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  چکیده

ــه ــه مقایس ــا ب ــل خطاه ــرد تحلی ــاس رویک ــر، براس ــژوهش حاض ــاي پ ــواني خط ــدیل همخ ــی 40در  تب ــوز فارس آم

ــر فارســی ــه غی ــان فارســی ب ــز آمــوزش زب ــه براســاس روش تصــادفی از مرک ــان عراقــی متوســطه و پیشــرفته ک زبان

ــددانشــگاه فردوســی مشــهد انتخــاب شــده ــه ،ان ــب ــه پرداخت ــور جداگان ــربه ط ــرد اســت. ع ــی زن و م ــان عراق زبان

را خواندنــد و صــداي آنهــا ضــبط و پیــاده ســازي شــد و اي کلمــه 262مــتنِ مشــخصِ  ،روش میــدانی هبزرگســال بــ

و  )2014)، پینــگ کــه (1981هــا از رویکردهــاي تحلیــل خطــاي جیمــز (بــراي تجزیــه و تحلیــل آوایــی دادهســپس 

شــده و مـورد اســتفاده قــرار  يســازیبـوم ،یدر زبــان فارســ يریکـارگبــه يبــرا و شـد )کمــک گرفتــه1970وایـتمن (

پـس از بنـدي شـد. ) بـه دو دسـته میـان زبـانی و درون زبـانی دسـته2011س کشـاورز (منابع خطا نیـز براسـاگرفتند. 

در دو گـروه متوسـطه و پیشـرفته  تبـدیلفرآینـدهاي واجـی  هـاي فارسـی و عربـی، مقایسـهمعرفی نظام آوایـی زبـان

بـود.  هـا بیشـتر از گـروه پیشـرفتهدر گـروه متوسـطه تعـداد خطـاي تبـدیل همخـواناسـت.  به تفصیل بررسـی شـده

ــه  /v/تبــدیل  ــدیل همخــوان در هــر دو گــروه متوســطه ( /w/ب ــود و  15/18%) و پیشــرفته ( 51/18بیشــترین تب %) ب

در گــروه پیشــرفته مشــاهده شــد.  /ʕ/بــه  /ʔ/%) در تبــدیل همخــوان - 24/2کــاهش خطــا بــه طــور قابــل تــوجهی (

ــا  ــطه منش ــطح متوس ــان 6/92در س ــا می ــا % از خطاه ــانی و منش ــا درون% از خط 2/3زب ــروه اه ــود. در گ ــانی ب زب

  زبانی بود.% از خطاها درون 2/2زبانی و منشا % از خطاها میان 4/94منشا پیشرفته نیز 

      

  .زبانیزبانی، درونهمخوان و واکه، خطاي میان درج ، تحلیل خطاها،زبان عراقیعرب آموزانفارسی ها:کلیدواژه     

  

 
 . مقدمه 1

ــه ــروز ب ــان فارســی ام ــین زب ــی و علمــی در ســطح ب ــان ادب ــوان زب ــی مطــرح اســتعن و دانشــجویانی از کشــورهاي  الملل

زبانـان عراقــی کـه بیشـتر عـربآمـوزان فارسـی کننـد.خصـوص عـراق اقـدام بـه یـادگیري زبـان فارســی مـیمختلـف و بـه

ت آوایـی متعـددي وان زبـان دوم یـا زبـان خـارجی، دچـار مشـکالنـعدر مراحل مختلف یـادگیري زبـان فارسـی بـههستند، 

ــی ــهفارســی .شــوندم ــان فارســی ب ــادگیري زب ــف ی ــوزان در مراحــل مختل ــعآم ــار ن ــان خــارجی، دچ ــا زب ــان دوم ی وان زب

در پـژوهش حاضـر از میـان تمـام خطاهـاي زبـانی، خطاهـاي آوایـی انتخـاب شـده و . شـوندمشکالت آوایی متعـددي مـی

-پرسـش . در پـژوهش حاضـر بـاعراقـی بررسـی شـده اسـتزبـان آمـوزان عـربدر گفتـار فارسـی تبدیل همخـوانخطاي 

  هاي زیر روبرو هستیم:

ــاي  .1 ــوان درخطاه ــدیل همخ ــی تب ــربفارس ــوزان ع ــی آم ــگاه فردوس ــاي دانش ــز آزف ــی مرک ــان عراق زب

 اند؟ مشهد در دو سطح متوسطه و پیشرفته کدام
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نشــگاه فردوســی مشــهد در دو زبــان عراقــی مرکــز آزفــاي داآمــوزان عــربفارســیتبــدیل همخــوان در منشــا خطاهــاي . 2

  زبانی)زبانی، برونسطح متوسطه و پیشرفته چیست؟ (درون

در بخـش دوم بـه بررسـی پیشـینه پـژوهش و مهمتـرین  این مقالـه از پـنج بخـش تشـکیل شـده اسـت. بعـد از مقدمـه،

و تحلیـل خطاهـا  زبانشناسـی مقابلـه اي پـردازیم و حـوزههـاي داخلـی و خـارجی و پـس از آن بـه مبـانی نظـري مـییافته

زبــان، نظــام آمــوزان عــرببررســی نقــش زبــان مــادري در بــروز خطاهــاي فارســیجهــت همچنــین بــه  شــود.مطــرح مــی

شناســی اســت، طــرح کــه روش . در بخــش ســوممــورد بررســی قــرار گرفتـه اســتزبــان فارســی و زبــان عربــی  همخـوانی

-فارسـی 40روي بـا اسـتفاده از تحقیـق میـدانی  کننـدگان و ابزارهـا بیـان شـده و در بخـش چهـارم نیـزپژوهش و شـرکت

آمــوزان برحســب شــاخص بســامد خطاهــا شناســایی و زبــان، خطاهــاي آوایــی ناشــی از تــداخل در ایــن زبــانعــرب آمــوز

  کنیم. ها و نتایج اشاره میترین یافتهبه مهم پنجمتحلیل شده است. در نهایت در بخش 

  

 . پیشینه پژوهش2

. هاســت انســان نیبــ ارتبــاط و میمفــاه انیــب يبــرا یعــیطب يابــزار دیــگویمــ زبــان مــورد در) 28. ص ،1388( زاده یحــاج

انـد بطـور طبیعـی و عـادي از یـک زبـان خـاص بـراي ارتبـاط بـا یکـدیگر شـده مشـاهده کنـون تـا کـه يبشر جوامع همه

انـد، بطـوري کـه بـدون هـاي جوامـع بشـري بـا یکـدیگر متفـاوتتـوان دریافـت کـه زبـانسـادگی مـیکنند. بـهاستفاده می

هـا نـد. بـا ایـن وجـود بررسـی و مطالعـه زبـاناآموزش و یادگیري، عمده مردم هر جامعـه ازدرك زبـان جامعـه دیگـر عاجز

توانــد تکمیــل تــوان مشــاهده کــرد. پــژوهش حاضــر مــیهــا مــیهــاي مشــترك متعــددي را در آندهــد کــه جنبــهنشــان مــی

   باشد.ل زبان فارسی و زبان عربی با تقابرابطه  هاي پیشین دربررسی يکننده

ارائــه کــرده آموزان راهبردهــاي یــادگیري تلفــظ بــا هــدف معرفــی بــه فارســی پژوهشــی در رابطــه بــا )1397آتشــگران (

آمــوز چینــی و عربــی فارســی 120در خصــوص راهبردهــاي یــادگیري تلفــظ بــه محقــق هایی کــه اســت. تفســیر پرسشــنامه

فراگیــري  آموزان در چرخــهاســتفاده از راهبردهــاي تلفـظ توســط فارســید کــه کـراز لحـاظ علمــی و آمــاري مشــخص ، داد

ــان نقــش مثبــت و معنــا ــ) 1395حیــدري ( .داري داردزب ــر روي ا بهــرهب ، عبــارات و هــاواژهگیــري از روش بــاال و پــایین ب

ي آمـوزش آواشناسـی گـذاري و بـا گـرایش بـه رفـع خطاهـاي زبـانی درسـنامههـاي فارسـی، تکیـهجمالت با تاکید بر واکه

بــه نتــایج دیگــري در کنــار پــژوهش خــود دســت زبــان فارســی بــه عنــوان راهکــار آموزشــی ارائــه کــرده اســت. حیــدري 

و اینکــه فراینــدهاي واجــی افــزایش و  هاســتهــاي فارســی و عربــی در کشــیدگی واکــههــاي آوایــی واکــهتفــاوت یافــت:

زبـان هـاي اضـافی و وصـفی در افزایـی در ترکیـباینکـه واجشـود و در نهایـت کاهش در این دوزبان متفـاوت اعمـال مـی

انگلیســی زبــانِ آمــوزان عــربصــداهاي انگلیســی دانــش نادرســتتلفــظ  علــت) 1394موســوي ( شــود.عربــی ظــاهر نمــی

. یافــتفاکتورهــایی نظیــر تــداخل آواهــا، تفــاوت در سیســتم آوایــی دو زبــان، عــدم تطــابق و تــوانش ضــعیف  را در آمــوز

ــد  ــه ) ز2014(1حم ــی مقایس ــان انگلیس ــا زب ــیک را ب ــی کالس ــان عرب ــرد و ب ــی ک ــاي اساس ــاوت ه ــاي  درتف ــد الفب قواع

ــی را  ــه داد. انگلیســی و عرب ــق (ارائ ــی) 1387واث ــاي آوای ــه بررســی خطاه ــش 29 ب ــربدان ــوز ع ــدایی آم ــان مقطــع ابت زب

خطاهــاي  بســامدبــه ترتیـب  نشـان داد خطاهــا. نتــایج پرداخــتآبــاد شـهر ري از توابــع اســتان تهـران اي در دولــتمدرسـه

ســلیمانی  .ودبــ %0/6 و خطاهــاي ناشــی از مــواد آموزشــی %1/9زبــانی درون، خطاهــاي %97/5 زبــانیبــینناشــی از انتقــال 

 هــاي متفــاوت اســتفادهلهجــه و هــاي گونــاگونزبــان بــا ملیتدانشــجوي عــرب 36از  خــود ) در پــژوهش1379عمروئــی (

رخ درصــد مــوارد  36/86درصــد مــوارد و در بخــش تولیــدي  5/87خطاهــا در بخــش تشخیصــی در کــرد و نتیجــه گرفــت 

پایـان نامـه انتخـاب شـده بطـور تصـادفی بـا هـدف  25 در مـوردپژوهشـی میـدانی،  )2011(2الشـیخی وشـالبی  است.داده 

بهتــر  نتیجــه گرفتنــد نهــا. آهــاي عــراق انجــام دادنــدانگلیســی در دانشــگاه-اي و ارزیــابی وضــع رایــج عربــیتحلیــل مقابلــه

عربــی بــه کــار ببندنــد و ببیننــد بــراي کــدام حــوزه مناســب و بــراي کــدام حــوزه  دراســت برخــی پارامترهــا و اصــول را 

هـاي زبانشناسـی و هـاي آموزشـی خـود را بـراي تحقیقـات جهـانیهـاي عراقـی بـه نـدرت برنامـهنامناسب هستند. دانشگاه

ه هــاي عراقــی هنــوز رشــد نکــردانــداز جدیــد در دانشــگاهو ایــن چشــم بودنــد اي تخصــص دادههــاي مقابلــهبــراي تحلیــل

                                                           
1 Mona Hamad 
2 Al-Shaikhi & Shalabi 
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گرایـی و برخـی دسـتور گشـتاري را برگزیـده بودنـد و تمرکـز عمـده ابتـدا بـر نامـه هـا مـدل سـاخت. بیشتر این پایاناست

  بود. %16و سپس آواشناسی  %72نحو 

  . مبانی نظري3

مقابلـه ي دوسـطح زبـانی هـم زمـان یعنـی مقابلـه بـین دو زبـان، دو لهجـه و یکی از شاخه هاي زبان شناسی کـه در آن بـه 

یـا زبــان و لهجـه پرداختــه مـی شــود زبـان شناســی مقابلــه اي گفتـه مــی شـود. چــون هـدف آن اثبــات تفـاوت هــاي بــین 

 دوزبان است بنابراین تکیـه ي اساسـی آن بـر زبـان شناسـی توصـیفی اسـت. ایـن دانـش دو سـطح زبـانی را بـراي بررسـی

ــد ــی ده ــا و شناســایی مشــکالت ناشــی از آن مطابقــت م ــین آن ه ــاي ب ــا  .)16-15: 1388(حــاجی زاده  اخــتالف ه تقریب

تمــام شــاخه هــاي زبــان شناســی شــامل مقایســه ي یــک نــوع یــا دیگــري مــی شــوند، زیــرا بــراي شناســایی و تعمــق در 

 یـا ضـمنی 2صـریح )CA(1مقابلـه اي ویژگی خاصـی از زبـان بشـري، زبـان شناسـان معمـوال بایـد تحلیـل مقایسـه اي یـا 
مـرتبط یـا قابـل مقایسـه دیگـر  نظـامبـه طـور مـوازي در  صـورتهـاي آن کـه ویژگـی فرم هاي مختلف را انجام بدهنـد 3

هـدف تحلیـل مقابلـه اي مربـوط بـه روانشناسـی اسـت، درحالیکـه ابـزار . )4-8: 2014 ،(پینـگ کـه دیده و بیان شده اسـت

ــان شناســی  ــم زب ــز، آن از عل ــی شــود (جیم ــتنتاج م ــتمن ( ).27، ص.1981اس ــه وای ــه گفت ــی 191: 1970ب ) مراحــل بررس

  باشد:ترتیب زیر میاي بهمقابله

 هشناس از دو زبان مورد مطالعزبان توصیفارائه : 4توصیف .1

 : انتخاب عناصر زبانی، قوانین و ساختارهایی که در دو زبان مقایسه خواهند شد.5گزینش .2

ــه .3 ــه: 6مقایس ــ مقایس ــاوتباهتش ــا و تف ــاخته ــوانین و س ــانی، ق ــر زب ــود در عناص ــاي موج ــاي ه ه

 ي زبان.برگزیده

 ي ذکر شده.بینی خطاهاي یادگیري بر اساس دستاوردهاي سه مرحله: پیش7بینیپیش .4

اصـول زبـان شناسـی بـراي شناسـایی، طبقـه بنـدي و  اسـتفاده ازتحلیل خطاها روشـی اسـت در آمـوزش زبـان کـه بـا 

نـد صـورت هـاي نادرسـتی کـه توسـط زبـان آمـوزان زبـان خـارجی تولیـد میشـود بـه کـار گرفتـه مـی شـود تفسیر نظام م

، بلکــه بــه عنــوان بخــش مهــم فراینــد نیســتبــروز خطــا نشــانه شکســت در آمــوزش و یــادگیري  ).15: 1997، 8(کریســتال

  ). 57 :2012زبان آموزي به شمار می آید (کشاورز، 

  :داندمیمورد زیر  را شامل سه) منابع خطا 128-120: 2011(کشاورز 

 -دســتوري، ســبکی و واژگــانی -واژينتیجــه انتقــال عناصــر آوایــی، ســاختکــه خطاهــاي میــان زبــانی:  .1

: انتقـال عناصـر باشـدخطـا مـیپـنج نـوع  شـامل معنایی زبان مادري به زبان مقصـد اسـت. خطاهـاي میـان زبـانی

معنــایی و  -ســاختواژي، انتقــال عناصــر دســتوري، ، انتقــال عناصــر واژگــانیآوایــی زبــان مــادري، انتقــال عناصــر 

 انتقال عناصر سبکی و فرهنگی.

ــانی و رشــدي:  .2 ــان مقصــد کــه نتیجــهخطاهــاي درون زب ــه هــا در زب ــه ي مقول ــداخل دو جانب ــی  ،ت یعن

ــ ــانی بازتــاب ت ــه اي دیگــر اســت. برخــی خطاهــاي زب ــر مقول ــان مقصــد ب ــه اي در زب ــاثیر مقول وانش ناشــی از ت

ــان دوم  ــه خاصــی از رشــد زب ــده در مرحل ــان را  رخــیو ب باشــندمــییادگیرن ــادگیري زب از ویژگــی هــاي کلــی ی

غفلـت از محـدودیت  ،توضیح می دهنـد. انتقـال درون زبـانی بـه شـش مـورد تقسـیم مـی شـوند: تعمـیم افراطـی

 .تصحیح افراطی و دسته بندي ناقص ،بسط افراطی، قیاس غلط ،هاي قواعد

                                                           
1 Contrastive Analysis 
2 Explicit 
3 Implicit 
4 description 
5 selection 
6 contrast 
7 prediction 
8 Crystal  
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هـاي آموزشـی و یـا طـرح روش علـت: ایـن خطاهـا بـه 2یـا انتقـال یـادگیري 1قاء شده معلم خطاهاي ال .3

 است. نادرست درس

  

  نظام آوایی زبان فارسی 3-1

) 27، ص.1378ثمـره ( .اسـتهـاي ایرانـی زبـان و دسـتههنـد و ایرانـی  زیرشـاخههنـد و اروپـایی،  زبان فارسـی از شـاخه

  کند:تقسیم می آواهاي زبان فارسی را به دو گروه عمده

 تواننـد در آغـاز واژه واقـع شـوند. اعضـاي ایـن گـروه را همخـوانگـروه اول آواهـایی هسـتند کـه مـی .1

 همخوان وجود دارد که عبارتند از: 23نامیم. درفارسی می3

[b, p, t, d, c, g, ɢ, ʔ , m, n, f, v, s, z, ʃ, ʒ, x, h, ʧ, ʤ, ɹ, j, l]  
 4 شــوند. اعضـاي ایــن گـروه را واکــهدر ابتـداي واژه واقــع نمـی گـروه دوم شـامل آواهــایی هسـتند کــه .2

ــامیم. واکــهمــی ــد. در فارســی هــا فقــط مــین ــد در وســط و پایــان واژه قــرار بگیرن واکــه وجــود دارد کــه  6توانن

 عبارتند از:

[i, a, e, u, o, ɑ]  
  

 نظام آوایی زبان عربی   3-2

امـروزه  کـه اسـتهـاي جهـان پـر گویشـورترین زبـان کـی ازی هـاي سـامی وزبـان تـرین عضـو از شـاخهبزرگزبان عربی 

ــه ــتها و گویشداراي لهج ــاگونی اس ــاي گون ــان ،ه ــی زب ــار  ول ــی معی ــه عرب ــتار در هم ــمی نوش ــان رس ــوان زب ــه عن ب

توسـط هـاي زبـان فارسـی هـاي زبـان عربـی متفـاوت بـا همخـوانتوصـیف همخـوان .شـده اسـتکشورهاي عرب پذیرفته

   :اندقرار داده شده 1جدول در ) 46، ص.1386خدابخشی (

  هاي عربی متفاوت با فارسیهمخوان 1جدول 

همخـــــوان 

  عربی

  هاویژگی

/θ/  ثلث"واك، بین دندانی} مانند {سایشی، نرم، بی".  

/ħ/  حار"با مانع روبرو میشود، مانند  1واك} خروج هوا در حلق{حلقی، نرم، بی".  

/ð/   {بین دندانی، نرم، واکدار، سایشی} ذکر"مانند".  

/ᵴ/  ،آیـد. کنـد و تـه زبـان بـاال مـیواك، تیره (تاکیـدي)} نـوك زبـان بـه تیغـه لثـه برخـورد مـیبی {لثوي، سایشی

  باشد.میz و sاین صدا بین 

/ᵶ/  خـورد و فشـار هـوا بـه هـاي پیشـین مـی{لثوي، واکدار، انسدادي، تیره} نوك زبان به تیغـه لثـه و پشـت دنـدان

  ."ضرر"ست مانند تر امنر  dآورد پس این صوت ازآسیاب باال فشار میهاي دو طرف دندان

/ᵵ/  خـورد، ماننـد ن مـییهـاي پیشـواك، لثـوي، انسـدادي، تاکیـدي} نـوك زبـان بـه تیغـه لثـه و پشـت دنـدان{بی

   ."طور"

/ð/  پشـت  ،خـوردهـاي پیشـین مـیدندانی، واکدار، سایشی، تاکیدي} نوك زبـان بـه تیغـه لثـه و پشـت دنـدان{میان

  ."ظلم"(ظ) مانند  زبان باال می آید

/ʕ/ شـود تـا واکـدار شـود؛ امـا بـراي تولیـد همـزه در نـاي هـوا مسـدود مـی ي{حلقی، سایشی، واکـدار} در میانـه

  ."عمل"چنین موقعیتی هوا چندان مسدود نیست، مانند 

/ʁ/ کنـد خـورد و لـرزش تولیـد مـیآیـد، بـه سـقف دهـان مـی{واکدار، نرمکـامی، سایشـی} پشـت زبـان بـاال مـی

  ."غدیر"مانند 

/q/ قدر"گیرد مانند واك} پشت زبان در برابر مالز قرار می{مالزي، انسدادي، بی".  

                                                           
1 Teacher- induced errors 
2 Transfer of training 
3 consonant 
4 vowel 
1 pharynx 
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/w/ ) جزو نیم واکه ها آورده است و گاهی غیر ملفوظ است.12، ص.2011الهواري (  

و هرکـدام از آن هـا از نظـر مـدت زمـان ، ضـمه و فتحـه  نظام آوایی واکـه هـا درعربـی داراي سـه واکـه اسـت: کسـره

باشـد و مـی [a:, i, u]و واکـه هـاي کشـیده  [a, ɪ, ʊ]هـاي کوتـاه . واکـهتولید به دو نوع کوتـاه و بلنـد تقسـیم مـی شـوند

، بـه نقــل از 38، ص. 1372انطــاکی کشـیدگی واکـه بلنــد دو برابـر واکــه کوتـاه و اخــتالف آن هـا در کمیـت تولیــدي اسـت. (

 ).233، ص. 1394اشمی، زعفرانلو و ه

  

 شناسی. روش4

ــان عراقــی زن و مــرد بزرگســال شــرکت داشــتند. آمــوز عــربفارســی 40در پــژوهش حاضــر  ــان 20زب آمــوز در گــروه زب

نفـر در گـروه پیشـرفته قـرار داشـتند کـه بصـورت کـامال تصـادفی انتخـاب شـدند. گـروه متوسـطه در مرکـز  20متوسطه و 

و  1آموزش زبـان فارسـی بـه غیـر فارسـی زبانـان دانشـگاه فردوسـی مشـهد، پـس از گذرانـدن دوره ابتـدایی (کتـاب جلـد 

زبانــان گــروه بــازه زمــانی حضــور عــرب .بودنــد زبــان فارســی آمــوزش نــوین 4 یــا و 3کتــاب جلــد در حــال خوانــدن ) 2

کـه در حـال  شـدشـامل گروهـی مـیگـروه پیشـرفته متغیـر بـود. مـاه  5تـا  2,5بـین متوسطه در ایـران و یـادگیري فارسـی 

ن زبانـان گـروه پیشـرفته در ایـرا. بـازه زمـانی حضـور عـرببودند و یا آن را تـازه تمـام کـرده بودنـد 5 یادگیري کتاب جلد

دوره  5نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه در ایـن مرکـز پـس از کتـاب جلـد متغیـر بـود. مـاه  5تا  3بین و یادگیري فارسی 

ــه پایــان رســیده و افــراد مــیزبــان ــدا محقــق در آمــوزي ب تواننــد در رشــته مــورد عالقــه خــود ادامــه تحصــیل بدهنــد. ابت

شـرکت کـرد و بـا مشـکالت آنهـا در گفتـار آشـنا  ،داشـتندآمـوزان عراقـی حضـور کالسهاي آموزش زبان فارسی کـه زبـان

 دوره ي آمـوزش زبـان فارسـیاز کتـاب  بـودآمـوزان کـه در سـطح زبـان بیمـاري ارژنـگ وانشد. سپس متن داستانی با عنـ

مدرسـان  دییـمـتن آمـاده شـده مـورد تا تیـدر نها. اضـافه کـرد بـا مشـورت از مدرسـان مرکـز آزفـا را و واژگانی استخراج

-ســپس از فارســیقــرار گرفــت.  يو دســتور یواژگــان ،یــیآوا يمشــهد از نظــر دشــوار یدانشــگاه فردوســ يزفــامرکــز آ

مناســب ماننــد دمــا و  یطــیمح يهــایژگیو یکســان در یــک محــیط آرام بــا و مشــخص مکــاندر یــک  شــددعــوت آمــوزان 

مـدت زمـان تحصـیل  مـوردبـه چنـد پرسـش در  سـپسنور، درحالی که مـتن واحـد جلویشـان قـرار دارد آن را بخواننـد و 

 زانیــو بــا آنهــا رابطــه خــوب برقــرار شــد تــا م شــدکننــدگان قبــل از خوانــدن صــحبت و غیــره پاســخ دهنــد. بــا شــرکت

 هـا،. بـراي تحلیـل دادهگفتـه نشـدبـه آنهـا  يدر مـدت روخـوانی چیـز اضطراب آنها کم شود. روخـوانی را انجـام دادنـد و

ــل ــه 5حــدودا  هــاي صــوتیِفای ــدتدقیق ــه م ــرد آوانگــاريِ خطاهــا  90-80 اي ب ــراي هــر ف ســاعت، گــوش داده شــد و ب

  صورت گرفت و در نهایت خطاها در دسته خطاهاي تبدیل همخوان قرار گرفتند.

ــی داده ــل آوای ــه و تحلی ــراي تجزی ــه (ب ــگ ک ــل خطــاي پین ــاي تحلی ــا از رویکرده ــتمن 1981جیمــز ( ،)2014ه ) و وای

هـاي ل خطاهـا کارآمـد بـوده اسـت در نظـر گرفتـه شـد. در نهایـت چـارچوببرآیند آنچـه در تحلیـ و ) استفاده شد1970(

سـازي شـده و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد. منـابع خطـا بـر اسـاس کـارگیري در زبـان فارسـی، بـومیبـراي بـهفوق نظري 

  بندي شد.) دسته128-120: 2011کشاورز (

 
  ها. ارائه و تحلیل داده5

بنــدي مشــخص قــرار گرفتنــد. خطاهــاي همخوانهــا را در آوانگــاري شــدند و در دســتههــا ابتــدا خطاهــا بــراي تحلیــل داده

ابتدا، وسـط و پایـان کلمـه شـمارش کـردیم و بـه ترتیـب بسـامد در جـدول توصـیفی یـک بـار بـراي متوسـطه و یـک بـار 

میـان آنهـا را هـا بررسـی شـدند تـا نقـاط مشـترك براي تشخیص منشـا خطاهـا نیـز تمـامی نمونـه براي پیشرفته قرار دادیم.

  بیابیم، بتوانیم تعمیم دهیم و در نهایت نتیجه بگیریم که منشا این خطا درون زبانی است یا برون زبانی.

  

  در گروه متوسطه تبدیل همخوانفرایند  5-1

زبــان عراقــی آمــوزان عـربفارسـی گفتــار در واژهیــک یـا چنــد همخـوان در ابتــدا، وســط و پایـان  تبـدیلدر ایـن قســمت 

مـورد خطـاي تبـدیل همخـوان در گفتـار  810نـوع تبـدیل همخـوان و در مجمـوع  38 بررسـی شـده اسـت. سطهسطح متو

ــر از  ــد. بســامدهاي کمت ــوزان در ســطح متوســطه مشــاهده ش ــدیل شــماره  98/0فارســی آم ــی از تب ــی  17%  یعن در  38ال

  توان مشاهده کرد:همخوان را به ترتیب بسامد می  16تبدیل  2پیوست قابل مشاهده می باشد. در جدول 
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  تبدیل همخوانها در گروه متوسطه 2جدول 

  درصد  انتها  وسط  ابتدا  تبدیل همخوان

1. /v/  بــــــه

/w/ 

149  1  -  51/18 %  

2. /p/  بــــــه

/b/  

110  14  -  3/15 %  

3. /t/  به/ᵵ/  16  82  -  12 %  

4. /ʔ/  ــــــه ب

/ʕ/  

33  19  35  74/10 %  

5. /g/  بــــــه

/k/ 

5  19  39  16/7 %  

6. /h/  بــــــه

/ħ/  

20  28  -  92/5 %  

7. /s/  ــــــه ب

/ᵴ/  

3  20  8  82/3 %  

8. /ɢ/  ــــــه ب

/ʁ/ 

15  14  -  58/3 %  

9. /ʒ/  ــــــه ب

/z/  

14  12  -  2/3 %  

10. /ɢ/ 
  /q/به 

10  -  14  96/2 %  

11. /z/ 
  /ᵶ/به 

-  1  21  71/2 %  

12. /s/ 
  /θ/به 

5  14  -  3/2 %  

13. /ʧ/ 
  /ʤ/به 

14  -  -  72/1 %  

14. /z/ 
 ð/̴/به 

-  11  -  35/1 %  

15. /k/ 
 /g/به 

3  6  -  11/1 %  

16. /b/ 
  /p/به 

6  2  -  98/0 %  

ــد ــل  درص ــوع  38ک ن

  تبدیل
6/51 % 33 % 4/15 % 100 %  

  

را در ابتـدا،  آمـوزان عـرب زبـان سـطح متوسـطه، تبـدیل همخـوانهمانطور که در جـدول بـاال مشـخص شـده، فارسـی

% بســامد وقــوع نشــان داد. تبــدیل  6/51وســط و پایــان واژه داشــتند. نتــایج، بیشــترین میــزان تبــدیل را در ابتــداي واژه بــا 

ــه  /p/، تبــدیل /w/بــه  /v/هــا را بــه ایــن ترتیــب در ذیــل بررســی خــواهیم کــرد: تبــدیل پربســامدترین همخــوان و  /b/ب

و  /ᵴ/بــه  /s/، تبــدیل  /ħ/بــه  /h/و بــرعکس، تبــدیل  /k/بــه  /g/، تبــدیل /ʕ/بــه  /ʔ/، تبــدیل /ᵵ/بــه  /t/بــرعکس، تبــدیل 

/θ/ تبدیل ،/ɢ/   به/ʁ/  و/q/ تبدیل ،/ʒ/  به/z/ تبدیل ،/z/  به/ᵶ/  و/̴/ð تبدیل ،/ʧ/  به/ʤ/.  

 
 /w/به  /v/تبدیل 5-1-1

بــه همخــوان  /v/% بــه تبــدیل همخــوان لبــی دنــدانی  51/18از مجمــوع خطاهــاي تبــدیل همخــوان، بیشــترین خطــا یعنــی 

ــی  ــوان  /w/دولب ــادري  /w/اختصــاص داشــت. همخ ــان م ــی در زب ــدارد ول ــود ن ــی وج ــی بصــورت واج ــان فارس در زب

بـه  /vسـت. فقـط یـک خطـاي تبـدیل /زبـانی اآموزان یعنی زبان عربـی وجـود دارد در نتیجـه منشـا ایـن خطـا میـانفارسی

/w/ به وقوع پیوستواژه  وسط.  

  ]minwiʃamخطا: [      ]minevisamصورت درست: [    نویسم.نمونه: می

و حـرف » وبـا«هـا، ایـن تبـدیل در آغـاز واژه هـا در آغـاز واژه رخ داده بـود و بـا توجـه بـه نمونـهمورد از تبـدیل 149

  بود.» و«ربط 
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  [wabɑ]خطا:        [vabɑ] صورت درست:     مانند: وبا

  و برعکس /b/به  /p/تبدیل  5-1-2

بـود کــه در آغـاز واژه بسـامد بیشــتري داشـت و علــت آن  /p/% وقــوع  3/15دومـین همخـوان تبــدیل شـده پــر بسـامد بـا 

-شـدند بـیش از دو برابـر واژهشـروع مـی /p/هـایی کـه بـا آمـوزان، تعـداد واژهاین است که در مـتن داده شـده بـه فارسـی

 /p/خـتم نشـده بـود.  بـه علـت نبـودن واج  /p/اي بـه هایی بود که میان آن ها ایـن واج موجـود بـود. همچنـین هـیچ واژه

کننــد در نتیجــه منشــا ایــن خطــا را جــایگزین مــی /b/آمــوزان واج موجــود در زبــان خــود یعنــی در زبــان عربــی، فارســی

 زبانی است. میان

 ]barasta:rخطا: [    ]parastɑrصورت درست: [    نمونه تبدیل در ابتداي واژه: پرستار  

  ]sebasخطا: [     ]sepasصورت درست: [     نمونه تبدیل وسط واژه: سپس

% در ابتــدا و وسـط واژه رخ داد. ایـن خطـا تعمــیم افراطـی مـی باشــد و  98/0بـا بســامد کـم یعنـی  /p/بـه  /b/تبـدیل 

  منشا درون زبانی دارد.

  [wapɑ]خطا:       [vabɑ]صورت درست:      نمونه: وبا

  /ᵵ/به  /t/تبدیل  5-1-3

زبانـان بیشـتر کلمـاتی را کـه . عـربداشـتاختصـاص  /ᵵ/بـه  /t/هـا بـه تبـدیل % از مجموع خطاهـاي تبـدیل همخـوان 12

هـاي واژهتعـداد کمـی از هـا کردنـد امـا بـا توجـه بـه نمونـهتلفـظ مـی /ᵵ/بودند با واج زبان مادري خـود یعنـی » ط«داراي 

در زبـان فارسـی وجـود نـدارد منشـا ایـن خطـا زبـان  /ᵵ/کردنـد. بـا توجـه بـه اینکـه  تلفظ /ᵵ/را نیز به صورت » ت«داراي 

  بیشتر وسط واژه قرار دارد. /t/واژه بیشتر است چون  وسطزبانان است. تعداد خطاها مادري عرب

  ]aᵵrɑfiʔخطا: [    ]atrɑfʔصورت درست: [   نمونه تبدیل وسط واژه: اطراف

 ]abᵵخطا: [   ]tabصورت درست: [    داشت. تبنمونه تبدیل در ابتداي واژه: 

  

  /ʕ/به  /ʔ/تبدیل  5-1-4

آمـوزان بیشـتر کلمـات . فارسـیداشـتاختصـاص  /ʕ/بـه  /ʔ/هـا بـه تبـدیل % از مجموع خطاهاي تبـدیل همخـوان 74/10

فارسـی » ع«حلقـی را بـه جـاي » ع«کـه در زبـان عربـی موجـود اسـت تلفـظ کردنـد و  /ʕ/را بـه صـورت » ع و ـعـ«داراي 

  هاي فارسی به کار بردند.چاکنایی است در ابتدا، وسط و انتهاي واژه يکه انسداد

  ]aᵵseʕخطا: [   ]atseʔصورت درست: [          عطسه می کرد.»: ع«نمونه تبدیل 

  را داشتند. /ʕ/به » ا«ژه تبدیل نبود و در یک وا» ع«همه تبدیل ها مربوط به 

  ]ejdzʕخطا: [   ]ejdzʔصورت درست: [           ایدز»: ا«نمونه تبدیل 

  

  و بر عکس /k/به  /g/تبدیل  5-1-5

زبانـان در زبـان رســمی خـود ایـن همخــوان را بــود. عـرب /g/% وقـوع  16/7پنجمـین همخـوان تبـدیل شــده پربسـامد بـا 

-کـه در زبـان عربـی موجـود اسـت جـایگزین کردنـد در نتیجـه منشـا ایـن خطـا میـان /k/ندارند و به همین علت آن را با 

بـود  /g/تنهـا واژه مختـوم بـه » ارژنـگ«در پایـان واژه بسـامد بیشـتري داشـت چـون واژه  /k/بـه  /g/زبانی اسـت. تبـدیل 

  آموزان در تلفظ آن مشکل داشتند.و بسیاري از فارسی

 ]ʔarʒankخطا: [     ]ʔarʒangصورت درست: [    گنمونه تبدیل در انتهاي واژه: ارژن

  مورد مشاهده شد. 19در  /k/به  /g/وسط واژه نیز خطاي تبدیل 

 ]darmanka:hخطا: [   ]darmɑngɑhصورت درست: [    نمونه تبدیل وسط واژه: درمانگاه

  مورد مشاهده شد. 5در ابتداي واژه کمترین بسامد یعنی فقط 

 ]kɑhiخطا: [    ]gɑhiصورت درست: [    نمونه تبدیل ابتداي واژه: گاهی

زبانــان تعمــیم افراطــی % بســامد وقــوع داشــت. عــرب 11/1زبــانی و رشــدي اســت و خطــاي درون /g/بــه  /k/ تبــدیل

  به کار بردند. /k/را در ابتدا و وسط واژه به جاي  /g/داشتند و 
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  ]gardخطا: [    ]kardصورت درست: [        .کردنمونه: معاینه 

  

  /ħ/به  /h/تبدیل  5-1-6

ــوان 92/5 ــدیل همخ ــاي تب ــوع خطاه ــدیل % از مجم ــه تب ــا ب ــه  /h/ه ــاص  /ħ/ب ــتاختص ــربداش ــان . ع ــه » ح«زبان را ب

  زبانی است.حلقی تلفظ کردند در نتیجه منشا این خطا میان /ħ/خود یعنی  صورت زبان مادري

  [xoʃħɑlam]خطا:    [xoʃhɑlam] صورت درست:      خوشحالم»: ح«نمونه تبدیل 

  را به صورت حلقی تلفظ کرد.» ه«یک نمونه فارسی آموز  در

  [moħmmɪ]خطا:    [mohemmi] صورت درست:      مسئله مهمی»: ه«نمونه تبدیل 

  

      /θ/و /ᵴ/ به  /s/تبدیل  5-1-7

اختصــاص داشــت. بیشــتر خطاهــا مربــوط  /ᵴ/بــه  /s/% بــه تبــدیل همخــوان  82/3از مجمــوع خطاهــاي تبــدیل همخــوان، 

تلفـظ مـی کننـد، در زبـان فارسـی بـه خطـا بـه  /ᵴ/را بـه صـورت » ص«که چون عرب زبانـان در زبـان خـود بود » ص«به 

را در ابتـدا، وسـط  /ᵴ/صورت زبان مادري خود تلفـظ مـی کننـد. منشـا ایـن خطـا نیـز میـان زبـانی اسـت. فارسـی آمـوزان 

  کردند. /s/و پایان واژه جایگزین 

  [ħaᵴbe]خطا:      [hasbe] صورت درست:       حصبه»: ص«نمونه تبدیل 

  شده بود. /ᵴ/تبدیل به » س«مورد  3در 

  [ᵴɪdɑ]خطا:      [sedɑ] صورت درست:      صدا»: س«نمونه تبدیل 

ــا  /θ/بــه  /s/تبــدیل  بــه صــورت همخــوان »  ث«% بســامد وقــوع در ابتــدا و وســط واژه رخ داد. در زبــان عربــی 3/2ب

-زبـانی منشـا ایـن خطاسـت. عـربجـود نیسـت در نتیجـه خطـاي میـانشـود کـه در زبـان فارسـی موتلفظ می /θ/دندانی 

در مــتن وجــود نداشــت و در » ث«بردنــد امــا واژه مختــوم بــه  در ابتــدا و وســط واژه بــه کــار /s/را بــه جــاي  /θ/زبانــان 

  نتیجه این خطا در انتهاي واژه مشاهده نشد.

  ]θɑnɑ[ خطا:    ]sɑnɑصورت درست: [     نمونه تبدیل در ابتداي واژه: ثنا

  ]meθelخطا: [    ]meslصورت درست: [       نمونه تبدیل وسط واژه: مثل

  

  /qو / /ʁ/به  /ɢ/تبدیل  5-1-8

ــدیل همخــوان 58/3 ــه تبــدیل مــالزي % از مجمــوع خطاهــاي تب ــه  /ɢ/هــا ب ــی اشــتاختصــاص د /ʁ/ب ــان عرب » غ«. در زب

زبـانی مـی هنگـام گفتـار فارسـی خطـاي میـانزبانـان توسـط عـرب /ʁ/ تلفـظشـود در نتیجـه بصورت سایشـی تلفـظ مـی

  وجود نداشت. /ɢ/را در ابتدا و وسط واژه به خطا به کاربردند. در متن واژه مختوم به  /ʁ/آموزان باشد. فارسی

 ʔaʁlab]خطا: [       ]ʔaɢlabصورت درست: [    نمونه تبدیل وسط واژه: اغلب

را کــه همخــوان  /ɢ/زبانــان بــه خــود اختصــاص داد. عــرب% از خطاهــاي تبــدیل همخــوان را  q/ 96/2بــه / /ɢ/تبــدیل 

-کـار بـرده مـیه بـ /qهـاي زبـان فارسـی /واك بکـار بردنـد. در برخـی واژهمـالزي بـی /qمالزي واکدار است به صورت /

ر کردنـد. بـه نظـبـوده و بایـد آن را واکـدار تلفـظ مـی» ق«انـد کـار بـردهه آمـوزان آن را بـهایی که فارسیشود ولی در واژه

  زبانی است.آید این خطا نیز میانمی

  ]qorsخطا: [     ]ɢorsصورت درست: [        مانند: قرص

  

 /z/به  /ʒ/تبدیل  5-1-9

ــدیل  ــه  /ʒ/تب ــا  /z/ب ــدا و وســط واژه رخ داد. همخــوان  2/3ب ــوع در ابت ــامد وق ــی رســمی وجــود » ژ«% بس ــان عرب در زب

باشــد. در مــتن داده زبــانی مــیجــایگزین کردنــد در نتیجــه منشــا ایــن خطــا میــان /z/زبانــان ایــن واج را بــا نــدارد و عــرب

  وجود نداشت براي همین در پایان واژه خطایی مشاهده نشد.» ژ«آموزان واژه مختوم به شده به فارسی

 ]zɑkteʃخطا: [       ]ʒɑkataʃصورت درست: [  نمونه تبدیل در ابتداي واژه: ژاکتش
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مـی باشـد و در مـتن » ارژنـگ«در وسـط قـرار گرفتـه، واژه » ژ«آمـوزان تنهـا واژه اي کـه  در متن داده شـده بـه فارسـی

  چند بار تکرار شده است.

  [ʔarzang]خطا:      ]ʔarʒangصورت درست: [    نمونه تبدیل وسط واژه: ارژنگ

  

  ð/̴/و  /ᵶ/به  /z/تبدیل  5-1-10

ــوان 71/2 ــدیل همخ ــاي تب ــوع خطاه ــدیل% از مجم ــه تب ــا ب ــه  /z/ه ــاص د /ᵶ/ب ــتاختص ــی اش ــان عرب ــه » ض«. در زب ب

-تلفـظ مـی /z/در زبـان فارسـی فقـط بـه صـورت لثـوي سایشـی  ولـی /ᵶ/لثوي، سایشـی شـده نرمکـامی -صورت دندانی

  زبانی است. شود و در نتیجه منشا این خطا میان

  ]mariᵶخطا: [    ]marizصورت درست: [        مانند: مریض

بــه صـورت میـان دنــدانی » ظ«قـوع فقـط در میــان واژه رخ داد. در زبـان عربـی % بســامد و 35/1بـا  /ð/بـه  /z/تبـدیل 

زبــانی شــود و در نتیجــه منشــا ایــن خطــا میــانتلفــظ مــی /z/و در زبــان فارســی بــه صــورت لثــوي سایشــی  /ð/سایشــی 

  وجود نداشت.» ظ«اي است. در متن داده شده، در ابتدا و انتهاي هیچ واژه

  ]montaðerخطا: [    [montazer]صورت درست:       نمونه: منتظر

  

  /ʤ/به  /ʧ/تبدیل  5-1-11

ــوان،  ــدیل همخ ــاي تب ــوع خطاه ــوان  72/1از مجم ــدیل همخ ــه تب ــه  /ʧ/% ب ــوان  /ʤ/ب ــت. همخ ــاص داش در » چ«اختص

زبـانی جـایگزین کردنـد در نتیجـه منشـا ایـن خطـا میـان /ʤ/زبانـان ایـن واج را بـا وجود ندارد و عـرب رسمیزبان عربی 

 باشد.می

  [ʤo:n]خطا:        ]ʧonصورت درست: [    

  
  

  خطاي تبدیل همخوانها در گروه پیشرفته 5-1

ســطح زبــان عراقــی آمــوزان عــربهــا در گفتــار فارســیهــا در ابتــدا، وســط و پایــان واژهدر ایــن قســمت تبــدیل همخــوان

ــرفته  ــت. پیش ــده اس ــی ش ــوع  36بررس ــوان و در مجم ــدیل همخ ــوع تب ــدیل  693ن ــاي تب ــورد خط ــار م ــوان در گفت همخ

ــی ــر از فارس ــامدهاي کمت ــد. بس ــاهده ش ــرفته مش ــطح پیش ــوزان در س ــماره  58/0آم ــدیل ش ــی از تب ــی  17%  یعن در  36ال

  توان مشاهده کرد:تبدیل همخوان را به ترتیب بسامد می 16پیوست قابل مشاهده است. در جدول زیر 

  تبدیل همخوانها در گروه پیشرفته 3 جدول

  درصد  انتها  وسط  ابتدا  تبدیل همخوان

1. /v/  بــــــه

/w/ 

126  -  -  15/18 %  

2. /p/  ــــــه ب

/b/  

83  11  -  54/13 %  

3. /t/  به/ᵵ/  18  69  -  53/12 %  

4. /ʔ/  به/ʕ/  21  19  19  5/8 %  

5. /ɢ/  بــــــه

/ʁ/ 

50  7  -  21/8 %  

6. /g/  بــــــه

/k/ 

5  13  36  78/7 %  

7. /h/  بــــــه

/ħ/  

26  27  -  63/7 %  

8. /s/  به/θ/  14  10  1  6/3 %  

9. /ʒ/  بـــــــه

/ʤ/  

5  15  -  88/2 %  

10. /ɢ/ 
  /q/به 

10  6  2  6/2 %  
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11. /s/ 
  /ᵴبه /

1  12  4  44/2 %  

12. /z/ 
  /ᵶ/به 

-  4  11  16/2 %  

13. /z/ 
 /ð̴/به 

-  9  3  72/1 %  

14. /ʒ/ 
  /Z/به 

4  7  -  6/1 %  

15. /k/ 
 /g/به 

-  5  -  72/0 %  

16. /b/ 
  /p/به 

3  1  -  58/0 %  

نــوع  36کــل  درصــد

  تبدیل

8/53 % 6/34 %  5/11 % 100 %  

  

را  نـوع تبـدیل همخـوان 36زبـان سـطح پیشـرفته، آمـوزان عـرببـاال مشـخص شـده، فارسـیهمانطور کـه در جـدول 

% بسـامد وقـوع نشـان داد.  8/53در ابتدا، وسـط و پایـان واژه داشـتند. نتـایج، بیشـترین میـزان تبـدیل را در ابتـداي واژه بـا 

 /b/بـه  /p/، تبـدیل /w/بـه  /v/دیل هـا را بـه ایـن ترتیـب در ذیـل بررسـی خـواهیم کـرد: تبـتبدیل پربسامدترین همخوان

ــدیل  ــه  /t/و بــرعکس، تب ــه  /ʔ/، تبــدیل /ᵵ/ب ــدیل /ʕ/ب ــه  /ɢ/، تب ــه  /g/، تبــدیل /q/و  /ʁ/ب ــدیل  /k/ب ــرعکس، تب  /h/و ب

 .ð/̴/و  /ᵶ/به  /z/، تبدیل /z/و  /ʤ/به  /ʒ/، ، تبدیل /ᵴ/و  /θ/به  /s/، تبدیل  /ħ/به 

  

  /w/به  /v/تبدیل  5-2-1

ــا  ــوان ب ــدیل همخ ــاي تب ــوع خطاه ــا از مجم ــترین خط ــوان  15/18بیش ــدیل همخ ــه تب ــوع ب ــامد وق ــه  /v/% بس  /w/ب

در زبـان فارسـی بصـورت واجـی وجـود نـدارد.  /w/اختصاص داشت. منشا ایـن خطـا میـان زبـانی اسـت چـون همخـوان 

  بود.» و«و حرف ربط » وبا«تمامی خطاها در ابتداي واژه و در آغاز واژه 

  [wa]خطا:      [va]صورت درست:         وَ :نمونه

  

  و برعکس /b/به  /p/تبدیل  5-2-2

/p/  بــه/b/  وقــوع بــود کــه در آغــاز واژه بســامد بیشــتري داشــت و  54/13دومــین همخــوان تبــدیل شــده پــر بســامد بــا %

شـروع مـی شـدند بـیش از دو  /p/علت آن این است کـه در مـتن داده شـده بـه فارسـی آمـوزان، تعـداد واژه هـایی کـه بـا 

بـه علـت نبـودن  خـتم نشـده بـود. /p/اي بـه هـا ایـن واج موجـود بـود. همچنـین هـیچ واژهآن وسطهایی بود که برابر واژه

در نتیجــه منشــا ایــن  کردنــدرا جــایگزین  /b/آمــوزان واج موجــود در زبــان خــود یعنــی در زبــان عربــی، فارســی /p/واج 

 زبانی است. خطا میان

 ]barasta:rخطا: [      ]parastɑrصورت درست: [    تبدیل در ابتداي واژه: پایان نمونه
  ]sabasخطا: [     ]sepasصورت درست: [     نمونه تبدیل وسط واژه: سپس

باشــد و % در ابتــدا و وســط واژه رخ داد. ایــن خطــا تعمــیم افراطــی مــی 58/0بــا بســامد کــم یعنــی  /p/بــه  /b/تبــدیل 

  زبانی دارد.منشا درون

 [pimɑri]خطا:       [bimɑri]صورت درست:       مونه: بیمارين

  

  /ᵵ/به  /t/تبدیل  5-2-3

زبانـان بیشـتر کلمـاتی را . عـربداشـتاختصـاص  /ᵵ/بـه  /t/% از مجموع خطاهاي تبـدیل همخـوان هـا بـه تبـدیل  53/12

داراي  واژهتعـدادي هـا نمونـهکردنـد امـا بـا توجـه بـه تلفـظ مـی /ᵵ/بودند بـا واج زبـان مـادري خـود یعنـی » ط«که داراي 

در زبـان فارسـی وجـود نـدارد منشـا ایـن خطـا زبـان مـادري  /ᵵ/تلفظ کردند. با توجـه بـه اینکـه  /ᵵ/را نیز به صورت » ت«



 173   /   متوسطه و پیشرفتهزبان عراقی آموزان عربفارسیگفتار در  همخوان ي درجهاخطا مقایسه                                                     

بیشــتر وســط  /t/آمــوزان واژه بیشــتر اســت چــون در مــتن داده شــده بــه فارســی وســطزبانــان اســت. تعــداد خطاهــا عــرب

  واژه قرار دارد.

  ]saraᵵɑnخطا: [    ]saratɑnصورت درست: [            ل وسط واژه: سرطاننمونه تبدی

 ]abᵵخطا: [    ]tabصورت درست: [    داشت.   تبنمونه تبدیل در ابتداي واژه: 

  

  /ʕ/به  /ʔ/تبدیل  5-2-4

ــدیل  ــه  /ʔ/تب ــا  /ʕ/ب ــر بســامد ب ــدیل شــده پ ــادري  5/8چهــارمین همخــوان تب ــان م ــداخل زب ــود. ت ــوع ب % بســامد وق

  هاي فارسی به کار ببرند.را بصورت حلقی در ابتدا، وسط و انتهاي واژه» ع«زبان موجب شد فارسی آموزان عرب

  ]elemʕخطا: [   ]elmeʔصورت درست: [          پزشکی. علم»: ع«نمونه تبدیل 

  را داشتند. /ʕ/به » آ«در یک واژه تبدیل  زبانانعرب

  ]ɑjandeʕخطا: [  ]ɑjandeʔصورت درست: [        آینده»: آ«نمونه تبدیل 

 
  /qو / /ʁ/به  /ɢ/تبدیل  5-2-5 

ــدیل همخــوان 21/8 ــاي تب ــدیل % از مجمــوع خطاه ــه تب ــا ب ــه  /ɢ/ه ــربداشــتاختصــاص  /ʁ/ب ــان . ع را در » غ«زبان

آمـوزان باشـد. فارسـیمـی /ʁ/بـه  /ɢ/زبـانی منشـا تبـدیل کننـد در نتیجـه خطـاي میـانمیزبان خود بصورت سایشی تلفظ 

/ʁ/ اي کــه مختــوم بــه را در ابتــدا و وســط واژه بــه خطــا بــه کاربردنــد. واژه/ɢ/ بــه علــت وجــود نداشــت باشــد در مــتن .

  ه بیشتر از وسط واژه بود.بیشتر بود، در نتیجه خطاها در ابتداي واژ» غ«هاي شروع شده با اینکه در متن واژه

 ]ʁalɪbanخطا: [   ]ɢɑlebanصورت درست: [    نمونه تبدیل وسط واژه: غالبا

را کــه همخــوان  /ɢ/زبانــان % از خطاهــاي تبــدیل همخــوان را بــه خــود اختصــاص داد. عــرب q/ 6/2بــه / /ɢ/تبــدیل 

ــان واژه  /qمــالزي واکــدار اســت بــه صــورت / ــدا، وســط و پای ــد. در برخــی واژهمــالزي بــی واك در ابت هــاي بکــار بردن

را  /ɢآمـوزان آن را بکـار بـرده انـد خطـا بـوده و بایـد /هـایی کـه فارسـیبکار برده مـی شـود ولـی در واژه /qزبان فارسی /

صـورت گرفتـه » ق«هـا هنگـام خوانـدن هـا تمـامی تبـدیلزبانی است. بـا توجـه بـه نمونـهکردند. این خطا نیز میانتلفظ می

  ك تلفظ کردند.واو آن را بی

 ]barqe[خطا:     ]eɢbar[صورت درست:       اتاق برقِمانند: 

  

 و برعکس /k/به  /g/تبدیل 5-2-6

ــه  /g/تبــدیل  ــا  در گــروه پیشــرفتهتبــدیل ششــمین  /k/ب ــانی بســامد %  78/7ب ــود. منشــا ایــن خطــا میــان زب وقــوع ب

   /g/است. تبدیل 

ــه  ــون واژه  /k/ب ــت چ ــتري داش ــامد بیش ــان واژه بس ــان واژه رخ داد و در پای ــط و پای ــدا، وس ــگ«در ابت ــا واژه » ارژن تنه

  بود و بسیاري از فارسی آموزان در تلفظ آن مشکل داشتند. /g/مختوم به 

 ]ʔarʤankخطا: [   ]ʔarʒangصورت درست: [    نمونه تبدیل در انتهاي واژه: ارژنگ

  مورد مشاهده شد. 19وسط واژه نیز در  /k/به  /g/خطاي تبدیل 

 ]zendekiخطا: [   ]zendegiصورت درست: [    نمونه تبدیل وسط واژه: زندگی

  مورد مشاهده شد. 5در ابتداي واژه کمترین بسامد یعنی فقط 

 ]kalviʃخطا: [   ]gelujaʃصورت درست: [    نمونه تبدیل ابتداي واژه: گلویش

زبانــان تعمــیم افراطــی داشــتند و زبــانی اســت چــون عــربد وقــوع خطــاي درون% بســام 72/0بــا  /g/بــه  /k/ تبــدیل

/g/  را فقط وسط واژه به جاي/k/ .به کار بردند  

 ]ʒɑgataʃخطا: [    ]ʒɑkataʃصورت درست: [      نمونه: ژاکتش

  

  /ħ/به  /h/تبدیل  5-2-7
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را حلقــی » ح«زبانــان اختصــاص دارد. عــرب /ħ/بــه  /h/هــا بــه تبــدیل % از مجمــوع خطاهــاي تبــدیل همخــوان 63/7

-در ابتـدا و وسـط واژه رخ داد و چـون واژه /ħ/بـه  /h/زبـانی اسـت. تبـدیل تلفظ کردنـد در نتیجـه منشـا ایـن خطـا میـان

  در انتهاي واژه وجود نداشت. /ħ/به  /h/نمیشد، خطاي تبدیل » ح«آموزان ختم به اي در متن داده شده به فارسی 

  ]ɑlħ[خطا:     ]ɑlh [صورت درست:    حالبا این »: ح«نمونه تبدیل 

  را به صورت حلقی تلفظ کرد.» ه«در یک نمونه فارسی آموز 

  [bimɑrħɑje]خطا:   [bimɑrihɑje] صورت درست:    هايبیماري»: ه«نمونه تبدیل 

  

 /ᵴ/و  /θ/به  /s/تبدیل  5-2-8

اختصــاص داشــت و در ابتــدا، وســط واژه  /θ/بــه  /s/% بــه تبــدیل همخــوان  6/3از مجمــوع خطاهــاي تبــدیل همخــوان، 

ــادري فارســی ــان م ــوزان رخ داد. در زب ــان» ث«آم ــدانی بصــورت می ــی /θ/دن ــان فارســی موجــود تلفــظ م شــود کــه در زب

در ابتـدا و وسـط واژه بـه  /s/را بـه جـاي  /θ/زبانـان ایـن خطـا تـداخل زبـان مـادري اسـت. عـرب نیست در نتیجـه منشـا

  در متن وجود نداشت و در نتیجه این خطا در انتهاي واژه مشاهده نشد.» ث«واژه مختوم به بردند اما  کار

  ]θɑnɑخطا: [    ]sɑnɑصورت درست: [    نمونه تبدیل در ابتداي واژه: ثبت

  ]laθθeخطا: [    ]lasseصورت درست: [       نمونه تبدیل وسط واژه: لثه

زبانـان در بـود کـه چـون عـرب» ص«بیشـتر خطاهـا مربـوط بـه  % بسـامد وقـوع داشـت، 44/2کـه  /ᵴ/به  /s/در تبدیل 

ــه صــورت » ص«زبــان خــود  ــد، تلفــظ مــی /ᵴ/را ب ــادري  تــداخلکنن ــان م ــتن زب ــدن م ــه و در هنگــام خوان صــورت گرفت

زبــانی منشــا ایــن خطــا نیــز میــاندر نتیجــه  کردنــد تلفــظ /ᵴ/ابتــدا، وســط و پایــان واژه بصــورت  را در» ص«فارســی نیــز 

  است.

  [motexaᵴᵴeᵴ]خطا:       [motexasses] صورت درست:     متخصص»: ص«تبدیل نمونه 

  شده بود. /ᵴ/تبدیل به » س«فقط در یک مورد 

 [ᵴel]خطا:     [sel] صورت درست:      سل»: س«نمونه تبدیل 

  

 /z/و  /ʤ/به  /ʒ/تبدیل  5-2-9

ــدیل همخــوان،  ــدیل همخــوان  88/2از مجمــوع خطاهــاي تب ــه تب ــه  /ʒ/% ب ــدا و وســط  /ʤ/ب اختصــاص داشــت و در ابت

ــه  ــوم ب ــود واژه مخت ــت نب ــه عل ــی» ژ«واژه رخ داد. ب ــه فارس ــده ب ــتن داده ش ــاي واژه در م ــدیل در انته ــوزان، خطــاي تب آم

شــد بــه واژه هــا مربــوط مــیبیشــتر وســط واژه مشــاهده شــد کــه بــا توجــه بــه نمونــه /ʤ/بــه  /ʒ/وجــود نــدارد. تبــدیل 

  ».ارژنگ«

  [ʔarʤang]خطا:      ]ʔarʒangصورت درست: [    ژه: ارژنگنمونه تبدیل وسط وا

  به کار بردند. /ʒ/را به جاي  /ʤ/واژه به خطا  5 در و در ابتداي واژه نیز تداخل زبان مادري صورت گرفت

 ]ʤeleخطا: [    ]ʒeleصورت درست: [    نمونه تبدیل در ابتداي واژه: ژله

وجــود » ژ«% بســامد وقــوع در ابتــدا و وســط واژه رخ داد. در زبــان عربــی رســمی همخــوان  6/1بــا  /z/بــه  /ʒ/تبــدیل 

باشـد. در مـتن داده زبـانی مـیجـایگزین کردنـد در نتیجـه منشـا ایـن خطـا میـان /z/ایـن واج را بـا فارسی آموزان  ندارد و 

  .وجود نداشت» ژ«شده به فارسی آموزان واژه مختوم به 

 ]zolideخطا: [     ]ʒulideصورت درست: [    ابتداي واژه: ژولیدهنمونه تبدیل در 

وسـط قـرار گرفتـه، و در مـتن چنـد بـار تکـرار » ژ«اسـت کـه » ارژنـگ«در متن داده شده به فارسـی آمـوزان تنهـا واژه 

  شده است.

  [ʔarzank]خطا:      ]ʔarʒangصورت درست: [    نمونه تبدیل وسط واژه: ارژنگ

  

  ð/̴/و  /ᵶ/به  /z/تبدیل   5-2-10
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پــر بســامدترین » مــریض«. واژه شــتاختصــاص دا /ᵶ/بــه  /z/هــا بــه تبــدیل% از مجمــوع خطاهــاي تبــدیل همخــوان 16/2

  زبانی است.منشا این خطا میان در آن اتفاق افتاده بود. /ᵶ/به  /z/واژه خطاساز بود که تبدیل 

  ]mariᵶخطا: [  ]marizصورت درست: [        مانند: مریض

را در زبــان مــادري بــه » ظ«زبانــان % بســامد وقــوع در میــان و انتهــاي واژه رخ داد. عــرب 16/2بــا  /ð/بــه  /z/تبــدیل 

در  ،شـودتلفـظ مـی /z/در زبـان فارسـی بـه صـورت لثـوي سایشـی  لـیو کننـدتلفـظ مـی /ð/دندانی سایشـی صورت میان

» ض«در حـرف الفبـاي  /ð/بـه  /z/زبـانی اسـت. در گـروه پیشـرفته در سـه مـورد خطـا، تبـدیل نتیجه منشا این خطـا میـان

  مشاهده شد.

  ]montaðerخطا: [   [montazer]صورت درست:       منتظر»: ظ«نمونه تبدیل 

  ]ɑðemrʔ[خطا:    ]ɑzemrʔ [صورت درست:     داخلی امراض»: ض«نمونه تبدیل 

  

  سط و پیشرفتهمقایسه تبدیل هاي همخوان گروه متو 5-3

هـا کـاهش خطـا در گـروه پیشـرفته نسـبت بـه گـروه متوسـطه مشـاهده پس از شمارش و تحلیل خطاهاي تبـدیل همخـوان

پـردازیم. در یـک جـدول کـه در پیوسـت قـرار داده شـده تبـدیل هـایی کـه فقـط شد و در این قسمت به مقایسه نتـایج مـی

ئــه شــده اســت ولــی بــه علــت بســامد پــایین آنهــا مــورد بررســی در گــروه متوســطه و فقــط در گــروه پیشــرفته رخ داده ارا

  اند:گروه پیشرفته مقایسه شده باخطاي پربسامد متوسطه  14قرار نگرفته است. در جدول زیر 

  پیشرفته باهاي پربسامد گروه متوسطه مقایسه ي تبدیل همخوان 4جدول 

  افزایشیا کاهش و   درصد سطح پیشرفته  درصد سطح متوسطه  تبدیل همخوان

1. /v/  ـــه ب

/w/  

51/18 %  15/18 %  36/0 -%  

2. /p/  ـــه ب

/b/  

3/15 %  54/13 %  76/1 -%  

3. /t/  بــــه

/ᵵ/  

12 %  53/12 %  53/0 %+  

4. /ʔ/ بـه 

/ʕ/  

74/10 %  5/8 %  24/2 -%  

5. /g/  ـــه ب

/k/  

16/7 %  78/7 %  62/0 %+  

6. /h/  ـــه ب

/ħ/  

92/5 %  63/7 %  71/1 %+  

7. /ɢ/  ـــه ب

/ʁ/  

82/3 %  21/8 %  39/4 %+  

8. /s/  ـــه ب

ᵴ/  

58/3 %  44/2 %  14/1 -%  

9. /ʒ/  ـــه ب

/z/  

2/3 %  6/1 %  6/1 -%  

10. /ɢ/  ـــه ب

/q/  

96/2 %  6/2 %  36/0 -%  

11. /z/  ـــه ب

/ᵶ/  

71/2 %  16/2 %  55/0 -%  

12. /s/  ـــه ب

/θ/  

3/2 %  6/3 %  3/1 %+  

13. /ʧ/  ـــه ب

/ʤ/  

72/1%  58/0 %  14/1 -%  

14. /z/  ـــه ب

/̴ð/  

35/1 %  72/1 %  37/0 %+  

  

ــاال قــرار داده شــده، عــرب ــان گــروه پیشــرفته در همــانطور کــه در جــدول ب کــاهش  ،مــورد از خطاهــاي تبــدیل 9زبان

ــی  5تعــداد خطاهــا را داشــتند و  ــد. بیشــترین کــاهش خطــا یعن ــدا کردن ــه - 24/2مــورد از خطاهــا افــزایش پی ــوط ب % مرب



 1399 -چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی /      176

ــوان  ــدیل همخ ــه  /ʔ/تب ــی /ʕ/ب ــزایش یعن ــترین اف ــود و بیش ــوان+% را در  39/4ب ــدیل همخ ــه  /ɢ/تب ــودیم.  /ʁ/ب ــاهد ب ش

همخـوان پـر بسـامد در  گـروه متوسـطه  14زبانـان اسـت. خطـاي تبـدیل منشا همه این خطاها تـداخل زبـان مـادري عـرب

، مقایسـه /w/بـه  /v/که با پیشـرفته مقایسـه شـده بـه ایـن ترتیـب در ذیـل بررسـی شـده اسـت: مقایسـه تبـدیل همخـوان 

، مقایســه تبــدیل /hو /  /ʔ/هـايچاکنــایی ، مقایســه تبـدیل/ᵵبـه / /t، مقایسـه تبــدیل /[g, ʧ, p, ʒ]تبـدیل همخــوان هـاي

/ɢ/ /مقایسه تبدیل ،s/ / و مقایسه تبدیلz/.  

  

  /w/به  /v/مقایسه تبدیل همخوان  5-3-1

دنـدانی از مجموع خطاهاي تبدیل همخـوان در هـر دو گـروه متوسـطه و پیشـرفته، بیشـترین خطـا بـه تبـدیل همخـوان لبـی

/v/  بـه همخـوان دولبـی/w/  اختصـاص داشـت. همخـوان/w/ در زبـان فارسـی بصـورت واجـی وجـود نـدارد ولـی در 

% خطــا مشــاهده شــد کــه کــاهش  15/18% خطــا و در گــروه پیشــرفته  51/18زبــان عربــی وجــود دارد. در گــروه متوســطه 

هــا غیــر از یــک مــورد در روه، همــه تبــدیل% کــاهش را گــروه پیشــرفته داشــتند. در هــر دو گــ 36/0جزئــی خطاهــا یعنــی 

  بود.» و«و حرف ربط » وبا«آغاز واژه رخ داده بود، با توجه به نمونه ها، این تبدیل در آغاز واژه 

  [wabɑ]خطا:     [vabɑ]صورت درست:       مانند: وبا

  [wa]خطا:      [va]صورت درست:         مانند: وَ

  

  [g, ʧ, p, ʒ]هايمقایسه تبدیل همخوان  5-3-2

اي در برخـی شـهرهاي عـراق واژهدر زبـان عربـی وجـود ندارنـد هرچنـد بـه طـور محـاوره  [g, ʧ, p, ʒ]هـايهمخـوان

زبــانی دارنــد. هــا وجــود دارد امــا بســیار کــم و محدودنــد در نتیجــه تمــامی ایــن خطاهــا منشــا میــانهــایی داراي ایــن واج

دو گـروه متوسـطه و پیشـرفته نزدیـک بودنـد در ذیـل  هـا بـه ترتیـب بسـامد وقـوع کـه در هـرخطاي تبدیل ایـن همخـوان

  اند:بررسی شده

  تبــدیل/p/  بــه/b/ دومــین همخــوان تبــدیل شــده پــر بســامد در هــر دو گــروه همخــوان دولبــی :/p/  .بــود

% کــاهش را گــروه  76/1% خطــا مشــاهده شــد کــه  54/13% خطــا و در گــروه پیشــرفته  3/15در گــروه متوســطه 

در آغـاز واژه بسـامد خطـاي بیشـتري داشـت و علـت آن ایـن اسـت کـه در  /b/بـه  /p/ پیشرفته داشـتند. تبـدیل

هـایی بـود شـدند بـیش از دو برابـر واژهشـروع مـی /p/هـایی کـه بـا آمـوزان، تعـداد واژهمتن داده شده به فارسـی

 ختم نشده بود.  /p/اي به ها این واج موجود بود. همچنین هیچ واژهکه وسط آن

 ]barasta:rخطا: [    ]parastɑrصورت درست: [  ر ابتداي واژه: پرستار    نمونه تبدیل د

 ]sebasخطا: [    ]sepasصورت درست: [       نمونه تبدیل وسط واژه: سپس

  تبــدیل/g/  بــه/k// تبــدیل همخــوان واکــدار :g/ / بــه همخــوان بــی واكk/  در ابتــدا، وســط و انتهــاي واژه

ــه  78/7% خطــا و در گــروه پیشــرفته  16/7رخ داد. در گــروه متوســطه  ــزایش%  62/0% خطــا مشــاهده شــد ک  اف

را گــروه پیشــرفته داشــتند. در هــر دو گــروه متوســطه و پیشــرفته، در انتهــاي واژه خطــاي بیشــتري مشــاهده شــد 

 داشتند.» ارژنگ«خطا را در واژه و با توجه به نمونه ها فارسی آموزان بیشترین 

 ]ʔarʒankخطا: [   ]ʔarʒangصورت درست: [  نمونه تبدیل در انتهاي واژه: ارژنگ

 ]darmɪnkɑhخطا: [    ]darmɑngɑhصورت درست: [  نمونه تبدیل وسط واژه: درمانگاه

  ]ka:hiخطا: [      ]gɑhiصورت درست: [   نمونه تبدیل در ابتداي واژه: گاهی   

  ــدیل ــ /ʒ/تب ــدا و /z/ه ب ــرار دارد و در ابت ــم ق ــاه نه ــدیل در جایگ ــن تب ــرفته ای ــطه و پیش ــروه متوس : در گ

ــه  6/1% خطــا و در گــروه پیشــرفته  2/3وســط واژه رخ داده اســت. در گــروه متوســطه  % خطــا مشــاهده شــد ک

ــی 6/1 ــه فارس ــده ب ــتن داده ش ــتند. در م ــرفته داش ــروه پیش ــاهش را گ ــه % ک ــوم ب ــوزان واژه مخت ــود /ʒ/آم  وج

زبانــان در ابتــداي و بیشــترین خطــاي عــرب» ارژنــگ«هــا وســط واژه مربــوط بــه واژه نداشــت. بیشــترین تبــدیل

 بود.» ژاکتش«واژه مربوط به واژه 

 ]zɑkteʃخطا: [   ]ʒɑkataʃصورت درست: [  نمونه تبدیل در ابتداي واژه: ژاکتش
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  [ʔarzanʤk]خطا:    ]ʔarʒangصورت درست: [  نمونه تبدیل وسط واژه: ارژنگ

% بسـامد وقـوع داشـت و ایـن خطـا هـم  88/2: این تبدیل فقـط درگـروه پیشـرفته مشـاهده شـد کـه /ʤبه / /ʒتبدیل /

  در ابتدا و هم وسط واژه رخ داد.

    ]ʤeleخطا: [    ]ʒeleصورت درست: [     نمونه: ژله

  [ʔarʤng]خطا:     ]ʔarʒangصورت درست: [    نمونه: ارژنگ

 / تبـدیلʧ/ / بـهʤ/واك/یل همخـوان بـی: تبــدʧ/ / بــه همخـوان واکـدارʤ/ زبانـان در هــر دو توســط عـرب

ــطه  ــروه متوس ــروه رخ داد و در گ ــرفته  %72/1گ ــروه پیش ــا و در گ ــه  58/0خط ــد ک ــاهده ش ــا مش %  14/1%خط

هـایی کــه فقـط در ابتــداي واژه رخ داد چـون در مـتن واژه /ʤبـه / /ʧکـاهش را گـروه پیشـرفته داشــتند. تبـدیل /

 را وسط یا در انتها داشته باشند موجود نبود. /ʧ/همخوان

  [ʤo:n]خطا:    ]ʧonصورت درست: [    نمونه: چون 

  [ʤand]خطا:    ]ʧandصورت درست: [    نمونه: چند 

  

  /ᵵبه / /tمقایسه تبدیل / 5-3-3

ــه تبــدیل همخــوان لثــوي -از مجمــوع خطاهــاي تبــدیل همخــوان در هــر دو گــروه متوســطه و پیشــرفته، ســومین خطــا ب

ــدانی انســدادي  ــان /t/دن ــه همخــوان می ــرمب ــدانی انســدادي ن ــان  /ᵵ/اختصــاص داشــت. همخــوان  /ᵵ/شــده کــامیدن در زب

%خطــا  53/12طــا و در گــروه پیشــرفته % خ 12فارســی وجــود نــدارد ولــی در زبــان عربــی وجــود دارد. در گــروه متوســطه 

و » ط«هــا زبانــان در هــر دو گــروه در بیشــتر نمونــه% افــزایش خطــا داشــتند. عــرب 53/0مشــاهده شــد کــه گــروه پیشــرفته 

 کردند. /ᵵ/را در ابتدا و وسط واژه تبدیل به واج زبان مادري خود یعنی » ت«ها در برخی نمونه

  ]aᵵrɑfiʔخطا: [    ]atrɑfʔصورت درست: [           نمونه تبدیل وسط واژه: اطراف

  ]abᵵخطا: [    ]tabصورت درست: [  داشت.    تبنمونه تبدیل در ابتداي واژه: 

  

  /hو / /ʔ/هاي ل چاکناییمقایسه تبدی 5-3-4

 ــدیل ــه  /ʔ/ تب ــدیل /ʕ/ب ــرفته تب ــطه و پیش ــروه متوس ــده در دو گ ــدیل ش ــترك تب ــوان مش ــارمین همخ : چه

در زبـان عربـی موجــود  /ʔ/بـود کـه همخـوان  /ʕ/بـه همخـوان حلقـی سایشـی /ʔ/همخـوان چاکنـایی انسـدادي 

در زبــان فارســی وجــود نــدارد و تــداخل زبــان مــادري منشــا ایــن خطاســت. در گــروه متوســطه  /ʕ/اســت امــا 

% کــاهش خطــا داشــتند.  24/2% خطــا مشــاهده شــد کــه گــروه پیشــرفته  5/8در گــروه پیشــرفته % خطـا و  74/10

ــات داراي فارســی ــوزان بیشــتر کلم ـــ«آم ــه صــورت » ع و ـع ــظ  /ʕ/را ب ــی موجــود اســت تلف ــان عرب ــه در زب ک

ــد و  ــی » ع«کردن ــان مــادر خــود یعن ــه صــورت زب ــدا، وســط و انتهــاي واژه /ʕ/را ب ــار در ابت ــه ک هــاي فارســی ب

  دند.بر

  ]aᵵseʕخطا: [   ]atseʔصورت درست: [          عطسه می کرد.»: ع«نمونه تبدیل 

» آ«کـه بـا  واژهشـد و در گـروه پیشـرفته فقـط یـک شـروع مـی» ا«کـه بـا  واژهزبانان در گروه متوسطه فقـط یـک عرب

  کردند. /ʕ/شد تبدیل به شروع می

  ]ejdzʕخطا: [   ]ejdzʔصورت درست: [    زدر گروه متوسطه: اید» ا«نمونه تبدیل 

  ]ɑjandeʕخطا: [   ]ɑjandeʔصورت درست: [    در گروه پیشرفته: آینده» آ«نمونه تبدیل 

  ــدیل ــه  /h/تب ــایی سایشــی /ħ/ب ــدیل همخــوان چاکن ــی سایشــی  /h/: تب ــه همخــوان حلق ــر دو  /ħ/ب در ه

ــطه  ــروه متوس ــروه رخ داد. در گ ــرفته  %92/5گ ــروه پیش ــا و در گ ــ 63/7خط ــاهده ش ــا مش ــروه % خط ــه گ د ک

را حلقــی تلفــظ کردنــد در نتیجــه » ح«هــا زبانــان در بیشــتر نمونــه% افــزایش خطــا داشــتند. عــرب 71/1پیشــرفته 

ــان ــن خطــا می ــدیل منشــا ای ــانی اســت. تب ــه  /h/زب ــدا و وســط واژه رخ داد و چــون واژه /ħ/ب ــتن در ابت اي در م

  در انتهاي واژه وجود نداشت.  /ħ/به  /h/شد، خطاي تبدیل نمی» ح«آموزان ختم به داده شده به فارسی

  [xoʃħɑlam]خطا:   [xoʃhɑlam] صورت درست:      خوشحالم»: ح«نمونه تبدیل 
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  مشاهده شد. /ħ/به » ه«در گروه متوسطه فقط یک مورد و در گروه پیشرفته نیز فقط یک مورد تبدیل 

  ]ɪmoħmm[خطا:     ]mohemmi [صورت درست:  یهمدر گروه متوسطه: مسئله م» ه«نمونه تبدیل 

  ]ɑrħɑjebim[خطا:   ]ɑrihɑjebim[صورت درست:  يهادر گروه پیشرفته: بیماري» ه«نمونه تبدیل 

  

  /ɢمقایسه تبدیل /-5-3-5

 / تبــدیلɢ/ / بــهʁ//همخــوان مــالزي انســدادي :ɢ/ / بــه همخــوان مــالزي سایشــیʁ/  در هــر دو گــروه رخ

 39/4% خطــا مشــاهده شــد کــه گــروه پیشــرفته  21/8پیشــرفته خطــا و در گــروه  % 82/3داد. در گــروه متوســطه 

کننـد در نتیجــه خطــاي را در زبــان خــود بصـورت سایشــی تلفـظ مــی» غ«زبانـان % افـزایش خطــا داشـتند. عــرب

ــانی منشــا تبــدیل میــان را در ابتــدا و وســط واژه داشــتند و  /ʁ/آمــوزان تبــدیل مــی باشــد. فارســی /ʁ/بــه  /ɢ/زب

» غ«هــاي شــروع شــده بــا چــون واژه. آمــوزان وجــود نداشــتر مــتن داده شــده بــه فارســید /ɢ/واژه مختــوم بــه 

  به وقوع پیوست.خطاها در ابتدا بیشتر از وسط  ،بیشتر از وسط واژه بود

 ʔaʁlab]خطا: [   ]ʔaɢlabصورت درست: [      نمونه تبدیل وسط واژه: اغلب

  ]ʁalɪbanخطا: [    ]ɢɑlebanصورت درست: [      نمونه تبدیل ابتداي واژه: غالبا

  ــدیل ــه / /ɢ/تب ــدار /qب ــوان واک ــت، همخ ــداري اس ــوان در واک ــن دو همخ ــاوت ای ــه  /ɢ/: تف ــدیل ب تب

% خطــا مشــاهده شــد کــه گــروه  6/2% و در گــروه پیشـرفته  96/2شــد. در گــروه متوســطه  /qواك /همخـوان بــی

ــی  36/0پیشــرفته  ــان عرب ــتند.  در زب ــا داش ــاهش خط ــی واك /» ق«% ک ــتر تل /qبصــورت ب ــود، بیش ــی ش ــظ م ف

 .بود /qبه صورت زبان مادري خود یعنی /» ق«خطاهاي عرب زبانان نیز در تبدیل 

  ].qorsخطا: [     ]ɢorsصورت درست: [     نمونه در ابتداي واژه: قرص

  ]barqe[خطا:       ]eɢbar[صورت درست:     اتاق برقنمونه وسط واژه: 

  

   /sمقایسه تبدیل/ 5-3-6

 /تبــدیلs/ /بــهᵴ/هــر دو گــروه متوســطه و پیشــرفته همخــوان لثــوي سایشــی  زبانــان در: عــرب/s/  را تبــدیل

کنـد و تـه کـه در تلفـظ آن نـوك زبـان بـه تیغـه لثـه برخـورد مـی /ᵴ/ واكکردند به همخـوان لثـوي سایشـی بـی

 % خطـا 44/2% و در گـروه پیشـرفته  58/3باشـد. در گـروه متوسـطه مـیz و sآیـد و ایـن صـدا بـین زبان باال می

» ص«% کـاهش خطـا داشـتند. در هـر دو گـروه بیشـتر خطاهـا مربـوط بـه  14/1مشاهده شـد کـه گـروه پیشـرفته 

تلفـظ مـی کننـد، در زبـان فارسـی بـه خطـا بـه  /ᵴ/را بـه صـورت » ص«زبانـان در زبـان خـود بود که چون عرب

را در ابتـدا،  /ᵴ/ان آمـوززبـانی اسـت. فارسـی. منشـا ایـن خطـا نیـز میـانکردنـدصورت زبان مـادري خـود تلفـظ 

  کردند. /s/وسط و پایان واژه جایگزین 

  [ħaᵴbe]خطا:    [hasbe] صورت درست:       حصبه»: ص«نمونه تبدیل 

  مشاهده شد.   /ᵴ/به » س«در گروه متوسطه سه مورد خطا و در گروه پیشرفته فقط یک مورد خطاي تبدیل 

  [ᵴɪdɑ]خطا:     [sedɑ] صورت درست:  در گروه متوسطه: صدا» س«نمونه تبدیل 

 [ᵴel]خطا:    [sel] صورت درست:    در گروه پیشرفته: سل» س«نمونه تبدیل 

 ــدیل ــه تب ــه /s/مقایس ــی /θ/ب ــوي سایش ــوان لث ــی /s/: همخ ــط فارس ــطه و توس ــروه متوس ــوزان دو گ آم

شـرفته % خطـا و در گـروه پی 3/2شـد. در گـروه متوسـطه  /θ/دنـدانی سایشـی پیشرفته تبـدیل بـه همخـوان میـان

ــه گــروه پیشــرفته  6/3 ــی 3/1% خطــا مشــاهده شــد ک ــان عرب ــه صــورت » ث« % افــزایش خطــا داشــتند. در زب ب

زبـانی منشـا ایـن شـود کـه در زبـان فارسـی موجـود نیسـت در نتیجـه خطـاي میـانتلفظ می /θ/همخوان دندانی 

ــان در هــر دو گــروه متوســطه و پیشــرفتهخطاســت. عــرب ــد و کرد /θ/را تبــدیل بــه » ث« زبان را بــه جــاي  /θ/ن

/s/ در مـتن وجـود نداشـت و در نتیجـه ایـن خطـا » ث«بردنـد امـا واژه مختـوم بـه  در ابتدا و وسط واژه بـه کـار

 را در انتهاي واژه مشاهده نشد. 

  ]θɑnɑخطا: [   ]sɑnɑصورت درست: [     نمونه تبدیل در ابتداي واژه: ثنا
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  ]meθelخطا: [  ]meslصورت درست: [       نمونه تبدیل وسط واژه: مثل

  

  /zمقایسه تبدیل / 5-3-7

ــدیل  ــه  /z/تب ــوي سایشــی /ᵶ/ب ــوي /z/: همخــوان لث ــه همخــوان لث ــدیل ب ــروه متوســطه و پیشــرفته تب ــدانی -در دو گ دن

% خطــا مشــاهده شــد کــه گــروه  16/2% خطــا و در گــروه پیشــرفته  71/2شــد. در گــروه متوســطه  /ᵶسایشــی نرمکــامی /

شـود کـه در زبـان فارسـی فقـط بـه تلفـظ مـی /ᵶ/بـه صـورت » ض«% کاهش خطا داشـتند. در زبـان عربـی  55/0پیشرفته 

آمـوزان خطـاي فارسـیزبـانی اسـت. بیشـترین شـود و در نتیجـه منشـا ایـن خطـا میـانتلفـظ مـی /z/صورت لثوي سایشی 

زبانـان فقـط در انتهـاي واژه وجـود داشـت. در مـتن داده شـده بـه عـرب» ض«در هر دو گـروه در انتهـاي واژه بـوده چـون 

  در آن اتفاق افتاده بود. /ᵶ/به  /z/پر بسامدترین واژه خطاساز بود که تبدیل » مریض«واژه 

  ]mariᵶخطا: [   ]marizصورت درست: [       مانند: مریض

 ــد ــه  /z/یل تب ــی /ð/ب ــوي سایش ــوان  /z/: همخــوان لث ــه همخ ــدیل ب ــرفته تب ــطه و پیش ــروه متوس در دو گ

ــان ــدانی سایشــی /-می ــروه متوســطه  /ð̴دن ــد. در گ ــروه پیشــرفته  35/1ش ــا و در گ ــا مشــاهده  72/1% خط % خط

  /ð/دنـدانی سایشـی بـه صـورت میـان» ظ«% افـزایش خطـا داشـتند. در زبـان عربـی  37/0شد که گـروه پیشـرفته 

زبـانی اسـت. شـود و در نتیجـه منشـا ایـن خطـا میـانتلفـظ مـی /z/و در زبان فارسی به صـورت لثـوي سایشـی 

بــود. در مــتن داده شــده، در ابتــدا و انتهــاي  /ð/بــه » ظ«در گــروه متوســطه و پیشــرفته بیشــترین خطــا در تبــدیل 

فقــط وســط  /ð/بــه  /z/توســطه خطــاي تبــدیل وجــود نداشــت و بــه همــین علــت در گــروه م» ظ«اي هــیچ واژه

داشـت. در گـروه پیشـرفته هـم وسـط واژه و هـم انتهـاي واژه خطـا مشـاهده شـد کـه خطـاي وسـط  دواژه وجو

 رخ داد. /ð/به » ض«و انتهاي واژه در سه مورد تبدیل  /ð/به » ظ«واژه تبدیل 

  [ʔmrɑð]خطا:        [ʔmrɑz]صورت درست:     امراض»: ض«نمونه تبدیل 

  

  گیرينتیجه

تحقیـق حاضـر فـراهم شـد کـه در ایـن بخـش بـه  تگـویی بـه سـؤاالها در قسمت قبل امکان پاسـخبا تجزیه و تحلیل داده

  پردازیم.گیري و ارائه پیشنهادها میکنیم و به نتیجهآنها اشاره می

در گــروه متوســطه و پیشــرفته و  هــاهمخــوان تبــدیلهــدف از تحقیــق حاضــر یــافتن انــواع و تعــداد خطاهــاي آوایــی 

آوري شـده از هـاي جمـعپرسـش مطـرح شـد کـه بـا بررسـی داده دو ایـن خطاهـا بـود. در پـژوهش حاضـر تبـدیل عوامل

  دهیم:گونه پاسخ میها اینآموز عراقی بر اساس رویکرد تحلیل خطاها به آن پرسشفارسی 40ضبط صداي 

१.  ــدیل همخــوانخطاهــاي ــی مرکــز آزفــاي دانشــگاه فردوســی آمــوزان عــربفارســی هــايتب ــان عراق زب

  اند؟ مشهد در دو سطح متوسطه و پیشرفته کدام

  ــدیل ــه تب ــا ب ــروه متوســطه و پیشــرفته، بیشــترین خط ــر دو گ ــدیل همخــوان در ه ــاي تب از مجمــوع خطاه

کــه در گــروه پیشــرفته ایــن خطــا کــاهش  اختصــاص داشــت /w/بــه همخــوان دولبــی  /v/دنــدانی همخــوان لبــی

تبــدیل » ك، ج، ب، ز«مشــاهده کــردیم کــه بیشــتر بــه » گ، چ، پ، ژ«هــاي خطــاي تبــدیل را در همخــوان .یافــت

در سـه مـورد دیگـر کـاهش خطـا رخ داد. همچنـین بـرعکس ایـن  /k/بـه  /g/شدند و در گروه پیشـرفته غیـر از 

ــی  ــت یعن ــوانحال ــدیل همخ ــاي تب ــه  /b/ه ــه  /k/و  /p/ب ــه  /ʤ/و   /g/ب ــه  /b/و /ʧ/ب ــه /p/ب ــروه  ک در گ

ــز مشــاهده شــد ــت نی ــاهش یاف ــد . همخــوانپیشــرفته ک ــد شــکل » ص، ث«هــایی مانن ــان فارســی چن ــه در زب ک

ــا یــک آوا یعنــی  ــدن مــتن توســط عــرب /s/نوشــتاري ب ــد، هنگــام خوان ــه آواهــاي دارن ــان عراقــی تبــدیل ب زبان

شــدند  /ᵶ/و  ð/̴/ نیــز مشــاهده شــد کــه تبــدیل بــه» ظ، ذ«هــاي شــدند. ایــن تبــدیل در همخــوان /ᵴ/ ،/θ/عربــی

ــالوه  ــرب» ط، ق و غ«بع ــادري ع ــان م ــه در زب ــورت آنچ ــه ص ــز ب ــینی ــود دارد یعن ــان وج و  /ʁ/و  /ᵵ/ ،/q/زبان

 28 تبـدیل تلفـظ شـدند. /ʕ/و  /ħ/نیـز بـا بسـامد بـاالیی بصـورت حلقـی  /ʔ/و  /h/هـاي تلفظ شـدند. چاکنـایی

 :شامل به وقوع پیوست که بطور مشترك در دو گروه متوسطه و پیشرفته همخوان
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/v/  ــه ــه  /w/ ،/p/ب ــه  /b/ ،/t/ب ــه  /ᵵ/ ،/ʔ/ب ــه  /ʕ/ ،/g/ب ــه  /k/ ،/h/ب ــه  /ħ/ ،/s/ب ــه  /ᵴ/ ،/ɢ/ب  /ʁ/ ،/ʒ/ب

ــه  ــه  /z/ ،/ɢ/ب ــه  /q/ ،/s/ب ــه / /θ/ ،/ʧ/ب ــه  /ʤ/ ،/zب ــه  /ð ،/k/̴/ب ــه  /g/ ،/b/ب ــه  /p/ ،/ʤ/ب ــه  /ʧ/ ،/ʒ/ب ب

/ʤ/ ،/z/  ــه ــه  /s/ ،/s/ب ــه  /ʃ/ ،/t/ب ــه  /d/ ،/d/ب ــه  /t/ ،/s/ب ــه  /z/ ،/j/ب ــه  /v/ ،/v/ب ــه  /f/ ،/k/ب ــه  /x/ ،/f/ب ب

/v/ ،/ʃ/  به/ʒ/  و/z/  به/ᵶ/.  

  و بسامد کمی داشتنده به وقوع پیوست هایی که فقط در گروه متوسطهمخوانتبدیل  : 

/n/  ــه ــه  /ʃ/ ،/ʔ/ب ــه  /h/ ،/t/ب ــه  /s/ ،/s/ب ــه  /t/ ،/h/ب ــه  /x/ ،/l/ب ــه  /r/ ،/s/ب ــه  /n/ ،/r/ب ــه  /n/ ،/n/ب ب

/d/ ،/ɢ/  به/x/.  

  و بسامد کمی داشتندبه وقوع پیوست هایی که فقط در گروه پیشرفته همخوانتبدیل:  

/t/  ــه ــه  /x/ ،/x/ب ــه  /g/ ،/d/ب ــه  /m/ ،/z/ب ــه  /ᵴ/ ،/ʒ/ب ــه  /ʃ/ ،/ʃ/ب ــه  /s/ ،/ʃ/ب ــه  /n/ ،/s/ب ــه  /z/ ،/d/ب ب

/m/. 

ــی درج در  .2 ــاي آوای ــیمنشــا خطاه ــربفارس ــوزان ع ــی آم ــاي دانشــگاه فردوس ــز آزف ــی مرک ــان عراق زب

  )درون زبانی، برون زبانی(مشهد در دو سطح متوسطه و پیشرفته چیست؟ 

  ــا ــطه منش ــطح متوس ــان 6/92در س ــا می ــا % از خطاه ــانی و منش ــا درون 2/3زب ــود. در % از خطاه ــانی ب زب

ــز  ــان 4/94منشــا گــروه پیشــرفته نی ــا می ــانی و % از خطاه ــا درون 2/2منشــا زب ــود.% از خطاه ــانی ب در نتیجــه  زب

باشـد و همـانطور کـه در بـاال هـا مـیتـرین عامـل خطـا در تبـدیل همخـوانزبانـان مهـمتداخل زبان مادري عرب

هـاي فارسـی را بصـورت زبـان مـادري خـود تلفـظ کردنـد. خطاهـاي آمـوزان همخـوانبه آن اشاره شـد، فارسـی

 /k/و  /p/بـه  /b/دهـد، بیشـتر در تبـدیل هـا در زبـان مقصـد رخ مـیتـداخل مقولـهزبانی نیز که به دلیـل درون

بـا توجـه بـه هـا کـاهش یافـت. مشـاهده شـد کـه در گـروه پیشـرفته خطـاي تبـدیل در آن /ʧ/به  /ʤ/و   /g/به 

دلیـل دیگـر، اشـتباه خوانـدن فارسـی آمـوزان اسـت کـه بـا بسـامد بسـیار کـم، رخ داد و احتمـاال  ها و نتایجنمونه

 بوده است. 1لغزش زبان

 بنـدي کـردن آنهــادر پـژوهش حاضـر، ابتـدا بــه توصـیف دو زبـان فارسـی و عربــی، گـزینش خطاهـاي آوایـی و دســته

ــرداختیم ــپس، پ ــرفته  س ــطه و پیش ــطح متوس ــردیم دو س ــه ک ــت و در نرا مقایس ــادري های ــان م ــداخل زب ــرفتیم ت ــه گ نتیج

ــدیل همخــوانعــرب ــان منشــا بیشــتر خطاهــاي تب ــدیل زبان ــه کــاهش خطــاي تب ــا توجــه ب ــر دو گــروه اســت. ب هــا در ه

آمـوزان بـه زبـان فارسـی از خطـاي تبـدیل کاسـته ها در گروه پیشرفته نتیجه این شـد کـه بـا تسـلط بیشـتر فارسـیهمخوان

  شود.می

زبـان مقطـع دانـش آمـوز دختـر عـرب 29) بـود کـه بـا بررسـی 1394ر راسـتاي پـژوهش واثـق (نتایج مطالعه حاضـر د

ــدایی ــی ابت ــران تحصــیل م ــه در ای ــدک ــانکردن ــال می ــا، ناشــی از انتق ــت بیشــترین خطاه ــانی در دو حــوزه ، نتیجــه گرف زب

  ی بوده است. اي است. دومین منشا خطاها، خطاي درون زبانی خصوصا در حوزه ي بسط افراطهمخوانی و واکه

ــایج بدســت آمــده، پــژوهش حاضــر بــراي دانشــجویان عــرب ــان براســاس نت ــان فارســی آمــوز، اســاتید آمــوزش زب زب

فارسـی بــه غیـر فارســی زبانـان، مــؤلفین کتـاب، دانشــجویان آمـوزش زبــان فارسـی بــه غیـر فارســی زبانـان، زبانشناســی و 

   زبان فارسی می تواند کاربردي و سودمند باشد.

ــیباي زگیردیادر دن خطا کر ــه نظــر م ــی اســت، بلکــه ب ــا طبیع ــه تنه ــا خــارجی، ن ــام ن دوم و ی ــک نظ ــد گــذر از ی آی

آمـوزان کمـک کـرد بـا تـوان بـه فارسـیبـا شناسـایی و کشـف خطاهـا مـی اسـت کـهناقص به یک نظـام کامـل و درسـت 

هـاي بیشـتري در مـورد انـواع شـود پـژوهشتمرینات مختلف از مرحله تقریبی و ناکامـل گـذر کننـد. در انتهـا پیشـنهاد مـی

خطاها هنگام آموزش زبـان فارسـی بـه غیـر فارسـی زبانـان انجـام شـود و همچنـین طراحـان کتـب درسـی بهتـر اسـت بـا 

هـاي آمـوزش . دورهدهنـدهـاي آمـوزش زبـان فارسـی را بـه تفکیـک زبـان مـادري ارائـه هـا، کتـاببررسی بیشتر پـژوهش

آواهـاي زبـان زبانـان گذاشـته شـود و تاکیـد بـر بـان فارسـی بـه غیـر فارسـیمدرسـین مراکـز آمـوزش ز يزبان فارسی بـرا

آمـوزان عراقـی، بـازنگري شـود. بـه دلیـل محـدودیت تعـداد فارسـی آواهـاي فارسـی، و یـا در روش تـدریس فارسی شود

                                                           
1 Slip of the tongue 
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ــد،  ــده نتوانســت در مــدت زمــانی کــه داشــت خطاهــاي افــراد بیشــتري را بررســی کن خصوصــاً در ســطح پیشــرفته، نگارن

  هاي بیشتري انجام شود.تري با تعداد نمونهشود براي تعمیم نتایج این مقاله تحقیقات وسیعیشنهاد میپ
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