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نویسندهی مسئول ،استادیار گروه زبان و ادبیات ژاپنی ،دانشکده زبانها و ادبیات خارجی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
زبان فارسی دارای دو واکهی افتاده ،یکی پسین ( )/ɒ/و دیگری پیشین ( )/a/است ،درحالیکه زبان ژاپنی تنها یک
واکهی افتاده دارد که به لحاظ واجی پسین و به لحاظ آوایی مرکزی محسوب میشود .پرسش پژوهش حاضر آن
است که آیا زبانآموزان زبان فارسی که زبان اول آنها ژاپنی است ،قادر به تولید دو واکهی افتاده پیشین و پسین
زبان فارسی بهصورت متمایز و مجزا از یکدیگر هستند یا خیر .به این منظور ،در آزمایشی از زبانآموزان ژاپنیزبان
خواسته شد تا واکهی افتادهی زبان مادری خود و همچنین واکههای افتادهی فارسی را در کلمات مثال تولید کنند.
همچنین گویشوران بومی زبان فارسی نیز همان کلمات فارسی را تولید کردند .پس از ضبط این دادهها ،بسامد
سازهی اول ( )F1و سازهی دوم ( )F2تمامی واکههای افتاده اندازهگیری شد و بسامد سازههای اول و دوم واکههای
فارسی تولید شده توسط زبانآموزان ژاپنیزبان با بسامد سازههای واکههای تولید شده توسط گویشوران بومی زبان
فارسی مقایسه و تحلیل آماری شد .نتایج تحلیلهای آماری نشان داد که زبانآموزان ژاپنی دو واکهی افتاده فارسی
را بدون تفاوت معنادار با یکدیگر و تقریباً مشابه با واکهی افتاده ژاپنی تولید میکنند.
کلیدواژهها :واکهی افتاده ،آموزش زبان فارسی ،زبان ژاپنی ،سازهی اول ،سازهی دوم ،آزفا
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 .1مقدمه
گویش معیار زبان فارسی دارای یک نظام شش واکهای است که دو واکهی افراشته  /i/و  ،/u/دو واکهی میانی
 /e/و  /o/و دو واکهی افتاده  /a/و  /ɒ/را دربرمیگیرد .از این میان ،سههه واکهی  /e/ ،/i/و  /a/پیشههین و سههه
واکهی  /o/ ،/u/و  /ɒ/واکههای پ سین ه ستند .در مقابل ،گویش معیار زبان ژاپنی دارای نظامی پنج واکهای
است که از دو واکهی افراشته  /i/و  ،/u/دو واکهی میانه  /e/و  /o/و یک واکهی افتاده  /a/تشکیل شده است.
شکل  6محل تقریبی تولید واکههای دو زبان فار سی و ژاپنی را ن شان میدهد .این شکل بر ا ساس پژوهش
( )Okada, 2007, p.117برای واکههای زبان ژاپنی و ( )Majidi & Ternes, 2007, p. 124برای
واکههای زبان فارسی تهیه شده است.

شکل  .6مقایسهی نظام واکهای فارسی و ژاپنی

همانبور که در شکل  6م شاهده می شود ،دو زبان در دا شتن دو واکه افرا شته و دو واکه میانی م شابهت
دارند .البته کیفیت تولید این چهار واکه در دو زبان دقیقاً یکسان نیست .مثالً در تولید واکهی افراشته پسین
در فارسی لبها گرد و پیشآمده هستند ( ،)Samareh, 1999, p. 72در حالی که واکهی مشابه در زبان
ژاپنی با لبهای گسترده ،اما اندکی پیشآمده تولید میشود ( )Labrune, 2012, p. 25و به همین علت،
در اغلب متنهای آواشناختی ،واکهی افتادهی ژاپنی را بهجای نشانهی  /u/با  /ɯ/نشان میدهند .در ضمن،
محل تولید واکهی ژاپنی اندکی جلوتر از واکه فارسی است .علیرغم این تفاوتها ،وجود دو واکهی افراشته و
دو واکهی میانه در هر دو زبان موجب میشهههود در مواردی نظیر وامگیری و آموزش زبان ،این واکهها همارز
تلقی شوند و این چهار واکهی ژاپنی و چهار واکهی فار سی بر روی یکدیگر نگا شته شوند .مثالً زبانآموزان
فار سی در ژاپن ،در ابتدای آ شنایی با زبان فار سی ،به بور ببیعی واکههای افرا شته و میانی زبان خود را به
جای واکههای افراشته و میانی فارسی به کار میبرند.
اما مسأله اصلی در واکههای افتاده رخ میدهد .زبان فارسی دو واکهی افتاده ( /a/و  )/ɒ/و زبان ژاپنی تنها
یک واکهی افتاده ( )/a/دارد .حال پرسشی که مطرح میشود آن است که آیا زبانآموزان فارسی که زبان اول
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آنها ژاپنی است در تولید دو واکهی افتاده فارسی دچار مشکل میشوند یا خیر .به عبارت دیگر ،آیا این زبان
آموزان قادر هسههتند دو واکهی  /a/و  /ɒ/را مانند گویشههوران بومی زبان فارسههی به صههورت متمایز و مجزا از
یکدیگر تولید کنند یا خیر .کیفیت تولید واکههای افتادهی فارسی در گفتار زبانآموزان ژاپنیزبان و همچنین
کیف یت تول ید وا کهی اف تاده ژاپنی در گف تار ز بان آموزان فارسهههی ز بان از ن کات پرب حث و چالشبرانگیز در
کالسهای آموزش زبان فار سی و ژاپنی در ژاپن و ایران ا ست و تاکنون پژوه شی برای رو شن ساختن این
موضوع انجام نشده است.
برای پا سخ دادن به پر سشهای ذکر شده در باال ،در آزمای شی که م شروح آن در بخش  2آمده ا ست ،از
زبانآموزان فار سی با زبان اول ژاپنی خوا سته شد واکههای افتاده فار سی و واکهی افتاده ژاپنی را در کلمات
مثال تولید کنند و بسامد سازهی اول 6و سازهی دوم 3این واکهها با بسامدهای مشابه واکههایی که گویشوران
بومی زبان فار سی تولید کرده بودند مقای سه شد .پیش از پرداختن به آزمایش در بخش  ،2ابتدا در بخش 3
با ویژگیهای واجشناختی و آواشناختی واکههای افتاده در دو زبان بیشتر آشنا خواهیم شد.

 .2واکههای افتاده در فارسی و ژاپنی
در این بخش ،به بور مختصر ،ویژگیهای واکههای افتاده دو زبان را بر اساس پژوهشهای پیشین بررسی و
معرفی میکنیم.

 .1 . 2واکههای افتادهی فارسی
در زبان فار سی دو واکهی افتاده  /a/و  /ɒ/دو واج متمایز ه ستند و به تعبیر (،)Samareh, 1999, p. 29
دو واحد م ستقل آوایی به شمار میآیند .واکهی  /a/پی شین ا ست و در تولید آن نوک زبان به ق سمت جلویی
دهان میل میکند و لبها حالت گسترده دارند ( .)Samareh, 1999, pp. 91-92در حالی که  /ɒ/پسین
ا ست و هنگام تولید آن ،زبان به عقب جمع می شود ( .)Samareh, 1999, pp. 95-96درخ صوص حالت
لههب ههها در حین تولیههد واکهههی /ɒ /فههارسهههی بین پژوهشگران اتفههاق نظر نیسههههت .در حههالی کههه
( )Samareh, 1999, p. 96واکهی  /ɒ/را گرد میداند )Bijankhan, 2013, p. 135( ،این واکه را از
نظر تولیدی نه گرد و نه گسترده محسوب میکند.
به تعبیر ( ،)Bijankhan, 2013, p. 95سازهها قوام و ا ساس تولید و درک واکهها ه ستند ،بنابراین،
برای تعیین جایگاه تولید واکهها در مجرای گفتار ،میتوان به میزان ب سامد سازههای آنها رجوع کرد .ا صوالً
1
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ب سامد هر سازه با بول مجرای گفتار رابطهی معکوس دارد .بنابراین ،همانبور که ( Bijankhan, 2013,
 )pp. 137-142به بور مفصل توضیح داده است ،در تولید واکه هرچه ارتفاع زبان کمتر باشد ،یعنی هرچه
واکه افتادهتر باشد ،بسامد سازهی اول آن بیشتر خواهد بود و همچنین هرچه زبان عقبتر باشد ،یعنی هرچه
واکه پ سینتر با شد ،ب سامد سازهی دوم آن کمتر خواهد بود .بدین ترتیب ،محل تقریبی تولید هر واکه را با
سنجش بسامد دو سازهی نخست آن میتوان تعیین کرد.
تاکنون پژوهشهایی درباره ب سامد سازههای اول و دوم واکههای فار سی انجام شده ا ست و پژوهشگرانی
نظیر ( )Bijankhan, 2013; Modarresi Ghavami, 2014; Esfandiari et al., 2015کوشیدهاند
تا با محاسبهی میانگین این بسامدها فضای واکهای زبان فارسی را ترسیم کنند .جدول  6میانگین بسامد اول
و دوم دو واکهی افتاده فارسههی را بر اسههاس سههه پژوهش یاد شههده فوق نشههان میدهدModarresi ( .
 )Ghavami, 2014میانگین بسههامد سههازهها را در دو موقعیت «هجای تکیهبر» و «هجای بدون تکیه» به
بور جداگانه محاسههبه کرده اسههت که دادههای جدول  6مربوط به موقعیت «بدون تکیه» اسههت .میانگین
بسامدهای ذکر شده در جدول همگی در واحد هرتز هستند.
جدول  .6میانگین بسامد سازههای اول و دوم (هرتز) واکههای افتاده فارسی در آثار پیشین
عنوان پژوهش
)Bijankhan (2013
)Modarresi Ghavami (2014
)Esfandiari et al. (2015
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همانبور که در جدول  6م شاهده می شود ،میانگینهای بهد ست آمده برای ب سامد سازههای دو واکهی
فارسهههی در پژوهشهای گوناگون تفاوتهای قابل مالحظهای با یکدیگر دارند .علت این تشهههتت را میتوان
تفاوت در شرایط آزمایش و ابزارهای سنجش ،تفاوت بین مثالهای ا ستفاده شده ،م سایل مرتبط با تکیه و
آهنگ و تفاوتهای فردی آزمودنیها عنوان کرد .با وجود این تفاوتها ،میتوان مشههاهده کرد که بسههامد دو
سازهی واکهی  /a/بهبور کلی از بسامد سازهای واکهی  /ɒ/بیشتر است .این تفاوت در سازهی اول کمتر ،اما
در سازه دوم ب سیار زیاد ا ست .یعنی مطابق انتظار ،دو واکه از نظر ارتفاع تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند ،اما
باالتر بودن سازهی دوم  /a/نشان میدهد که این واکه کامالً جلوتر از واکهی  /ɒ/تولید میشود.
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 .2 . 2واکهی افتاده ژاپنی
همانبور که در شکل  6دیدیم ،واکهی افتادهی ژاپنی به لحاظ پی شین و پ سین بودن ،تقریباً در مرکز دهان
تولید میشهههود )Labrune, 2012, p. 25( .واکهی افتاده ژاپنی را عموماً واکهای مرکزی میداند که در
برخی موارد اندکی پ سین می شود .هرچند این واکه به لحاظ آوا شناختی گرایش به مرکز دارد ،اما به لحاظ
واج شناختی بر ا ساس منابع عمدهی واج شنا سی و آوا شنا سی ژاپنی نظیر ()Kubozono, 2015, p. 2
واکهای پسین به شمار میآید.
پسههین بودن واکهی افتاده در زبان ژاپنی را با برخی فرایندهای آوایی در این زبان میتوان نشههان داد .در
زبان فار سی همخوانهای بدنهای  /k/و  /ɡ/در سطح آوایی دارای دو واجگاه پیشکامی و پسکامی ه ستند.
این همخوانها پیش از واکههای پی شین در ق سمت جلویی کام (مرکز سختکام) تولید می شوند ،در حالیکه
پیش از واکههای پ سین کامالً تولید نرمکامی دارند ( Kord-e Zafaranlu Kambuziya, 2007, pp.
 .)180-181برای مثال ،تفاوت کیفیت این دو نوع همخوان را میتوان در جایگاه تولید  /k/در کلمات کلم و
کاهو دید .در زبان ژاپنی نیز همخوان های  /k/و  /ɡ/پیش از همخوان های پیشهههین  /i/و  /e/بهصهههورت
سههختکامی تولید میشههوند ،در حالیکه پیش از واکههای  /o/ ،/u/و  /a/تولید نرمکامی دارند .این مشههاهده
شاهدی است بر این مدعا که واکهی افتادهی ژاپنی را به لحاظ واجی باید واکهی پسین به شمار آورد.
اما از دیدگاه آواشناختی ،این واکه گرایش به تولید در ناحیه مرکزی دهان دارد ( Labrune, 2012, p.
 .)25از نخسههتین پژوهشهایی که به سههنجش بسههامد سههازههای واکههای ژاپنی پرداختهاند میتوان به
( )Motomiya, 1935; Tokizane, 1951اشاره کرد )Tokizane, 1951( .محدودهی بسامد سازهی
اول واکهی افتادهی ژاپنی را برای گویشههوران مرد بین  022تا  392هرتز و برای گویشههوران زن بین  922تا
 6292هرتز و محدودهی بسامد سازهی دوم این واکه را برای گویشوران مرد بین  222تا  6212هرتز و برای
گویشوران زن بین  6632تا  6022هرتز به دست آورده است.
در سالهای اخیر نیز پژوهشگرانی نظیر ( Keating & Huffman, 1984; Hirahara & Kato,
 )1992; Nishi et al., 2008با ابزارهایی دقیقتر به اندازهگیری مشخصههای آکوستیکی واکههای ژاپنی
پرداختهاند .جدول  3میانگین ب سامد سازهی اول و دوم واکهی افتادهی ژاپنی را بر ا ساس سه پژوهش یاد
شده به دست میدهد .در هر سه پژوهش یاد شده ،میانگینها در واحد هرتز هستند و بسامد سازهها فقط در
گفتار گویشوران مرد اندازه گرفته شدهاند.
جدول  .3میانگین بسامد سازههای اول و دوم (هرتز) واکهی افتادهی ژاپنی در آثار پیشین
عنوان پژوهش

سازهی اول

سازهی دوم

)Keating & Huffman (1984
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6232

)Hirahara & Kato (1992
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6639
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6633
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مقایسهههی دادههای جدول  6با جدول  3این پیشبینی را تقویت میکند که جایگاه تولید واکهی افتادهی
ژاپنی تقریباً جایی بین واکهی افتادهی پسههین و واکهی افتاده پیشههین فارسههی اسههت .در بخش  2به معرفی
آزمایش انجام شده در پژوهش حاضر و تحلیل نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت.

 .2آزمایش
در این بخش روش آزمایش و یافتههای آن معرفی خواهد شههد و نتایج حاصههل از این آزمایش مورد تجزیه و
تحلیل قرار خواهد گرفت.

 .1 . 2روش آزمایش
نخسهههت به معرفی روش آزمایش میپردازیم و دربارهی آزمودنی ها ،واژه های آزمایش و فرایند این آزمایش
توضیح میدهیم.
 .1. 1 . 2آزمودنیها
در این آزمایش ،شش زبانآموز زبان فار سی با زبان اول ژاپنی ،و شش گوی شور بومی زبان فار سی شرکت
کردند .گوی شوران ژاپنی سه مرد و سه زن بودند که همگی در ر شتهی زبان فار سی در دان شگاههای ژاپن
تح صیل میکردند و در زمان همکاری ،م شغول گذراندن دوره زبان فار سی در مؤ س سهی دهخدا در دان شگاه
تهران بودند .این افراد بین دو تا چهار سال سابقهی یادگیری زبان فار سی دا شتند و از زمان اقامت آنها در
ایران حداقل یک هفته و حداکثر یک سال میگذ شت .سن آنها بین  33تا  39سال بود و هر شش نفر به
گویش معیار (ژاپنی توکیو) صحبت میکردند .گویشوران فارسی نیز شامل سه زن و سه مرد با سن بین 36
تا  34سال بودند و هر شش نفر به گویش معیار (فارسی تهرانی) صحبت میکردند.
 .2. 1 . 2واژههای آزمایش
در این آزمایش  32واژهی ژاپنی دارای واکهی افتاده 32 ،واژهی فار سی دارای واکهی افتادهی پی شین و 32
واژهی فارسی دارای واکهی افتادهی پسین استفاده شد .کلیهی واژههای فارسی و ژاپنی اسمهای دو هجایی
یا سه هجایی بودند که واکهی هدف (واکهی افتاده مو ضوع پژوهش) در آنها ،در یکی از هجاهای غیرتکیهبر
واقع شده بود .فهرست این واژهها در پیوست  6در انتهای مقاله آورده شده است.
 .2. 1 . 2فرآیند آزمایش
پیش از ضبط صدا ،فهر ست واژهها در اختیار آزمودنیها قرار گرفت تا برای ح صول ابمینان از تلفظ در ست
واژهها آنها را مطالعه کنند .سهپس زبانآموزان ژاپنی واژههای فارسهی و ژاپنی را و گویشهوران فارسهی فقط
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واژههای فارسههی را یک بار خواندند و صههدای آنها در محیطی آرام با اسههتفاده از میکروفون و نرمافزار

پرت6

ضبط و روی حافظهی رایانه ذخیره شد.
پس از تقطیع واژههای خوانده شده و ذخیره کردن آنها در پروندههای مجزا ،فایلهای صوتی با ا ستفاده
از نرمافزار پرت برچ سبدهی شدند و واکههای افتادهی هدف در آنها با ایجاد شبکهی متنی و ن شانهگذاریِ
نقطهی ابتدایی و نقطه انتهاییِ واکه در یک الیه مجزا م شخص شدند .برای تقطیع واکه از روش تو ضیح داده
شده در ( )Bijankhan, 2013, pp. 149-150ا ستفاده شد .در این روش ،نقطهی آغاز واکه را لحظهای
در نظر میگیریم که سههازهی دوم در اولین تکانهی حنجره ظاهر میشههود و نقطهی پایانی آن را نیز لحظهی
آخرین تکانهی حنجره که در آن سازهی دوم قابل مشاهده است در نظر میگیریم.
پس از تقطیع واکهها ،بسههامد سههازهی اول و بسههامد سههازهی دوم این واکهها اندازهگیری و ثبت شههد .در
سنجش ب سامد سازهها ،برای به حداقل ر ساندن تأثیر آواهای مجاور ،بهویژه آواهای خی شومی روی ب سامد
سازه ،بازهی کوتاهی در نقطهی میانی واکه که در آن ب سامد سازه ن سبتاً به حالت تعادل و پایداری (و ضعیت
ایستا )3میرسد انتخاب شد و میانگین بسامد در این بازهی کوتاه سنجیده شد.
در مجموع ،دادههای ضههبط شههده از  63آزمودنی این آزمایش ،شههامل  122واژهی فارسههی و ژاپنی دارای
واکهی افتاده بود که ب سامد سازههای اول و دوم در این واکهها با نرمافزار پرت اندازهگیری و ثبت شد .کلیه
دادههای به دست آمده برای بسامدهای سازههای اول و دوم ( )N=6322در گروههای مرتبط دستهبندی شد
و میانگین بسامد دو سازه در این گروهها محاسبه شد .میزان ضریب پایایی همسانی درونی (آلفای کرونباخ)2
برای گروه «بسههامد سههازهی اول واکههای افتاده پسههین فارسههی»  ،2.222برای گروه «بسههامد سههازهی دوم
واکههای افتادهی پ سین فار سی»  ،2.231برای گروه «ب سامد سازهی اول واکههای افتادهی پی شین فار سی»
 ،2.221برای گروه «ب سامد سازهی دوم برای واکههای افتادهی پی شین فار سی»  ،2.226برای گروه «ب سامد
سازهی اول واکههای افتاده ژاپنی»  2.226و برای گروه «بسامد سازهی دوم واکههای افتادهی ژاپنی» 2.226
بهدست آمد که این نتایج قابلیت اعتبار ابزار پژوهش را تأیید کرد.

 . 2. 2نتایج آزمایش
ابتدا دادههای حاصههل از اندازهگیری سههازههای اول و دوم واکههای افتاده در پنج گروه دسههتهبندی شههد و
میانگین بسههامد دو سههازه در هریک از این گروهها محاسههبه گردید .این پنج گروه عبارت بودند از  )6واکهی
افتادهی پ سین فار سی در گفتار گوی شوران بومی زبان فار سی )3 ،واکهی افتادهی پی شین فار سی در گفتار
1

. Praat
. steady state
3
. Cronbach's alpha
2
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گوی شوران بومی زبان فار سی )2 ،واکهی افتادهی پ سین فار سی در گفتار زبانآموزان ژاپنیزبان )4 ،واکهی
افتادهی پی شین فار سی در گفتار زبانآموزان ژاپنیزبان و  )0واکهی افتادهی ژاپنی در گفتار زبانآموزانی که
خود گوی شور بومی زبان ژاپنی بودند .جدول  2میانگین ب سامد سازهی اول و دوم را در هریک از این گروهها
نشان میدهد .اعداد داخل کمان نیز بیانگر انحراف معیار مربوط به هر گروه هستند.
جدول  .2میانگین سازههای اول و دوم (هرتز) واکهها در گروههای پنجگانه
زبان اول گویشور

میانگین سازه اول

میانگین سازه دوم

واکه هدف تولید شده

زن

مرد

زن

مرد

گویشور فارسیزبان،
واکهی افتادهی پسین فارسی ()/ɒ/

912.19
()19.46

093.21
()46.66

6322.33
()13.26

6212.90
()19.94

گویشور فارسیزبان،
واکهی افتادهی پیشین فارسی ()/a/

212.69
()620.01

139.43
()32.03

6131.69
()99.03

6439.26
()33.34

گویشور ژاپنیزبان،
واکهی افتادهی پسین فارسی ()/ɒ/

323.41
()33.21

123.29
()13.93

6292.62
()634.22

6332.62
()22.26

گویشور ژاپنیزبان،
واکهی افتادهی پیشین فارسی ()/a/

330.20
()12.22

112.32
()92.02

6061.34
()643.26

6222.40
()623.90

گویشور ژاپنیزبان،
واکهی افتادهی ژاپنی ()/a/

332.32
()92.4

193.44
()9304

6463.06
()622.63

6393.49
()30.22

نخستین یافتهی حاصل از آزمایش آن بود که در گفتار گویشوران بومی زبان فارسی بسامد هر دو سازه در
 /a/باالتر از بسامد دو سازهی واکه  /ɒ/است .این تفاوت بهخصوص در سازهی دوم چشمگیرتر بود .در حالی
که در گفتار زبانآموزانی که گویشور ژاپنی هستند ،اوالً تفاوت بین سازههای این دو واکه فارسی بسیار کمتر
بود ،ثانیاً به نظر میرسد بر خالف آنچه در تولید گویشوران بومی شاهد بودیم ،بسامد سازهی اول واکهی /ɒ/
اندکی بیشتر از بسامد سازهی اول واکهی  /a/است .در بخش بعد اعتبار این یافتهها را به لحاظ آماری بررسی
خواهیم کرد.
همچنین با دقت در جدول  2درمییابیم که بسههامد سههازههای واکهی افتادهی ژاپنی تقریباً مابین بسههامد
سههازههای واکهی افتادهی پسههین و واکهی افتادهی پیشههین فارسههی اس هت .به این معنی که بسههامدهای دو
سازهی واکهی افتادهی ژاپنی از ب سامد سازههای واکهی  /ɒ/فار سی بی شتر و از ب سامد سازههای واکهی /a/
فارسهههی کمتر اسهههت .میتوان نتیجه گرفت که احتماالً گویشهههوران زبان ژاپنی واکهی افتاده زبان خود را با
کیفیتی تولید میکنند که تقریباً مابین واکهی افتادهی پیشهههین و واکهی افتادهی پسهههین فارسهههی ادراک
می شود .این یافته پیشبینی بخش  6را تقویت میکند .در نمودار شکل  3نیز که بر ا ساس دادههای جدول
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 2تهیه شههده اسههت ،میتوان یافتههای ذکر شههده در باال را مشههاهده کرد .در این نمودار ،انحراف از معیار هر
گروه به شکل نوار خطا در باالی نمودارهای میلهای نشان داده شده است.

شکل  .3میانگین بسامد دو سازهی اول و دوم (هرتز) واکههای افتاده فارسی و ژاپنی
در گفتار گویشوران بومی دو زبان و زبانآموزان ژاپنی زبان فارسی

همچنین ،میانگین بسامد دو سازهی اول و دوم واکههای افتادهی فارسی و ژاپنی برای هریک از گویشوران
بومی دو زبان که در این آزمایش شههرکت کرده بودند بهبور جداگانه محاسههبه شههد .در نمودار شههکل  2که
مقادیر این میانگینها را برای هر نفر نمایش میدهد ،محور عمودی نشههاندهندهی میانگین بسههامد سههازهی
اول و محور افقی ن شانگر میانگین ب سامد سازه دوم ا ست .نمودار شکل  ،2در حقیقت ،ن شاندهنده بخش
تحتانی ف ضای واکهای دو زبان ا ست که جایگاه تولید واکههای افتادهی فار سی و ژاپنی را ن شان میدهد .در
نمودار شکل  ،2هریک از ن شانههای مثلث شکل میانگین ب سامد سازههای واکهی افتادهی پ سین  /ɒ/تولید
شده تو سط یکی از گوی شوران بومی زبان فار سی را ن شان میدهند و ن شانههای مربع شکل بیانگر میانگین
بسههامد سههازههای واکهی افتادهی پیشههین  /a/تولید شههده توسههط گویشههوران بومی زبان فارسههی هسههتند.
ن شانههای دایره شکل نیز ن شانگر میانگین ب سامد سازههای واکهی افتادهی ژاپنی تولید شده تو سط شش
گویشههور بومی زبان ژاپنی هسههتند .در نمودار شههکل  ،2نشههانههای سههیاهرنگ گویشههوران مرد و نشههانههای
خاکستریرنگ گویشوران زن را نشان میدهند.
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شکل  .2مقایسهی بسامد دو سازهی واکههای افتاده فارسی و ژاپنی در گفتار گویشوران بومی
دو زبان مثلث /ɒ/ :گویشور بومی فارسی ،مربع /a/ :گویشور بومی فارسی ،دایره :افتاده ژاپنی
گویشور بومی ،سیاه :مرد ،خاکستری :زن

در نمودار شکل  2مشاهده میکنیم که گویشوران فارسیزبان دو واکهی افتادهی پسین و پیشین فارسی را
با کیفیتی کامالً متمایز از یکدیگر تولید کردهاند و سازههای اول و دوم این دو واکه تفاوت چشمگیری با
یکدیگر دارند .بهویژه ،سازهی دوم واکهی  /a/آشکارا بیشتر از سازهی دوم واکهی  /ɒ/است به نحوی که ناحیه
های تولید این دو واکه کامالً از یکدیگر دور هستند .گویشوران ژاپنی اما واکهی افتادهی زبان خود را دقیقاً در
جایی بین واکهی افتاده پسین و افتادهی پیشین فارسی تولید میکنند .برخی گویشوران ژاپنی واکهی افتادهی
زبان ژاپنی را تقریباً مشابه  /ɒ/فارسی ،و برخی دیگر تقریباً مشابه  /a/فارسی تولید کردهاند و برخی دیگر نیز
این واکه را با کیفیتی مابین  /ɒ/و  /a/تولید کردهاند .با این یافتهها دور از انتظار نخواهد بود که فارسیزبانان
واکهی افتادهی ژاپنی را گاهی مانند  /ɒ/فارسی و گاهی مانند  /a/فارسی درک کنند .این مسأله باید در
پژوهشهای آتی با آزمونهای ادراکی مورد بررسی قرار گیرد.
حال به تولید واکههای افتادهی زبان فارسههی توسههط زبانآموزان ژاپنیزبان و مقایسهههی آن با واکههای
افتادهی گویشوران بومی زبان فارسی میپردازیم که در نمودار شکل  4نشان داده شده است .در این نمودار،
ناحیههایی که گویشوران بومی زبان فارسی دو واکهی افتادهی فارسی را در آنها تولید کردهاند با خط ممتد
و ناحیه هایی که زبانآموزان ژاپنیزبان دو واکهی افتادهی فارسهههی را در آن ها تولید کردهاند با خطوط
نقطهچین مشخص شدهاند.

پژوهشنامهی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،سال هشتم ،شمارهی اول (پیاپی ،)17بهار و تابستان 95/ 1931

در نمودار شکل  4هر یک از نشانههای مثلثشکل ،میانگین بسامد سازههای واکهی افتادهی پسین /ɒ/
تولید شده توسط یکی از گویشوران بومی را نشان میدهند و نشانههای مربعشکل بیانگر میانگین بسامد سازه
های واکهی افتادهی پیشین  /a/تولید شده توسط گویشوران بومی هستند .دایرهها واکهی پسین  /ɒ/تولید
شده توسط زبانآموزان و لوزیها واکهی پیشین  /a/تولید شده توسط زبانآموزان را نشان میدهند.

شکل  .4مقایسهی بسامد سازههای دو واکهی افتادهی فارسی در گفتار گویشوران بومی زبان فارسی
با واکههایافتاده تولید شده توسط زبانآموزان ژاپنیزبان .مثلث /ɒ/ :گویشوران بومی فارسی ،مربع/a/ :
گویشوران بومی فارسی ،دایره /ɒ/ :زبانآموز ،لوزی /a/ :زبانآموز ،سیاه :مرد ،خاکستری :زن

همانبور که در نمودار شکل  4میتوان دید ،گویشوران ژاپنی دو واکهی افتادهی فارسی را بسیار مشابه
یکدیگر تولید کردهاند و در عمل ،تفاوت چندانی میان واکهی افتاده پسین و واکهی افتادهی پیشین در تولید
آنها وجود ندارد و ناحیههای تولید این دو واکه تا حد زیادی با یکدیگر همپوشانی دارد .یعنی بر خالف
گویشوران بومی زبان فارسی که دو واکهی افتادهی فارسی را با کیفیتهایی کامالً مجزا و متمایز تولید کردهاند،
زبانآموزانی که زبان مادری آنها ژاپنی است ،دو واکهی افتادهی فارسی را مانند هم تلفظ کردهاند و عالوه بر
آن ،ناحیهای که زبانآموزان واکههای افتاده فارسی را در آن تلفظ میکنند ،با ناحیهی هر دو واکه افتادهی
پسین و پیشین فارسی همپوشانی دارد .همانبور که در باال ذکر شد ،در بخش بعد صحت این مشاهدات را
با آزمونهای آماری بررسی خواهیم کرد.
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 . 2. 2تفسیر دادهها
بهمنظور سنجش اعتبار م شاهدات مطرح شده در بخش پی شین ،دادههای حا صل از آزمایش با ا ستفاده از
آزمون آماری که با نرمافزار اسپی اساس 6انجام شههد مورد بررسههی قرار گرفت .همانبور که در مقدمه ذکر
شههد ،پرسههش اصههلی این پژوهش آن اسههت که آیا زبانآموزان ژاپنی دو واکهی افتادهی فارسههی را مانند
گوی شوران بومی متمایز از یکدیگر تلفظ میکنند یا خیر .به این منظور ،نخ ست میانگین ب سامد سازهی اول
واکهی افتادهی پ سین در گفتار گوی شوران بومی با میانگین ب سامد سازهی اول واکهی افتادهی پی شین این
گویشوران به صورت جداگانه برای مردان و زنان مقایسه شد .سپس این مقایسه برای سازهی دوم این واکهها
انجام شهههد و در مرحلهی بعد همین مقایسههههها برای واکههایی که زبانآموزان ژاپنیزبان تولید کرده بودند
تکرار شد.
برای مقای سهی این میانگینها از آزمون تی 3واب ستهی دو سویه با سطح معناداری  α=2.20ا ستفاده شد و
این آزمون برای مقایسههی جفتهای میانگین ذکر شهده در باال در مجموع هشهت بار انجام شهد .خالصههی
نتایج این آزمونها در جدول  3ن شان داده شدهاند .در این جدول ،عالوه بر مقدار  tو معناداری ،اندازهی

اثر2

مربوبه نیز در قالب شاخص دی کوهن 4در ستون انتهایی جدول آورده شده است.
جدول  .4نتایج آزمون آماری برای ارزیابی معناداری تفاوت بین سازههای دو واکهی
افتادهی فارسی تولید شده توسط گویشوران بومی و زبانآموزان
جفتهای مقایسه شده

سازه

دو واکهی  /ɒ/و  /a/فارسی

اول

در گفتار گویشوران بومی

دو واکهی  /ɒ/و  /a/فارسی
در گفتار زبانآموزان ژاپنی

دوم
اول
دوم

درجه

مقدار t

معناداری

اندازه اثر

زن

3

-4.222

2.209

3.23

مرد

3

-2.334

2.234

6.96

زن

3

-3.362

2.262

2.12

مرد

3

-66.934

2.229

62.16

زن

3

2.423

2.932

2.22

مرد

3

3.221

2.696

2.40

زن

3

-1.144

2.233

6.20

مرد

3

-2.604

2.233

6.01

جنسیت

آزادی

1

. SPSS
. t-test
3
. effect size
4
. Cohen's d
2
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در مقای سهی سازهی اول واکه  /ɒ/و  /a/فار سی در گفتار گوی شوران بومی میبینیم که سازهی اول واکه
 /a/از سههازهی اول واکه  /ɒ/بیشههتر اسههت ،اما این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نیسههت .هرچند در گفتار
گوی شوران زن ،این میزان به سطح معناداری ب سیار نزدیک ا ست .حال اگر تفاوت بین سازههای اول این دو
واکه در گفتار زبانآموزان را م شاهده کنیم ،همچنان تفاوت معناداری بین سازهی اول واکهی  /a/و سازهی
اول واکهی  /ɒ/نمیبینیم .اما منفی بودن مقدار  tن شانگر آن ا ست که بر خالف گوی شوران بومی ،زبانآموزان
احتماالً واکه  /a/را در ارتفاعی کمی باالتر از  /a/تولید میکنند.
آزمون انجام شههده برای سههازههای دوم نشههان میدهد که میزان سههازهی دوم دو واکه  /ɒ/و  /a/در گفتار
گویشهههوران بومی تفاوت معنادار دارد .اما در دادههای مربوط به زبانآموزان ،تنها در بسهههامد سهههازهی دوم
واکههای گویشوران زن تفاوت معناداری مشاهده می شود ،اما ضریب تأثیر پایین این تفاوت حاکی از اهمیت
پایین و غیرمؤثر آن در قیاس با تفاوت مشاهده شده در واکههای گویشوران بومی است.
با توجه به اختالف معنادار و مؤثر بین سههازهی دوم دو واکه  /ɒ/و  /a/در گفتار فارسههیزبانانی که در این
آزمایش شههرکت کردند و عدم وجود چنین اختالف معناداری در گفتار زبانآموزان ژاپنی میتوان با ابمینان
زیادی نتیجه گرفته که فارسههیزبانان این دو واکهی فارسههی را کامالً مجزا و متمایز از یکدیگر تولید میکنند
در حالیکه زبان آموزان قادر به تولید  /ɒ/و  /a/فارسی بهصورت متمایز از یکدیگر نیستند.

 .5نتیجهگیری
نتایج آزمایش ن شان داد که زبان آموزانی که زبان اول شان ژاپنی ا ست در تولید دو واکهی افتاده فار سی دچار
م شکل ه ستند و در حقیقت دو واکهی  /ɒ/و  /a/فار سی را بدون تفاوت معنادار و مانند هم تولید میکنند.
برخالف واکههای دیگر زبان فار سی که واکههای همارزی در زبان ژاپنی دارند ،دو واکهی افتاده فار سی فاقد
واکههای م شابهی در زبان ژاپنی ه ستند و همین م سأله موجب می شود که زبانآموزان قادر به تولید صحیح
این واکهها نبا شند .این یافته اهمیت تمرینهای تولیدی مربوط به واکههای افتاده را در آموزش زبان فار سی
به ژاپنیزبانها ن شان میدهد .همچنین با توجه به ارتباط بین تولید و ادراک ،پیشبینی می شود زبانآموزان
ژاپنیزبان ،در ب سیاری از موارد ،قادر به ت شخیص دو واکهی پی شین و پ سین فار سی نیز نبا شند .به همین
منظور استفاده از تمرینهای ویژه ادراکی برای تشخیص این دو واکه نیز مفید خواهد بود.
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