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  چكيده
سن اكتساب واژگان در زمان پاسخ تصميم واژگاني در  /حاضر بررسي تأثيرات ترتيب ةهدف از مطالع

دانشجوي سال اول دانشگاه كه به لحاظ مهارت زبان دوم در  40. استانگليسي  -هاي فارسي زبانه دو
 ،عنوان محرك به ،كلمه انگليسي و تعدادي شبه ةكلم 45. دندكرين مطالعه شركت سطح مبتدي بودند در ا

 15 :ندواژه به سه گروه مجزا تقسيم شد 45اين . ارائه شدند  DMDXافزار انتخاب و با استفاده از نرم
كلمه هم در فارسي و هم در  15 ؛ندگرفته شد فرا سرعت بهكلمه هم در فارسي و هم در انگليسي 

گرفته  فرا سرعت بهولي در انگليسي  كندي، بهكلمه در فارسي  15و  شدندگرفته  فرا كندي بهي انگليس
بندي اين بود كه مشخص كنيم آيا پردازش و تصميم واژگاني در زبان دوم  هدف از اين تقسيم. ندشد

ان دوم از كه واژگان در زب باشد يا اين هاي اين كلمات در زبان اول مي تحت تأثير سن اكتساب معادل
استفاده  آزمون تحليل واريانسها از  براي تجزيه و تحليل داده. كنند الگوي سن اكتساب خود پيروي مي

گرفته شده  فرا سرعت بهنتايج نشان داد زمان پاسخ تصميم واژگاني در لغاتي كه در زبان دوم . كرديم
 /به عبارت ديگر، سن. كمتر است ،دياد گرفته شده بودن كندي بهطور معناداري از لغاتي كه  به ،بودند

ترتيب اكتساب لغات در زبان دوم، صرف نظر از سن اكتساب همان لغات در زبان اول، تأثير معناداري 
اي را در روشن كردن  نتايج اين مطالعه اثرات سازنده. در پردازش اين لغات در زبان دوم داشت

  .ش در اين سيستم خواهد داشتي و پردازيبازنما ةها و نحو سيستم واژگاني دوزبانه
 

  . سن اكتساب، ترتيب اكتساب، زبان دوم، تصميم واژگاني، زمان واكنش: كليدي واژگان
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  مقدمه. 1

از  ،بررسي تأثيرات ترتيب و سن اكتساب واژگان هم در زبان اول و هم در زبان خارجي
. شود ان قلمداد ميي و پردازش واژگان در اغلب نظريات زبيثر در بازنماؤترين عوامل م ممه

ويژه در  هب ،تأثير سن اكتساب در پردازش واژگان زبان خارجي بارةاي در تا به حال مطالعه
طور قطعي معلوم نيست كه آيا  بنابراين، به. آموزان فارسي انجام نشده است ميان زبان

همان  تحت تأثير سن اكتساب) عنوان زبان خارجي به(يادگيري و پردازش لغات زبان انگليسي 
در  catاي مثل  كه آيا فراگيري و پردازش واژه يا خير؟ يعني اين استكلمات در فارسي 

گرفتن   نظر  كه بدون در و يا اين استاساس سن يادگيري همان واژه در فارسي  انگليسي بر
كند؟  سن يادگيري اين لغت در فارسي از الگوي يادگيري خود در زبان خارجي پيروي مي

پرسش اين  ،و از اهميت نظري بسياري برخوردار است بودهصلي اين تحقيق ا ةلئآنچه مس
توسط سن اكتساب همان ) زبان خارجي(است كه آيا سرعت تصميم واژگاني در انگليسي 

اساس سن اكتساب كلمات مربوطه در زبان اول  عنوان زبان دوم يا بر به ،كلمات در انگليسي
  شود؟  تعيين مي )فارسي(

حاكي  ،آموزان مبتدي ويژه زبان به ،ها ي واژگان در دوزبانهيپردازش و بازنما نظرياتبيشتر 
سن اكتساب همان واژگان در  ةكنند كه پردازش واژگان در زبان دوم منعكس از اين است
تواند در روشن كردن اين ديدگاه كمك  حاضر مي ةنتايج مطالع. باشد اول مي /زبان مادري

  .شاياني داشته باشد
تأثير سن  كهشناسي زبان در پي آن است  اي در روان عنوان مطالعه حاضر به پژوهش

اكتساب واژگان در زبان اول و زبان خارجي را در تصميم واژگاني لغات انگليسي در 
در پي  اين تحقيقبه عبارت ديگر، . انگليسي مورد مطالعه قرار دهد -هاي فارسي زبانه دو

لغات زبان دوم به سن اكتساب همان لغات در زبان اول  كه آيا پردازش استبررسي اين نكته 
. كند كه پردازش اين لغات در زبان دوم از الگوي خاص خود پيروي مي باشد يا اين وابسته مي

حاضر با اتخاذ رويكردي علمي و با استفاده از زمان واكنش در پي پاسخ به سؤال  ةمطالع
  :باشد مي زير

ان اول و زبان خارجي تأثيري بر سرعت تصميم آيا سن اكتساب واژگان در زب. 1
 واژگاني همان لغات در زبان خارجي دارد؟
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  پيشينه و چارچوب نظري تحقيق. 2
تر از كلماتي كه  توانند سريع مي ،اند گرفته شده فرا ترزود ،كلماتي كه در روند يادگيري زبان

 ;Alario & et al., 2004)تشخيص داده شده و پردازش شوند  ،اند گرفته شده ديرتر فرا

Johnston & Barry, 2006; Pind & Tryggvadóttir, 2002; Weekes & et al., 2007; Pérez, 

كلمات  2مستقل از تأثيرات بسامد ،بر پردازش واژگان 1تأثير سن اكتساب .2007 & 2005)
ناميدن  :ند از ا ها عبارت كه برخي ار آنو در مطالعات متعددي مورد بررسي قرار گرفته  است

 & Vide. Barry; Morrison & Ellis, 1997; Barry & et al, 2001; Carroll)اشيا 3تصاوير

White, 1973; Ellis & Morrison, 1998, Ghafar Samar; Tabasi Mofrad & Akbari, 2014) ؛
4ناميدن يا خواندن كلمات

(Vide. Morrison; Chappell & Ellis, 1997; Barry & et al., 

2000; Gerhand & Barry, 1999)تصويري 5تصميم واژگاني ؛ (Vide. Butler & Hains, 1979; 

Gerhand & Barry, 1999; Morrison; Chappell & Ellis, 1997)  تصميم واژگاني و
  .(Vide. Turner; Valentine & Ellis, 1998) شنيداري

اكنون تأثيرات سن  هم. استه ها مورد مطالعه قرار گرفت در اغلب زبان 6تأثيرات سن يادگيري
در  ،(Vide. Cuetos; Ellis, & Álvarez, 1999)اسپانيايي زبان دربراي ناميدن تصاوير يادگيري 
 ;Vide. Brysbaert)در هلندي براي ناميدن كلمات  ،(Vide. Kremin, et al., 2000)فرانسوي 

Lange & Van Wijnendaele, 2000)  ر ژاپنيد 7براي ناميدن عالئم كانجيو                   
(Vide. Yamazaki; Ellis; Morrison & Lambon Ralph, 1997) تمام اين . ستگزارش شده ا

به عبارت ديگر اين . هايي بودند كه تنها به زبان مادريشان مسلط بودند مطالعات شامل آزمودني
بنابراين، تأثيرات . اند همطالعات بيشتر تأثير سن اكتساب در زبان اول را مورد بررسي قرار داد

بين كلماتي بود كه  ةشامل مقايس ينوعبه  ،سن اكتساب كه در اين مطالعات مشاهده شده است
. بودند  شده  گرفته   كودكي و در دوران بعد از كودكي و يا بزرگسالي فرا ةدر دوران اولي

براي اكتساب  8حرانيب ةدور عنوان يك هپردازان ب كودكي توسط برخي از نظريه ةهاي اولي سال
. Vide. Marinova-Todd; Marshall & Snow, 2000);(Newport, 1990شود زبان قلمداد مي

بحراني براي يادگيري زبان، بدون شك زماني  ةصرف نظر از درستي يا نادرستي مفهوم دور
دهد كه كودك در حال يادگيري  در حال رشد رخ مي اي در مغز كودك تغييرات عصبي عمده

 
1
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هاي متعددي با روند يادگيري زبان مادري  ژگان اوليه است و اين تغييرات ممكن است به گونهوا
   .در ارتباط باشند

هايي را در  توان فرض كرد كه تأثيرات سن اكتساب در زبان مادري بزرگساالن تفاوت مي
گرفته  ارشد اين فرايندهاي عصبي فر ةواژگاني كه در طول و يا بعد از دور 9كيفيت بازنمايي

دهد ممكن است اين فرض درست نباشد و  يك نمونه كه نشان مي. دكن آشكار مي ،اند شده
كودكي قابل ة هاي بعد از دوران اولي ييكه تأثيرات سن يادگيري ممكن است براي بازنما اين

 Vide. Yamazaki, et)كانجي ژاپني گزارش شده استعالئم ناميدن  ةدر مطالع ،مشاهده باشد

al., 1997) . در اين مطالعه، پژوهشگران دو الگوي متفاوت از سن يادگيري را كه تأثير
يكي سن يادگيري واژگان گفتاري  ؛تشخيص دادند ،معناداري بر سرعت ناميدن كانجي داشت
حروف (شدند و ديگري سن يادگيري خود عالئم  بود كه توسط عالئم نشان داده مي

منظم  ةكنند و يك برنام سالگي شروع به خواندن مي 7كودكان ژاپني در سن . بود) نوشتاري
 ،بگيرند ها و عالئم كانجي را بايد فرا يك از نشانه كدام ،كند در چه سالي را كه مشخص مي

آشكار است كه عالئم مختلف در چه سني  بنابراين، براي يك محقق كامالٌ. كنند دنبال مي
، سن يادگيري عالئم ژاپني تأثير )1997(ن يامازاكي و همكارا ةدر مطالع. اند گرفته شده فرا

توان نتيجه گرفت  بنابراين مي. تري نسبت به سن يادگيري كلمات در زبان گفتار داشت معنادار
بحراني  ةها در زمان بود كه فراتر از هر دور اساس تفاوت كه تأثير سن يادگيري نوشتاري بر

  . براي اكتساب زبان اول بود
سـت كـه آيـا    اايـن نكتـه    ةمطالعـ  ،و ماهيت تأثيرات سن يـادگيري  أنشروش ديگر براي بررسي م

وجـود   ،انـد  گرفتـه شـده   هاي دومي كه بعد از اواخر كودكي يـا بزرگسـالي فـرا    چنين تأثيراتي در زبان
تواند پيامـدهاي نظـري قابـل تـوجهي داشـته       هاي دوم مي دارد؟ كشف تأثيرات سن يادگيري در زبان

دليـل تفـاوت در كيفيـت    ه پيشنهاد كردنـد كـه تـأثير سـن اكتسـاب بـ      ) 1987(ن و واتسون وبرا. باشد
ها اعتقـاد داشـتند كلمـاتي كـه      آن. باشد مي ،اند گرفته شده فرا كندتر/ تر سريعي واجي كلماتي كه يبازنما
كـه كلمـاتي    در صـورتي  ؛شوند ي ميينما شوند از لحاظ واجي به صورت كامل باز گرفته مي فرا ترزود

هـا در مغـز    بنـابراين بازيـابي آن  . شوند ي مييتكه بازنما طور واجي تكه به ،شوند گرفته مي راف تركه دير
). 10كامـل واجـي   ةفرضـي (يند تكميل واجـي نيـاز بـه زمـان دارنـد      ازيرا براي فر ؛شود آهسته انجام مي

وجـود  چه به اين فرضيه در مطالعات مختلف اشاره شده است، اما شواهد علمي براي اين رويكـرد   اگر
 

9
 Representation  

10
 Phonological Completeness hypothesis  
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ن و واتسون تعدادي از محققان ديگـر تـأثير سـن يـادگيري را مربـوط بـه سـطح        وهمچون برا. ندارد
 ,Barry & et al, 2000; Ellis & Morrison, 1995; Gilhooly & Watson) داننـد  خروجـي واجـي مـي   

1981).  
ها  آن .دليل ديگري را براي تأثير سن اكتساب ارائه دادند )2000(لف ار اليس و المبون

 /عنوان مثال، روابط بين معاني و شكل واجي به(ها  ييميان بازنما ةاند رابط پيشنهاد كرده
گرفته  فرا تراند نسبت به واژگاني كه دير گرفته شده فرا تردر واژگاني كه زود) ي كلمهيامال
از برخي موارد را زودتر  11هاي پيوندگرا ها نشان دادند كه اگر شبكه آن. استبرتر  ،اند شده

 12براي تغيير نقاط ها از فرصت ،اند گرفته شده فرا ترمواردي كه زود ؛گيرند  موارد ديگر فرا
حدي  اند تا وارد سيستم شده مواردي كه بعداٌ. كنند مورد نظر خود استفاده مي برايارتباطي 

 توانند به تنظيم مجدد اين روابط دست بزنند، اما تالششان براي چنين كاري توسط موارد مي
حتي بعد . شود خنثي مي -ها در حال تقويت هستند كه همچنان در كنار آن - گرفته شده زود فرا

عملكرد شبكه به جانبداري از  ،گرفته شده فرا ترو دير تراز آموزش اضافي روي موارد زود
بنابراين، تأثيرات سن يادگيري براي . دهد گرفته شده است ادامه مي فرا تراي كه زود مجموعه
ها  يياز مجموعه بازنما يك بين هربلكه آوا و يا امالي كلمات  ،فقط بين معنا نه ،اي ابطههر ر

اي  بلكه پديده نيست،ها  ييخصوصيت ذاتي خود بازنما ،تأثير سن اكتساب. شود اعمال مي
  . آيد وجود ميه ها ب ييكه در ارتباط بين بازنما است

ن باورند كه سن اكتساب ممكن است يك بر اي) 2000(ال و دودين ندويجين بريسبارت، ون
ها  ييهاي معنايي باشد و كيفيت خود بازنما دهنده در خروجي واژگان و سيستم اصل سازمان

اين رويكرد پيامدهايي را براي تفسير تأثيرات احتمالي سن . باشدتواند تابعي از سن اكتساب  مي
يكساني در  هاي معناييِ ييازنماطور كلي باور بر اين است كه ب به. اكتساب زبان دوم دارد

 & De Bot, 1992; Costa; Miozzo) ;  گير هستند پردازش كلمات در زبان اول و دوم در

Caramazza, 1999; Hell & de Groot, 1998; Kroll & Stewart, 1994) . اگر يادگيري يك
با ) دوم زبان(كلمه در زبان دوم شامل ايجاد ارتباط بين اشكال اماليي و واجي جديد 

بنابراين تأثيرات سن يادگيري كه  ،باشددرست ) زبان اول(موجود  پيش هاي معنايي از ييبازنما
 ؛هاي معنايي وجود دارند بايد به لغات زبان دوم نيز منتقل شوند ييذاتي در بازنما به صورت

وط در ترتيب اكتساب معاني مربة كنند منعكس ،كه تأثيرات سن اكتساب در زبان دوم طوري به
 

11
 Connectionist networ ks  

12
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هاي واجي باشند  ييدر مقابل، اگر تأثيرات سن اكتساب خصوصيت بازنما. زبان اول باشد
)Vide. Brown & Watson, 1987 ( و يا خصوصيت روابط بين شكل كلمه و معني باشند
)Vide. Ellis & Lambon Ralph, 2000( ، پس تأثيرات سن يادگيري در زبان دوم بايد

كلمات در زبان دوم باشد تا ترتيب اكتساب معاني همان كلمات در  ترتيب اكتساب ةكنند منعكس
  . زبان اول

اولين . كنند مختلف براي توضيح تأثير سن اكتساب با هم رقابت مي ةدر حال حاضر دو نظري
اساس آن سن اكتساب يك خصوصيت ذاتي  شود كه بر ناميده مي 13معنايي ةفرضي ،نظريه
در اين رويكرد، تأثيرات ). Vide. Brysbaert & et al., 2000( استهاي معنايي واژگان  ييبازنما

بيشتر از  تصميم واژگانيو در  استبيشتر از تصميم واژگاني  ناميدن اشياسن اكتساب در 
  ).Vide. Barry & et al., 2001; Morrison & Ellis, 1995(باشد  ناميدن كلمه مي

ها را تحت تأثير  ي آنيكيفيت بازنما معاني 14اما چگونه ممكن است سن يا ترتيب اكتساب
ها پيشنهاد دادند كه  آن. ارائه شده است) 2005(قراردهد؟ يك پاسخ توسط استيورز و تننبوم 

 ترشده در مقايسه با مفاهيم دير گرفته فرا ترپيامد رشد دانش معنايي اين است كه مفاهيم زود
ذخيره ) 15معنايي ةحافظ( شده به صورت پايدارتري در سيستم دانش يك فرد فراگرفته

در شبكه به مفاهيم كمتري متصل  ،اند گرفته شده فرا تركه مفاهيمي كه دير حالي در ؛شوند مي
اند  گرفته شده فرا ترو در نتيجه از حمايت كمتري در مقايسه با مفاهيمي كه زود هستند

  . ندبرخوردار
) 2000(رالف  رامبون اليس و 16برداري نقشه ةفرضي ،معنايي ةيك جايگزين براي فرضي

تأثيرات  ةدر اين فرضيه، ريش. بسط داده شد) 2002(توسط موناقان و اليس  هاكه بعد است
به  17شده هاي توزيع ييپيوندگرا كه با استفاده از بازنما ةاساس رفتار يك شبك سن اكتساب بر

هايي  بكهچنين ش. بنا شده است ،پردازد مي 19و خروجي 18ايجاد ارتباط بين الگوهاي ورودي
 & Vide. Harm) اند طور گسترده در مطالعات زبان و حافظه مورد استفاده قرار گرفته به

)Rogers & McClelland, 2008 .Seidenberg, 1999 & 2004;  حساسيت تأثيرات ترتيب
 استخروجي به اين معني  -بيني روابط ورودي هاي پيوندگرا به قابليت پيش اكتساب در شبكه

كند كه تأثيرات سن  گونه فرض مي  معنايي اين ةبرداري به همراه فرضي شهنق ةكه فرضي
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17

 Distribu ted  
18

 Input  
19

 Output  



1393، بهمن و اسفند )21پياپي ( 5، شمارة 5دورة    جستارهاي زباني
 

 

 235

 ،باشند هاي معنايي و شكل كلمه مي ييبين بازنما ةهايي كه شامل رابط اكتساب در فعاليت
  . بيشتر است

تواند تحت تأثير سن يا ترتيب اكتساب همان  اين امكان كه پردازش واژگان زبان دوم مي
ها تأثيرات سن  آن. توسط ايزورا و اليس مورد مطالعه قرار گرفت ،م باشدواژگان در زبان دو

سالگي  10هاي اسپانيايي كه انگليسي را بعد از  اكتساب زبان اول و دوم را در آزمودني
تحليل نتايج حاصل از . )Vide. Izura & Ellis, 2002( گرفته بودند مورد بررسي قرار دادند فرا

تأثيرات سن اكتساب  ةدهند نشان ،)زبان اول(ژگاني در اسپانيايي ناميدن اشيا و تصميم وا
اشيا را ناميدند و تصميم  ،)زبان دوم(ها به انگليسي  كه آزمودني اما زماني. زبان اول بود

 پژوهشهاي  واژگاني گرفتند، نتايج گوياي وجود تأثيرات سن اكتساب در زبان دوم آزمودني
گرفته شده  فرا ترژگاني كه در روند يادگيري زبان دوم زودها در توليد و تشخيص وا آن. بود

  . تر بودند سريع ،گرفته شده بودند فرا تركه دير موارديبودند در مقايسه با 
آنچه از اهميت نظري بيشتري برخوردار است اين واقعيت است كه سرعت تصميم 

عنوان زبان  به ،ليسيتوسط سن اكتساب همان كلمات در انگ) زبان دوم(واژگاني در انگليسي 
طور كه ايزورا و  همان. شود تا سن اكتساب كلمات مربوطه در زبان اولشان تعيين مي ،دوم
 زيرا ؛آفرين باشند توانند براي نظريات معنايي مشكل اند اين نتايج مي اشاره كرده) 2002(اليس 

             ندمفهومي مشترك باش -هاي معنايي يياگر واژگان زبان اول و دوم در بازنما
Costa, Miozzo & Caramazza, 1999; Vide. De bot, 1992)( ، پس واژگان زبان دوم بايد از

آنچه ايزورا و . هاي همان كلمات در زبان اول برخوردار باشند هاي سن اكتساب معادل ويژگي
زبان رسد كه يادگيري واژگان  به نظر مي. اليس يافتند با نظريات معنايي سازگاري نداشت

  .كند ست را ايجاد مياها كه مخصوص همان زبان  جديدي از ويژگي ةدوم مجموع
 

  روش پژوهش. 3
در دسترس،  ةعنوان نمون فني دانشگاه قم، به ةدانشجوي پسر سال اول دانشكد 40در اين تحقيق 

كنندگان در اين پژوهش  تمام شركت. سال تعلق داشتند 20 -  18شركت داشتند كه به گروه سني 
هاي زبان مدرسه  در سطح مبتدي بودند و به غير از كالس) انگليسي( 20به لحاظ مهارت زبان دوم

زباني  21ةبراي انجام چنين تحقيقي، ابتدا دو پيكر. در هيچ كالس زبان ديگري شركت نكرده بودند
 

20
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ز كلمه ا 45سپس . راهنمايي و متوسطه تهيه كرديم ةهاي زبان انگليسي دور از كتابرا جداگانه 
تصميم  23براي استفاده در تمرينرا  22آزمون ناميدن اسنادگراس و وندروارتفارسي  ةنسخ

پيوست (كلمه  45از اين ). Vide. Bakhtiar; Nilipour & Weekes, 2013(واژگاني انتخاب كرديم 
سالگي  4كلمه قبل از سن  15و ) يابكلمات دير(سالگي  4كلمه در فارسي بعد از سن  30) 1
هاي زبان  هايي كه از كتاب سپس با استفاده از پيكره .گرفته شده بودند فرا) ياب دكلمات زو(

سن اكتساب و بسامد همين كلمات را در زبان انگليسي مشخص  ،انگليسي ايجاد كرده بوديم
گرفته  راهنمايي فرا ةگونه تعيين شد كه كلماتي كه در دور  سن اكتساب در زبان دوم اين. كرديم

عنوان  به ،اند گرفته شده دبيرستان فرا ةو كلماتي كه در دور ياب عنوان كلمات زود هب ،شده بودند
 ةاز اين پيكر را فارسي ةكلم 45هاي اين  بر اين اساس معادل. بندي شدند تقسيم يابكلمات دير

 15 ؛گرفته شده بودند كلمه هم در فارسي و هم در انگليسي زود فرا 15 :كرديمانگليسي استخراج 
باقيمانده در فارسي زود  ةكلم 15گرفته شده بودند و  هم در فارسي و هم در انگليسي دير فرا هكلم
هدف از . گرفته شده بودند دبيرستان دير فرا ةعكس در انگليسي در دور اما بر ،گرفته شده بودند فرا

وابسته به ) انگليسي(آخر اين بود تا تعيين شود آيا پردازش لغات در زبان دوم  ةكلم 15انتخاب 
خود را  ةكه لغات در زبان دوم الگوي ويژ باشد يا اين مي) فارسي(ها در زبان اول  سن اكتساب آن

براي را ) 2پيوست ( 24كلمه اماليي زبان انگليسي تعدادي شبه - اساس قواعد واجي سپس بر. دارند
اساس  كه بر استاي  كلمه، كلمه منظور از شبه. كرديماستفاده در آزمون تصميم واژگاني ايجاد 

در آن زبان وجود اي  اما در واقع چنين كلمه ،قوانين آوايي و واجي يك زبان مورد قبول است
  .ندارد

 DMDXافزار  از نرم ،ها را در هزارم ثانيه ثبت كنيم كه بتوانيم پاسخ آزمودني براي اين
شناسان و  وسط روانكه ت استافزارهايي  ترين نرم افزار يكي از رايج اين نرم. استفاده كرديم

نوع آزموني . شود ها استفاده مي محرك و ثبت زمان پاسخ آن ةشناسان زبان براي ارائ عصب
كه كلمه   به اين صورت. تصميم واژگاني بود ،محرك طراحي شد ةافزار براي ارائ كه در اين نرم

كنندگان در اين  تآمد و شرك مي كامپيوتر به نمايش در ةثانيه روي صفح 1,5كلمه براي  و يا شبه
. كلمه يا يك شبه استيك كلمه  ،ستانمايش  ةگرفتند كه آنچه روي صفح زمان بايد تصميم مي

ها  به اين صورت كه به آن كرديم؛ يكليد كامپيوتر ثبت م از طريق صفحهرا ها  پاسخ آزمودني
 shift كليد است،بينند كلمه  نمايش مي ةها آنچه در صفح كه اگر به نظر آن داديم ميآموزش 
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كلمات به  ترتيب تمام كلمات و شبه. چپ را فشار دهند  shiftكليد استكلمه  راست و اگر شبه
  . گرفت تا تأثيري بر نتايج تحقيق نداشته باشد صورت تصادفي در آزمون قرار مي

  
  ها تجزيه و تحليل داده. 4

ساب در زبان دوم استفاده اساس سن اكت متفاوت بر ةكه در اين پژوهش از سه دسته كلم براي اين
اند، آزمون آماري كه براي تجزيه و تحليل  دسته پاسخ داده سهها به هر  شده است و آزمودني

و  25شونده هاي تكرار آزمون تحليل واريانس اندازه گيرد،ها بايد مورد استفاده قرار  پاسخ
 . است SPSSافزار  نرم يرد،افزاري كه براي تحليل آماري مورد استفاده قرار گ نرم

ميانگين . ميانگين هر سه گروه از كلمات با هم متفاوت هستند 1هاي جدول  اساس يافته بر
ميانگين  ،هزارم ثانيه 891 ،اند گرفته شده واژگاني كه هم در فارسي و هم در انگليسي زود فرا
ه و ميانگين هزارم ثاني 1098 ،اند گرفته شده واژگاني كه هم در فارسي و هم در انگليسي دير فرا

  .استهزارم ثانيه  1004 ،اند گرفته شده زود فرا ،ولي در انگليسي ،لغاتي كه در فارسي دير
  

  لغات ةاز مجموع يك ميانگين زمان واكنش به هر 1جدول 
  

  گروه لغات
ميانگين در 

  هزارم ثانيه
  انحراف معيار

 39/1880 891  اند گرفته شده هم در فارسي و هم در انگليسي زود فرا .1

 85/2701 1098  اند گرفته شده هم در فارسي و هم در انگليسي دير فرا .2

 55/2103 1004  اند گرفته شده ولي در انگليسي زود فرا ،در فارسي دير .3

 

سؤالي كه در اينجا مطرح است اين است كه ببينيم آيا اين سه گروه از لغات تفاوت 
مشاهده شد با استفاده از  05/0در سطح سپس اگر تفاوت معناداري  ؛معناداري با هم دارند

. يك از اين سه گروه با هم تفاوت معناداري دارند كدام مشخص كنيم دقيقاٌ Bonferroniآزمون 
اين است كه زمان پاسخ به هر سه گروه از  ةدهند نشان 2نتايج تحليل واريانس در جدول 

  .با هم متفاوتند) >05/0p(لغات در سطح معناداري 
  

 
25

 Repeated measures ANOVA 



...ترتيب اكتساب/بررسي تأثيرات سن و همكاران                                                        محمد مومنيان 
 

 238

  شونده براي سن اكتساب تايج آزمون تحليل واريانس تكرارن 2جدول 
 

 F  ارزش  تأثير

آزادي  ةدرج

  فرضيه

آزادي  ةدرج

  خطا
  معناداري

Pillai's Trace  58/0  01/30  00/2  00/43  000/0  

Wilks' Lambda  41/0  01/30  00/2  00/43  000/0  

Hotelling's 

Trace  39/1  01/30  00/2  00/43  000/0  

Roy's Largest 

Root  39/1  01/30  00/2  00/43  000/0  

 

 

نيز حاكي از آن است كه ميانگين هر سه گروه به  3در جدول   Bonferroniنتايج آزمون
در اين مطالعه، ميانگين زمان پاسخ به . با هم متفاوت هستند) >05/0p(صورت معناداري 

طور معناداري  به ،)3روه گ(ولي در انگليسي زود  ،اند گرفته شده واژگاني كه در فارسي دير فرا
اند  گرفته شده از ميانگين زمان پاسخ واژگاني كه هم در انگليسي و هم در فارسي دير فرا

توان نتيجه گرفت كه پردازش واژگان در زبان دوم از  بنابراين، مي. باشد كمتر مي) 2گروه (
ه به سن اكتساب طور كامل وابست كند و به سن اكتساب واژگان در همان زبان دوم پيروي مي

زيرا اگر پردازش واژگان زبان دوم از سن اكتساب  ؛معادل همان كلمات در زبان اول نيست
در ميانگين زمان پاسخ اين دو گروه از  بايست مين رد،ك ميهمان واژگان در زبان اول پيروي 
و  1ژگاني هاي وا كه ميانگين گروه اما با توجه به اين. داشت ميواژگان تفاوت معناداري وجود 

ه گونه نتيجه گرفت كه ب  توان اين مي ،نيز با هم تفاوت معناداري دارند 1 ةدر جدول شمار 3
حاضر همگي به لحاظ مهارت زباني انگليسي در سطح بسيار  ةهاي مطالع كه آزمودني دليل اين

پيرو حدي  اند از سيستم زبان اول مستقل شوند و تا طور كامل نتوانسته به ،ندا همبتدي بود
ولي در عين حال در حال ايجاد سيستم زبان  ؛باشند تأثيرات سن اكتساب زبان اول نيز مي

  . باشند دوم و تأثيرات سن اكتساب در زبان دوم مي
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  هاي لغات هاي معنادار بين گروه نتايج آزمون بنفروني براي تعيين تفاوت   3 جدول
  

  اداريمعن  انحراف معيار  تفاوت ميانگين  هاي لغات گروه

1                                      2 
3  

- 44/2070  

- 66/1132  

16/301  
86/185  

000/0  
000/0  

2         
3  

44/2070  

78/937  

16/301  
54/287  

000/0  
000/0  

3  
2  

66/1132  

- 78/937  

86/185  
24/287  

000/0  
000/0  

  
  گيري بحث و نتيجه. 5

 ;Vide. De bot, 1992; Costa & et al., 1998)ندكن ها فرض مي كه بيشتر تئوري طور همان

Hell & De Groot, 1998; Kroll & Stewart, 1994) ،ي معنايي ياگر زبان اول و دوم در بازنما
در زبان  همشترك باشند، پس لغات زبان دوم بايد از خصوصيات سن اكتساب كلمات مربوط

جديد در زبان دوم شامل ايجاد يك  ةبه عبارت ديگر، اگر اكتساب يك واژ. اول پيروي كنند
باشد، پس تصميم ) مربوط به زبان اول(ي معنايي قديمي يارتباط بين شكل لغت جديد و بازنما

لغات زبان دوم تحت تأثير سن اكتساب لغات در دوران كودكي كه در سيستم  بارة واژگاني در
كه سرعت پردازش لغات  نتايج تحقيق حاضر نشان داداما . گيرد معنايي ساكن است قرار مي

كند و تأثير زيادي از  در زبان دوم از الگوي سن اكتساب اين لغات در زبان دوم پيروي مي
 26ميانگين زمان واكنش. پذيرد ميعنوان زبان اول ن سن اكتساب همان لغات در فارسي به

ر زبان ها د نظر از سن اكتساب آن رفصياد گرفته شده بودند،  ترلغاتي كه در انگليسي زود
اين حقيقت . كمتر بود ،ياد گرفته شده بودند ترفارسي، به صورت معناداري از لغاتي كه دير

كه سن اكتساب زبان اول تأثير بسزايي بر زمان پاسخ تصميم واژگاني نداشت حاكي از آن 
باشد و  مي 27، بلكه يا واژگانييستتأثير سن اكتساب در سيستم معنايي نهفته ن أاست كه منش

گونه نتيجه   توان اين بنابراين مي. شود ي لغوي مربوط مييه روابط بين معني و بازنمايا ب
هاي زباني را كه نيازمند دسترسي به معنا  گرفت كه اگرچه سن اكتساب ممكن است فعاليت

اين تأثيرات در خود  أاما منش، )Vide. Brysbaert & et al., 2000(تحت تأثير قرار دهد  هستند
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  . اي معنايي قرار ندارده ييبازنما
يكي از اين . استرويكردهاي نظري سازگار حاضر با بسياري از  ةنتايج حاصل از مطالع

 استهاي اماليي يا واجي  ييرويكردها اين است كه سن اكتساب خصوصيتي از خود بازنما
)Brown & Watson, 1987; Gerhard & Barry, 1998; Morrison & Ellis, 1995 .( اگر

  ;(,.De bot, 1992; Costa & et al)هاي واجي و اماليي براي هر دو زبان جدا باشند ييمابازن

Hell & de Groot, 1998 & 1999; Kroll & Stewart, 1994) ي لغاتي كه يپس كيفيت بازنما
 ؛اند متفاوت باشد گرفته شده فرا تري لغاتي كه ديريتواند با بازنما اند مي گرفته شده فرا ترزود
. شود اند مي گرفته شده تر واژگاني كه در هر دو زبان زود فرا كه باعث پردازش سريع طوري به

) در زبان اول(كه كلمات بيشتري  پيشنهاد دادند همچنان) 1987(براي مثال، براون و واتسون 
) يا حروف(و واج  به هجا 28كامل اٌهاي واژگاني از حالتي نسبت ييشود بازنما گرفته مي فرا

 ترلغاتي كه دير ةها اعتقاد داشتند دليل دسترسي و پردازش كند و آهست آن. شوند ميتبديل 
اند و اين باعث  تكه ذخيره شده اين است كه اين واژگان به صورت تكه ،اند گرفته شده فرا
  . زمان بيشتري نياز داشته باشدبه ها  شود تا پردازش آن مي

دهاي فردي قرار گرفته باشد و اگر كه تأثير سن اكتساب در سطح بازنمو در صورتي
، )Kroll & Stewart, 1994(شود  فرض مي 29شده مراتبي اصالح سلسله مدلطور كه در  همان

گانه ذخيره شده باشند، پس بايد دو  هاي واژگاني جدا واژگان مختلف يك دوزبانه در سيستم
. سيستم واژگاني ر،ديگ يكي براي هر زبان و: تأثير سن اكتساب جداگانه نيز داشته باشيم

اين نتايج همچنان با اين . استنتايج حاصل از اين تحقيق با اين رويكرد و توضيح سازگار 
اماليي، (هاي مختلف لغات  ييتأثيرات سن اكتساب در ارتباطات بين بازنما أرويكرد كه منش
مطابق  شوند هاي اول و دوم ايجاد مي قرار دارد كه در طول اكتساب زبان) واجي و معنايي

  Ellis & Lambon Ralph, 2000; Monaghan & Ellis, 2002).( است
قوت  ط، در روند يادگيري زبان دوم روابطي با نقا)1994(اساس مدل كرول و استوارت  بر

لغات زبان اول و همچنين لغات زبان دوم را  هشوند كه لغات زبان دوم را ب مختلف ايجاد مي
ابراين، اكتساب لغات زبان دوم شامل يك روند جديدي از بن. كنند معانيشان متصل مي هب

باشد تا بتواند از اين طريق روابط جديدي  ها مي ييايجاد روابط تقويتي و تضعيفي بين بازنما
كلماتي كه در زبان دوم زودتر ياد . هاي اماليي، واجي و معنايي ايجاد كند ييرا بين بازنما
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كنند تا روابط بين  ول، از اين فرصت استفاده مياكتساب زبان ا مانند ،شوند گرفته مي
شوند  گرفته مي فرا تركلماتي كه در زبان دوم دير. ها را به نفع خودشان تغيير دهند ييبازنما

شوند، اما براي  وجود آورند و گاهي تاحدي موفق ميه كنند تا روابط جديدي را ب تالش مي
رند و از يگ اند مورد استفاده قرار مي گرفته شدهفرا تركه هنوز كلماتي كه در زبان دوم زود اين

شوند، سازمان شبكه هميشه به نفع واژگاني كه در روند يادگيري زبان  اين طريق تقويت مي
بنابراين، واژگان زبان دوم مثل واژگان زبان اول از . اند خواهد بود گرفته شده فرا تردوم زود

ت توسط ترتيب اكتساب لغات در زبان دوم تأثيرات سن اكتساب برخوردارند و اين تأثيرا
  . ها در زبان اول هاي آن شود تا ترتيب اكتساب معادل تعيين مي

كند اين پيشنهاد است كه تأثيرات سن اكتساب در  ها پشتيباني نمي آنچه نتايج حاضر از آن
گونه   اين تئوري اين زيرا ؛)Brysbaert & et al., 2000(هاي معنايي قرار دارد  ييبازنما
هاي همان لغات در زبان اول  كند كه واژگان زبان دوم فقط از سن اكتساب معادل بيني مي پيش

رسد پردازش واژگان در  به نظر مي. كه در اين مطالعه اثبات نشداي  بيني پيش ؛كنند پيروي مي
. كند اين پژوهش از سن اكتساب لغات هم در زبان اول و هم در زبان دوم پيروي مي

هاي اين مطالعه همگي به لحاظ مهارت زباني در سطح مبتدي قرار داشتند و اين  آزمودني
آموزان در انگليسي  چه سطح مهارت زبان اما هر. تواند دليلي براي اين يافته باشد مي

هاي معنايي زبان  ييوابستگي واژگان زبان دوم به سيستم زبان و بازنما ،شود تر مي پيشرفته
  . شود اول كمتر مي

اي از زبان است  جنبه استدالل كردند، سيستم واژگاني) 1997(طور كه ديويس و كلي  نهما
بايد گفت آنچه مسئول تأثير سن . قرار بگيرد »بحراني ةدور«كه ممكن است كمتر تحت تأثير 

. شوند گرفته مي كه در آن لغات فرا 30نه سن تقويمي ،اكتساب است ترتيب يادگيري لغات است
ها بايد سن و ترتيب اكتساب را  ي واژگان دوزبانهينظريات بازنمادر كه  ينآنچه روشن است ا

اي را در سرعت پردازش لغات در  عنوان يك ويژگي مهم لغات قلمداد كنند كه نقش عمده هب
هاي پژوهش حاضر بررسي تأثير سن اكتساب  آوري از نو. كند زبان اول و دوم ايفا مي
به . ز به اين شيوه مورد بررسي قرار نگرفته استكه هنو استواژگان در زبان خارجي 

هاي خارجي تنها  شناسي و آموزش زبان هاي زبان عبارت ديگر، سن اكتساب در پژوهش
 -مورد مطالعه قرار گرفته است و به هيچ عنوان با رويكرد اين مطالعه »سن بحراني«عنوان  به
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از ديگر . سي قرار نگرفته استمورد برر -اساس ترتيب يادگيري واژگان بوده كه بيشتر بر
  . استبراي ثبت زمان پاسخگويي  DMDXافزار  هاي اين مطالعه استفاده از نرم نوآوري

كنندگان در اين مطالعه همگي پسر  شركت. هايي نيز برخوردار بود اين مطالعه از محدوديت
ها از  ند تا يافتهمطالعات آتي بايد از هر دو جنسيت استفاده كنپژوهشگران در  كه ؛ چنانبودند
كنندگان به لحاظ مهارت زبان دوم در  همچنين شركت. پذيري بيشتري برخوردار باشد تعميم

هايي با مهارت زباني پيشرفته نيز استفاده شود  تا از آزمودني استسطح مبتدي بودند و بهتر 
ن تحقيق محدوديت ديگر اي. اي بين اين دو گروه در پردازش واژگان صورت پذيرد تا مقايسه

هايي كه  سفانه بسامد كلمات تنها از طريق پيكرهأمت. بودمربوط به بسامد كلمات مورد استفاده 
نتايج مطالعات پيش رو با مرتفع . قرار گرفتمورد دسترسي  ،توسط خود محققان ايجاد شده

  .پذيري بيشتري برخوردار باشد تواند از تعميم ها مي كردن اين محدوديت
  

  ها نوشت پي. 6
1. age of acquisition (AoA) 

2. frequency 

3. picture naming 

4. word reading 

5. lexical decision 

6. AoA effects 

7. Kanji characters 

8. critical period 

9. representation 

10. phonological completeness hypothesis 

11. connectionist networks 

12. strength 

13. semantic hypothesis 

14. order of acquisition 

15. semantic memory 

16. mapping hypothesis 

17. distributed 

18. input 

19. output 

20. proficiency 

21. corpus  

22. Snodgrass & Vanderwart Naming Battery 
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23. task 

24. pseudo words  

25. repeated measures ANOVA 

26. reaction time 

27. lexical 

28. wholistic 

29. revised hierarchical model 

30. chronological age 
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  1پيوست 
  :اند گرفته شده فرا ترر انگليسي زودكلماتي كه هم در فارسي و هم د

 

كلمه ةشمار اكتساب كلمات در فارسي /سن كلمه   

 2.33 (Ball) توپ   1

 3.87 (Bird) پرنده  2

 3.12 (Car) ماشين 3

 2.93 (Cat) گربه 4

 3.33 (Chair) صندلي 5

 3.56 (Dog) سگ 6

 2.82 (Door) در 7

 2.78 (Ear) گوش 8

چشم)  9 Eye) 2.85 

 3.38 (Fish) ماهي 10

 2.89 (Glass) ليوان 11

 3.76 (Cap) كاله 12

 3.32 (Comb) شانه 13

قاشق)  14 Spoon) 3. 

 3.48 (Cake) كيك 15
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  :اند گرفته شده فرا تركلماتي كه هم در فارسي و هم در انگليسي دير
كلمه ةشمار اكتساب كلمات در فارسي /سن كلمه   

 5.67 (Boat) قايق 16

چكمه)  17 Boot) 5.07 

 4.73 (Elephant) فيل 18

 4.23 (Glasses) عينك 19

 4.72 (Kettle) كتري 20

 5.11 (Monkey) ميمون 21

 6.20 (Mushroom) قارچ 22

تابه ماهي 23  (Pan) 5.45 

 4.39 (Bottle) بطري 24

 5.06 (Hammer) چكش 25

 5.26 (Iron) اتو 26

 6.78 (Pot) كاسه 27

 5.58 (Envelope) پاكت 28

 5.78 (Heart) قلب 29

 6.14 (Snail) حلزون 30

 

 :اند گرفته شده فرا ترو در انگليسي زود تركلماتي كه در فارسي دير
كلمه ةشمار اكتساب كلمات در فارسي /سن كلمه   

 5.01 (Basket) سبد 31

 4.96 (Bell) زنگ 32

 4.68 (Box) جعبه 33

 4.64 (Bus) اتوبوس 34

نجانف 35  (Cup) 4.31 

 4.81 (Watch) ساعت 36

 5.34 (Camel) شتر 37

 4.80 (Lion) شير 38

 4.31 (Onion) پياز 39

 4.51 (Peach) هلو 40

زميني سيب 41  (Potato) 4.49 

 5.55 (Wheel) چرخ 42

 4.26 (Ship) كشتي 43

 4.25 (Window) پنجره 44

 4.21 (Bicycle) دوچرخه 45
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  كلمات ت شبهليس: 2پيوست 
Kabe, Shum, Glag, Sley, Clett, Yos, Lelt, Gug, Lat, Fonn, Elbm, Narf, Phrup, Doz, 

Clim, Trebe, Frub, Sprure, Smep, Sav, Flane, Delk, Poy, Chuth, Rurb, Slont, Trewt, 

Flane, Ghotch, Thwez, Dwis, Thache, Swoarse, Keek, Thweathe, Phrague, Screrk, 

Glugue, Zape, Thrisque, Gwu, Knoque, Threne, Degg, Rop, Scrosque, Prewk, Crolt.  

 

 

 

 

 
 

 


