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فصلنامۀ علمي - پژوهشي زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س(
سال نهم، شمارۀ 22، بهار 1396

 لغت پردازشثیرگذاری سطوحأتهای  تفاوت
و اهمیت آن اسم و فعل در زبان دوم بازیافتدر 
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   چکیده
، آمادگی زبان، در پردازش و بازیافت لغت شناسی بر اساس مطالعات روان
الگوهای  و وندی، های نحوی، ویژگیکدگذاری ادراکی، مفاهیم لغوی، 

گرفتن مطالعات پیشین، اند. همچنین با در نظر هقرارگرفتکید أآوایی مورد ت
لحاا  آوایای،    سطوح پردازش لغت بهزمانی  نظریاتی در مورد توالی و هم

 گاذاری ایان  ثیرأمیااان ت  اماا  ،ه اسات شاد   مطارح وندی، نحوی، و معنایی 
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148 / تفاوت های تأثیرگذاری سطوح پردازش لغت در بازیافت اسم و فعل در زبان دوم و اهمیت آن ...

پردازش لغت مورد بررسی قرار نگرفته اسات. در ایان پاژوه     در سطوح 
که با مشاارکت هشاتاد و شا  نفار دانشاجوی ماطان کارشناسای زباان و         

عناوان   باه  نامیدن تصویرا استفاده از آزمون ادبیات انگلیسی انجام گرفت، ب
ثیرگذاری سطوح پردازش لغت در بازیافت أهای ت ابااری شناختی، تفاوت

زباان  اسم و فعل در زبان دوم بررسی شد. بر اساس نتایج این پژوه ، در 
ادراک، و پاردازش افعاال بیشاتر     ثر از سطحأدوم، پردازش اسامی بیشتر مت

در آماوزش اساامی باه زباان      در نتیجه. باشد میسازی  ثر از سطح قاعدهأمت
 مشاهده فیایکی و خصوصیت ظاهری قابل های ویژگی بر کیدأانگلیسی، ت

نحاو معنااداری    باه  ونادی  هاای  بار خصوصایت   کیدو در آموزش افعال تأ
 در بیشاتری  مادت زماان   اساامی  کناد. همچناین،   را تسهیل مای  یادگیری

با اسامی بیشتر د، ولی یادگیری ضمنی افعال در ماایسه نمان می باقی حافظه
 .باشد می

 
آزماون   ،سطوح پردازش لغات  ،اسم و فعل پردازش: کلیدی های ژهوا

 یادگیری ،آموزش زبان انگلیسی ،نامیدن تصویر
 
 مقدمه. 1

شناختی متفاوتی  های مدلشده،  ردازش لغت، بر طبق مطالعات انجامدر ارتباط با چگونگی پ
بار ایان    .پاردازش لغات اتفااظ نظار دارناد     مختلا   ح وکه اکثر آنها در سطباشند  میمطرح 

ادات ، 4هاای ونادی   ، ویژگای 3نحاوی  محتاوای ، 2، مفااهیم لغاوی  1اساس، آمادگی ادراکای 
ثر در پاردازش،  ؤمراتب م عنوان سلسله ، به7، و در نهایت بیان لغت6، الگوهای آوایی 5آوایی

و  1لیلجساتروم ؛ 2002، و همکااران  8)باونین اناد   هقرارگرفتا کید أمورد تلغت  بیانبازیافت و 
 (.2009، همکاران

                                                           
1 conceptual preparation 
2 lexical concepts  
3 lemmas 
4 morphemes 
5 phonological words  
6 phonetic patterns  
7 articulation  
8 Bonin 

و  باشاد  میمفاهیم لغوی وابسته به آن سازی  فعاللغت وابسته به  پردازشدر حالت کلی، 
ن بارای بیاا   ،در اداماه . شود میعنوان آمادگی ادراکی شناخته  بادر واقن سازی  فعالاین نوع 

یافات  باز 2لغاات ههنای   های نحوی از مجموعاه  کدگذاری مفهوم لغوی، آن لغت با توجه به
ثیر خصوصیات وندی و آوایی لغت مورد نظار  أت فت لغت تحت. در این مرحله، بازیاشود می
لغات   بیاان باعا   ، 3از طریاق سیساتم گفتااری    در خاتماه،  و الگوهاای آوایای نیاا    باشاد  می
   .(1999، و همکاران 4)لولتشوند  می

 6زماان  هام  تعااملی و  5مساتال ای  مرحلهدو مدل اصلی چگونگی پردازش لغت، همچون 
لحا  آوایی، وندی، نحاوی، و معناایی    زمانی سطوح پردازش به کید زیادی بر توالی و همأت

ثیر ساطوح مختلا  پاردازش در بازیافات     أمیاان تا اما ، (2008 و همکاران، 7دفورد)ر دارند
    .  استلغت مورد بررسی قرار نگرفته 

شناسای زباان،    روانمطالعاات   ةشده در زمینا  انجامهای  با توجه به پژوه  که یاز آنجای 
 ؛174:1393 و همکااران،  پردازش اسم و فعل گاارش شده است )غفار ثمار  هایی در تفاوت
  در صدد در این پژوه، (221:2006 ،و همکاران 9؛ هلبیگ610:2009و همکاران،  8گارن
 و اساامی  پردازش در لغت پردازش سطوح ثیرگذاریتأکه  وال هستیمئگویی به این س پاسخ
نتاایج حاصال از ایان تحایاق باه فهام        ؟باشاد  مای هاایی   تفاوت چه دارای دوم زبان در افعال
. کناد  مای تاا حاد زیاادی کما      زباان دوم   و بازیافت اسام و فعال در  های پردازش  تفاوت
با توجاه باه    را زبان دوم این تحایق لاوم متفاوت بودن نوع تدریس اسم و فعل درهمچنین، 

   .   دهد میقرار کید أت مورد اسامی و افعال آوریخاطر یادگیری و به ةیکسان نبودن نحو
 
 

                                                                                                                                        
1 Liljestro¨m  
2 mental lexicon 
3 articulatory system 
4 Levelt 
5 serial-autonomous  
6 parallel interactive 
7 Radford  
8 Garn  
9 Helbig 
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و  باشاد  میمفاهیم لغوی وابسته به آن سازی  فعاللغت وابسته به  پردازشدر حالت کلی، 
ن بارای بیاا   ،در اداماه . شود میعنوان آمادگی ادراکی شناخته  بادر واقن سازی  فعالاین نوع 

یافات  باز 2لغاات ههنای   های نحوی از مجموعاه  کدگذاری مفهوم لغوی، آن لغت با توجه به
ثیر خصوصیات وندی و آوایی لغت مورد نظار  أت فت لغت تحت. در این مرحله، بازیاشود می
لغات   بیاان باعا   ، 3از طریاق سیساتم گفتااری    در خاتماه،  و الگوهاای آوایای نیاا    باشاد  می
   .(1999، و همکاران 4)لولتشوند  می

 6زماان  هام  تعااملی و  5مساتال ای  مرحلهدو مدل اصلی چگونگی پردازش لغت، همچون 
لحا  آوایی، وندی، نحاوی، و معناایی    زمانی سطوح پردازش به کید زیادی بر توالی و همأت

ثیر ساطوح مختلا  پاردازش در بازیافات     أمیاان تا اما ، (2008 و همکاران، 7دفورد)ر دارند
    .  استلغت مورد بررسی قرار نگرفته 

شناسای زباان،    روانمطالعاات   ةشده در زمینا  انجامهای  با توجه به پژوه  که یاز آنجای 
 ؛174:1393 و همکااران،  پردازش اسم و فعل گاارش شده است )غفار ثمار  هایی در تفاوت
  در صدد در این پژوه، (221:2006 ،و همکاران 9؛ هلبیگ610:2009و همکاران،  8گارن
 و اساامی  پردازش در لغت پردازش سطوح ثیرگذاریتأکه  وال هستیمئگویی به این س پاسخ
نتاایج حاصال از ایان تحایاق باه فهام        ؟باشاد  مای هاایی   تفاوت چه دارای دوم زبان در افعال
. کناد  مای تاا حاد زیاادی کما      زباان دوم   و بازیافت اسام و فعال در  های پردازش  تفاوت
با توجاه باه    را زبان دوم این تحایق لاوم متفاوت بودن نوع تدریس اسم و فعل درهمچنین، 

   .   دهد میقرار کید أت مورد اسامی و افعال آوریخاطر یادگیری و به ةیکسان نبودن نحو
 
 

                                                                                                                                        
1 Liljestro¨m  
2 mental lexicon 
3 articulatory system 
4 Levelt 
5 serial-autonomous  
6 parallel interactive 
7 Radford  
8 Garn  
9 Helbig 
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150 / تفاوت های تأثیرگذاری سطوح پردازش لغت در بازیافت اسم و فعل در زبان دوم و اهمیت آن ...

 تحقیق ةپیشین. 2
معناایی، نحاوی،    اطالعاات  ی متفااوتی همچاون  اختشن طی پردازش لغت، اطالعات زبان در

 پیشانهادی بار طباق مادل      (.2004و لولات،   1)اینادفری شاوند   مای وندی و آوایای بازیافات   
نحاوی رقاابتی باین    کدگاذاری   ةدر مرحلا ، (1999) پردازش لغت توسط لولت و همکااران 

 ةباالترین درجوجود دارد. اما کدی که دارای  ،باشند میمرتبط  لحا  معنایی کدهایی که به
بازیافات   . در واقن،شود میوندی و آوایی های  مشخصهمنجر به بازیافت  باشد میسازی  فعال

  . استموفق کدهای نحوی سازی  فعالوندی و آوایی وابسته به های  مشخصه
موفق کدهای نحاوی، در  سازی  فعالوندی و آوایی پس از های  مشخصهقابلیت بازیافت 

نیااا مااورد بررساای  3عنااوان ماادل میااانجی نحااوی بااا( و 1997) 2پژوهشاای توسااط کارامااازا
بازیافاات  هااای نحااوی و کدگااذاری، 4ای مسااتال ماادل شاابکه باار طبااقامااا  ؛ه بااودقرارگرفتاا
هاای   بوده و هر دو مرحله وابساته باه بازیافات ویژگای     زمان وندی و آوایی همهای  مشخصه

هاای   پژوه  همچنین در .(1997 5؛ کارامازا و میوزو1997)کارامازا، باشند  میمعنایی لغت 
وندی و آوایای  های  مشخصهنحوی و بازیافت کدگذاری فرضیات متفاوتی در مورد  دیگر،
  .  ه استشد  مطرحاین سطوح در پردازش لغت گذاری  ثیرأتو 

بازیافات   (،1999)مادل پیشانهادی پاردازش لغات توساط لولات و همکااران         اسااس بر 
فاقد  ،دارند قراراز آنجایی که در آخرین مراحل پردازش لغت  وندی و آواییهای  مشخصه

 ساطوح بااالتر   درکاه   باشاد  مای  های معناایی لغات   های نحوی و ویژگی کدگذاری  ثیر برأت
 ةشایو  ید این مدل بار ناوع پاردازش لغات باه     کأبا توجه به تکه الزم به هکر است  .قراردارند
نحاوی،  کدگاذاری  لغاوی،   و معاانی  مفاهیمسازی  فعال، آمادگی ادراکی، مستالای  مرحله
 در پاردازش  و ترتیبی ثرؤمراتب م عنوان سلسله به ادات آواییو  ،های وندی ویژگیبازیافت 

، 7)آرناو   6اساتاالل ونادی   ةهمچنین بر ایان اسااس، فرضای    .شده استلغت در نظر گرفته 

                                                           
1 Indefrey  
2 Caramazza  
3 syntactic mediation model 
4 independent network model  
5 Miozzo  
6 morphological autonomy hypothesis 
7 Aronoff 

هاای   های وندی و آوایی به ویژگای  ویژگیسازی  فعالعدم وابستگی  ةکنند که بیان، (1994
کاه در   الزم باه هکار اسات    اسات.  توضایح  نیاا قابال   باشاد  مای معنایی در طی پردازش لغت 

خصاو  در   همتفاوتی با  های کامالً فرض پی  ،1وابستگی معنایی ةفرضی، های بعدی پژوه 
  معناایی در مجموعاه   لحاا  های وندی و کلمه مورد نظار باه   ویژگیسازی  فعالمورد ارتباط 

 کشاید  تاالل ونادی را باه چاال    اسا  ةلغات ههنی مطرح ساخت کاه مفااهیم اساسای فرضای    
ترتیبای   ةشایو  در مغاایرت باا ناوع پاردازش لغات باه       همچناین (. 2000، 3و گونرمن 2)پلوت
و همکااران   4کاوالن (، 1999)ویژه در مدل پیشنهادی توسط لولات و همکااران    به خودکار

نحاوی و  کدگاذاری  زماان باین    هام ماوازی و   و پاردازش  کن ای مبنای بار   فرضیه( 2011)
زماان   هام  تعااملی این فرضیه منطبق با مادل  . کردند بیانهای وندی و آوایی  بازیافت ویژگی
باین   تعامال  ةکه در طی آن پردازش و انتخاب لغات ماورد نظار نتیجا     باشد میپردازش لغت 
ازش لغت بار  پردتر  پایینو همچنین سطوح  باشد می، آوایی و معنایی وندی های خصوصیت

، 8کوساتا و  7؛ نااوارت 2002، 6و میاوزو  5)مورساال  اسات ثیرگاذار  أعملکرد ساطوح بااالتر ت  
2005.)   

طای   در هاای ونادی و آوایای    ویژگای ساازی   فعاال خر بازیافت و أدر ارتباط با تادم و ت
اول اطالعااتی نظیار تعاداد     ةدر مرحلا دو مرحله در نظار گرفتاه شاده اسات.     ، پردازش لغت

، الگوی آوایی کلمه و ترتیب قرارگیری حرو  صاامت  10کالم ، محل قرارگیری تکیه9هجا
تلفیق اطالعات ایان  . شوند میبعد، خصوصیات وندی بازیافت  ةو در مرحل شود می پردازش

و  11)دوتاان کنناد   مای مراحل بیان لغت را تکمیل گفتاری در نهایت  نظامدو مرحله از طریق 
   .(2010 ،2007، 12فرایدمن

                                                           
1 semantic dependency hypothesis  
2 Plaut 
3 Gonnerman  
4 Kolan  
5 Morsella 
6 Miozzo 
7 Navarrete 
8 Costa 
9 syllable  
10 stress pattern  
11 Dotan 
12 Friedmann  
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هاای   های وندی و آوایی به ویژگای  ویژگیسازی  فعالعدم وابستگی  ةکنند که بیان، (1994
کاه در   الزم باه هکار اسات    اسات.  توضایح  نیاا قابال   باشاد  مای معنایی در طی پردازش لغت 

خصاو  در   همتفاوتی با  های کامالً فرض پی  ،1وابستگی معنایی ةفرضی، های بعدی پژوه 
  معناایی در مجموعاه   لحاا  های وندی و کلمه مورد نظار باه   ویژگیسازی  فعالمورد ارتباط 

 کشاید  تاالل ونادی را باه چاال    اسا  ةلغات ههنی مطرح ساخت کاه مفااهیم اساسای فرضای    
ترتیبای   ةشایو  در مغاایرت باا ناوع پاردازش لغات باه       همچناین (. 2000، 3و گونرمن 2)پلوت
و همکااران   4کاوالن (، 1999)ویژه در مدل پیشنهادی توسط لولات و همکااران    به خودکار

نحاوی و  کدگاذاری  زماان باین    هام ماوازی و   و پاردازش  کن ای مبنای بار   فرضیه( 2011)
زماان   هام  تعااملی این فرضیه منطبق با مادل  . کردند بیانهای وندی و آوایی  بازیافت ویژگی
باین   تعامال  ةکه در طی آن پردازش و انتخاب لغات ماورد نظار نتیجا     باشد میپردازش لغت 
ازش لغت بار  پردتر  پایینو همچنین سطوح  باشد می، آوایی و معنایی وندی های خصوصیت

، 8کوساتا و  7؛ نااوارت 2002، 6و میاوزو  5)مورساال  اسات ثیرگاذار  أعملکرد ساطوح بااالتر ت  
2005.)   

طای   در هاای ونادی و آوایای    ویژگای ساازی   فعاال خر بازیافت و أدر ارتباط با تادم و ت
اول اطالعااتی نظیار تعاداد     ةدر مرحلا دو مرحله در نظار گرفتاه شاده اسات.     ، پردازش لغت

، الگوی آوایی کلمه و ترتیب قرارگیری حرو  صاامت  10کالم ، محل قرارگیری تکیه9هجا
تلفیق اطالعات ایان  . شوند میبعد، خصوصیات وندی بازیافت  ةو در مرحل شود می پردازش

و  11)دوتاان کنناد   مای مراحل بیان لغت را تکمیل گفتاری در نهایت  نظامدو مرحله از طریق 
   .(2010 ،2007، 12فرایدمن

                                                           
1 semantic dependency hypothesis  
2 Plaut 
3 Gonnerman  
4 Kolan  
5 Morsella 
6 Miozzo 
7 Navarrete 
8 Costa 
9 syllable  
10 stress pattern  
11 Dotan 
12 Friedmann  
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ا  ونادی دارای  لحا  افعال در ماایساه باا اساامی باه    که  جاییآناز ، اولیهبر طبق مطالعات 
هاای   ل در ارتبااط باا ویژگای   افعا او  یماپردازش اس های تفاوتباشند،  پیچیدگی بیشتری می

هاای بعادی    در پاژوه   اماا  (1988، و همکااران  1)میسلی در نظر گرفته شدوندی و آوایی 
    .شد  مطرحنظریات متفاوتی 

 3( انجام گرفت، افعال دارای معانی هاتای 2002) 2بر اساس پژوهشی که توسط دروکس
ایان معاانی    .اسات )ظرفیت فعلی( آن فعل  4موضوعات و نوع تعداد ةکنند که تعیینباشند  می
بیشاتری در پاردازش افعاال در    مادت زماان تشاخی (    ) 5خیرشادگی أتخود منجر باه   هاتی

و باه هماین    (،2001، 8و چااو 7؛ مارتین2000، 6و شالیس )دروکس شود میماایسه با اسامی 
  .است  شده  مطرحتمایا پردازش افعال و اسامی  وجهعنوان  هبدلیل سطح پردازش معنایی 

هاای   تفاوت پردازش افعال و اسامی چه در سطح بازیافت ویژگای  که الزم به هکر است
کیاد  أهاای بعادی نیاا ماورد ت     در پاژوه  وندی و آوایی و چه در سطح پاردازش معناایی،   

اماا آنچاه در ایان    ( 2012و فرایادمن،   10بیاران  ؛2009، همکااران  9ماتایگا) ه استقرارگرفت
تفااوت در پاردازش افعاال و اساامی     ناوعی از  گر بیاان گیارد   مای پژوه  مورد بررسی قارار  

      خیرشدگی دارد. أناداری در سرعت پردازش و میاان تثیر معأکه ت باشد می
 
 روش تحقیق. 3

 51نفار مارد و    35نگیسای ) کارشناسی زبان و ادبیات ا ةهشتاد و ش  نفر از دانشجویان دور
)بار اسااس آزماون تعیاین      با سطح دان  زبانی انگلیسی باالتر از متوسط و پیشرفته نفر زن(،
عناوان   هدر ایان پاژوه ، آزماون نامیادن تصاویر با       در این مطالعه شرکت کردند. 11سطح(
  .قرارگرفتترین اباار سنج  مورد استفاده  مهم

                                                           
1 Miceli  
2 Druks  
3 inherent meaning 
4 argument  
5 latency  
6 Shallice 
7 Martin 
8 Chao 
9 Ma¨tziga 
10 Biran 
11 Quick Placement Test, Version Two (University of Cambridge Local Examinations Syndicate)   

باشاد. در   نامیدن فعل در زباان  انگلیسای مای    آزمون شامل دو قسمت، نامیدن اسم واین 
در تصویر برای نامیادن فعال در نظار گرفتاه شاد.       12تصویر برای نامیدن اسم و  12مجموع 
، از دانشاجویان  شاد  سااکت برگااار مای    صورت انفرادی و در اتاقی کامالًهکه ب این آزمون
میااان   شده بر روی مانیتور کامپیوتر را بلند نام ببرناد و  داده ی شد تا تصاویر نما خواسته می

 خیرشاادگی در نامیاادن تصاااویر بااا مفاااهیم اساامی و فعلاای بااا اسااتفاده از ناارم افاااار        تأ
«Presentation» شد.     در هاارم ثانیه ثبت می 

ای برخاوردار   صویر از اهمیت ویژهدر مطالعات مربوط به پردازش لغت، آزمون نامیدن ت
پاردازش همچاون تشاخی  مفهاوم      ایان آزماون، ساطوح مختلا      باا اساتفاده از  . باشاد  می

باا توجاه باه مشخصاات تصاویر       شده در تصویر، اساتنتا  معنای و ارتبااط معنای     داده نمای 
در باا نماای  هار تصاویر      ،در ایان آزماون  در واقان  (. 2002، 1)آروالوباشند  میبررسی  قابل
خصوصیات  در ادامه .شود می فعال تصویر آن 3ساختاری های ویژگی ،2یءش تشخی  ةمرحل

ونادی و  هاای   در نهایت ویژگای و شوند  میمعنایی مرتبط، از مجموعه لغات ههنی بازیافت 
 (.2009، و همکاران 5گناالا-؛ استادثاگن1992، 4)گلیسرشوند  می فعال آوایی

، 7ساازی تصویرقابلیات  ، 6هاایی همچاون سان یاادگیری    ، متغیردر آزمون نامیدن تصویر
 .باشاند  مای ثیرگاذار  أت 10، و تطابق تصاویری 9تصویر بصری ، پیچیدگی8واژه مفهوم آشنایی

باا توجاه   ، و نظرگرفته شدند تغیرهای مستال درعنوان م به متغیرهای مذکور، در این پژوه 
، معناایی و  یءچاون ساطوح تشاخی  شا    با سطوح پاردازش لغات هم   متغیرهااین  به ارتباط 
در خیرشادگی در نامیادن اساامی و افعاال     میااان تأ (، 2009)لیلجستروم و همکااران،   آوایی

ثیرگذاری سطوح پردازش لغات  أبرای بررسی ت عنوان متغیر وابسته، ، بهآزمون نامیدن تصویر
    .ورد تحلیل قرار گرفتم با استفاده از روش رگراسیوندر بازیافت اسم و فعل در زبان دوم، 

                                                           
1 Arévalo 
2 object recognition 
3 structural representation  
4 Glaser 
5 Stadthagen-Gonzalez 
6 age of acquisition  
7 imageability  
8 concept familiarity 
9 visual complexity of the picture 
10 image agreement 
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باشاد. در   نامیدن فعل در زباان  انگلیسای مای    آزمون شامل دو قسمت، نامیدن اسم واین 
در تصویر برای نامیادن فعال در نظار گرفتاه شاد.       12تصویر برای نامیدن اسم و  12مجموع 
، از دانشاجویان  شاد  سااکت برگااار مای    صورت انفرادی و در اتاقی کامالًهکه ب این آزمون
میااان   شده بر روی مانیتور کامپیوتر را بلند نام ببرناد و  داده ی شد تا تصاویر نما خواسته می

 خیرشاادگی در نامیاادن تصاااویر بااا مفاااهیم اساامی و فعلاای بااا اسااتفاده از ناارم افاااار        تأ
«Presentation» شد.     در هاارم ثانیه ثبت می 

ای برخاوردار   صویر از اهمیت ویژهدر مطالعات مربوط به پردازش لغت، آزمون نامیدن ت
پاردازش همچاون تشاخی  مفهاوم      ایان آزماون، ساطوح مختلا      باا اساتفاده از  . باشاد  می

باا توجاه باه مشخصاات تصاویر       شده در تصویر، اساتنتا  معنای و ارتبااط معنای     داده نمای 
در باا نماای  هار تصاویر      ،در ایان آزماون  در واقان  (. 2002، 1)آروالوباشند  میبررسی  قابل
خصوصیات  در ادامه .شود می فعال تصویر آن 3ساختاری های ویژگی ،2یءش تشخی  ةمرحل

ونادی و  هاای   در نهایت ویژگای و شوند  میمعنایی مرتبط، از مجموعه لغات ههنی بازیافت 
 (.2009، و همکاران 5گناالا-؛ استادثاگن1992، 4)گلیسرشوند  می فعال آوایی

، 7ساازی تصویرقابلیات  ، 6هاایی همچاون سان یاادگیری    ، متغیردر آزمون نامیدن تصویر
 .باشاند  مای ثیرگاذار  أت 10، و تطابق تصاویری 9تصویر بصری ، پیچیدگی8واژه مفهوم آشنایی

باا توجاه   ، و نظرگرفته شدند تغیرهای مستال درعنوان م به متغیرهای مذکور، در این پژوه 
، معناایی و  یءچاون ساطوح تشاخی  شا    با سطوح پاردازش لغات هم   متغیرهااین  به ارتباط 
در خیرشادگی در نامیادن اساامی و افعاال     میااان تأ (، 2009)لیلجستروم و همکااران،   آوایی

ثیرگذاری سطوح پردازش لغات  أبرای بررسی ت عنوان متغیر وابسته، ، بهآزمون نامیدن تصویر
    .ورد تحلیل قرار گرفتم با استفاده از روش رگراسیوندر بازیافت اسم و فعل در زبان دوم، 

                                                           
1 Arévalo 
2 object recognition 
3 structural representation  
4 Glaser 
5 Stadthagen-Gonzalez 
6 age of acquisition  
7 imageability  
8 concept familiarity 
9 visual complexity of the picture 
10 image agreement 
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ن تصاویر، باا   گان پاس از برگاااری آزماون نامیاد    کنناد  شارکت کاه  الزم به هکر است 
. کردند  بیانثر در این آزمون ؤای، نظرات خود را در مورد متغیرهای م نامه استفاده از پرس 
سطحی بوده و متغیرهای آزمون نامیدن تصاویر از ساطح    پنج 1نامه از نوع لیکرت این پرس 

هریا  از ایان   گذاری  ثیرأتمیاان  ،در ادامهگذاری شدند.  بسیار سخت تا بسیار آسان ارزش
در سرعت پردازش لغت،  با در نظار گارفتن ارتبااط هار متغیار باا ساطح خاصای از         متغیرها 
       بررسی شد.پردازش 
 

 ی پژوهشها یافته. 4
آزمون نامیدن تصویر باا نماای     ،اول ةدر مرحل، وال این پژوه ئس گویی به پاسخمنظور  به

 آماده از  دسات  باا اساتفاده از اطالعاات باه     کار گرفته شد.ه ب تصاویری با خصوصیات اسمی
تحلیل آماری پژوه  باا روش   ،در نامیدن تصاویر 2گویی زمان پاسخ نامه و همچنین پرس 
هاای تحلیال    فارض  تمامی پای   که الزم به هکر است قرارگرفت.مورد بررسی 3 رگراسیون
 و هاایگ گونااه مغااایرتی بااا قرارگرفااتمااورد دقاات و بررساای بااا روش رگراساایون   آماااری
اول پاژوه  و در   ةدر مرحلا  پاژوه  دیاده نشاد.    ةی  از دو مرحلا  هیگها در  فرض پی 

زبااان دوم  اساام در پااردازشدر لغاات هاار یاا  از سااطوح پااردازش گااذاری  ثیرأتاابررساای 
  .قرارگرفتبودن مدل کلی رگراسیون در این تحلیل مورد ارزیابی )انگلیسی(، ابتدا معنادار

 
 ثیرگذاری سطوح پردازش لغتأمعنادار بودن مدل کلی رگراسیون در تعیین ت :1جدول 

 در بازیافت اسم در زبان دوم

 
 

                                                           
1 5-point scale Likert questionnaire    
2 reaction time 
3 regression  

، در مدل رگراسایون  F( 2.375) ةکه میاان احتمال مؤلف ، از آنجایی1 ةبر طبق جدول شمار
گاذاری هار یا  از     ثیرأدرستی میااان تا   (، این مدل به046) باشد لحا  آماری معنادار می به

 کند. بینی می اسم در زبان دوم را پی  پردازش در لغت سطوح پردازش
 

 متغیرهای غیروابسته از ثیر هر ی أبررسی معنادار بودن میاان ت :2جدول 
 در زبان دوماسم  در سرعت پردازش

 
EOIMA )تصویرههنی با شده دادهنمای  تصویر ظاهری مشخصات بودن یکسان میاان :)تطابق تصویری 

 )در تصاویری با مفاهیم اسمی و با در نظرگرفتن زبان دوم( تصویر از شدهمنتال مفهوم ةنتیج در ایجادشده
EOAAC گرفته شده استکار ه هد  برای نخستین بار ب ةسنی که واژ دة)سن یادگیری(: تعیین محدو 

 )در تصاویری با مفاهیم اسمی و با در نظرگرفتن زبان دوم(
EOIMAG در تصاویری با  هد  در ههن ةسازی واژ: میاان آسانی قابلیت تصویر(سازی)قابلیت تصویر(

 مفاهیم اسمی و با در نظرگرفتن زبان دوم(
EOCF  تصاویری با مفاهیم اسمی و با در  )در هد  برای آزمودنی ةبودن واژ)آشنایی واژه(: میاان آشنا

 نظرگرفتن زبان دوم(

EOVC در  رفته در تصویرکار ه)پیچیدگی تصویر(: پیچیدگی تصویر با توجه به تعداد خطوط و جائیات ب(
 تصاویری با مفاهیم اسمی و با در نظرگرفتن زبان دوم(

:EOL ویری با مفاهیم اسمی در زبان دومخیرشدگی در نامیدن تصاأمیاان ت 
 
ر همراهای باا چهاار متغیار دیگار،      متغیار تطاابق تصاویری د   ، 2 ةجادول شامار   اساسبر 
الزم به هکر است  ثیر معناداری در سرعت پردازش اسم در زبان دوم دارد.ألحا  آماری ت به

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 155

، در مدل رگراسایون  F( 2.375) ةکه میاان احتمال مؤلف ، از آنجایی1 ةبر طبق جدول شمار
گاذاری هار یا  از     ثیرأدرستی میااان تا   (، این مدل به046) باشد لحا  آماری معنادار می به

 کند. بینی می اسم در زبان دوم را پی  پردازش در لغت سطوح پردازش
 

 متغیرهای غیروابسته از ثیر هر ی أبررسی معنادار بودن میاان ت :2جدول 
 در زبان دوماسم  در سرعت پردازش

 
EOIMA )تصویرههنی با شده دادهنمای  تصویر ظاهری مشخصات بودن یکسان میاان :)تطابق تصویری 

 )در تصاویری با مفاهیم اسمی و با در نظرگرفتن زبان دوم( تصویر از شدهمنتال مفهوم ةنتیج در ایجادشده
EOAAC گرفته شده استکار ه هد  برای نخستین بار ب ةسنی که واژ دة)سن یادگیری(: تعیین محدو 

 )در تصاویری با مفاهیم اسمی و با در نظرگرفتن زبان دوم(
EOIMAG در تصاویری با  هد  در ههن ةسازی واژ: میاان آسانی قابلیت تصویر(سازی)قابلیت تصویر(

 مفاهیم اسمی و با در نظرگرفتن زبان دوم(
EOCF  تصاویری با مفاهیم اسمی و با در  )در هد  برای آزمودنی ةبودن واژ)آشنایی واژه(: میاان آشنا

 نظرگرفتن زبان دوم(

EOVC در  رفته در تصویرکار ه)پیچیدگی تصویر(: پیچیدگی تصویر با توجه به تعداد خطوط و جائیات ب(
 تصاویری با مفاهیم اسمی و با در نظرگرفتن زبان دوم(

:EOL ویری با مفاهیم اسمی در زبان دومخیرشدگی در نامیدن تصاأمیاان ت 
 
ر همراهای باا چهاار متغیار دیگار،      متغیار تطاابق تصاویری د   ، 2 ةجادول شامار   اساسبر 
الزم به هکر است  ثیر معناداری در سرعت پردازش اسم در زبان دوم دارد.ألحا  آماری ت به
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پیچیادگی   ، وساازی، آشانایی واژه  غیرهای سن یادگیری، قابلیت تصویرچه در مورد مت اگر
ضاعی   ، این به معناای  شود میمعناداری مشاهده نگذاری  ثیرأتتصویر، در این جدول میاان 

، بلکاه عادم معناادار شادن ساایر      باشد میکردن متغیر وابسته نبینی  پی بودن این متغیرها در 
هاا  گی هار یا  از ایان متغیر   کنناد  بینی پی که میاان  استوابسته به این علت متغیرهای غیر
در ایان پاژوه  نیاا، یکای از      وابسته دیگر تاویت شده اسات. ی  یا چند متغیر غیرتوسط 

ثیر أبا ساایر متغیرهاا دارای بیشاترین تا    که در همراهی  باشد میاهدا  اصلی بررسی متغیری 
      .باشد میدار مستال و البته معنا

ه فعلای با   مفااهیم دوم پژوه ، آزمون نامیدن تصویر با نمای  تصااویری باا    ةدر مرحل 
هر یا  از  گذاری  ثیرأتدر این مرحله نیا مدل آماری رگراسیون  در بررسی  گرفته شد.کار

از  آمده دست ن دوم )انگلیسی( و با اطالعات بهفعل در زبا پردازشدر لغت سطوح پردازش 
 ابتادا  .قرارگرفات گویی در نامیدن تصاویر، مورد اساتفاده   نامه و همچنین زمان پاسخ پرس 
 بررسی شد. این بخ دار بودن مدل کلی رگراسیون در معنا
 

 گذاری سطوح پردازش لغت ثیرأمعنادار بودن مدل کلی رگراسیون در تعیین ت :3جدول 
 در بازیافت فعل در زبان دوم

 
 

لحاا    ، در این مدل رگراسایون باه  F( 4.559) ة، میاان احتمال مؤلف3 ةطبق جدول شمار
هار یا  از ساطوح پاردازش     گذاری  ثیرأتو این مدل میاان  (001.) باشد میآماری معنادار 

    .کند میبینی  پی درستی  وم را بهفعل در زبان د پردازشدر لغت 
لحاا    ر همراهای باا چهاار متغیار دیگار، باه      ، متغیر سن یاادگیری د 4 ةطبق جدول شمار
 .باشاد  میثیر معنادار و مستال در سرعت پردازش فعل در زبان دوم أآماری دارای بیشترین ت

چاون قابلیات   وابساته هم گونه که گفتاه شاد، عادم معناادار شادن ساایر متغیرهاای غیر        همان

واژه، تطابق تصویری و پیچیدگی تصویر به این علت است کاه  مفهوم سازی، آشنایی تصویر
توسط ی  یاا چناد متغیار غیروابساته دیگار      متغیرها گی هر ی  از این کنند بینی پی میاان 

 تاویت شده است.   
 

 ثیر هر ی  متغیرهای غیروابستهأبررسی معنادار بودن میاان ت :4جدول 
 ندر سرعت پردازش فعل در زبا

 
 

 بحث. 5
ثیر أآمااری دارای تا  لحاا    ، باه پاژوه ، متغیار تطاابق تصاویری    ایان   یهاا  یافتاه با توجه به 

. این متغیر، با در نظر گرفتن مراحال  باشد میمعناداری در سرعت پردازش اسم در زبان دوم 
، 3و الایس  2، موریساون 1)باری  باشاد  مای  یءتشاخی  شا   ةلغت، در ارتباط با مرحلپردازش 
کاه   4باه ساطح ادراک   یءتشخی  شا  ةو در مطالعات آزمون نامیدن تصویر، مرحل ،(1997

 .(2009)لیلجستروم و همکاران،  شود میمربوط  ،استباالترین سطح پردازش 
و ایاان شااوند  ماایبیشااتر خصوصاایت ظاااهری مربااوط بااه آن فعااال  در پااردازش اسااامی،

 چارا  باشاد  مای خصوصیت ظاهری در پردازش اسامی در ارتباط با ساطح ادراک  سازی  فعال
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 1)دیویاد  شوند  میها فعال ظاهری آن های ویژگیاشیای آشنا،  ةکه در این سطح، با مشاهد
ثیر را در أ  نیا ساطح ادراک بیشاترین میااان تا    و البته در این پژوه( 6/1995و ماسترسون، 

در پاردازش فعال در زباان دوم،    پاژوه ،   این همچنین درپردازش اسم در زبان دوم دارد.  
ثیر معنادار و مستال در سرعت پردازش ألحا  آماری دارای بیشترین ت متغیر سن یادگیری به

   .باشد می
)موریساون و   باشاد  مای پردازش ونادی و آوایای   متغیر سن یادگیری در ارتباط با سطح 

ن تصاویر،  و در مطالعات آزمون نامیاد ( 1992، 2؛ موریسون و الیس و کوئینالن2000الیس، 
 شاود  می، مربوط باشد میپردازش تر  پایینسازی که در میان سطوح  این متغیر به سطح قاعده

 (.2009و همکاران، )لیلجستروم 
 بیشاتری دارناد   هاای  پیچیادگی  ،وندی های ویژگیاسامی، با توجه به  اافعال در ماایسه ب

های وندی در ارتباط با ساطح   کدگذاری، در پردازش افعال (.2006و همکاران،  )ویجلیکو
ثیر أبیشاترین تا  ساازی دارای   لبته در ایان پاژوه  نیاا ساطح قاعاده     و ا باشد میسازی  قاعده

   .باشد میمعنادار و مستال در سرعت پردازش افعال 
)دروکاس،   وجاه تماایا پاردازش افعاال و اساامی      قبلای در بیاان  های  پژوه  با توجه به 

که افعال دارای معاانی   ییجااز آن(، 2001؛ مارتین و چااو، 2000؛ دروکس و شالیس، 2002
تعداد و نوع موضوعات )ظرفیت فعلی( آن فعل اسات و خاود    ةکنند که تعیینباشند  میهاتی 
بیشتری در پاردازش افعاال در ماایساه باا اساامی      خیرشدگی أت پیچیدگی و در نتیجه منجر به
اماا باا    .شد  مطرحعنوان وجه تمایا پردازش افعال و اسامی ه، سطح پردازش معنایی بشود می

در پااردازش افعااال در زبااان دوم، رسااد  ماایدر نظاار گاارفتن نتااایج ایاان پااژوه ، بااه نظاار  
بیشاتری در  گاذاری   ثیرأتا معناایی دارای   هاای  پیچیادگی وندی در ماایسه باا   های پیچیدگی

ثیر أتا ترین دلیل در بیاان ایان ادعاا،     و مهم باشد میین پردازش اسامی و افعال ایجاد تفاوت ب
 باشاد  مای در ماایساه باا ساطح ادراک    در پردازش افعال سازی  معنادار و مستال سطح قاعده

   .شود میکه سطح پردازش معنایی را شامل 
 

                                                           
1 Davidoff 
2 Quinlan  

 گیری نتیجه. 6
 به این که در پردازش اسامی در زبان دوم، سطح ادراک که باالترین سطح پردازشبا توجه 
ثیر در پاردازش  أایان تا  و  باشاد  مای ثیر أترین میاان تا  ، دارای بیشترین و مستالباشد می لغت
پاردازش  تر  پایینکه در میان سطوح  باشد میسازی  در زبان دوم مربوط به سطح قاعده افعال

تاوان ماوارد زیار را در ارتبااط باا آماوزش زباان انگلیسای در ایان پاژوه             لغت است، می
 کرد:گیری  نتیجه

، باشاد  میشناختی  های تفاوتثیر أت اسامی و افعال تحت پردازشکه  جاییآناز  .1
و خصوصایت ظااهری    فیایکای  هاای  ویژگای  بار  کیاد أت اساامی در آماوزش  

بیشاتر از   ونادی  هاای  خصوصایت بار   کیاد أت در آموزش افعاال  و مشاهده قابل
   .کند می را تسهیل یادگیری لغوی های ویژگیدیگر 

در سااطوح باااالتر میاااان لغاات ، پااردازش 1عمااق پااردازش ةبااا توجااه بااه نظریاا .2
 ساطح ثیر أتا تحات  بیشاتر  که اسامی یی. از آنجادهد میرا افاای  2 آورییاد

 با افعال، در ماایسه اسامی  ،باشند می که باالترین سطح پردازش است ادراک

          .ماند می باقی حافظه در بیشتری زمان مدت

یاادگیری ضامنی در ارتبااط باا ساطوح      عمق پردازش،  ةبا در نظر گرفتن نظری .3
ثیر ساطح  أتا  تحات کاه افعاال بیشاتر     یی. از آنجاباشد می لغت پردازشتر  پایین
، قارار دارد پاردازش لغات   تار   پاایین که در میان ساطوح  باشند  می سازی قاعده
     . باشد مییادگیری ضمنی افعال در ماایسه با اسامی بیشتر کرد  توان بیان می
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 گیری نتیجه. 6
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