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وا اها معادل ااتمال شان در زنان فارس قضاوت نند .نر این مانااا وا ااهاا
در دو سوح ای مستقلا یعن سوح واج و سوح هجاا نا شن دهها ارائا شد د.

یافتاها نادستآمدها شان داد ا پاسخها شناسای شان دههاا ناا یافتااهاا

ص ت مرن ط نا فضا وا اا توایق زنان فارسا و ا گلیسا موانقات امال

دارد .نا این ص رت اا شن دهها هر وا ة ا گلیسا را ناا صا رت وا ااا در
نند ا نیشترین شااهت ص ت ممکن را نا آن دارد.

زنان فارس درک م

واژه های کلیددی :واجشناسا وا واژههااا ا وااا وا ا ا ظریاة همگا
ادرا

ا شااهت ص ت ا فضا وا اا

 .1مقدمه
وا واژهها نرا آ کا

د را نا ظا آوای زناانا وا گیر اده هماهناک ننادا دسات ش تاییراتا

م ش د ا ناا آن ا وااا وا ا  1ما گ یناد .در چاارچ ب واجشناسا ظار ا شای ت صای
ا واا ها وا

نا فرایندها وا

همان الگ ها و ق ا د وا

ا واا ها وا
وا

استفاده م

وا واژهها نر اسا

ی

زنان ن م تفاوت دارد .نا این معنا ا واجشناسان معم الً از

ا در ظاا وا ا زناان نا م و ا د داردا نارا ت صای

و تایاین

نند .این در اال است ا روانشناساان زناانا معتقد اد اا ا وااا
ظاا پاردازش نناد زناان -ویاوه ا جاا ما شا د (

Peperkamp,

 .)2005پووه ها ا یر در ا ز روانشناس زنان ثانت اردها اد اا ا وااا وا ا تاا ا اداز

زیاد منواق نر الگ ها آواشنا ت زنان ن م در دو ا ز ت لید و درک شنیدار گفتار اسات.

نا این معنا ا

امل ص ت -در

در زنان ن م تا ا داز زیاد نر ح ا وااا وا ا اصا ات

زنان ریرن م تأثیر م گذارد ).)Durvasula & Kahang, 2016

در چارچ ب رویکردها ظر ناا ا وااا وا ا (ما ناد واجشناسا زایشا )ا گاشاتِ ناین

درونداد ا واااا وا ا -یعنا روسااا ت آوایا وا واژه در زنااان ماااد  -و ناارونداد آن  -یعنا
ص رت وا

آن در زنان مقصدا نر اسا

اسا ا در چارچ ب ا گارهها ادرا

ی

2

الگ ها وا

نا ا واا وا

زنان وا گیر ده ا جا م ش د .نار ایان

ا ص رت آوای واژهها مااد نار ماناا

ساز و ار شنیدار نا ص رت آوای زنان مقصد گاشتا ما شا د .ایان سااز و اار ادرا ا

نرونداد نا دست م دهد ا نا ص رت آوای زنان مااد ااداقل فاصالة در ا را داشاتا ناشاد
( .)Best, 1994; Zhao & Berent, 2016; Durvasula, Huang, Uehara, Lin & Luo, 2018نار

پایااة ایاان ا گااار ادرا ا ا در هاار فراینااد ا وااااق ا ناای

از یا

راهکااار اصااالا ناارا تاارمی

phonological adaptation
theory of perceptual assimilation

1
2
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سا تها آوای ریرمجاز و د دارد .این در اال است ا فقط یک از این راه ار نهینا اسات
و آن راه ار است ا یازمند نا ارگیر
ویوه زما نروز م

(

ند ا ما نا ازا اصل

میناترین اصالاات آوایا اسات .ایان وراعیت ناا
نصر آوای ماد در زنان مقصد و د داشاتا ناشاد

;Durvasula & Kahng, 2016; Davidson & Shaw, 2012; Mitterer, Cho & Kim, 2013

 .)Durvasula & Kahng, 2015نرا م اا نا ت ا نا ا د سایشا لاا -د ادا ا وا ادارا ] [در
زنان چین

ا ] [در وا واژههاا ا گلیسا ا زناان چینا

ات

ر ام ] [م ش دا ا ] .[زیرا سا تار ص ت -در

اا ت

تاادیل ناا رلات دو لاا

سایش وا دار ] [vنا رلات ار اام

] [شااهت نیشتر دارد تاا ناا فات نا واک ایان هم ا ان سایشا ا یعنا ]( [f

 1.)1992نا همین ص رتا

Silverman,

شاها هم ا ریرمجازا وا واژهها زنان ماد م ت ا اد از طریاق

درج وا ا اصالح ش د .این در اال است ا وا اا (از میان مجم ا وا ااهاا م ا د زناان
مقصد) نرا اصالح این سا ت وا

ریرمجاز ا ت اب م ش د ا اداقل تاییرات ص ت -در

را در ز جیر آوای وا واژه ایجاد ند ( .)Dupoux et al.,1999اذا ناصر آوای از
هم ا

ی معم الً نا گ اا ا جا م ش د ا تاییرات ص ت  -در ا

ناشد ( .)Davidson & Shaw, 2012; Davidson, 2007در زنان چین
و اذا نرا اصالح
اِ مال هر ی

مشتمل نر ی

وانستا نا

ات

شاها

میناا ناا د ااال داشاتا
هر دو فرایناد درج

شاها هم ا در وا واژهها ا گلیس نا ار گرفتا م ش د .هر چند

است .اذا در وا واژههاای اِ ماال ما شا د اا

امل ص ت -در

شة پایا ا فجار ا د و درج در واژههای رو م دهد ا دارا یا

شاة

پایا شامل هم انها سایش یا اس دها د .ننانراین این زنان تمایل نا ااذا داردا مگار آ کاا
ت ال دو هم ان ا فجار در پایان وا واژهها و د داشتا ناشد .این رفتار وا

نا

امل ص ت -در

 1هر الگ

ا واا وا

قانل تایین است .هم انها ا فجار در پایا ة هجا یا پایان واژه معما الً

در چارچ ب ا گار همگ

ادرا

( )L2و وا گیر د ( )L1است .شا صاها ص ت -ادرا

یستند .نرا م اا سایش ها  //و  //ممکن است در ی

نافتها وا
ی

امتقارن نا ت ا

ما ند نین دو وا ا یا پایان واژه) و در نر

تانع فاصلة صا ت  -ادرا ا آواهاا در زناان وا دهناد
واجها ال اماٌ در زنانها گ ااگ ن ناا یا

دیگار یکساان

زناان تظااهر ار و اسا دهگ اا (ناا ویاوه در نر ا

دیگر تظاهر س ت و امالٌ فاا داشتا ناشند .نناانراین

هم ان واادا ما ند سایش لب -د دا ا وا دارا  //در زناان ا گلیسا ا ممکان اسات در وا واژههاا ا گلیسا ا

زنان چین

ات

نا فت ن واک

نا دلیل شااهت ص ت -ادرا

نیشتر نا اس د لا  -رمکام ا  //و شااهت ص ت  -ادرا

متار

دا یعن  //انا  //گاشتا ش د .هر چند همین هم ان در وا واژههاا ا گلیسا ا زناان رنا ناا

ساب شااهت ص ت نیشینا نا  //و شااهت ص ت

مینا نا //ا نا صا رت  //درک شا د (واژههاای ما ناد «»video

و « »televisionدر رن نا ص رت «فیدی » و «تلف ی ن» تلفظ م ش د).

 / 276شواهد درکی برای انطباق واجی واکههای انگلیسی با نظام واکهای فارسی

م ش د .نا گ اا

تضعی

ا قوعة ره

آنها از سا تار ص ت سیگنال آوای اذا م شا د.

نا همین ساب است ا ا فجار ها پایا نیشاتر از هم ا انهاا دیگار شایساتة ااذا هساتند

(.)Silverman, 1992; Davidson, 2007; Dupoux et al., 1999; De Jong & Park, 2012
نا ا واا وا

پپر مپ ( )Peperkamp, 2005ا گار ادرا

را نا ا ا ظریة همگ

تایین ردهاست .فرریة اساس این ظریا آن است ا ا واا ها وا

ادرا

مینااا

تاییرات آوایا

است ا در هنگا ا درک شنیدار گفتار نا دست م آید .نا این ترتیب از نین راهکارها م
در ظا آوای زنان وا گیر ده نرا ترمی ص رت وا

د

ریرمجاازا وا واژههااا راهکاار ا ت ااب

م ش د ا مستل اداقل تاییرات آوای نر رو وا واژهها ناشد .پپر مپ ()Peperkamp, 2005
معتقد است ا این تاییرات آوای

ادرا ا ناسات

مینا را م ت ان در چارچ ب ا گار همگ

( )Best, 1994تایین رد .نا ناور نسات ()Best, 1994ا ظاا درک شانیدار گفتاار شاامل یا
رم گذار ده آوای است ا واادها آوای ریرن م را نا دی

ترین مق لاة آوایا ممکان در

ظا آوای زنان ن م م گارد .نر این اسا ا تفاوتها ناینزناا در ا وااا وا ا وا واژههاا

اش از تفاوتها آوای

ئ نین زنانها از ظر شی تحقق آوی الگ ها و سا تهاا وا ا

است .نرا م اا دپ و همکاران ( )Depoux et al., 1999در ی

آزمای

ادرا

ا شن دهها ژاپن ا اواژهها زنان فرا ساا ناا ساا ت آوایا ] [vccvرا ناا صا

م شن د .زیرا سایر سا تها وا

شاان داد اد

رت ] [vccv

مجاز (واجآرای ها مجاز) زنان ژاپن نرا ترمی ساا ت

ریردساات ر ][vccvا یعناا ][vcicvا ][vcecvا ][vcocvا ] [vcacvو ] [vcvاز ناااة آوایاا از

ص رت ] [vccvفاصلة ص ت نیشتر دار د .شن دهها زنانها دیگر ریر از ژاپن ممکان اسات
شة هم ا در اواژ فرا س

] [vccvرا متفاوت از شن دهها ژاپن درک نناد .دلیال آن

این یست اا رم گذار اد آوایا در زناان آنهاا از الگا ریت متفااوت نارا محاسااا و شا
دی

ترین معادل آوای استفاده م

زنان نرا

نند .در واقع نا این دلیل ا صا رتهاا آوایا نهیناة آن

ایگ ین ] [vccvدر فضا ص ت گفتار ل وماً در اا مشانا نا معادلها نهینة زناان

ژاپن قرار م گیر د .نا نیان روشنترا ص رت آوای نهینا در ( L1زنان وا گیر ده) ص رت است
ا شن دهها  L1آن را نا ص رت دی

(زنان ماد ) درک م

ترین معاادل صا ت صا رت وا ا ریردسات ر

نند .ننانراین ا واا وا

از این ظرا

تاییر وا

ا L2

در  L1است اا ناا

اداقل تاییرات آوای در فضا ص ت گفتار همراه است .این در اال است ا تناوبها وا

ن م ا  L1ل وماً از ع تاییرات ص ت

مینا یستند.

پپر مپا و دلین و ا ام را ( )Peperkamp, Vandelin & Nakamura, 2008در ی

آزمایشگاه

د تقارن میانا وا واژهها ا گلیس و فرا س

موالعة

در زناان ژاپنا را تایاین اردها اد.
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د را نا این پرس

آنها پووه

اساس آراز رد د اا «چگ اا ممکان اسات یا

آوای واادا یعن ][ا از دو زنان مااد متفااوت (ا گلیسا و فرا ساا)ا در یا

صا رت

زناان وا گیر اد

واادا یعن ژاپن ا نا ص رتها آوای متفاوت ا وااا داده شا د؟» [] .در پایاان وا واژههاا
ا گلیس ناا صا رت یشا م ما رای ] [Nو در پایاان وا واژههاا فرا سا

ناا صا رت تا ال

یش ا م م ا رای  [N] 1و وا ااة ][ا یعن ا ] [Nا واااا داده م ا ش ا د .پپر مااپ و همکاااران

( )Peperkamp et al., 2008در آزمای

طراا

ست

د تعداد اواژه نا سا ت هجای

رد د .سپس آنها را درون دو دستا ملا ااملا ی

دیگر ملاها فرا س

cv.cv.cvN

دستا ملاهاا ا گلیسا و دساتة

قرار داد د .نا د اال آنا از  4گ یند ا گلیس زنان و  4گ یند فرا سازنان

استا شد تا ملاها سا تاشده را ت لید نند .در اداماا اواژهها هدا را از سایگنال آوایا

ملاها تقویع و تج یا تحلیل رد د .تایج این مرالا از آزمای

 در پایان اواژهها هدا آزمای
ره

نست یش م و ی

در گفتار هر دو گروه شر ت ننده نا ص رت تا ال یا

وا ااا تظااهر ما یاناد .ناا ایان معناا اا پایاان نسات یشا م در

اواژهها هداا پایان واژه یستا نلکا اواژهها همگ نا ی
کتة مه دیگر آ کا ثانت شد قوعة وا اا در گفتار فرا س

ط ر چشمگیر ق
فرا س

قوعة وا ااگ اا ات ما شا د.

زنا ان سات نا ا گلیسا زنا اان ناا

تر است .چرا ا ه شدت ا رژ قوعة وا اا و ه دیرش آن در اواژهها

سات نا اواژهها ا گلیس نا ط ر معنادار نیشتر اسات .ااواژههاا ت لیدشاده ت ساط

فرا سازنا ان و ا گلیس زنا ان در ی

سپس از آنها
داد ا نی

شان داد اا یشا م لیا

شناسای نرا شن دههاا ژاپنا پ ا

آزم ن در

استا شد درنار اض ر یا ا د وا ا در پایان اواژهها قضاوت نند .یافتاها شاان

از  75درصد ژاپن ها اواژهها ت لیدشده ت سط فرا سازنا ان را نا ص رت ت ال ی

هم ان یش م و ی

وا ة ] [درک م

نند .هر چند فقط  25درصد شن دهها ژاپنا ا در

پایان اواژهها ت لیدشده ت سط ا گلیس زنا انا ی
پس از این مرالاا تعداد

وا ا ] [م شن د.

فت اواژه ناا ساا تهاا هجاای

][cvcvcvcvnu]/[cvcvcvcvn

(ما ند] )[mabijunu] /[mabijunنا شر ت نندگان فرا سا زنانا آزمای

آنها

آزمای

شاد.

ارائا شد .نا د ااال آن از

استا شد ا آنها را درون ملاها ااملا ت لید نند .ساپس فات ااواژههاا در یا
شنیدار تش یص نا شن دهها ژاپن ارائا شد .ساپس از آنهاا

اساتا شاد مشاانا یاا

] [را نا ص رت ت ال

] [و

متفاوت ن دن ص رتها آوای را در هر فت واژه مشا

ژاپن ها وا واژهها فرا س

ا م ت نا یش م لی

نناد .فارر نار آن نا د اا اگار
یش م لی

وا ة ] [م شن دا پس ااید نت ا ند نین فت اواژههای ما ناد ] [mabijunu] /[mabijunتماای
moraic nasal consonant

1
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ادرا
پ

شان داد ا شن دهها ژاپن سات نا فت واژهها

ایجاد نند .یافتاها این آزمای

شده اساسیت شنیدار دار د و م ت ا ند آنها را از ه تش ی

ا واا وا

در چارچ ب ظریة همگ

ا دازهگیر هماستاها ص ت

ادرا ا یا

دهند.

فرایناد دومرالااا اسات .انتاداا ناا

نصر آوای هدا (زنان ماد ) و ناصر آوای متنااررش در زناان

مقصد (زنان وا گیر ده)ا می ان فاصلة صا ت یاا شاااهت آوایا ایان ناصار ناا یکادیگر روشان

م ش د .1در مرالاا دیگرا نصر آوای هدا (و/یا سا تها طایع اااو ایان نصار)ا ناا
پ

ن ان محرکها هدا شنیدار در تعداد آزمای

هر ی

شد .سپسا از آنها

ادرا

نرا گ یش ران ن م زنان مقصد

استا م ش د درناره می ان شااهت یا تفاوت نصر آوایا مرن طاا ناا

از ناصر آوای متناررش در زنان مقصد قضاوت نند .اگر پاسخهاا شناساای ناا تاایج

تحلیلها ص ت ( تایج مرالة اول) موانقت داشتا ناشاد -یعنا اگار در آزماای هاا ادرا ا ا

نصر (از زنان وا گیر ده) نا ن ان گ ینة نهینا ا ت اب ش د ا نا نصر آوای ا زنان ماد شااهت

ص ت نیشینا داشتا ناشد -پی نین دیدگاه همگ
نا ت ا نا آنچا گفتا شدا پووه

چگ گ ا واا وا

ادرا

تأیید م ش د.

اارر در چارچ ب دیدگاه همگ

ناا نررسا

ادرا

وا اها ا گلیس نا فضا وا اا زنان فارس م پردازد .مرالاة سات

از فرایند دومرالاا ا واا وا

ا وا اها ا گلیس نا وا اها زنان فارس پی

از این در یا

موالعة ص تشنا ت ا جا شدهاست ( .)Sadeghi & Bigdeli, 2018صادق و نیگدل

( Sadeghi

 )& Bigdeli, 2018نا نررس توایق فضا وا اا زنان ا گلیس نا زنان فارس ا ف اصال صا ت

نین وا اها در ظا آوای دو زنان را تعیین و یافتاها ااصل را نا صا رت گا ارههاای اارر نار

می ان شااهت ص ت وا اها ارائا ردها اد (شاکل  .)1یافتااهاا ایان پاووه

شاان داد اا ()1

وا اهاا افراشاتة  //و  /u/در زناان فارسا نیشاترین شاااهت صا ت را ناا وا ااهاا  //و /u/
ا گلیس دار د؛ ( )2وا ة  //فارس

است؛ ( / )3و  /فارس

دی

دی

ترین معادل صا ت ناا وا ااهاا  //و  //ا گلیسا

ترین گ ینة ص ت ناا وا اة  //ا گلیسا اسات؛ ( )4وا اة //

فارس ادا یر شااهت ص ت را نا وا ة  //ا گلیس دارد؛ ( )5وا ة  //فارس نا وا اها //

و  //ا گلیس نیشاترین شاااهت صا ت را دارد و ( )6وا ااهاا  //و  //فارسا ناا وا اة //
ا گلیس تقریااً نا ی

ا دازه تنارر ص ت دار د.

 1الز نا ت ریح است ا هماستاها ص ت اصل وا اها فر ا سها  F1و  F2هستند ا نا ترتیب ارر نر سوح
ارتفاع زنان و پیشین و پسین ن دن هستند (.)Sadeghi, 2013
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شکل  :1فضای واکهای تطبیقی واکههای انگلیسی و فارسی

در پووه

ااررا این گ ارهها را مانا آزمای ها ادرا

قرار م دهی  .نا پیرو از دیدگاه همگ
ا گلیس نا فارس تانع

همگ

ادرا

ادرا

فرر ما

است .نر اسا

مرالة دو فرایند ا واا وا ا
نای

اا ا وااا وا ا وا ااهاا

آن هر وا ا ا گلیس ناا وا ااا در

زنان فارس گاشتا م ش د ا نا آن اداقل فاصلة ص ت را داشتا ناشد .نا این ترتیابا مواانق ناا

تایج ندست آمده از مرالة اول آزمای ا ا تظار داری  )1( :وا اها  //و  //ا گلیس در فرایناد

درک گفتار نا ترتیب نا وا اها  //و  //فارس گاشتا ش د؛ ( )2وا اها  //و  //ا گلیس

نا ص رت وا ة  //فارس درک ش د؛ ( )3وا ة  //ا گلیس نا ص رت  //و  //فارس شنیده

ش د؛ ( )4وا ة  //ا گلیس در فرایند درک گفتار نا وا ة  //فارس گاشتا ش د؛ ( )5وا اها

 //و  //ا گلیس هر دو نا ص رت وا ة  //فارس درک ش د و ( )6وا ة  //ا گلیس ممکن
است نا ص رت یک از دو وا ة  //و  //فارس درک ش د.

 .2روششناسی
روششناس این پووه

ماتن نر رویکرد واجشناس آزمایشگاه است .فرایند ا واا وا ا ناا

هنگا پردازش اطال ات آوای در رفتار اهل زناان قانال مشااهده یسات .ناا هماین سااب نایاد ناا

طراا آزمای ها مناسبا آنه ا را ناا صا رت ریرمساتقی تحات نتارل درآورد تاا نتا ان ناا
تعمی ها شنا ت در ا ز ظا آوای زنان دسات یافات .در آزماای هاا ادرا ا مرنا ط ناا
ا واا وا

ا واجشنا آزمایش را طراا م

ند تا شن ده درنار ماهیت ی

محارک آوایا

 شواهد درکی برای انطباق واجی واکههای انگلیسی با نظام واکهای فارسی/ 280

.شناسای ا شن ده محرک آوای را نا ط ر امل م شناسد

ررا م شا دا ه یات

ا نا و

از ع آزم ن شناسای ا جاا

.اهی داد

 در این ع تکلی.ند

شدن آنا نا ا ت اب یک از دو گ یناا

ادرا

 در مقالة ااررا دو آزمای.ند

تصمی گیر

نلکا ناید پس از پ

آوای محرک را مش

 این آزمای ها را نا ط ر داگا ا در اداما م ردِ نررس قرار.شد

 دادههای آزمون ادراکی اول:1جدول
Vowel
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 آزمایش نخست.1 .2

 دادهها و روش اجرای آزمایش.1 .1 .2
ستا وا اها زنان ا گلیس را نا ن ان محرکها هادا شانیدار در تعاداد
در آزمای

 هدا از ا جا این امر آن ن د.شد

آزم ن درک مق لاا نرا گ یش ران ن م زنان فارس پ
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ا شن دهها درنار می ان شااهت وا اها ا گلیسا ناا وا ااهاا معاادل ااتماال شاان در زناان
فارس قضاوت نند .نا این منظ را انتدا نا ازا هر ی

از  9وا ة ا گلیسا ا , , , , , , /
1

/, , ا  3واژه از پیکار گفتاار آ ساف رد ن ا رم ا ت ااب شاد ( ادول  .)1ساپسا مارز
ز جیرها وا اها هدا نر اسا
 )1960در ر اف ار پارّتا ویرای

معیارها ص ت پترسا ن و لهیساتا (

Peterson & Lahisteh,

 )Boersma and Weenink, 2018( 6/0/43نا ص رت دست نر

رو سیگنال آوای ا تمام واژههاا شناسای و تقویع شد .وا ااهاا تقویاع شاده در پرو ادههاا
داگا ا ذ یره شده و در ش
هر دو مرالا آزمای

ادرا

و نا شن دهها ررا شد د.

نالک نا ص رت تصادف چین

در شارایط آزمایشاگاه در یا

اتاا آرا ناا دور از فاا و

صداها م اا ا جا شد .شر ت نندگان در این آزما ن  15مارد و زنا تحصایل ارده ناا دامناا

سن  20تا  38ن د د ا آشنای ا د

ناا زناان ا گلیسا داشاتند .های یا

از شار ت ننادگانا

تحصیکرده در رشتاها زنان ا گلیس و زنانشناس ا د د و نا ط ر ویاوه ناا آواشناسا آشانای
داشتند .همچنین هی

دا از شر ت نندگان از هدا پووه

(از نالکها گ اگ ن) نا ط ر تصادف نرا شن دهها پ

آگاه داشتند .هار وا اا  6ناار

شد .سپسا از آ ان

استا شاد تاا

پس از شنیدن هر محرک یک از دو گ یناا را ا نر رو صفحة مایشگر رایا ا راهر م شا دا
ا ت اب نند .گ یناها شامل ص رت شتار (نا ط فارس ) دی

ترین معادلها (دو یاا ساا

معادل) وا اا متنارر نا محرک ص ت م رد ظر در زنان فارس ن د .نرا م اا محرک صا ت
 //نرا شن دهها پ

شد .شن دهها هم مان ص رت شاتار /اِ /و /ا  /را اا دیا

تارین

معادل وا اا متنارر نا این محرک ص ت ن دا نر رو مایشگر مشااهده رد اد .ساپس یکا از
آنها را نا ن ان گ ینا معادل محرک ص ت پ

شده ا ت اب رد د .نا د ااال آنا ناا ازا هار

محرکا درصد پاسخ درسات هار شار ت نناده ناا هار گ یناا محاسااا گردیاد .ساپس مت ساط

پاسخها شناسای شر ت نندهها نا گ ینة م رد ظر نا دست آمد .تایج نا دست آمده ساپس ناا

یافتاها پووه

ص ت صاادق و نیگادل ( )Sadeghi & Bigdeli, 2018مقایساا شاد و درناار

می ان موانقت یافتاها ادرا

و ص ت نحث م ش د.

 .2 .1 .2یافتهها

شکل ( 2سمت چپ) درصد پاسخها شناسای نا محارک شانیدار  //ا گلیسا را ناا صا رت
وا اها  //و  //فارس در سوح تمام شر ت نندگان آزمای

شان م دهاد .یافتااهاا شاان
Oxford Bookworms

1

 / 282شواهد درکی برای انطباق واجی واکههای انگلیسی با نظام واکهای فارسی

م دهد ا شن دهها  //ا گلیس را نا سوح اطمینان صد در صد نا ص رت وا ة  //فارس درک
نند .این تایج نا یافتااهاا موالعاة صا ت صاادق و نیگادل ()Sadeghi & Bigdeli, 2018

م

همس ی دارد .تحلیلها ص ت شان داد ا فر ا سها  F1و  F2-F1وا ة ا گلیس نا وا ة //
فارس همپ ش چشمگیر دارد .هر چند ت زیع مقادیر این پارامترها نرا وا ة  //ا گلیس و //

فارس در هی ی

از دو نُعد م د ) (F1و افق

) (F2-F1فضا وا اا ناا یکادیگر دیا

یست (شکل  .)1ننانراین همانگ ا ا یفیت وا اا  //ا گلیسا از نااة صا ت ناا وا اة //
فارس

دی

تر از  //استا شن دهها فارس ی  //ا گلیس را نا سوح اطمینان نسیار نااال ناا

ص رت وا ة  //فارس م شن د .شن دهها فارس ا هی گاه آن را نا ص رت  //درک م

نند.

شکل ( 2سمت راست) درصد پاساخهاا شناساای ناا محارک شانیدار  //ا گلیسا را ناا

ص رت وا اها  //و  //فارس شان م دهد .درصد پاسخها در این شکل نرتر قااطع را ناا

تاه شُال  //ا گلیسا را

فع وا ا  //فارس در مقانل  //شان م دهد .یعن شن دهها وا ة
نا سوح اطمینان صد در صد ناا صا رت  //درک ما

نناد و های گااه آن را ناا صا رت //

م شن د 1.این تایج نا ت ا نا یافتااهاا تحلیالهاا صا ت صاادق و نیگادل (

& Sadeghi

 )Bigdeli, 2018طایع نا ظر م رسد .یافتاها ص ت شان داد ا مقادیر  F1و  F2-F1وا ة //
ا گلیس در فضا وا اا توایق نا  //فارس

دی

تر از  //است (شکل .)1

 1ناید ت ا داشت ا آزمای ها ص ت  -ادرا ا در چاارچ ب ا گاار همگا
ص ت صادق و نیگدل ( )Sadeghi & Bigdeli, 2018و آزمای ها ادرا

ف اصل ص ت  -ادرا

آواها نا ی

امل ما ند طا دوزنا گ و م ارد مشانا ا جا م شا د.

همانگ ا ا پپر مپ و همکاران ( )Peperkamp etal., 2008اشاره م
نر الگ

م اا ممکن است ظا

ارائا شده در مقالة اارار نار ماناا

دیگر هستند .این آزمای ها نر پایة مقاادیر پارامترهاا صا ت (در اینجاا مقاادیر

فر ا سها مؤثر  F1و  )F2ندون در ظر گرفتن اثر نر
ا واا وا

ادرا ا از ملاا آزماای هاا

نند هر ی

وا واژهها تأثیرگذار ناشندا اما اثر آنها ناید در موالعات پووهش
شتار واجها در زنان ا گلیس نر الگا

تأثیرگذار ناشد؛ میالً نر

داگا ا نررسا شا د .نارا

تلفاظ آنهاا ت ساط فارسا زنا اان ا گلیسا آما ز

فارس زنا ان ا گلیس آما ز (ناا طا ر ویاوه ا گلیسا آما زان ساو ح مقادمات ) اارا //

ا گلیس را در واژههای ما ند  liveو  sinو م ارد مشانا نا ص رت  //ت لیاد ما
درست این واژههاا نا وا ة

از این

امل ا ا م ت ا ند

نناد .ایان در اال اسات اا تلفاظ

تاه //ا همس یا یافتاها نررسا ادار ا اارار و همچناین موالعاا صا ت صاادق و

نیگدل ()Sadeghi & Bigdeli, 2018ا نا وا ة  //فارس سازگار نیشتر دارد .اما این مسألا مرن ط نا تأثیر ط
نر الگ

تلفظ واجها در واژهها ا گلیس است و نایاد در پووهشا مساتقل ناا دادههاا و شار ت ننادگا متفااوت

(فراگیران زنان ا گلیس نا ن ان زنان دو ) م رد نررس قرار گیرد.
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شکل  :2درصد پاسخهای شناسایی به محرک شنیداری ( //سمت چپ) و ( //سمت راست)

شکل ( 3سمت چپ)ا درصد پاساخهاا شناساای ناا محارک شانیدار  //ا گلیسا را ناا

ص رت وا اها  //و  //فارس شان م دهد .همانگ ا ا مشاهده م ش د درصد پاسخها نا
این محرک ص ت نرا وا ة  //فارس نا سوح اطمینان صد در صد و نرا وا اة  //ناا ساوح
اطمینان صفر در صد دی

است .ننانراین شن دهها فارس ا  //ا گلیسا را ناا فراوا ا وقا ع

نسیار ناالی نا ص رت  //درک م

نند .این تایج نا یافتاها نادستآمده از تحلیلها ص ت

(شکل )1موانقت دارد .موالعة فضا وا اا توایق  //ا گلیس و  //و  //فارسا شاان داد
ا وا ة  //ا گلیس در هر دو نعد افق و م د فضا وا اا ناا وا اا  //فارسا همپ شا

ص ت نیشتر دارد.

شکل ( 3سمت راست)ا درصد پاسخها شناسای نا محرک  //ا گلیس را نا ص رت وا اها

//ا  //و //فارس شان م دهد .شکل فراوا پاسخها شان م دهد اا شان دههاا وا اة //
ا گلیس را نا سوح اطمینان ناالی نا ص رت  //و نا سوح اطمینان پائین (اادود  10درصاد) ناا
ص رت  //فارس درک م

نند .هر چند هی گاه این وا ا را ناا صا رت  //ما شان د .ایان

یافتاهاا ش اهد ص ت ارائا شده در صادق و نیگدل ( )Sadeghi & Bigdeli, 2018را تأیید م -
ند .آنها شان داد د الگ

ت زیع مقادیر  F1و  F2-F1وا ة  //ا گلیس ناا وا اة  //فارسا

همپ ش چش گیر دارد .نا این معنا ا  //ا گلیس از ظار هار دو پاارامتر ساوح ارتفااع زناان
( )F1و پیشین و پسین ن دن ( )F2-F1نا وا ة  //فارس هماهنگ ص ت نیشینا دارد (شکل .)1

شکل ( 4سمت چپ)ا درصد پاساخهاا شناساای ناا محارک شانیدار  //ا گلیسا را ناا

ص رت وا اها  //و  //فارس شان م دهد .ت زیع فراوا پاسخها گ یا این واقعیت اسات
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ا شن دهها فارس ا وا ة  //ا گلیس را نا سوح اطمینان صد در صد ناا صا رت  //فارسا

م شن د و هی گاه آن را نا ص رت  //درک م

نند .مقایسة ایان تاایج ناا یافتااهاا صا ت

صادق و نیگدل ( )Sadeghi & Bigdeli, 2018شان م دهد اا ناین وا اة  //ا گلیسا و //

فارس ی

تنارر ص ت  -ادرا

امل و د دارد.

تحلیلها ص ت شاان داد اا دادههاا  F1و  // F2-F1ا گلیسا و  //فارسا همپ شا

قانلت اا نا ی

دیگر دار د .این در اال است ا شااهت ص ت  //ا گلیس ناا  //فارسا

نسیار ا دک است .نر این اسا

درک شنیدار  //ا گلیسا ناا صا رت  //فارسا در صاد در

صد م ارد اش از همپ ش چش گیر مقادیر فر ا سها ماؤثر ایان وا ااهاا در فضاا وا ااا

توایق دو زنان است.

شکل  :3درصد پاسخهای شناسایی به محرک شنیداری  //سمت چپ و  //سمت راست

شکل  :4درصد پاسخهای شناسایی به محرک شنیداری //سمت چپ و  //سمت راست
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شکل (( )4سمت راست)ا درصد پاسخها شناسای ناا محارک  //ا گلیسا را ناا صا رت

وا اها  //و  //فارس شان م دهد .این شکلا نار االا شاکلهاای

اا تاا ن ن نررسا

ردهای ا شان م دهد ا تقانل نین پاسخها  //و  //نا محرک شنیدار  //ا گلیسا ا یا

تقانل مق لاا نا ص رت صاد درصاد در مقانال صافر درصاد یسات .فراوا ا وقا ع پاساخهاا

شناسای نا محرک شنیدار  //ا گلیس نرا وا اة  //فارسا اادوداً  %75و نارا وا اة //

ادوداً  %25است .ننانراین شن دهها فارس وا ة ] [ا گلیس را در نیشتر م ارد نا ص رت //
فارس و گاه ی نا ااتمال پائینتر نا ص رت  //درک م

نند .نررس فضا وا اا توایقا

وا ة  //ا گلیس نا وا ا هاا  //و  //فارسا در صاادق و نیگادل (

( )2018شکل  )1یافتاها ادرا
وا اها مشاهده ردی

ا الگ

Sadeghi & Bigdeli,

ناال را تا ا دازها شرح م دهد .در فضا وا اا توایق ایان

ت زیع مقادیر  F1و  F2-F1نرا هی ی

فارس نا وا ة  //ا گلیس تنارر ص ت

از دو وا اة  //و //

امل دارد .نا این معنا ا  //از ناة ص ت در فضای

ساتاً ماه نین  //و  //فارس قرار دارد .هر چند می ان همپ ش  //فارس ناا  //ا گلیسا ناا

ویوه از ظر پارامتر  F2-F1نیشتر از  //است .یافتاها ادرا

از این هات ناا یافتااهاا صا ت

همس ی دارد ا شان م دهد پاسخها شناسای نرتر قااطع را ( 100درصاد در مقانال صافر
درصد) نا فع هی ی

از دو وا ة  //و  //فارس شان م دهد.

شکل (( )5سمت چپ) درصد پاسخها شناسای نا وا ة  //ا گلیس را نا ص رت وا اها

 //و  //فارس شان م دهد .در این شکلا مشاهده م
 //نا محرک شنیدار  //ا گلیس تفاوت ا د

نی

ا نین پاساخهاا شناساای  //و

و د دارد .شن دهها در  %56م ارد  //را ناا

ص رت  //و در  %44م ارد آن را نا ص رت  //فارس درک ردها د .ننانراین درک شانیدار
شن دهها سات نا محرک شنیدار  //ا گلیس در

ماه است .نا این معنا ا شن دهها فارس

قادر یستند وا ة  //ا گلیس را نا قضاوت روشن و مومئن نا شکل مق لاا ناا صا رت یکا از

دو وا ة  //و  //فارس درک نند .این یافتاها نا فضا ص ت توایق وا ا //ا گلیس و //
و  //فارسا صاادق و نیگادل ( )Sadeghi & Bigdeli, 2018همسا ی دارد .در نررسا هاا

ص ت ا جا شدها شان داده شدهاست ا هر دو وا ة  //و  //فارس نا ت ا ناا الگا

مقادیر فر ا سها  F1و  F2-F1م ت ا ند وا اها متنارر نا  //ا گلیس نا شمار آیند.

ت زیاع

شکل (( )5سمت راست)ا پاسخها شناسای نا وا ة  //ا گلیس را نا ص رت وا اها //

و  //فارس شان م دهد .همانگ ا ا مشاهده م ش د درصد پاسخها درست شناسای نارا
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وا ة  //فارس نا ط ر چشمگیر از  //نیشتر است .این یافتاها نا فضا وا اا توایقا وا اة

 //ا گلیس و  //و  //فارس همس ی دارد ا شان داد وا ة  //فارس در مقایسا ناا  //ناا
وا ة  //ا گلیس ا واا ص ت نیشتر دارد.

شکل  :5درصد پاسخهای شناسایی به محرک شنیداری  //سمت چپ و  //سمت راست

شکل  :6درصد پاسخهای شناسایی به محرک شنیداری //

شکل ()6ا درصد پاسخها شناسای نا وا ة  //ا گلیس را نا ص رت وا اهاا //ا  //و

 //فارس شان م دهد .درصد پاسخهاا گ یا این واقعیت است ا شن دههاا فارسا وا اة

 //ا گلیس را نا ااتمال نسیار ناالی ( دی

نا صددرصد) نا ص رت  //ما شان د .همچناین

ااتمال اینکا این وا ا را نا ص رت یک از دو وا ة  //و  //نشن د نسیار راعی

( دیا

ناا

صفر) است .در نررس ها ص ت ا جا شده (شکل  )1ی نا تاایج مشاانه دسات یاافتی ؛ اینکاا
دی

ترین وا ة فارس نا  //ا گلیس ا وا ة  //است و همپ ش ص ت ا د

ا گلیس و دو وا ة  //و  //فارس و د دارد.

ناین وا اة //
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 .3آزمایش دوم
 .1 .3دادهها و روش اجرای آزمایش
در آزمای دو ا  27واژ ا گلیس از پیکر گفتار آ سف رد ن

رم

ا وا واژه معادل در زنان

فارس دار دا ا ت اب شد د (در این مرالا هما ند مرالة اول آزمای ا نا ازا هر ی
ا گلیس سا واژه ا ت اب شد د) .سپس هجاها ااو وا اها هدا نر اسا

از  9وا اة

معیارها صا ت

پترس ن و لهیستا ( )Peterson & Lahisteh, 1960از واژههاا تقویاع و در پرو ادههاا

ذ یره شد د .هجاها سپس در ش

نالک نا ص رت تصاادف چیاده شاد د و ناا شان دههاا ارائاا

گردید د .هما ند آزم ن شناسای اولا از شن دهها

پ

داگا اا

استا شد پس از شنیدن هر محرک صا ت ا

دیکترین معادل را از نین دو یا سا گ ینا ا ت اب نند .نرا م اا هجاا  //نارا شان دههاا
شد و از آنها در است شد از نین دو گ ینة /د  /و /دِ /یک را نا نا ان معاادل ادار ا

محرک ص ت پ

شده ا ت اب نند.

نر این اسا ا در اال

هدا ادرا

ا در آزمای

نا ار گرفتا شد دا در آزمای

اولا وا اها مج ا ا گلیس ا نا ن ان محرکهاا

دو وا اها در واادها آوایا ی رگتار از ساوح

واجا یعن هجاا نا شن دهها ررا شد د .هدا از ا جا آزمای

چا ا دازه پاسخها درک شنیدار شن دههاا ناا وا ااهاا ناا یا
هنگام

دو این ن د ا شاان دهای تاا
دیگار موانقات دارد .در واقاع

ا این وا اها در دو سوح ای متفاوتا یعن ساوح واج و ساوح هجااا ناا شان دههاا

ررا م ش د .هجاها هر دا  6نار نرا شن دهها پ
ن د د.

 15شر ت نند مرالة اول آزمای

1

شد د .شر ت نندگان پووه ا همان

شکل  :7درصد پاسخهای شناسایی به محرک شنیداری  /C/انگلیسی (سمت چپ)
و  /C/انگلیسی سمت (راست)
 1ناید ت ا داشت ا در آزمای ها ادرا

ا واا وا

قانل ارائا یست .را ا شن ده نا راات ما ت ا اد نار اساا
سازهها وا

درون واژه را شناسای

ند.

ا ل وا واژه نا نا ان یا

محارک صا ت ناا شان ده

اطال اات ریروا ا (ما ناد اطال اات صارف  -حا

)
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) (سامت راسات/C/  (سامت چاپ) و/C/ ) درصد پاسخها شناسای نا هجاهاا7( شکل

 فارسااا در ساااوح تماااام/C/  و/C/ = هم ااا ان) را ناااا صااا رت هجاهااااC( ا گلیسااا

 ت زیع فراوا پاسخها شان م دهد ا شن دهها محرک شنیدار.شر ت نندگان شان م دهد

 یافتاها مرنا ط.نند

 درک م//  ا گلیس را نا سوح اطمینان نسیار ناالی نا ص رت وا ة/C/

 همچناین. همسا ی دارد// مرن ط نا وا ة مجا ا
 این.نند

 نا یافتاها ص ت و یافتاها ادرا/C/ نا

 درک م/e/  را نا سوح اطمینان ساتاً ناالی نا ص رت/C/ شن دهها محرک شنیدار
.منواق است

تایج ی نا یافتاها ص ت و ادرا
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شکل (( )8سمت چپ)ا فراوا پاسخها شناساای ناا هجاا  /C/ا گلیسا را ناا صا رت

هجاها  /C/و  /C/فارس شان م دهد .همانگ اا اا مشااهده ما شا د درصاد پاساخهاا

شناسای  /C/و  /C/نا محرک شنیدار  /C/ا گلیس تقریااً نرانر است .این یافتاها نا یافتااهاا

مرتاط نا وا ا مج ا  //ا گلیس اهمس است .شن دهها فارس محرک شنیدار مج ا //

را نا ااتمال نسیار ناالی ناص رت  //درک م

نند .این در اال است ا همین وا اا را درون

هجا نا ااتمال تقریااً نرانرا گاه نا ص رت  //و گاه نا ص رت  //م شن د.

شکل (( )8سمت راست)ا فراوا پاسخها شناسای نا محرک شنیدار  /C/را نا صا رت

/C/ا  /Ca/و  /C/فارس شان م دهد .همان گ ا ا مشاهده م ش د شان دههاا هجاا /C/
ا گلیس را نا سوح اطمینان ناالی نا ص رت  /Ca/درک م

 /C/درک م

نند .این تایج نا یافتاها ادرا

نند و هی گااه ناا صا رت  /C/یاا

مرن ط نا وا اها مج ا همس ی دارد.

شکل  :8درصد پاسخهای شناسایی به محرک شنیداری  /C/انگلیسی (سمت چپ)
و  /C/انگلیسی (سمت راست)

شکل  :9درصد پاسخهای شناسایی به محرک شنیداری  /C/انگلیسی (سمت چپ)
و  /C/انگلیسی (سمت راست)
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شکل ()9ا درصد پاسخها شناسای نا هجاها ( /Cu/سمت چاپ) و ( /C/سامت راسات)

ا گلیسا را نااا صا رت هجاهااا  /Cu/و  /Co/فارسا در ساوح تمااام شاار ت نناادگان شااان

م دهد .الگ

ت زیع فراوا پاسخ ها نرا  /Cu/شان ما دهاد اا شان دههاا ایان هجاا را ناا

ص رت هجا فارس  /Cu/درک م

نند .این در اال است ا شکل پاسخها شناسای نارا

 /C/شان م دهد ا این هجا در سوح درک شنیدار فارس زنا اان ناا صا رت هار دو هجاا

 /Cu/و  /Co/شناسای م ش د .هرچند ااتمال شناساای  /C/ناا صا رت  /Cu/فارسا نیشاتر از
 /Co/است .این تایج نا یافتاها ادرا

مرن ط نا وا اها مج ا همس ی دارد .یافتاها ن ا

وا اها مج ا شان داد ا شن دهها فارس وا ة  //ا گلیس را نا سوح اطمینان صد در صاد
نا ص رت  //درک م

نند .هر چند وا ة  //ا گلیس را نا ااتمال ق

ااتمال رعی تر نا ص رت  //درک م

تر نا ص رت //و نا

نند.

شکل ()10ا درصد پاسخها شناسای نا هجاها ( /C/سمت چپ) و ( /C/سمت راسات)

ا گلیس را نا ص رت هجاها  /Co/و  /C/فارس مای

م دهد .شکل ( )11درصد پاسخها ناا

هجااا  /C/ا گلیساا را نااا صاا رت هجاهااا /C/ا  /Co/و  /C/فارساا در سااوح تمااام

شر ت نندگان شان م دهد .فراوا پاسخها در این شکلها مایا گر آن است اا شان دههاا

فارسا ا هاار سااا هجااا /C/ا  /C/و  /C/ا گلیسا را نااا صا رت هجااا  /C/فارسا درک

م

نند .این تایج همس نا یافتاها ص ت فضا وا اا توایق و همچناین یافتااهاا ادرا ا

مرن ط نا وا اها مج ا است.

شکل  :10درصد پاسخهای شناسایی به محرک شنیداری  /C/انگلیسی (سمت چپ)
و  /C/انگلیسی (سمت راست)
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شکل  :11درصد پاسخهای شناسایی به محرک شنیداری //

 .4بحث و نتیجهگیری
در این پووه ا ا واا وا
آزمای

ادرا

همگ

ادرا

دیدگاه همگ

وا اها ا گلیس نا فضا وا اا زنان فارس را نا ا جا دو مرالا

در چارچ ب دیدگاه همگ
ادرا

م رد نررسا قارار گرفات .ناا پیارو از

ادرا

فرر شد ا ا وااا وا ا وا ااهاا ا گلیسا ناا فارسا تاانع ا

است .نر اسا

آن هر وا ة ا گلیس نا وا اا در زنان فارس گاشاتا ما شا د

ا نا آن اداقل فاصلة ص ت را داشتا ناشد .در آزماای

ادرا ا اولا وا ااهاا مجا ا زناان

ا گلیس نا ن ان محرکها هدا شنیدار ا ت اب و چگ گ ا واا آنها نا وا اها معاادل

ااتمال شان در زنان فارس در تعدا آزم ن شناسای مش

گردید .تایج ایان آزماای

شاان

داد ا پاسخها شناسای شن دهها نا یافتاها صا ت مرنا ط ناا فضاا وا ااا توایقا زناان
فارس و ا گلیس همس ی

امل دارد .نا این معنا ا شن دهها هار وا اة ا گلیسا را ناا صا رت

وا اا در زنان فارس م شن د ا نیشترین شااهت ص ت ممکن را نا آن دارد .ننانراینا وا اا
ا در آزمای

شناسای نا نا ان معاادل شانیدار ا یا

وا اا ا گلیسا در زناان فارسا تعیاین

م ش دا در واقع همان وا اا است ا تحلیلها صا ت آن را ناا نا ان دیا
ممکن نا وا ة ا گلیس م رد ظر معرف
در آزمای

ردهاست.

دو ا هجاها ا گلیس از واژههای

ا وا واژه معادل در زناان فارسا دار ادا ناا

ن ان محرکها شنیدار ا ت اب و نا شن دههاا ارائاا شاد د .پرسا

ادرا

تارین گ یناة

ایان مرالاا از آزماای

آن ن د ا تا چا ا دازه پاسخها شناسای نا وا ااهاا ا گلیسا زماا

اا ناا صا رت

داگا ا و در سوح هجا نا شن دهها ررا م ش دا ناا یکادیگر همسا ی دارد .ناا طا ر لا

یافتاها نا دست آمده تا ا داز زیاد نا یافتاها ادرا

مرن ط نا مرالة اول آزماای

ادرا ا
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ل فراوا پاسخها شناساای نارا وا ااهاا مجا ا

همس ی داشت .نا این معنا ا الگ

ا گلیس در آزم نها شناسای هجاها ااو این وا اها ی تا ا اداز نسایار تکارار شاد .هار

چند در م رد نر
ادرا

وا اهاا الگ

فراوا ا پاساخهاا در ساوح هجاا یعنا مرالاة دو آزماای
ادرا

نا آ چا نرا همان وا اها در آزمای

وا اها مج ا نا دست آمادا تاا ا ادازها

متفاوت ن د .دلیل اصل این تفاوتا تأثیر نافت هم ا نر فضا سازهها نا ویوه فر ا سها
و  F2وا اهاست .تأثیر

F1

ا هم انها نر رو سازهها وا ا م گذار د ساب م ش د تا وا اها

هی گاه نا مقادیر آرما  F1و  F2رسند .زیرا ا دا ها د یل در ت لید وا ا نا هداها آرما

ت لیاد ا د دسات ما یاناد ( .)Johnson, Flemming, & Wright, 1993ا سا ن و همکااران

( )Johnson et al., 1993در یا

آزماای

ادرا ا شاان دادها اد اا شان دههاا محارکهاا

ص ت ا را نا ن ان وا ا نا رسمیت م شناسند ا نا هداها آرما شان تلفظ شده ناشند.
نا ط ر الصاا یافتاها آزمای ها ادرا

شان م دهد ا ا واا وا

در

است .نر اسا

ا پووه

اارر نا تأیید ظریة همگ

وا اها ا گلیس نا ظا وا اا زنان فارس تانع ا

آن هر وا ة ا گلیس در سوح درک شنیدار گفتار نا دی

ممکن در زنان فارس گاشتا م ش د.

ادرا ا

همگا

تارین وا اة
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Abstract
Loanword adaptations are transformations applied to words when they are borrowed
into a foreign language. Words from a source language that are ill-formed in the
borrowing language are thus transformed into well-formed words (Hyman, 1970;
Yip, 1993). These adaptations are typically accounted for by philologists in terms of
the same conceptual framework used for standard phonological processes in the native language. That is, loanword adaptations are treated the same as phonological
facts within the borrowing language, and are thus considered to be part of the native
phonology (Jacobs & Gussenhoven, 2000). However, recent research suggests that
loanword adaptations are the formal reflex of perceptual assimilation, a process that
applies during speech perception and maps non-native sound structures onto the
phonetically closest native ones (Peperkamp 2005; Peperkamp, Vendelin, & Nakamara 2008).
In perceptual models of loanword adaptations, phonological adaptations applied
to loanwords are assumed to be phonetically minimal transformations that apply
during speech perception (Peperkamp, 2005). Thus, loanword adaptations are not
computed by the phonological grammar of the borrowing language, but are assumed
to be phonetically minimal transformations that apply during speech perception.
The present research addresses the phonological adaptation of English vowels in
Persian vowel system based on the theory of perceptual assimilation Model (Peperkamp, 2005). Two perception experiments were carried out in this research to test
the predictions of this theory. In these experiments, the perceptual similarity between each English vowel and its close equivalents in the Persian vowel system was
tested in a number of identification tasks. We examined to what extent the perception of English vowels reflects the phonetic distances between vowels of the two
languages found in a production experiment (Sadeghi & Bigdeli, 2018). In the first
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experiment, instances of English words with 9 English vowels were extracted from
Oxford Bookworms corpus (three tokens for each vowel) and used as natural vowel
stimuli in an identification task with two or three possible response options. Data for
the second experiment included syllables containing the same 9 English vowels extracted from Oxford Bookworms corpus. Thus, the target vowels were presented to
subjects at two prosodic domains, namely at the phoneme level (Experiment 1) and
at the syllable level (Experiment 2). In both experiments, participants had to classify
each of the auditory stimuli as “being phonetically most similar” to the auditory
stimuli. Fifteen people participated in each perception experiment. The stimuli were
played back through headphones. Participants were presented with two or three Persian vowels as the possible response options, and were asked which option was phonetically most similar to the auditory stimulus (English vowel) they perceived.
Results of the first perception experiment showed that listeners associate the high
front tense English vowels // with Persian //, but the high front lax vowel // and //
with Persian //. Furthermore, it was shown that they perceive both the high back
tense and lax vowels // and // as Persian //. It was also observed that English //
is clearly associated with Persian //, and that all the three vowels //, // and // in
English are associated with Persian //. In the second experiment, we observed similar patterns in the results. Listeners clearly associated the high front tense English
vowels // with Persian //, and the high front lax vowel // with Persian //. Moreover, they perceived both the high back tense and lax vowels // and // as Persian
//. It was also observed that English // is clearly associated with Persian //, and
that both // and // in English are associated with frequent distributions with Persian //. However, listeners encountered a greater degree of ambiguity when processing English // as the vowel is associated with a very similar distribution between Persian / / and / /. English // was also perceived with a high identification
rate as Persian //.
Overall, the results of identification tests suggested that the perceptions of English vowels by Persian speakers highly correspond to the acoustic distances between
the source (English) and the target (Persian) vowel segments. The perception of
English vowels by Persian listeners reflects, to a large extent, the acoustic proximity
between vowel categories of the two languages. Thus, listeners clearly associate
each English vowel with the vowel in the Persian sound system with which it shares
the maximum acoustic characteristics. Therefore, our findings provide further support for the theory of perceptual assimilation which proposes that loanword adaptations are due to the automatic process of phonetic decoding, which maps nonnative
sound patterns onto the phonetically closest native ones.
Keywords: Loanwords phonology, Phonological adaptation, Theory of Perceptual
Assimilation, Acoustic similarity, Vowel space

