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Studiul de față a fost inițiat plecând de la ideea generală a limbii engleze ca lingua 

franca și, mai ales, ca limba străină care este predată, învățată și vorbită cel mai frecvent 

în lumea arabă, în general, și în Irak, țara pe care m-am axat, în particular. În Irak, au 

fost înregistrate progrese semnificative în predarea limbii engleze în ultimii ani, dar 

factori precum absența profesorilor nativi de limba engleză în școlile irakiene și raritatea 

ocaziilor în care elevii pot fi expuși la limba engleză produsă de vorbitori nativi, fie în 

țara lor, fie în străinătate, continuă să aibă un impact negativ asupra procesului de 

învățare a limbii și a rezultatelor scontate.  

Lucrarea de față este compusă din șapte capitole, urmate de bibliografie și anexe.  

În primul capitol, Cadrul general al studiului. Metodologie, așa cum sugerează și 

titlul, sunt prezentate cadrul general al studiului și metodologia folosită. Cadrul general 

a fost deja precizat – situația limbii engleze în Irak. Engleza britanică ca standard la care 

se raportează articularea vorbitorilor irakieni de limba engleză este discutată aici, 

laolaltă cu ideile principale cuprinse într-o serie de studii de fonetică suprasegmentală, 

ce abordează contrastiv engleza și alte limbi europene și non-europene. Din acest 

demers, se pot desprinde zonele mai puțin explorate pe care studiul meu își propune să 

le abordeze.  

Cât despre cea de-a doua parte, metodologia de cercetare folosită, sunt menționate 

următoarele aspecte: 

 Scopul cercetării: investigarea aspectelor suprasegmentale ale limbii engleze 

vorbite de irakieni, cu trimitere la tiparele de accentuare a cuvintelor și la cele 

trei sisteme intonaționale: tonalitate, tonicitate și ton, prin abordarea contrastivă 

a modalității de articulare întâlnite la vorbitorii irakieni de limba engleză și a 

englezei britanice standard;  

 Întrebările aflate la baza cercetării: a) Există asemănări sau deosebiri între 

tiparele de accentuare între engleza vorbitorilor irakieni cu limba maternă arabă / 

kurdă și engleza britanică standard?; b) Există asemănări și deosebiri între 

tiparele intonaționale (tonalitate, tonicitate și ton) între engleza vorbitorilor 



irakieni cu limba maternă arabă/ kurdă și engleza britanică standard?; c) Există 

diferențe între accentuarea cuvintelor și tiparele intonaționale în engleza 

vorbitorilor irakieni cu limba maternă arabă/ kurdă la nivelul celor trei zone 

geografice reprezentate în acest studiu și la nivelul individual al subiecților 

participanți la acest studiu?; d) Există factori care determină diferențe sau 

asemănări în accentuarea cuvintelor și tiparele intonaționale între engleza 

vorbitorilor irakieni și engleza britanică standard?;  

 Tipul de analiză: analiza este atât de natură calitativă – datele sunt descrise și 

analizate, cât și de natură cantitativă – nivelul de deviere de la standard este 

indicat în procente în cazul fiecăruia dintre cei cincisprezece participanți la acest 

studiu, dar și la colectiv, pentru cele trei regiuni din Irak reprezentate de 

participanți;  

 Selecția participanților: pentru acest studiu, au fost aleși cincisprezece vorbitori; 

aceștia provin din cele trei regiuni dialectale ale Irakului: nordul, centrul și 

sudul; toți vorbitorii au luat parte voluntar la studiu. Participanții au un nivel de 

pregătire educațională și interese diferite, dar au fost selectați din rândul celor 

care folosesc limba engleză frecvent în viața cotidiană;   

 Materialele folosite în testarea modului de articulare: au fost folosite trei tipuri 

de materiale: o listă conținând 22 de cuvinte de lungimi și tipare de accentuare 

diferite, un dialog ce conține toate tonurile simple și compuse și un discurs liber, 

de aproximativ două minute, pe o temă aleasă din trei oferite (Utilizarea rețelelor 

de socializare a devenit obligatorie în viața noastră; Căsătoria timpurie este bună 

pentru foarte multe motive; O femeie ar trebui să muncească și să ajute la 

întreținerea familiei). Discursul liber a fost utilizat pentru a valida aspectele 

specifice observate în urma articulării cuvintelor din listă și a dialogului și nu a 

fost luat în considerare în stabilirea procentului de conformitate cu standardul a 

modului de articulare al vorbitorilor irakieni de limba engleză;   

 Înregistrarea materialului: eșantionul de cercetare a fost înregistrat folosind 

programul Praat. Înregistrările au fost realizate în laboratoarele fonetice ale 

Universității Slahddin din Erbil, Universității Al-Anbar și Universității al-

Dewaniyia, într-un mod care să diminueze cât mai mult posibil interferențele 

fonice;   



 Transcrierea înregistrărilor: transcrierea și analiza datelor a fost realizată la două 

niveluri: mai întâi, la nivel auditiv, pe baza percepției directe, iar mai apoi la 

nivel acustic (instrumental), cu ajutorul programului Praat. Au fost oferite 

explicații sumare  cu privire la funcționarea acestui program.  

Capitolul al doilea, Cadrul specific al studiului. Abordări ale aspectelor 

suprasegmentale, se axează pe aspectele teoretice cu privire la accentuarea cuvintelor, ritm 

și intonație, atât pentru limba engleză, cât și pentru limba arabă vorbită în Irak. 

Capitolele trei, patru și cinci conțin analiza propriu-zisă a corpusului și principalele 

constatări în urma acesteia. 

În capitolul al treilea, Accentul și ritmul în limba engleză vorbită de irakieni, studiul 

se oprește asupra conformității și divergenței prin raportare la engleza britanică standard în 

ceea ce privește accentuarea cuvintelor și ritmul în pronunțarea materialelor de test de către 

irakienii vorbitori. Analiza la aceste două niveluri a demonstrat că tiparele de accent în 

engleza vorbită de irakieni diferă deseori de cele din engleza britanică standard pentru 

toate tipurile de cuvinte incluse în corpus: bisilabice, trisilabice și polisilabice. Cel mai 

mare procent de divergență a fost înregistrat în cazul vorbitorilor din partea de sud a 

Irakului – 36.33%, urmat de cel pentru vorbitorii din centru – 31.66% și de cel pentru 

vorbitorii din nord – 29.33%. La nivel general, toate cele trei procente sunt sub 50%, ceea 

ce conduce la concluzia că nivelul divergenței de la standard în ceea ce privește 

accentuarea cuvintelor nu este extrem de semnificativ.  

La nivel individual, cele mai mic și, respectiv, cele mai mare procent de deviere de 

la standard a fost înregistrat în paralel cu nivelul divergenței specifice grupului din care 

vorbitorii fac parte: astfel, cel mai mic număr de articulări non-standard a fost produs de 

vorbitorul 9, din regiunea de nord a Irakului (17% deviere de la standard), în timp ce cel 

mai mare număr de astfel de articulări a fost atribuit vorbitorului 12, din partea de sud a 

țării (52% deviere de la standard).  

Așa cum am sugerat în capitolul trei, este posibil ca devierea de la standard să fi fost 

provocată de contaminări cu limba maternă, din moment ce unii vorbitori au demonstrat o 

tendință vizibilă de a accentua cuvinte cu un anumit număr de silabe în limba engleză în 

același fel în care accentuează cuvinte cu același număr de silabe din limba arabă. Pe de 

altă parte, o tendință către „înmuierea” vorbirii în cazul vorbitorilor din sudul țării poate să 

fi determinat și ea articulări non-standard. Poate cel mai clar exemplu de astfel de 

articulare este tendința de a plasa accentul pe prima silabă a cuvintelor care nu sunt 

accentuate pe silaba inițială în limba engleză britanică standard. Dimpotrivă, kurda, limba 



maternă a vorbitorilor din nordul Irakului, o limbă indo-europeană și, deci, mai apropiată 

de engleză decât de arabă, ce provine dintr-o altă familie de limbi, pare să fi înlesnit 

plasarea accentului conform standardului avut în vedere, din moment ce toți cei cinci 

vorbitori din nordul Irakului au plasat accentul într-o modalitate asemănătoare cu cea a 

unui vorbitor nativ de engleză britanică. Devierea de la standard poate să fi fost și 

consecința reproducerii unui model greșit oferit vorbitorilor irakieni, cel mai probabil, de 

profesorii lor de limba engleză (în capitolul introductiv al tezei, am arătat că, în ciuda 

progresului vizibil și a câtorva excepții, profesorii de engleză din Irak au încă nevoie să își 

îmbunătățească competențele lingvistice și didactice).  

În afara variațiilor de plasare a accentului prin raportare la engleza britanică 

standard, un alt aspect non-standard care își poate găsi explicația în chestiuni ce țin de 

accent a fost observat în articularea unor cuvinte trisilabice de către vorbitorii irakieni. 

Concret, trecerea de la vocala medială /ə/ la vocala posterioară /ɒ/ în prima silabă 

neaccentuată din cuvinte precum „commercial” de către vorbitorii 10 și 15, și „productive” 

de către vorbitorii 1, 9, 12 și 15, poate avea o dublă justificare: pe de o parte, fiind obișnuiți 

să realizeze o corespondență strictă între literă și sunet în cazul limbii materne, vorbitorii 

irakieni au corelat litera „o” cu vocala /ɒ/; pe de altă parte, este posibil ca vorbitorii să fi 

ignorat faptul că sunetele vocalice de orice fel sunt de obicei reduse la vocala /ə/ numai în 

silabele neaccentuate și, ca atare, au produs vocala /ɒ/ ca și când aceasta ar fi apărut într-o 

silabă accentuată. 

Am observat în această analiză și situații de anulare a unor silabe. Trei vorbitori – 5, 

8 și 15 – au suprimat ultima silabă din cuvântul „employee”, pe care l-au articulat 

/ɪmˈplɔɪ/, producând un cuvânt bisilabic, forma verbală corespunzătoare substantivului 

discutat. Acest m-a determinat să presupun că anumiți vorbitori irakieni de limba engleză 

pot întâmpina dificultăți în pronunțarea a două vocale adiacente, care sunt diferențiate cel 

mai des (deși nu numai) prin lungimea sunetului  (/ɪ/ și /i:/ în acest caz), când grupul 

vocalic apare în poziție finală (acest lucru s-ar putea datora faptului că, în varietatea 

irakiană a limbii arabe, nu și în limba arabă standard, grupuri compuse dintr-o vocală 

scurtă și o vocală lungă de tipul celui întâlnit în cuvântul englezesc „employee” apar în 

poziție medială în cuvinte (ex. „bi.iit” „casă‟, “bi.iiʃ” „cât‟), dar niciodată în poziție finală). 

Un alt exemplu de suprimare a silabei finale a unui cuvânt este oferit de vorbitorul 14, care 

a articulat cuvântul „artistic” sub forma  /ɑːˈtɪst/, fără sufixul –ic, așa încât a rezultat 

pronunția substantivului în locul verbului corespondent (ceea ce poate să fi fost o simplă 



eroare de pronunție și nu o greșeală de articulare provocată de transferul negativ din limba 

maternă).  

Scurta analiză a ritmului a arătat atât conformitate cât și lipsă de conformitate prin 

raportare la standardul englezei britanice în ceea ce privește împărțirea în picioare metrice 

și durata picioarelor metrice în cazul articulării dialogului de către vorbitorii irakieni. 

Concluzia care poate fi trasă este că diferența dintre limba engleză vorbită de irakienii 

implicați în studiul de față și engleza britanică standard se manifestă mai mult în modul în 

care au fost stabilite limitele picioarelor metrice și nu în intervalul de timp necesar 

articulării fiecăruia dintre ele (în cel de-al doilea caz, diferențele nu au fost atât de 

semnificative ca și în primul caz). Consider aceasta ca fiind o consecință a faptului că 

vorbitorii irakieni testați au dificultăți în a vorbi limba străină, ceea ce a determinat ezitare 

în articulare; la rândul ei, ezitarea a condus la o creștere a numărului picioarelor metrice în 

grupurile tonice atunci când acestea au fost articulate de către vorbitorii irakieni prin 

comparație cu numărul de picioare metrice pe care vorbitorul nativ le-a rostit în aceleași 

grupuri tonice. Așadar, devierea de la standard în ceea ce privește împărțirea în picioare 

metrice poate fi raportată la nivelul de competență lingvistică al vorbitorilor în limba 

străină. Se poate conchide că acesta este direct proporțional cu apropierea de standard în 

ceea ce privește împărțirea grupurilor tonice în picioare metrice.  

Durata medie a picioarelor metrice în engleza britanică vorbită de nativi a crescut în 

felul următor: 1: 1.02: 1.22: 1.64: 1.82 în picioare metrice de una, două, trei, patru și 

respectiv cinci silabe (cu alte cuvinte, un picior conținând două silabe a durat cu 0.02 mai 

mult decât unul monosilabic; un picior trisilabic a durat cu 0.22 mai mult decât unul 

monosilabic și așa mai departe), în timp ce în limba engleză vorbită de irakieni, raportul 

este următorul: 1: 1.07: 1.19: 1.35: 1.84.  

Comparația rezultatelor obținute cu privire la durata medie a picioarelor metrice în 

engleza britanică standard și în engleza vorbită de irakieni a arătat că, în general, au existat 

diferențe (mici) între cele două, în sensul în care, în ambele limbi, cu cât piciorul metric 

este mai lung, cu atât durata de articulare este mai mare. Totuși, au fost identificate și 

excepții de la această regulă în engleza vorbită de irakieni: câteodată, picioarele metrice 

mai scurte au necesitat un timp mai lung de articulare decât picioarele metrice mai lungi și 

viceversa. În absența unor mostre de discurs oral oferite de alți vorbitori nativi de engleză 

britanică, nu am putut ilustra asemenea excepții de la regulă în cazul englezei britanice 

standard, dar pot bănui că ele există și în cazul ei.  



Concluzia pe care am propus-o pe baza rezultatelor succinte prezentate mai sus este 

aceea că picioarele metrice formate din două silabe au necesitat mai mult timp pentru a fi 

articulate în engleza vorbită de irakieni decât în engleza britanică standard; picioarele 

metrice formate din trei silabe au necesitat un timp asemănător de lung pentru a fi 

pronunțate în ambele limbi; picioarele metrice formate din patru silabe au necesitat mai 

mult timp pentru a fi pronunțate în engleza britanică standard decât în engleza vorbită de 

irakieni; în fine, picioarele metrice formate din cinci silabe au fost articulate în intervale de 

timp foarte apropiate ca durată de vorbitorii nativi de engleză britanică și de vorbitorii 

irakieni de engleză.   

În linia argumentului că limba kurdă aparține aceleiași familii de limbi ca și engleza, 

am considerat surprinzător faptul că vorbitorii din nordul Irakului nu au fost cei care au 

împărțit grupurile tonice în picioare metrice într-un fel asemănător cu al vorbitorului nativ de 

engleză britanică standard. Doi vorbitori din sud au produs articulări mai apropiate de 

standard în această privință, ceea ce poate demonstra faptul că, dacă pentru anumite aspecte 

suprasegmentale (accentuarea cuvintelor, de exemplu), influențele limbii materne au un rol 

benefic, acest rol nu se extinde neapărat și asupra celorlalte elemente suprasegmentale.  

În capitolul al patrulea, Tonalitatea în limba engleză vorbită de irakieni, analiza s-a 

concentrat asupra modului în care vorbitorii irakieni de limba engleză au împărțit dialogul în 

grupuri tonice și a urmărit să stabilească dacă acesta corespunde cu împărțirea în grupuri 

tonice din engleza britanică standard. Criteriile pe baza cărora au fost stabilite limitele 

grupurilor tonice sunt menționate la începutul capitolului. Tonalitatea marcată și nemarcată 

este adusă și ea în discuție în această secțiune a tezei. 

Majoritatea vorbitorilor irakieni nu s-au conformat standardului reprezentat de engleza 

britanică în privința delimitării grupurilor tonice. Vorbitorii reprezentând cele trei regiuni ale 

Irakului au demonstrat diferite niveluri de conformitate cu felul în care vorbitorul nativ de 

engleză standard a împărțit dialogul în grupuri tonice. Astfel, vorbitorii din partea centrală a 

țării au produs cele mai numeroase cazuri de articulare divergentă (24%). Ei au fost urmați 

îndeaproape de vorbitorii din partea de nord (23.11%) și de către cei din zona de sud (23%). 

La nivel general, lipsa unor diferențe majore între cele trei grupuri poate indica faptul că 

limbile materne – araba și kurda – nu au jucat un rol important în stabilirea unor diferențe de 

remarcat în acest caz. Pe de altă parte, se poate constata că procentul de deviere de la standard 

nu este foarte mare în niciunul din cele trei cazuri.  

La nivel calitativ, împărțirea diferită față de standard a dialogului în grupuri tonice a 

îmbrăcat două forme: combinarea mai multor propoziții într-un singur grup tonic (acesta fiind 



rezultatul contopirii mai mult grupuri tonice într-o singură unitate tonică) și împărțirea unui 

grup tonic în segmente care reprezintă mai puțin decât o propoziție, un enunț incomplet atât 

din punct de vedere gramatical, cât și din punct de vedere semantic.  

Situația este destul de asemănătoare în privința alinierii la standard din perspectiva 

marcării tonalității în grupurile tonice ale dialogului. Nu numai că ierarhia a rămas 

neschimbată – cele mai numeroase cazuri de tonalitate marcată divergent au fost identificate 

la vorbitorii din centrul Irakului – 24.43%, urmați de cei din nord – 23.10%, și de cei din sud 

– 18.34%. Așa cum se poate observa, procentajele reprezentând articularea non-standard în 

acest context au fost destul de apropiate de cele reprezentând acest tip de articulare din 

perspectiva împărțirii dialogului în grupuri tonice, în cel puțin două din cele trei cazuri: 

articularea vorbitorilor din centrul și nordul Irakului.  

La nivel individual, cele mai numeroase situații de articulare divergentă au fost 

identificate în cazul vorbitorului 13 în ambele contexte analizate în capitolul al patrulea. 

Vorbitorul 14 a împărțit dialogul în grupuri tonice într-un fel apropiat de cel al vorbitorului 

nativ de engleză britanică, în timp ce vorbitorul 11 a produs unități tonice marcate și 

nemarcate într-un mod apropiat standardului.  

În capitolul al cincilea, analiza urmărește tonicitatea. Concret, am comparat modul de 

articulare a elementelor proeminente în grupurile tonice de către vorbitorii irakieni și 

vorbitorul nativ de limba engleză (pentru a putea realiza analiza, am precizat mai întâi care 

sunt elemente care ajută la identificarea elementelor proeminente – silabele tonice). 

Tonicitatea neutră și cea marcată au fost discutate contrastiv tot în acest capitol. 

Analiza tonicității a arătat că, din punctul de vedere al elementului proeminent dintr-un 

grup tonic, vorbitorii irakieni de limba engleză au produs adesea articulări diferite față de cea 

a vorbitorului nativ. Așadar, articularea vorbitorilor din zona centrală a Irakului a fost cea mai 

apropiată de standard, deși procentajul de pronunție divergentă nu a fost deloc mic: 59%. 

Vorbitorii din celelalte două zone ale Irakului s-au îndepărtat chiar mai mult de standard: în 

zona de nord, 63% din cazurile de selecție a elementului tonic au fost non-standard, iar în 

zona de sud, 62% dintre ele.  

La nivel individual, am putut concluziona că articularea vorbitorilor care au înregistrat 

cele mai mici și cele mai mari procente de divergență de la standard a reflectat tendința 

demonstrată de grupul pe care îl reprezentau: cel mai mic număr de articulări divergente 

aparține vorbitorului 5, din zona centrală a Irakului (o deviere de 46% de la standard), în timp 

ce cel mai mare număr de articulări divergente aparține vorbitorului 9, din zona de nord a țării 

(o deviere de 73% de la standard).  



În ceea ce privește tipul de divergență în selectarea elementului tonic, următoarele 

situații au fost cele mai frecvente: accentuarea unei silabe diferite față de cea accentuată de 

către vorbitorul nativ, accentuarea întregului cuvânt în locul a una sau a două silabe, 

accentuarea unui cuvânt diferit și accentuarea a mai multe sau mai puține cuvinte într-o 

unitate tonică în comparație cu standardul (adesea, această unitate s-a format prin unirea 

grupurilor tonice care au fost articulate separat de vorbitorului nativ de engleză britanică).  

Cât despre posibilele motive pentru care selectarea elementului tonic a rezultat în 

articulări care nu au fost asemănătoare cu cea a vorbitorului nativ, am sugerat că, cel puțin 

pentru vorbitorii a căror limbă maternă este araba, tocmai aceasta a exercitat o influență 

negativă asupra articulării în limba străină: în arabă, informația importantă tinde să fie 

concentrată la începutul propoziției, în vreme ce în engleză, ea este deseori plasată la final. 

Mai mult decât atât, modul de accentuare a cuvintelor este flexibil și destul de previzibil în 

arabă, ceea ce permite vorbitorilor să mute accentul de la finalul cuvântului către început, în 

special în cuvintele polisilabice. Dincolo de aceasta, maniera de exprimare a vorbitorilor 

irakieni de arabă este în mod natural foarte nuanțată (uneori chiar exaltată), ceea ce face ca 

volumul ridicat și proeminența unor cuvinte în articulare să fie caracteristici clare ale modului 

lor obișnuit de a vorbi.  

Îndepărtarea de standard nu a fost atât de mare în cazul marcării tonicității și al 

selectării elementului tonic dintr-un grup tonic ca și în cazurile discutate în capitolele 

anterioare. Vorbitorii din partea centrală a Irakului au marcat tonicitatea în grupurile tonice 

ale dialogului cu o deviere de 27.55% față de standardul reprezentat de engleza britanică. 

Pentru vorbitorii din partea de nord a țării, procentul de divergență a fost mai mare – 35.55%, 

în timp ce articularea vorbitorilor din partea de sud a deviat de la standard în proporție de 

38.22%.  

La nivel individual, vorbitorul 5, un reprezentant al zonei centrale a Irakului, a deviat 

de la standard în cele mai puține ocazii – 17.77% din grupurile tonice au fost marcate diferit 

față de standard în rostirea sa. Pe de altă parte, vorbitorii 8 și 13, primul din partea centrală a 

Irakului iar cel de-al doilea din sud, au deviat cel mai frecvent de la standard din punctul de 

vedere al marcării tonicității – divergența a fost de 44.44% în ambele cazuri.  

Vorbitorii irakieni au marcat tonicitatea în două moduri diferite, clar delimitate, față de 

vorbitorul nativ de engleză: au produs grupuri tonice cu tonicitate marcată în locul tonicității 

nemarcate și viceversa. Devierea de la tonicitatea nemarcată în engleza britanică standard s-a 

produs prin articularea unui element lexical non-final ca element tonic al unui grup tonic și 

prin articularea mai multor elemente tonice care aparțin aceleiași categorii: „gramatical + 



gramatical”, sau unor categorii diferite: „lexical + gramatical” sau „gramatical + lexical”. 

Vorbitorii irakieni au produs articulări conforme cu standardul cel mai adesea în cazurile de 

tonicitate marcată, mai exact, atunci când elementul tonic a fost reprezentat de un singur 

cuvânt: un element lexical non-final sau un element gramatical final sau non-final; sau de 

două cuvinte: un element lexical final sau non-final și un element gramatical final sau non-

final, sau elemente lexicale non-finale.  

În capitolul șase, ultimul de analiză propriu-zisă, tonurile limbii engleze vorbite de 

irakieni au fost analizate în comparație cu cele identificate în engleza britanică standard. 

Capitolul se deschide cu trimiteri teoretice la cele două tipuri de ton – primar și secundar, cu 

variantele lor – identificate în articularea dialogului de către vorbitorii irakieni de limba 

engleză.  

În ceea ce privește tonul grupurilor tonice, au existat atât asemănări cât și deosebiri 

între articulările celor cincisprezece vorbitori irakieni de limba engleză și cea a vorbitorului 

nativ de limba engleză britanică. Concret, cel mai mare procent de divergență în articularea 

tonului a fost înregistrat pentru vorbitorii din zona de sud a Irakului – 72%. Articularea 

divergentă produsă de vorbitorii din zona centrală a țării a fost aproape de cea produsă de 

vorbitorii din partea de nord: deosebirea față de standard a crescut la 65%, respectiv 66%. 

Așadar, articularea vorbitorilor din aceste două regiuni a fost mai apropiată de standard, deși 

procentajele de divergență au rămas destul de mari.  

Doi vorbitori – 3 și 7 – au produs cel mai adesea articulări divergente (în 80% din 

cazuri), în timp ce, în opoziție cu aceștia, vorbitorul 1 a articulat divergent față de standard în 

proporție de 49%. Un fapt interesant este acela că anumiți vorbitori din regiuni diferite au 

produs articulări asemănătoare în privința alegerii tonului: vorbitorii 3 (centru) și 7 (nord) – 

80%; vorbitorii 2 (centru) și 6 (nord) – 60%, vorbitorii 10 (nord) și 14 – 62%, vorbitorii 9 

(nord) și 15 (sud) – 77%.  

Am sugerat că folosirea non-standard a tonurilor de către vorbitorii irakieni de limba 

engleză poate fi consecința faptului că nu au atins un nivel suficient de avansat de competență 

lingvistică în limba engleză în momentul în care mostrele de discurs oral au fost înregistrate, 

în ciuda faptului că unii dintre ei folosiseră limba engleză o perioadă îndelungată de timp 

(chiar în contexte profesionale). Acest lucru se poate să fi fost determinat, cel puțin parțial, de 

către incapacitatea lor de a suprima influența limbii materne asupra limbii engleze (au 

articulat tonurile în dialog așa cum ar fi făcut-o în limba maternă, fapt care a rezultat deseori 

în diferențe între tipurile de acte de limbaj reprezentate de enunțurile formulate de vorbitorii 

irakieni de limba engleză și cele formulate de vorbitorul nativ de limba engleză britanică).  



Per total, articularea vorbitorilor din zona de nord a Irakului a fost mai aproape de cea a 

vorbitorului nativ de limba engleză britanică, cel mai probabil datorită faptului că limba lor 

maternă este kurda, o limbă indo-europeană, asemenea limbii engleze britanice (deși aparține 

unei familii diferite). Araba ca limbă maternă a vorbitorilor din sudul Irakului și o tendință 

generală de „înmuiere” a vorbirii poate să fi plasat articularea lor cel mai departe de standard. 

Trebuie menționat, totuși, că numai în cazul vorbitorului 8 am întâmpinat dificultăți în a 

înțelege părți din vorbirea sa. Celelalte mostre de discurs în limba engleză au fost perfect 

inteligibile.  

Utilitatea și semnificația rezultatelor cercetării mele rezidă în faptul că am explorat 

limba engleză vorbită de irakieni, cu precădere accentuarea cuvintelor și tiparele 

intonaționale, rareori explorate până în prezent. După știința mea, acesta este primul studiu 

extins asupra aspectelor suprasegmentale ale limbii engleze vorbite de irakieni care, îmi 

exprim speranța, va contribui la determinarea asemănărilor și deosebirilor între vorbitorii 

nativi și non-nativi cu privire la accentuarea cuvintelor și la tiparele intonaționale în engleză 

și, în același timp, va atinge problema inteligibilității atunci când non-nativii folosesc limba 

engleză.  

Această cercetare poate avea și implicații pedagogice prin faptul că poate oferi 

profesorilor și celor care învață o înțelegere mai profundă a diferențelor dintre engleza vorbită 

de irakieni și engleza britanică standard, la nivel suprasegmental. Odată ce acestea devin 

clare, curriculumul predat și metodele didactice pot fi ajustate pentru a aduce îmbunătățiri în 

cadrul orelor de engleză ca limbă străină – o mai bună adaptare la nevoile educabililor și, 

ulterior, o mai bună pregătire a vorbitorilor de limbă străină.  

Studiul de față are, desigur, propriile limitări care pot fi însă folosite drept puncte de 

plecare ale unor cercetări viitoare. Studiul poate fi dezvoltat în mai multe direcții. În primul 

rând, poate fi extins prin participarea unui număr mai mare de vorbitori (în special femei, care 

au fost reprezentate deficitar aici), reprezentanți ai mai multor limbi materne. În al doilea 

rând, un corpus mai generos ar putea oferi noi rezultate și le-ar putea extinde pe cele obținute 

deja. De asemenea, variabile precum vârsta, sexul, educația, pe care le-am notat în profilul 

vorbitorilor, ar putea fi luate în considerare pentru a vedea dacă determină diferențe între 

articularea vorbitorilor nativi de engleză britanică și cea a vorbitorilor irakieni de limba 

engleză. Pentru a valida rezultatele în ceea ce privește modul în care intonația limbii engleze 

vorbite de irakieni este percepută de un interlocutor, vorbitori nativi sau non-nativi de limba 

engleză (cu excepția irakienilor) pot fi consultați pentru a oferi feedback asupra acestui 

aspect.  



 


