واکه   گوش آنها به تغییرات کیفیت واکه در      ــاسـ حسـ

  دهد.نشان نمی

شان می   به م دو های اول وفرکانسدهد تغییرات طور خالصه، نتایج این بخش ن

های شـــنیداری شـــنوندگان بر قضـــاوت /ʊ-/و  /-/ های انگلیســـیجفت واکه

ــنوندگان قادر نیســتند فارســی های هجفت واک زبان تأثیرگذار نیســت. بنابراین، ش

سی  صه      /ʊ-/و  /-/ انگلی شاخ ساس  صوتی کیفیت واکه، یعنی را بر ا  و F1 های 

F2  هایتغییرات فرکانسی سازه   ها ونظر از اندازة تغییرات کیفیت واکه، صر F1 و 

F2.از یکدیگر متمایز کنند ، 

سخ ( نتایج 9( و  8های  شکل   شخیص  پا ستار ترکیبی دیرش +  های ت به پیو

دهد. چنانکه مشاهده نشان می /ʊ-/و  /-/ ایهای واکهکیفیت واکه را برای تقابل

سخ   می شخیص به گام شود، الگوی توزیع پا ستار ت های های ت  رکیبی دیرش +پیو

 ای، بسیار شبیه به پیوستار مستقل دیرش    کیفیت واکه برای هر دو نوع تقابل واکه

ها بر روی گام اول پیوسـتارهای ترکیبی دیرش +  اسـت؛ در حالی که توزیع پاسـخ  

گر های دیها بر روی گامکیفیت واکه، ســطح اطمینان نســبتاً پایینی دارند، پاســخ

ندگان ترتیب، شنواینان صددرصد نزدیک هستند. بهاین پیوستارها به سطح اطمین

تغییرات همزمان دو پارامتر دیرش را که از   /ʊ-/ و /-/ های صوتی جفت محرک

آنها  کنند که بیناند، زمانی از یکدیگر متفاوت درک میو کیفیت واکه ساخته شده

اختال  دیرشـــی  (/ʊ-/ ثانیه  برایمیلی 64یا ( /-/ ثانیه  برایمیلی 24حداقل 



 289 ندا بیگدلی و وحید صادقی.../  توسط یسیانگل یاواکه یهاتقابل صیشخت

 

ای از نظر ها با چه میزان فاصــلهوجود داشــته باشــد، صــر  نظر از آن که محرک

ــوتی از یکدیگر  (F2و  F1 هایمقادیر کیفیت واکه  مقادیر فرکانس ــای ص ، در فض

 ها به پیوستارهای ترکیبی دیرش + متمایز شده باشند. شباهت الگوی توزیع پاسخ    

دیرش، اســاســاً مؤید این واقعیت اســت که کیفیت واکه و پیوســتارهای مســتقل 

ای ههای پیوستار دیرش در تشخیص تقابل  های کیفیت واکه به گامافزودن محرک

تأثیرگذار نیســـت و آنچه اســـاســـاً باعث تمایز درکی جفت  /ʊ-/و  /-/ای واکه

  شود، اختال  مقادیر دیرش است.ها در هر تقابل واکه میواکه

های تشخیص شنوندگان در   شود درصد پاسخ   هده می( مشا 9چنانکه در شکل   

های تشخیص به روی  که سطح فراوانی پاسخ  طوریدو گروه اندکی متفاوت است. به 

های اول و دوم منحنی متفاوت در گروه شــنوندگان آشــنا به زبان انگلیســی، در گام

درصــد و از گام ســوم تا پنجم حدود صــددرصــد اســت. از آنجا که تغییر  75حدود 

ــخ/ / یفیت واکةک ــت،    به تنهایی تأثیری در میزان پاس ــته اس ــخیص ندش های تش

ب که ترکیطوری توان دیرش را پارامتری تأثیرگذار در ترکیب به شـــمار آورد، بهمی

 های تشخیص دارد.توجهی در میزان فراوانی پاسخدیرش با کیفیت واکه، اثر قابل
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 های پیوستار کیفیت واکه رکهای تشخیص به محدرصد صحیح پاسخ (:6شکل )

 /-/ ایدر تقابل واکه

 
 های پیوستار کیفیت واکه های تشخیص به محرکدرصد صحیح پاسخ(: 7شکل )

 /-ای /در تقابل واکه
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های پیوستار ترکیبی کیفیت واکه + دیرش های تشخیص به محرکدرصد پاسخ (:8شکل )

 /-ای /واکه در تقابل واکه

 

های پیوستار ترکیبی کیفیت واکه + دیرش های تشخیص به محرکدرصد پاسخ (:9شکل )

       /-ای /واکه در تقابل واکه
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شکل      ستار پایین  سخ     ( مالحظه می9همانطور که در پیو صد پا های شود، در

ه طوری کتشخیص روی منحنی متفاوت از گام اول به پنجم رو به افزایش است، به

ــوم  جم ســطح اطمینان نزدیک به صــددرصــد و در گام های چهارم و پندر گام س

ست. از آنجا که تغییر کیفیت واکه تأثیری در درک محرک    90حدود  صد ا  هایدر

ست، می      شته ا شده ندا شخیص تغییرات  توان نتیجهساخته  گیری کرد که میزان ت

 ها تا حد زیادی به دیرش واکه وابسته است. آوایی محرک

 گیرینتیجه. 6

قابل    در این  له نحوة پردازش درکی ت که  مقا ــی های وا را / -/ و/-/ای انگلیسـ

های تشـخیص بررسـی کردیم. با   توسـط گویشـوران زبان فارسـی با انجام آزمون   

ستناد به یافته  ست چاپ(،     درکی -صوتی های آزمایش ا صادقی  در د بیگدلی و 

گارة همگونی ادراکی بســـت      چارچوب ان نه فرض کردی 1994در  که  ( اینگو م 

بل   قا که  همگونی ت که   / -/ و/ -/ای های وا ــی از نوع    با نظام وا فارسـ بان  ای ز

 ایدر تقابل واکه/ / و/ / هایای اســت که بر اســاس آن واکه همگونی دو مقوله

/-/ ــورتترتیب به  ، به ، / -/ ایدر تقابل واکه   / / و/ / های و واکه / / و// صـ

 های صوتیبینی کردیم که تفاوترو، پیشوند. ازاینشدرک می/ / و // صورتبه

، در زبان  /-/ ایدر تقابل واکه   / / و/ / و/ -/ ایدر تقابل واکه   / / و/ / بین

تایج شـود. ن زبانان با سـطح اطمینان قابل قبولی درک می انگلیسـی برای فارسـی  

شــنوندگان آمده فرضــیات پژوهش را تأیید کرد. نتایج نشــان داد که  دســتبه

سی  شده   زبان قادرند محرکفار سازی  سطح اطمینان  / -/ و/-/ های باز را با 

ــخ ــنوندگان به باالیی از یکدیگر متمایز درک کنند، اما پاسـ ــنیداری شـ های شـ

پیوستارهای صوتی دیرش و کیفیت واکه الگویی کامالً متفاوت دارد. در حالی که 
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سخ تغییرات دیرش و کیفیت واکه الگوی توزیع  شخیص را تا حد زیادی  پا های ت

حت  که  تأثیر قرار می ت هد، تغییرات کیفی وا تابعی از تغییرات     د ــورت  به صـ ها 

های ای را در منحنی توزیع پاسخ های قابل مالحظه، تفاوتF2 و  F1هایفرکانس

بی های ترکیها به محرکعالوه، الگوی توزیع پاسخشنیداری ایجاد نکرده است. به

گونه ت واکه تا حد زیادی مشـــابه پیوســـتار دیرش اســـت و هیچدیرش + کیفی

سخ    شرفتی در جهت تقویت پا صوتی    پی شخیص در اثر تجمیع پارامترهای  های ت

 حاصل نشده است. 

ــان می ــوتی دیرش این نتایج نش دهد که میزان اهمیت ادراکی پارامترهای ص

قابل      ــخیص ت که در تشـ که  کیفیت وا ــنوندگان   برای / -/ و/ -/ ایهای وا شـ

 ایههای واکزبان به یک اندازه نیست. آنچه اساساً بر درک شنیداری تقابل    فارسی 

/-/ و /- /   صحیح آنها از یکدیگر تأثیر می شخیص  ست نه  و ت گذارد، دیرش ا

ــی با یافته ــتهای بهکیفیت واکه. این یافتة پژوهش ــوران بومی دس آمده از گویش

ــی تفاوت دارد. چنانکه ــتة  زبان انگلیسـ پیش از این گفتیم، کیفیت واکه همبسـ

شخیص تقابل  سی  -/ و /-ای /های واکهدرکی معتبری برای ت / در زبان انگلی

ــت   ــی( به این معنا که بومی1995Hillenbrand ,اس  و/ / را از/ / زبانان انگلیس

/ /را از // صــرفاً با تکیه بر اختال  مقادیر پارامترهای فرکانســی ، F1 و F2  و

ــنیداری مســتقل از پارامتر دیرش متمایز می کنند. بنابراین الگوی بومی درک ش

ها، با الگوی غیربومی درک شـــنیداری این تقابل/ -/و/ -/ ایهای واکهتقابل

سی  سد.  رزبانان این آزمایش به دست آمد، متفاوت به نظر می آنگونه که برای فار

ای های زبان فارسی بر درک شنیداری واکه  توان تأثیر نظام واکهاین تفاوت را می

سبت داد. می  ضای واکه   غیربومی ن ستدالل کرد که چون ف ان ای زبتوان اینگونه ا

ست  زبان انگلیسی   انگلیسی از زبان فارسی متراکم   ساده و فارسی    9تر ا  6واکة 
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سی  تر است، انگلی ها به یکدیگر نزدیکواکة ساده دارد( و فواصل صوتی بین واکه   

ب  کانس     ز به تغییرات فر نان  بل   F2  وF1  های ا قا که   برای درک ت ای های وا

ساس  شی مهم در تمایز درکی جفت    ح سی دیرش نق ترند. در مقابل، در زبان فار

ــ بلند  مانندواکه شــود دارد که ســبب می/ ( -/ و /-/ ،/-/ های کوتاه ـــ

ال این . انتقهای صوتی فرکانسی کاهش یابد  میزان حساسیت شنوندگان به سرنخ    

ــی موجب می    ــنوندگان برای  الگوی پردازش بومی به زبان انگلیسـ ــود که شـ شـ

شانه / -/ و/ -/ ایهای واکهپردازش درکی تقابل های دیرشی وابسته   تنها به ن

صحیح این جفت واکه    شند؛ حال آنکه پردازش  ستفاده همزمان از    با ستلزم ا ها م

 اطالعات دیرشی و فرکانسی است. 

سی بر      ر یافتهاز دیگ شنایی با زبان انگلی ست که میزان آ های این پژوهش آن ا

ــنوندگان فارســـیالگوی پردازش ادراکی واکه  زبانها تأثیر قابل مالحظه ندارد. شـ

ــانه   ــی تنها از نش ــنایی با زبان انگلیس ــر  نظر از آش های دیرش برای پردازش ص

ــتفاده کردند و هیچادراکی جفت واکه گونه تمایلی در گروه های هد  آزمایش اسـ

شانه     شنا با زبان انگلیسی، برای به کارگیری ن شخیص واکه  آ سی در ت ا ههای  فرکان

   شود.از یکدیگر مشاهد نمی
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