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 چکیده
 انجام گرفت.در فرایند تولید گفتار  معنایی تعامل مولفه های لغوی وبررسی چگونگی به منظور مطالعه،  این :هدف

رابطه ی ماهی( و  زنبور، :موضوعاتی نظیر)مقوله ای رابطه نوع دواثر  تفاوت برای بررسی (PWI)تصویر -تداخل کلمهآزمایش از الگوی این در روش:

  .گرفتقرار  پژوهشدر تشدید تداخل مورد اثر تکرار موقعیت ها  نیز و (زنبور، عسل نظیر:موضوعاتی  کننده ) تداعی

ر هدف تصوی مداخله گر باکلمه  ای مقوله رابطه یکه به گونه ای  .را نشان دادند  (تداعی و مقوله ایدو نوع رابطه )اختالف واضحی  بین اثر  :یافته ها

 . شدتصویر  دنعملکرد نامی دراخیر تموجب 

ترین بیشهدف داشته باشند نسبت به عوامل تداعی کننده یا غیر مرتبط با موضوع ی ا ط مقولهاتبی که با هدف ارعوامل مداخله گر :نتیجه گیری

 .دهند نشانتداخل را می توانند در فرایند گفتار 

  فرایند تولید گفتار معنایی، تداخلتداخل لغوی،  ،تصویر –الگوی تداخلی کلمه  :کلیدواژه ها 
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: مقدمه

ظریه ن در این رابطه ستند. کهه گفتارنحوی و معنایی مؤلفه های پایه ای ضروری فرایندهای صوتی، .است ی انسانگفتار یکی از فرایندهای ارتباط

فرایند دقیق و سریعی  ،لغات . ترکیب نحوی( 1991 3والهج 2استرولت ؛ 1999لولت وهمکاران ؛  1991،  1) نظیر کرامازا وجود داردهای مهمی 

هر  رعادی، دگفتار بین لغات درون ذهن ماست. در  این فرایند قابل فهم است اما کامال پیچیده می باشد. انتخاب لغت،  نوعی بازیابی کلمه، از است.

 (. 1991، 5، ویلدن 4) لولتانجام می گیردمی باشد ماده شامل ده ها هزار که  ای بسیار بزرگ از مجموعه لغتثانیه، بازیابی حدود دو یا سه 

در  انیعتداخل م ،یکی از موضوعات مورد عالقه مطالعات بسیاری در این زمینه انجام گرفته است و د.نردا بسزایینقش  گفتاردر سرعت لغات  عانیم 

 7هم در نوع غیر لغوی) نظیر کوستا ( و 1999،  لولت وهمکاران 2002والهج  6هم در نوع لغوی) بلوم معانیتاثیر تداخل  .استگفتار سرعت و دقت 

  (. 2001، 10و ملینگر 9شده است) نقل از عبدالرحمن گزارش،(  2001و کرامازا  8، آالریو

دیده در همان موقعیت ، از نظر معنایی با آن چه که در  یک موقعیت شیءیک ( وقتی که نام  PWI)  11تصویر -برای نمونه در الگوی تداخل کلمه

 شود؛ کند تر انجام می است با دیده ها و شنیده های ما نسبت به وقتی که نام آن غیر مرتبط آن شیء ، بیان نام، باشدمرتبط  یمیا شنیده ا

 ؟با هم تعامل دارندچگونه  گفتارمؤلفه های لغوی و معنایی در هنگام  د کهگیرمی  شکل در اینجا  سوالی  (1990و لولت  13، مایر 12)اسکریفر.

ره گزنبور(، موجب فعال سازی  )مثل تصویرموضوع ارائه دیداری یک نخست  است. ارگفتهای فرایند ی ازاشیاء یک یدن( نام1999) لولتبر طبق مدل 

، و همزمان به طور خود به خود انتشار می یابد. )زنبور( اصل موضوع ه سمت آیتم های لغوی وبسازی  این فعال سپسدر مغز می شود. مفهومی 

 وعی موض اعضای مقوله شامل جنبه هایی از معنای موضوع را ارائه دهد ) کهگسترش می یابد تا آنجا  فعال سازی این  ،به مفاهیم مرتبط بدون اتکاء

بیشتر می  اصل موضوع فعال سازی  ،این بازخورد از طریق می شود. مقدمات متناظر آن فعال بدین گونه تداعی هایی چون عسل ( و پروانه مثل

یگر به عبارت د  .می یابد رقابت خاتمه ،اصل موضوع افزایش فعالیت که با  رقابتی ایجاد می شود و اصل موضوع  بین مفاهیم بدین ترتیب گردد.

 د.گردمنجر به ایجاد یک رقیب فعال تر یا چندین رقیب لغوی با فعالیت کمتر می  ،تأخیر در انتخاب

 دباشد، مقدار رقابت ایجاداشته ای مقوله با اصل موضوع رابطه ی  ارائه یک کلمه اضافی دیگر که بیان می کنند که (2001) و ملینگر عبدالرحمن 

ود ارائه ش با اصل موضوع نسبت به وقتی که یک کلمه غیرمرتبط و ناهمگن از نظر معنایی ،در نتیجه انتخاب اصل موضوع ؛شده را افزایش می دهد

 .می یابدتأخیر 

 مداخله گرامل ع ،به پاسخ های متفاوتی منجر می شود. در صورتی که  ) عامل تاخیر در انتخاب اصل موضوع(و عامل مداخله گر ) اصل موضوع(هدف

 رتمحدوداست،  ناهمگن که عامل مداخله گر ییدن هدف نسبت به موقعیتنام داشته باشند؛مقوله ای با هم  ارتباطیا  های مشابهی مشخصهو هدف، 

 مشخصه هایمقوله ای و  درونفعال سازی  به سمت رقیب های   ،هستند مقولهاجزای یک مداخله گر وقتی که هدف و عامل  می شود.انجام 

با تأخیر  (هدف)که در نهایت اصل موضوع  شکل می گیرد. وجود رقیبان باعث خواهد شد 14رقابت یکی با چندتا و گسترش می یابد آن  معنایی

 ، فعال سازی به دیگر مفاهیممقوله های متفاوتی وابسته باشند باشند ولی به کننده ی یکدیگر تداعیمداخله گر اگر هدف و عامل  .گرددانتخاب 

 اب یبنابراین رقابت یک مشترك کمتری با هم دارند، عداد مشخصه هایتزیرا یک گره مقوله ای را تشکیل نمی دهند و  ،وابسته سرایت نمی کند

عناصر بیشتری در فعال سازی شرکت خواهند داشت  هستند بیشتر باشد، وضوع هرچه عناصری که در تماس با یک م .شکل می گیرد 15ییک

 .( 2001ملینگر ،  )عبدالرحمن وطوالنی تر می گردداز عناصر  کیربازیابی ه بنابراین،

                                                 
1 -Caramazza 

2 -Starreveld 

3 -La Heij 

1-levelt 

5 - Wheeldon 

6 -Bloem 

7 -Costa 

8 -Alario 

9-  abdel rahman 

10-  Melinger 

11 Picture-word interference- 

12 -Schriefers 

13 -Meyer 
14 many competition-to-One 
15 one competition-to-One 
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 .با هم دارند ارتباط معنایی ،پیوندهای تداعی کننده  صرف نظر از حدود طبقه ای درحالی که،اجزای مقوله دارای روابط خاص طبقه ای می باشند   

، ردداهدف  ای بایمعن ارتباط فعال می گردد. وقتی که یک تداعی ارائه می شود چون مشخصه ایوقتی که یک عضو مقوله ارائه  می شود ، یک گره 

  سازد. می و بطور نسبی پیوندهای مفهومی قوی تر را منعکس هدف خواهد شد سریعتر یدنباعث نام نمایدبدون این که اثر تداخلی ایجاد 

موجب فعال سازی متقابل در گره های اصل موضوع نمی شود. پس در  فی هد( ارائه تداعی کننده ها2001ملینگر) طبق نتایج عبدالرحمن و

وم مفه در این حال،تداعی کننده ها می توان به پیوندهای مفهومی قوی بین آنها و اصل موضوع اشاره کرد.   از طریقسریعتر  یدنتوصیف علت نام

ا نسبت به کننده ه ، تداعیموضوع یدنین معنی که  در جریان نامدب هدف نسبت به وقتی که به تنهایی ارائه میشود فعالیت بیشتری پیدا  می کند.

کلمه را  یبندهایی از معان و ،سطح ادراکی منتشر می شود می شوند . فعالیتی که در سراسر  ، باعث فعال سازی بیشتر اصل موضوعکلمات نامرتبط

 .( 2001، کرامازا    1شامل می گردد) فینک باینر

ک را یمداخله گر ملینگر ماهیت رابطه هدف و عامل  عبدالرحمن وکاستا معتقد است تسهیل و تداخل معنایی به آسانی مفهوم هدف بستگی دارد. 

ر دننده عامل تعیین کننده و بحرانی می دانند که این ارتباط، تداعی را در بر نمی گیرد و فقط از نظر مقوله ای اهمیت دارد و در کلمات تداعی ک

 نانبه نقل از آ دیده نشده است.) همانند اثر تسهیل کننده ارتباط تداعی کننده ها در مطالعه فینک باینر و کرامازا( چنین تأثیراتی  PWIالگوی 

( وبعضی دیگر اثر تداخلی   2002 ،، کرامازاْ 3ساووا .2ماهوننظیر کوستا ،) را گزارش کرده اند.ی ارتباط مقوله ای  کننده تسهیلاثر برخی مطالعات

در تکلیف های مقوله را  گرمداخله عملکرد تسهیلی عامل مطالعات دیگری همچنین  ( و  2001، اسکریفر   5، جسچیناك 4) هانتجرا نشان داده اند

 (. 2002، الهج ، وکوستا  6نموده اند ) کوپیر گزارشای 

 برخی معانی ، یدنچرا در جریان نام اینکه کننده آن هستند می پردازد و یا تداعی هدف جزو مقوله که مداخله گر اثر عوامل این  مقاله به  تفاوت    

 .می توانند فعال شوند و برخی دیگر نمی توانند 

  

 

 :آزمایش

  

 ) یعنیمقوله ای در دو موقعیت راتداخل  اثر . بدین منظورپرداختیم PWIدر موقعیت  مرتبط با هدف مداخله گربررسی اثر عوامل  به این آزمایش در

یعنی عامل ( و تداعی کننده )  به عنوان هدف خرگوش و تصویر به عنوان عامل مداخله گر نظیر کلمه گربه باشد جزو مقوله هدفمداخله گر عامل 

سپس به منظور، بررسی اثر تکرار در تداخل، .گرفتورد بررسی قرار ممثل کلمه عسل و تصویر زنبور ( مداخله گر تداعی کننده ی هدف باشد 

  . تکرار شد موقعیت های آزمایشی

 

 روش:

 

که بصورت  و میزان تحصیالت آنها مقطع لیسانس بود بودندسال ( 22سال ) میانگین  22-22مرد بین سنین  10زن و  8شرکت کننده ها: 

 .ها مشکلی نداشتندتشخیص رنگ درو  طبیعی بودندقدرت بینایی  دارایبه گزارش خود آنها  همه داوطلبانه برای اجرای این آزمایش همکاری نمودند.

 مفاد:

کلماتی به عنوان عوامل  عالوه بر آن   ( ب)ضمیمه  انتخاب گردیدبه عنوان هدف آشنا های متفاوت و  در زمینه عکس رنگی 12از  ایمجموعه  

 هر تصویر  قبل از شد. بدین صورت که فراهمنیز  به صورت نوشتاری مداخله گر

 .(الف هضمیم)بودتصویر  تداعی کننده اینکه یا داشت ومقوله ای  یا رابطه ایخود،  از بعد با تصویر ارائه می شد که این کلمه داخله گریک کلمه م

 

 روش و لوازم:

                                                 
1 - Finkbeiner 
2 - Mahon 

3 - Savova 

4 - Hantsch 
5 - Jescheniak 

6 - Kuipers 
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در   با وارد کردن یک کلید  نهفته زمان ( انجام شد. V 2008 Direct RT..و ثبت پاسخ ها بوسیله نرم افزار ) رایانهارائه محرك ها روی صفحه 

شرکت کنندگان یک برگه رنگی چاپ شده با همه تصاویر و نام به   شروع آزمایش قبل از شد.تصویر اندازه گیری هر ارائه بعد از  صفحه کلید رایانه

از آنان خواسته شد در مرحله آزمایشی  به محض دیدن هر  و ند.ونام های موضوعات خیلی سریع و با دقت آشنا ش های آنان در زیرشان داده شد تا با

 دقت این عمل را انجام دهند . را فشار دهند و تا آنجا که امکان دارد با سرعت و  enterتصویر نام آن را بگویند و در همان حین کلید 

قبل از ارایه تصویر  ms 100یک موقعیت نشان داده شد با این تفاوت که در  مرحله آزمایشی انجام گرفت که هر تصویر یک بار در هر مرحله 1 

پاسخ دهد  باقی میماند تا آزمودنی  s2هر تصویر به مدت  دیگر تداعی کننده تصویر ارایه گردید.کلمه نوشتاری مرتبط با مقوله تصویر و در موقعیت 

  که پس از پاسخ تصویر حذف می گردید.

 

 :نتایج و بحث

  

داخله گر کلمه م ارتباط درون آزمودنی بود . هریک از عوامل دارای دو سطح بودند، عامل اول نوع 2×2طرح مورد استفاده یک طرح تحلیل واریانس 

 ilajrob ojhii.yioirioo ,@shseheo@_با تصویر هدف

ytossleoeo4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444  (

 در شدت تداخل  عامل دوم اثر تکرار عملکرد مقوله ای ( و وتداعی کننده 

 که نشان دهنده ی میزان تداخل  تصاویر بود میدنزمان تاخیر در نابود. متغیر وابسته  ) ارایه اول و ارایه دوم (

 .است مداخله گرعوامل 
 

 میانگین و انحراف معیار پاسخ های ارایه شده در ارایه اول و دوم -1جدول                            

 انحراف معیار میانگین ارایه
 %91فاصله اطمینان 

 حد باال                حد پایین  

 121492 182410 22401 211421 ارایه اول
 122499 190429 22412 221481 ارایه دوم

 

 

انجام را در مداخله گر دوم  نشان می دهد که تکرار موقعیت آزمایشی میزان تداخل عوامل  ارایه بار اول ومیانگین زمان های نهفته پاسخ تفاوت 

 .( m diff =7.52ms ()1)جدول  سازدبیشتر می یدن تکلیف نام

تفاوت میانگین ها نشان می دهد  را ارائه می کند.مداخله گر ارتباطی عوامل  موقعیتدو زمان های نهفته پاسخ انحراف استاندارد و میانگین  2جدول 

 کندتر بود تداعیدر موقعیت مقوله ای نسبت به موقعیت یدن تصاویر زمان نامکه 

(m diff =17 ms) . 
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 میانگین و انحراف استاندارد زمان های نهفته پاسخ دو موقعیت ارتباطی عوامل مداخله گر -2جدول                

 انحراف معیار میانگین عامل  مداخله گر
 %91فاصله اطمینان 

 حد باال               حد پایین     

 1214801 1914922 224222 2224822 هدفمقوله  جزو

 1114101 1814191 224219 2194822 کننده هدف تداعی

 

 کامالمداخله گر نشان داد اثر اصلی نوع  عامل که ؛انجام دادیم تصویر  –این آزمایش با الگوی کلمه مرتبط را در  مداخله گرتأثیر تداخل عوامل 

 (p = 0.01  و F (1 ,17) = 7.96    )(  2)جدول .معنی دار است 

 

  بررسی اثر عوامل مداخله گر و عامل تکرار در نامیدن تصاویرنتایج تحلیل واریانس درون آزمودنی  -2لجدو          

 .F Sig میانگین مجذورات df مجموع مجذورات منابع پراکندگی

 04012 14921 1112412 1 1112412 عامل مداخله گر

   2914011 11 118104201 خطا

 04128 24121 1019411 1 1019411 عامل تکرار

   2914918 11 2121420 خطا

 04220 1422 2004121 1 2004121 تکرار* مداخله گر 

   1224108 11 2102402 خطا

 

اما معنی داری  کمی در دفعات تکرار . مشاهده شد مقوله ایاثر تداخلی قابل مقایسه ای از نظر  بود همانند آنچه که پیش بینی شده ،به هر حال

 (P = 0.1 و    F(1,17) = 2.56)(2)جدول  داشت وجودمحرك ها 

 p و   F (1 ,17) =1.62)وجود ندارد.و تکرار عمل آزمایشی  مداخله گرعامل معنی داری بین نوع عامل تکه نشان داده شده  1در نمودار همچنین 

= 0.22  ). 

 

 تعامل میان نوع عامل مداخله گر و تکرار موقعیت آزمایشی  -1نمودار                  

 

 - - - -مقوله ای 

 ----- تداعی کننده

 میانگین 

 زمان های نهفته

 بر حسب ثانیه

 

 

 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 2 

 

 

 

 بحث کلی

 

 سئوال این بود که چرا روابط مقوله ای بطور موثق اثر تداخل معنایی را ایجاد می کنند در حالی که روابط 

سازی  فعال چرا چندین تئوری در توضیح این پدیده وجود دارد که اطمینان این اثر را بوجود نمی آورند؟مان هتداعی کننده به همان اندازه و با 

  وجود ندارد. کننده این امکان در مورد روابط تداعی اما ،با اجزای مقوله محدود شود می تواند گفتار حیندر  مفاهیم

 استز ناچیاثر تداخلی  به دلیل خصوصیات ساختمانی آنها اما .فعال می شوند ،یدننام عمل حیندر نیز  کننده این بود که مفاهیم تداعی لولت مدل

 .وجود ندارددر مورد تداعی کننده ها بنابراین اثرات تداخل قابل اندازه گیری  . نمی شود متقابلفعال سازی و همانند اجزای مقوله باعث 

فرض  (.  1989، 2و مککلند  1اینکه پردازش کلمات دیداری هم به صورت صوتی وهم دیداری انجام می شود هنوز مورد بحث است)سیدنبرگ

 گفتاری متناظری در شبکه لغوگره های  بر شنیداری،خواه  خواه بصورت نوشتاری ومداخله گر  این است که عامل بر (2008) 3الکساندر فرانسیس

 4) مک کویین اثر می گذارد. قطعه های صوتی فعال در شبکه ادراکی به طور مستقیم روی قطعه های متناظری از شبکه ایجاد لغت اثر  میگذارند

  . (1991وهمکاران ، 

 در مطالعه آنها تصاویر هدف و تداعی بود کردهگزارش  تصاویر یدننام عملرا در  کننده های تداعیمداخله گراثر تسهیلی نیرومند  ( 2001کوستا )

ت ، اثرا تصویر -تداخلی کلمه الگوی در .را برقرار نموده بود  کل –ارائه شدند. برای مثال یک ارتباط جزء با یک نوع خاصی از ارتباط  ،ها کننده

اسکریفر و است.   گزارش نشدهاما اثرات مشابهی برای تداعی کننده ها   داده شده، تداخلی عوامل مداخله گر مرتبط با مقوله ی هدف نشان

در  نمی آورند. را بوجودگفتار ، خطاهای مداخله گراند بیان نمودند که عوامل کرده تصویر کار  –( که بر روی تداخل کلمه 1990همکارانش )

مشاهده رایج این بود که معانی تداعی کننده اثرات می شود .  گفتارباعث ارتباط فعال بین شبکه های تولید و ادراك  موضوعمعنی اصلی  ،حقیقت

 .تداخلی کالسیک را ایجاد نمی کنند

دریافتند که این عوامل در  . آنهارا به دو روش بکار بردند )شنیداری و دیداری همزمان با تصویر ( داخله گرکلمات م (2002) 6و بورز 5دامین 

که با تصویر همراه می شوند عمل  مداخله گریکلمات  ؛تصویر نشان می دهند -مطالعات تداخل کلمه  تداخل ایجاد می کنند. یدنعملکرد نام

می تواند مرتبط یا غیر مرتبط باشد. این اثر تداخل به عنوان افزایش رقابت رمزهای معنایی لغوی  تصویر را کند می سازند و این کلمات  یدننام

کلماتی که از نظر معنایی با تصویر مرتبط می باشند  ( تفسیر می شود .1992،الهج ، 7( ویا صوتی لغوی) استارولد1990)اسکریفر ،مایر ، لولت ،

  12و کوکیش 11،گولینکوف  10روزینسکی -1981، 9ودانگلوف 8نسبت به کلمات غیر مرتبط  اثر تداخلی معنی داری را نشان میدهند) گالسر

  .( 2002نقل از دامین و بورز ، ؛ 1911

میلی  100را  مداخله گرتصویر  انجام دادند و کلمه  –مطالعه ای در مورد ماهیت اثر معنایی الگوی تداخل کلمه  (2002)و کوستا  14، لو 13کوك

ای ه داخله گرهای( نسبت به مجزو مقوله هدف های مرتبط)  داخله گرهایو اثر تسهیل معنایی  بیشتری را برای م ثانیه قبل از تصویر ارایه نمودند

                                                 
1 - Seidenberg 

2 - McClelland 

3 - Francis 

4- McQueen  

5 - Damian  

6- Bowerst 

7 - Starreveld 

8 - Glaser 

9 - Düngelhoff 

10- Rosinski  

11- Golinkoff  

12 - Kukish 

13 - Koepke 

14- Loh  

 ارایه دوم                                 ارایه اول                    
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مداخله را میتوان این گونه توضیح داد که فعال سازی مفهوم هدف ، بوسیله کلمات  PWI. تسهیل مشاهده شده در الگوی غیر مرتبط گزارش نمودند

 .تداعی کننده  قوی تر از زمانی است که بوسیله یک رقیب لغوی تنها ، ایجاد میشود گر

(که عملکرد تسهیلی عامل مداخله  2002و کوپیر، الهج ، وکوستا  2002ماهون. ساووا ، کرامازاْ، این مطالعه برخالف برخی مطالعات )نظیر کوستا ،

( و هانتج ، جسچیناك ، اسکریفر ) 2001گر را در تکلیف های مقوله ای گزارش نموده اند، نشان داد که مطابق با یافته های عبدالرحمان و ملینگر)

نامیدن تصاویر نسبت به مداخله گرهای تداعی  تاخیر دره ی هدف موجب ( عوامل مداخله گر مرتبط با مقول2002و کوستا ) ( و کوك، لو 2001

 کننده می شوند. 

در اولین ارایه تصاویر یک اثر تسهیل کننده را در فرایند نام گذاری موضوعات گزارش نمودند. که با تکرار موقعیت  (2001عبدالرحمن و ملینگر )

 یدنزمان نامتاخیر  ،آزمایشی مراحلبا تکرار دفعه تکرار( اثر تداخلی بیشتری به ویژه در موقعیت مقوله ای مشاهده نمودند .  2های آزمایشی )

ی اثر سریعتر اتفاق افتاد. ما برای بررس یدنه ای نسبت به موقعیت تداعی کننده بیشتر بود و در موقعیت تداعی کننده نامتصاویر در موقعیت مقول

برخالف یافته های عبد الرحمان و ملینگر که در تکرار اول و دوم  تکرار در  ایجاد یا تقویت تداخل ، موقعیت های آزمایشی را دو بار تکرار نمودیم.

 مایشی خود تفاوت معنا داری یافتند در این مطالعه، این تفاوت معنا دار نبود و اثر تداخلی خاصی مشاهده نشد.موقعیت آز

می تواند موجب تسهیل یا تداخل در عمل نامیدن شود. این مشخص می سازد که فعال سازی بنابراین ماهیت رابطه معنایی هدف و عامل مداخله گر 

 بسیار قابل انعطاف است و وابسته به متنی است که نام موضوع را ایجاد نموده است.گفتار سطوح معنایی موضوع در حین 
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 مداخله گر کلمات                        هدف              

 ی مقولهجزو                  های تصویر هدف  کننده تداعی نام تصاویر

 تصویر هدف

 مورچه عسل زنبور

 اردك تخم مرغ مرغ

 اسب شیر گاو

 مرغ دریا ماهی

 زنبور گل پروانه

 پروانه دانه  مورچه

 گربه هویج خرگوش

 عسل گاو شیر

 گوشت نانوا نان
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 شیر زنبور عسل 

 نان مرغ تخم مرغ

 موز خرگوش هویج

 پرستار گوشی پزشکی پزشک

 آشپز کاله ایمنی مهندس

 پزشک کاله آشپزی آشپز

 مهندس نان نانوا
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