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  چكيده
ويژه در زمينة  منظور فهم ارتباط دو زبان در ذهن، به شناسي زبان، به طي دو دهة اخير در مطالعات روان

ه يك از دو زبان و همچنين سرعت بازيافت لغت، به افراد دوزبانه توجه زيادي معطوف شد سازي هر فعال
ترين داليل در اين بين، متفاوت بودن ساختارهاي پردازش زباني و همچنين سرعت بازيافت  يكي از مهم. است

در اين پژوهش سرعت . كنند در مقايسه با افرادي است كه تنها به يك زبان تكلم مي 1زبانه لغت در افراد دو
طور بين زبان  و همين) فارسي و انگليسي(پردازش و بازيافت اسم و فعل در هر يك از دو زبان اول و دوم 

اطبائي و با اول و دوم، با مشاركت چهل و دو دانشجوي كارشناسي زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه عالمه طب
زباني،  براساس نتايج اين پژوهش، در حالت بين. مورد بررسي قرار گرفت ناميدنِ تصويراستفاده از آزمون 

 در فعل بازيافت و پردازش سرعت سرعت پردازش و بازيافت فعل در زبان انگليسي به نحو معناداري بيش از
فارسي نيز به  زبان در اسم بازيافت و دازشپر زباني، سرعت همچنين در حالت درون. باشد فارسي مي زبان

در مرحلة بعد، نتايج با در . فارسي است زبان در فعل بازيافت و پردازش نحو معناداري بيش از سرعت
هاي  با توجه به اهداف اين پژوهش در بررسي تفاوت. نظرگيري متغير جنسيت مورد تحليل قرار گرفت

 و پردازش انگليسي، در مورد سرعت - ان و زنان دوزبانة فارسيشناختي در سرعت ناميدن تصوير ميان مرد
  . تر است توان نتيجه گرفت كه عملكردهاي شناختي در زنان قوي بازيافت لغت در زبان اول و دوم، مي

  
  . بازيافت لغت، پردازش زباني، آزمون ناميدن تصوير، افراد دوزبانه، متغير جنسيت: واژگان كليدي

 
1 (Secondary  Bilingual) دي اطالق مي -  نه به افرا تيجه آموزش مي در اين پژوهش دوزبا .باشد شود كه مهارتشان در زبان دوم در ن  
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  مقدمه. 1
شناسي زبان، در گذشته بيشتر بر نحوة پردازش فرايندهاي زباني در افرادي  مطالعات روان

منظور فهم ارتباط دو  پرداخت؛ اما طي دو دهة اخير، به كنند، مي كه تنها به يك زبان تكلم مي
  . زبان در ذهن، به افراد دوزبانه توجه زيادي معطوف شده است

سازي مستقل و يا غير مستقل هريك از  زبانه، فعالاز موضوعات مطرح دربارة افراد دو
يك از دو  سازي هر باشد؛ چرا كه اگر افراد دوزبانه قادر بودند فعال دو زبان از زبان ديگر مي

زبان را مستقل از زبان ديگر انجام دهند، درآن صورت تمام ساختارهاي پردازش زباني و 
گونه  كه اين حالي شد، در زبانه مي افراد تكهمچنين سرعت بازيافت لغت در اين افراد مشابه 

  ). Kroll & et al., 2012: 2(نيست 
، زماني كه فرد )Kroll & et al., 2008; 2012(شده در افراد دوزبانه  طبق مطالعات انجام

اين فعال بودن همزمان هر دو . باشد كند، زبان ديگر نيز فعال مي يك از دو زبان تكلم مي به هر
چند كه عوامل  شود؛ هر لحظه باعث ايجاد رقابتي براي توليد، بين دو زبان ميزبان در هر 
  . سازد به انتخاب خود به زبان دلخواه تكلم كند ، فرد دوزبانه را قادر مي2كنترل شناختي

، هم براي 3فعال بودن همزمان هر دو زبان تبعاتي نيز در نوع پردازش فرايندهاي زباني
ش زباني در زبان دوم و هم براي افرادي در سطوح مقدماتي افرادي با سطح باالي دان

  ).  (Hoshino & Kroll, 2008: 88فراگيري زبان دوم به دنبال دارد
شده، يكي از خصوصيات پردازش فرايندهاي زباني در افراد  با توجه به مطالعات انجام

باشد كه تنها به  در زبان اول به نسبت افرادي مي 4تر بودن سرعت بازيافت لغت  دوزبانه، پايين
؛ هرچند اگر لغات موجود در زبان )et al., 2008: 112 Gollan &(كنند  يك زبان تكلم مي

اول و دوم ريشة مشتركي داشته باشند، سرعت پردازش و بازيافت لغت به نحو معناداري در 
، در 5ادغام پردازش صورت و معناي لغتيابد كه البته علت اين امر،  هر دو زبان افزايش مي
  ). (Dijkstra & et al, 1998باشد  ذهن افراد دو زبانه مي

شده در بررسي سرعت پردازش فرايندهاي زباني در  با در نظر گرفتن مطالعات انجام
  : افراد دوزبانه، در اين پژوهش در صدد پاسخگويي به اين سؤاالت هستيم

 بازيافت اسم و فعل در زبان اول و دوم وجود دارد؟  چه تفاوتي در سرعت پردازش و .1

 
2 Cognitive contro l  3 Language Processing 4 Lexical Retrival  5 Lexical Form and Meaning  
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شده  متغير جنسيت چه تأثيري در تفاوت سرعت پردازش و بازيافت اسم و فعل در موارد ذكر .2
 دارد؟ 

  : هاي زير مطرح است در راستاي پاسخگويي به اين سؤاالت، فرضيه
ر از سرعت در هريك از دو زبان اول و دوم، سرعت پردازش و بازيافت فعل كمت .1

همچنين، سرعت پردازش و بازيافت اسم و فعل در زبان . باشد پردازش و بازيافت اسم مي
 . اول كمتر از زبان دوم است

متغير جنسيت تأثير معناداري در تفاوت سرعت پردازش و بازيافت اسم و فعل در  .2
  . هريك از دو زبان اول و دوم و بين زبان اول و دوم دارد

هاي پردازش لغت در  ، به فهم تفاوت6آزمون ناميدن تصويرنتايج اين تحقيق با استفاده از 
همچنين با در نظر گرفتن متغير جنسيت، به . افراد دوزبانه تا حد زيادي كمك خواهد كرد

  . هاي سرعت پردازش بين زنان و مردان پاسخ خواهيم داد ابهامات مطرح در تفاوت
  

  پيشينة تحقيق. 2
مؤثر در ناميدن سريع تصوير، اتفاق نظر  7شناختي - هاي عصبي ه دربارة نوع پردازشاگرچ

، اين پردازشگرهاي )2013(شده توسط دكر و همكاران  طبق مطالعات انجام وجود ندارد، اما 
   :بندي كرد توان طبق موارد زير تقسيم شناختي را مي

 ؛ 8گذاري ادراكي تحليل و كد .1

 ؛ 9تشخيص شيء .2

 ؛ 10معنايي برقراري .3

  . 11پاسخ كالمي .4
لحاظ ادراكي،  باشد كه به مي12گذاري بصري بندي، اولين مرحله شامل كد طبق اين تقسيم

اين مرحله همچنين شامل تحليل . گيرد مي بر شده را نيز در داده  تحليل سريع تصوير نمايش 
داده  ايش نهايت، منجر به تشخيص شيء نم باشد كه در شده در تصوير مي جزئيات مشاهده

  . شود شده در تصوير مي 
شده  ، شامل برقراري سريع ارتباط بين جزئيات مشاهده)تشخيص شيء(دومين مرحله 

مدت در نتيجة مشاهدة قبلي همان  شده در حافظة بلند در تصوير و مشخصات مشابه ذخيره
 

6 Picture Naming Task 7 Neuro-cognitive Processes 8
 Perceptual Analy sis/Encoding   9 Object Recognition  10

 Semantic Labeling  11
 Verbal Response  12 Visual Encoding  
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  . باشد شيء مي
تباط با شيء تشخيص داده ، شامل بازيافت روابط معنايي در ار)برقراري معنايي(مرحلة سوم 

  . شود اين بازيافت معنايي در مرحلة چهارم منجر به پاسخ كالمي و ناميدن تصوير مي. باشد شده مي
هاي فردي در سنين كودكي در ناميدن  تفاوت) 2003(طبق نظريات ماچي و همكاران 

ايش اما با افز. باشد مي 15و ادراكي 14، توجهي13سريع تصوير مرتبط با خصوصيات بصري
. كنندة كمتري در سرعت ناميدن تصوير خواهند داشت سن، اين خصوصيات تأثير تعيين

و افزايش  16شده در حافظه نتيجه، در سنين بزرگسالي توانايي بازيافت مشخصات ذخيره در
هاي  همچنين فرايند. هاي زباني، بيشترين تأثير را در سرعت ناميدن تصوير دارند توانايي

  . هاي فردي سرعت ناميدن تصوير در سنين مختلف مؤثر است وتشناختي نيز در تفا
طور معمول تصويرهاي نمايش داده  هاي فرهنگي، اگرچه به دربارة تأثير دانش و آگاهي

بااليي دارند، اما در سنين  17لحاظ مفهومي ميزان آشنايي شده در آزمون ناميدن تصوير، به
هاي فردي در  ترين دليل در اين ميان، تفاوت  مهم. تري دارد كننده كودكي اين متغير تأثير تعيين

  . ادراك مفهومِ نمايش داده شده در تصوير است
، توانايي بازيافت مشخصات )2013(شده توسط دكر و همكاران  طبق مطالعات انجام

اي هم در كودكي و هم  كننده ي مستقل از سن است و عامل تعيينشده در حافظه، عامل ذخيره
  . باشد در بزرگسالي مي

، سرعت پردازش 18هاي آوايي مهارت) 2005(در مطالعة ديگري، نارهي و همكاران 
ترين عوامل  را مؤثر 20هاي بياني طور توانايي و همين 19هاي حركتي فرايندهاي زباني، مهارت

ن كردند، اگرچه ارزيابي ميزان تأثير عوامل شناختي همچنان در سرعت ناميدن تصوير بيا
  . باشد مورد بررسي مي
هاي پردازش فرايندهاي زباني، با در نظر گرفتن متغير جنسيت، اتفاق نظر وجود  دربارة تفاوت

هايي مبني بر تفاوت در عملكردهاي شناختي  ندارد؛ اگرچه در پيشينة مطالعات اين مقوله، گزارش
  . ه استارائه شد

، مردان در مقايسه با زنان سرعت باالتري در آزمون )1999(شده توسط لوز  بنا بر تحقيق انجام
تر  تر بودن سرعت ناميدن تصوير در زنان به وسيع  در اين مطالعه، علت كند. ناميدن تصوير داشتند

زايش بودن ذخيرة زباني لغت در مورد اشياي بيجان نسبت داده شد كه اين خود باعث اف
 

13 Visual  14
 Attentional  15 Perceptual 16 Memory  Retrieval 17 Concept Familiarity  18
Phonological  Ski lls  19

 Motor Skil ls  20
 Verbal Fluency  
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  . هاي آوايي است ويژه، در بازيافت ويژگي نيازهاي شناختي در پردازش لغت و به پيش
تر  ، مطالعة مشابهي انجام داد كه بر طبق آن وسيع)2004(اما پنج سال بعد همين محقق 

در عين حال . بودن ذخيرة زباني لغت در مورد اشياي بيجان به مردان نسبت داده شد
ها و  تري در مورد لغات مربوط به انسان نان ذخيرة زباني لغت وسيعبراساس اين مطالعه، ز
تر بودن سرعت ناميدن تصوير در زنان نسبت به مردان در مطالعة   حيوانات داشتند و پايين

قبلي، به سطوح باالتري از پردازش لغت همچون ارتباط معنايي و تشخيص شيء نسبت داده 
غت در كودكان، دايرة واژگان كودكان پسر بيشتر از گفتني است دربارة ذخيرة زباني ل. شد

  ). 1391ميردهقان و همكار، (باشد  كودكان دختر مي
هاي وابسته به پردازش  كرة راست و چپ مغز، ويژگي با توجه به تفاوت عملكرد نيم

اي در تفاوت سرعت پردازش  كننده كرة مغز، عامل تعيين يك از دو نيم فرايندهاي زباني در هر
هرچند كه وجود برتري  ؛)Sommer & et al., 2004(ازيافت لغت بين زنان و مردان دارد و ب

توسط  -كرة مغز در پردازش زبان فعال هستند كه هر دو نيم زماني -در عملكردهاي شناختي
  . به اثبات رسيده است) 2009(گارن و همكاران 

ساختارهاي پردازش زباني بين زنان شده روي تفاوت  اگرچه طي سه دهة اخير، مطالعات انجام
كرة مغز در اين ارتباط اتفاق آرا وجود  و مردان نتايج مبهم و متناقضي دارند، در نحوة عملكرد دو نيم

باشد، اما  هاي پردازش زبان در زنان فعال مي كرة مغز در برخي جنبه بر اين اساس، هر دو نيم. دارد
  .(Garn & et al., 2009: 610) باشد پ مغز ميكرة چ در مورد مردان تنها محدود به نيم

هاي سرعت ناميدن تصوير بين زنان و مردان، مطالعات اندكي انجام شده  دربارة تفاوت
اي تطبيقي بين سرعت ناميدن اسم و فعل در زبان اول و دوم نپرداخته  يك به مقايسه كه هيچ
زنان و مردان در پردازش  كه اين مقايسة تطبيقي به شناخت تفاوت عملكرد درحالي. است

  . كند لغت، تا حد زيادي كمك مي
  

  روش تحقيق . 3
چهل و دو نفر از دانشجويان دورة كارشناسي زبان و ادبيات انگيسي دانشگاه عالمه 

زبان  همة اين دانشجويان، فارسي. در اين مطالعه شركت كردند) زن 24مرد و  18(طباطبايي 
هاي آموزشگاهي آموزش زبان  دليل شركت در دوره ها در زبان انگليسي به بوده و تسلط آن
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يك ضعف بينايي نداشتند و محدودة  دست بوده، هيچ ها راست همة آن 21.بود انگليسي مي
  . بود سال مي 30تا  20شان نيز بين  سني

جوياني ارزشيابي نموديم و تنها دانش 22در اولين مرحله، دانشجويان را با آزمون تعيين سطح
تر از متوسط و پيشرفته بود، براي شركت در اين مطالعه  ها باال را كه سطح دانش زبان دوم آن

  . دعوت كرديم
گفتني است، از آنجا كه نوع پردازش زباني افراد داراي سطح دانش مقدماتي در زبان 

 & Chen)دوم، متفاوت با افراد داراي سطوح پيشرفته و نسبتاٌ پيشرفته در زبان دوم است

Leung, 1989)  براين مبنا، دانشجويان با سطح دانش مقدماتي در زبان دوم را از مطالعه ،
  . حذف كرديم

اين آزمون اهميت . در مرحلة دوم، دانشجويان در آزمون ناميدن تصوير شركت كردند
هاي شناختي پردازش لغت دارد و  شناسي زبان و همچنين در مدل اي در مطالعات روان ويژه
در مورد افراد دوزبانه  ،ويژه توان سرعت پردازش و بازيافت لغت را به طريق آن مي از

  . (Bates & et al., 2003, 5; Szekely & et al., 2003: 621)بررسي كرد 
در اين آزمون نيز كه آن را به صورت انفرادي و در اتاقي كامالٌ ساكت برگزار كرديم، از 

ايش داده شده روي نمايشگر رايانه را با صداي بلند و با دانشجويان خواستيم تا تصاوير نم
سرعت، نام ببرند و ما تصاوير منتخب در آزمون ناميدن تصوير را با خطوط سياه روي 

اين تصاوير بيانگر خصوصيات اسمي با نشان دادن يك شيء . داديم زمينة سفيد نمايش مي پس
دند و ما حين انجام آزمون، صداي و خصوصيات فعلي با انتقال مفهومي نوعي فعاليت بو

  . كرديم در ناميدن تصوير را در هزارم ثانيه ثبت مي 23شدگي دانشجويان و همچنين تأخير
تصوير را  24كل،   شد كه در تقسيم مي ناميدن فعلو  ناميدن اسماين آزمون به دو قسمت 

لحاظ   در ادامه، به. تصوير را براي ناميدن فعل در نظر گرفته بوديم 24براي ناميدن اسم و 
يك از اين دو مجموعة تصاوير منتخب در گروه اسمي و فعلي  شناسي، هر خصوصيات زبان

  . يمتصوير در دو دستة موازي انگليسي و فارسي، تقسيم نمود 12را به 
 12تصوير ناميدن اسم در انگليسي و  12ترتيب، به  در زمان انجام آزمون، هر دانشجو به

 12تصوير ناميدن اسم در فارسي و  12تصوير ناميدن فعل در انگليسي و در ادامه، به 
  . داد تصوير ناميدن فعل در فارسي پاسخ مي

 
21

 Secondary  Bilinguals   22 University  of Cambridge Local Examination Syndicate, 2001  23 Latency 
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سازي  ا را براي آشناتصوير مجز 5تصوير،  12يك از اين  گفتني است در ابتداي هر
  . داديم دانشجويان با نحوة برگزاري آزمون نمايش مي

لحاظ خصوصيات  از آنجا كه تصاوير منتخب در ناميدن اسم و فعل در زبان انگليسي و فارسي، به
اي تطبيقي در سرعت ناميدن تصوير در  باشند، اين امر امكان انجام مقايسه شناسي كامالٌ موازي مي زبان

  . كند زباني را با در نظر گرفتن تفاوت عملكرد زنان و مردان فراهم مي زباني و بين ونحالت در
  

  هاي پژوهش  يافته. 4
 18دانشجوي زن و  24فرضية اول اين پژوهش را با استفاده از آزمون ناميدن تصوير در 

ر گونه تفاوت در سرعت پردازش و بازيافت اسم و فعل د دانشجوي مرد، براي ارزيابي هر
زبان اول، اسم و فعل در زبان دوم، اسم در زبان اول و دوم و همچنين فعل در زبان اول و 

24دوم، با استفاده از آزمون 
T مورد بررسي قرار داديم .  

  
 زبان در دوم، اسم زبان در فعل و اول، اسم زبان در فعل و اسم بازيافت و پردازش سرعت 1جدول

  دوم و اول زبان در فعل همچنين و دوم و اول
  

 Mean N Std. Deviation 

Pair 1 
EOL 11296. 6810 42 1941. 40705 

POL 12095. 8476 42 3115. 50222 

Pair 2 
EAL 12129. 5143 42 2955. 94858 

PAL 13486. 6690 42 2455. 53434 

Pair 3 
EOL 11296. 6810 42 1941. 40705 

EAL 12129. 5143 42 2955. 94858 

Pair 4 
POL 12095. 8476 42 3115. 50222 

PAL 13486. 6690 42 2455. 53434 
 

EOL: شدگي ناميدن اسم به زبان انگليسي تأخير  

POL: شدگي ناميدن اسم به زبان فارسي تأخير  

  :EALشدگي ناميدن فعل به زبان انگليسي  تأخير
  :PALشدگي ناميدن فعل به زبان فارسي  تأخير
  
 

24 Paired-samples T-test 
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  : توان به اين نتايج اشاره كرد ، مي1با توجه به جدول شمارة 
سرعت پردازش و بازيافت اسم در زبان انگليسي بيش از سرعت پردازش و بازيافت  .1

 . اسم در زبان فارسي است

 بازيافت و پردازش سرعت سرعت پردازش و بازيافت فعل در زبان انگليسي بيش از .2
  . فارسي است زبان در فعل
سرعت پردازش و بازيافت اسم در زبان انگليسي بيش از سرعت پردازش و بازيافت  .3

 . فعل در زبان انگليسي است

 بازيافت و پردازش فارسي بيش از سرعت زبان در اسم بازيافت و پردازش سرعت .4
  . فارسي است زبان در فعل

جدول شمارة اما با توجه به سطوح معناداري تفاوت سرعت پردازش و بازيافت لغت در 
كه سرعت پردازش و بازيافت فعل در زبان انگليسي بيش » p= 0/025«: 2، تنها در دو سطح 2
 كه سرعت» p =0/007«: 4فارسي است و  زبان در فعل بازيافت و پردازش سرعت از

 زبان در فعل بازيافت و پردازش فارسي بيش از سرعت زبان در اسم بازيافت و پردازش
  . هستند 25دار لحاظ آماري، معني بهفارسي است، 

  
تعيين ميزان معناداري سرعت پردازش و بازيافت اسم و فعل در زبان اول، اسم و فعل در  2جدول

  زبان دوم، اسم در زبان اول و دوم و همچنين فعل در زبان اول و دوم
  

 

Paired Differences 

T df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation 

Pair 1 
EOL - 

POL 
-799. 16667 3272. 12853 -1. 583 41 121. 

Pair 2 
EAL - 

PAL 
-1357. 15476 3771. 57316 -2. 332 41 025. 

Pair 3 
EOL - 

EAL 
-832. 83333 3439. 71473 -1. 569 41 .124 

Pair 4 
POL - 

PAL 
-1390. 82143 3174. 80817 -2. 839 41 .007 

  
همچنين در بررسي فرضية دوم و براي تعيين ميزان تأثير متغير جنسيت در تفاوت 

 
25 Sign ificant  



 1393تابستان ، )18پياپي ( 2 ة، شمار5 ةدور                                                                       جستارهاي زباني

 

169 

 26يك طرفة منووا سرعت پردازش و بازيافت اسم و فعل در هريك از زبان اول و دوم، آزمون
  . را به كار برديم

  
از تعيين ميزان تأثير متغير جنسيت در تفاوت سرعت پردازش و بازيافت اسم و فعل در هريك  3جدول

  اول و دوم هاي زبان
  

 Gender Mean Std. Deviation N 

EOL 

female 11096. 7875 2137. 72930 24 

male 11563. 2056 1666. 03632 18 

Total 11296. 6810 1941. 40705 42 

EAL 

female 11721. 9958 2858. 55348 24 

male 12672. 8722 3077. 45479 18 

Total 12129. 5143 2955. 94858 42 

POL 

female 12010. 5083 3638. 10510 24 

male 12209. 6333 2340. 55147 18 

Total 12095. 8476 3115. 50222 42 

PAL 

female 12780. 2333 2187. 26623 24 

male 14428. 5833 2534. 85877 18 

Total 13486. 6690 2455. 53434 42 

  
  : ، در تمامي موارد زير3طبق اين تحليل در جدول 

 سرعت پردازش و بازيافت اسم در زبان انگليسي؛  .1

 سرعت پردازش و بازيافت اسم در زبان فارسي؛  .2

 سرعت پردازش و بازيافت فعل در زبان انگليسي؛  .3

  فارسي؛  زبان در فعل بازيافت و پردازش سرعت .4
تر يا به عبارت ديگر، سرعت پردازش و بازيافت   شدگي كوتاه زنان نسبت به مردان، تأخير

  . باالتري دارند
يك از  اما با توجه به سطوح معناداري تفاوت سرعت پردازش و بازيافت اسم و فعل در هر

ا ، اين تفاوت در سرعت پردازش، با توجه به متغير جنسيت، تنه4زبان اول و دوم طبق جدول 
  ). p= (0/029باشد  دار مي لحاظ آماري معنا در مورد ناميدن فعل به زبان فارسي به

  
 

26 One Way  MANOVA 
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تأثير متغير جنسيت در تفاوت سرعت پردازش و بازيافت اسم و فعل  معناداري تعيين ميزان 4جدول
  يك از زبان اول و دوم  در هر

  

Source Dependent Variable df Mean Square F Sig . 

Gender 

EOL 1 2237613. 969  .588 .448 

EAL 1 9299992. 186 1. 066 .308 

POL 1 407836. 446  .041 .840 

PAL 1 27946879. 431 5. 098 .029 

 

تر ميزان تفاوت سرعت پردازش و بازيافت اسم و فعل   در ادامه، براي بررسي دقيق
طور جداگانه در زنان و مردان، بين زبان اول و دوم و همچنين در هريك از زبان اول و  به

، به نتايج زير، هم در زنان و هم در مردان 5كار برديم و طبق جدول  را به  Tآزمون دوم، 
  : دست يافتيم

 بازيافت و پردازش سرعت بيش از انگليسي، زبان در اسم بازيافت و پردازش تسرع .1
 . انگليسي است زبان در فعل

 بازيافت و پردازش سرعت بيش از فارسي، زبان در اسم بازيافت و پردازش سرعت .2
  . فارسي است زبان در فعل
 بازيافت و پردازش سرعت بيش از انگليسي، زبان در اسم بازيافت و پردازش سرعت .3
  . فارسي است زبان در اسم
 بازيافت و پردازش سرعت بيش از انگليسي، زبان در فعل بازيافت و پردازش سرعت .4
  . فارسي است زبان در فعل
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طور جداگانه در زنان و مردان،  به ،تعيين ميزان تفاوت سرعت پردازش و بازيافت اسم و فعل 5جدول
  بين زبان اول و دوم و همچنين در هريك از زبان اول و دوم

 

Gender Mean N Std. Deviation 

female 

Pair 1 
EOL 11096. 7875 24 2137. 72930 

EAL 11721. 9958 24 2858. 55348 

Pair 2 
POL 12010. 5083 24 3638. 10510 

PAL 12780. 2333 24 2187. 26623 

Pair 3 
EOL 11096. 7875 24 2137. 72930 

POL 12010. 5083 24 3638. 10510 

Pair 4 
EAL 11721. 9958 24 2858. 55348 

PAL 12780. 2333 24 2187. 26623 

male 

Pair 1 
EOL 11563. 2056 18 1666. 03632 

EAL 12672. 8722 18 3077. 45479 

Pair 2 
POL 12209. 6333 18 2340. 55147 

PAL 14428. 5833 18 2534. 85877 

Pair 3 
EOL 11563. 2056 18 1666. 03632 

POL 12209. 6333 18 2340. 55147 

Pair 4 
EAL 12672. 8722 18 3077. 45479 

PAL 14428. 5833 18 2534. 85877 

  
 و پردازش كه سرعت 2فقط در سطح ، اين تفاوت 6لحاظ آماري طبق جدول  هرچند كه به

فارسي است،  زبان در فعل بازيافت و پردازش بيش از سرعت فارسي، زبان در اسم بازيافت
كه  4عملكرد مردان در سطح  و) p =(0/002باشد  دار مي آن هم فقط در مورد مردان، معني

 در فعل بازيافت و پردازش سرعت بيش از انگليسي، زبان در فعل بازيافت و پردازش سرعت
  ). p =(0/09كند  باشد، از سطح معناداري عبور مي فارسي مي زبان
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طور جداگانه در زنان  به ،تعيين ميزان معناداري تفاوت سرعت پردازش و بازيافت اسم و فعل 6جدول
  و مردان، بين زبان اول و دوم و همچنين در هريك از زبان اول و دوم

                                                     

Gender 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Std. 

Deviation 

female 

Pair 1 EOL - EAL -625. 20833 3447. 58785 -. 888 23 .384 

Pair 2 POL - PAL -769. 72500 3459. 49746 -1. 090 23 .287 

Pair 3 EOL - POL -913. 72083 3803. 90718 -1. 177 23 .251 

Pair 4 EAL - PAL -1058. 23750 3530. 15093 -1. 469 23 .155 

male 

Pair 1 EOL - EAL -1109. 66667 3508. 88161 -1. 342 17 .197 

Pair 2 POL - PAL -2218. 95000 2616. 53407 -3. 598 17 .002 

Pair 3 EOL - POL -646. 42778 2490. 47169 -1. 101 17 .286 

Pair 4 EAL - PAL -1755. 71111 4141. 51460 -1. 799 17 .090 

                                                       

  بحث . 5
، نوع پردازش تصاوير با خصوصيات 27براساس الگوهاي شناختي و فيزيولوژي اعصاب
؛ Helbig & et al., 2006: 221)(باشد  اسمي و فعلي در آزمون ناميدن تصوير متفاوت مي

هاي متفاوتي از مغز در پردازش اسم در مقايسه با پردازش فعل نيز  كه فعاليت قسمت همچنان
هاي  ويژه در مورد ويژگي ، به(Liljeström & et al., 2008: 1132)تأييد شده است 

  . 31و معنايي 30، نحوي29، صرفي28آوايي
ت پردازش را هاي فعلي و اسمي وجود دارد كه سرع هايي نيز در ويژگي همچنين تفاوت
هاي  در پردازش تصاويري با خصوصيات اسمي، بيشتر ويژگي. دهد تحت تأثير قرار مي

گيرد؛ اما در پردازش تصاويري با  مانند رنگ، اندازه و شكل مورد توجه قرار مي 32حسي
كنندة مفهوم  كه تكميل) هاي فعلي ظرفيت( 33خصوصيات فعلي، بيشتر تعداد و نوع موضوعات

عالوه،  هب. (Biran & Friedmann, 2012: 1104)ر سرعت پردازش مؤثرند فعلي هستند، د
هاي ادراكي، صرفي و نحوي و با  دليل پيچيدگي بيشتر در ويژگي ها به در حالت كلي، فعل

 باشند، سرعت توجه به اينكه در مراحل اولية فراگيري زبان در مقايسه با اسامي متأخر مي
 :Kambanaros & Steenbrugge, 2006)ها دارند  اسم بازيافت كمتري نسبت به و پردازش

 
27 Cognitive and Neuropsycholog ical Models  28 Phonological  29

 Morphological  30
 Syntactic  31
 Semantic 32
 Sensory  Characteristics   33 Arguments 
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163) .  
هاي احتمالي موجود در سرعت پردازش و بازيافت اسم و فعل در زبان  دربارة تفاوت

اول، اسم و فعل در زبان دوم، اسم در زبان اول و دوم و همچنين فعل در زبان اول و دوم، 
  : معنادار هستند لحاظ آماري كه ذكر كرديم، نتايج زير به طور همان
 بازيافت و پردازش سرعت سرعت پردازش و بازيافت فعل در زبان انگليسي، بيش از .1
 . فارسي است زبان در فعل

 بازيافت و پردازش فارسي، بيش از سرعت زبان در اسم بازيافت و پردازش سرعت .2
 . فارسي است زبان در فعل

 فعال نيز ديگر كند، زبان مي تكلم زبان دو از يك هر به فرد كه زماني دوزبانه، افراد در
 براي زبان دو بين رقابتي ايجاد باعث هر لحظه در زبان، دو هر همزمان بودن فعال. است
 انتخاب به كه سازد مي قادر را دوزبانه ذهني، فرد كنترل عوامل و در عين حال شود مي توليد
  ). Kroll & et al., 2008; 2012(كند  تكلم دلخواه زبان به خود

لحاظ  هاي لغوي زبانِ غير هدف به كه ويژگي ، در زماني34مدل كنترلي بازداربراساس 
يك از دو زبان را كنترل  ذهني، انتخاب واژگان در هر كنترل شود، عوامل معنايي فعال مي

ميزان اين كنترل در هر زبان، ارتباط مستقيم با سطح دانش زباني در همان زبان . كند مي
ذهني نيز در  كنترل تر باشد، ميزان عوامل كه هرچه ميزان دانش زباني باال اي  گونهدارد؛ به 

  (Costa & Santesteban, 2004: 492). تر خواهد بود  همان زبان باال
 تر بودن عوامل كنترل ذهني در هر زبان، باعث پايين آمدن سرعت شده، باال طبق مدل ذكر

 و پردازش توان انتظار داشت در حالت كلي، سرعت جه، مينتي در. شود بازيافت لغت مي و پردازش
  . بازيافت لغت در زبان اول باشد و پردازش بازيافت لغت در زبان دوم، بيشتر از سرعت

مطابق نتايج اين پژوهش، بيشتر بودن سرعت پردازش و بازيافت فعل در زبان انگليسي 
 35اين اساس، در تبادل كدهاي زبانيبر . لحاظ آماري معنادار است نسبت به زبان فارسي، به

توان انتظار داشت استفاده از افعال انگليسي به جاي افعال فارسي، تناوب بيشتري نسبت  مي
  . هاي اسمي بين اين دو زبان داشته باشد به تبادل كد

اسم در زبان انگليسي نسبت به زبان  بازيافت و پردازش هرچند بيشتر بودن سرعت
ي معنادار نيست، اما با توجه به اهميت بررسي جزئيات در مطالعات لحاظ آمار فارسي، به

 
34 Inhibitory  Con trol Model  35 Code Sw itching  
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  . شناسي زبان، اين ويژگي نيز قابل توجه است روان
 و پردازش فارسي به نسبت سرعت زبان در اسم بازيافت و پردازش بيشتر بودن سرعت

قابل توجيه لحاظ تقدم اسم نسبت به فعل در فراگيري زبان،  فارسي، به زبان در فعل بازيافت
هاي ادراكي، صرفي و نحوي كه خود  همچنين پيچيدگي بيشتر فعل در ارتباط با ويژگي. است

هرچند كه با توجه . تواند دليل ديگر اين مسئله باشد شود، مي منجر به افزايش تأخيرشدگي مي
فارسي به نسبت  زبان در اسم بازيافت و پردازش به متغير جنسيت، بيشتر بودن سرعت

دار  لحاظ آماري معني تنها در مورد مردان به همان زبان، در فعل بازيافت و پردازش سرعت
 و پردازش است و در اين پژوهش نشان داديم كه زنان نسبت به مردان سرعت بيشتري در

  . بازيافت فعل به زبان فارسي دارند
  

  گيري  نتيجه. 6
در زبان فارسي و اسم و فعل به  شده و اينكه فعل در مقايسه با اسم با توجه به موارد ذكر
 را دارند كه خود باعث پايين آمدن سرعت 36ترين سطح بار شناختي زبان انگليسي، باال

  :توانيم به نتايج زير اشاره كنيم شود، مي بازيافت مي و پردازش
كرة مغز در پردازش زبان  كه هر دو نيم با در نظر گرفتن برتري عملكردهاي شناختي، زماني .1
هاي پردازش زبان در زنان  كرة مغز در برخي از جنبه ستند و با توجه به اينكه هر دو نيمفعال ه
توانيم نتيجه بگيريم كه يكي از نمودهاي اين  ، مي)et alGarn & ., ٢٠٠٩: ٦١٠(باشند  فعال مي

 . بازيافت لغوي در زنان است و پردازش برتري در عملكردهاي شناختي مربوط به سرعت

گذاري ادراكي، تشخيص شيء، برقراري ارتباط معنايي و پاسخ  كه تحليل و كد  از آنجا .2
 :Decker & et al.,2013)باشند  بازيافت لغوي مي و پردازش كالمي، عوامل مؤثر در سرعت

توانيم نتيجه بگيريم كه تمام و يا تعدادي از اين عوامل در عملكرد زنان نسبت به  ، مي)142
 . تري دارند عنادارمردان تأثير م

فارسي در زنان  زبان و همچنين فعل در اسم بازيافت و پردازش از آنجا كه تفاوت سرعت .3
لحاظ آماري معنادار نيست و با توجه به اينكه فعل در مقايسه با اسم در زبان فارسي و اسم و  به

دليل  گيري كنيم كه به توانيم نتيجه ترين سطح بار شناختي دارند، مي فعل به زبان انگليسي، باال

 
36 Cognitive Load  
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نان، پيچيدگي بيشتر بازيافت لغوي در ز و پردازش برتري عملكردهاي شناختي مرتبط با سرعت
هاي ادراكي، صرفي و نحوي است و خود منجر به افزايش  واسطة ويژگي  كه به - افعال

نسبت به مردان، فاقد تأثير معنادار در سطح پردازش و بازيافت لغت  - شود تأخيرشدگي مي
 . شود مي

 

   ها نوشت پي. 7
1.  (Secondary Bilingual): ان در تششود كه مهار به افرادي اطالق مي دوزبانه، در اين پژوهش

  . استآموزش  ةزبان دوم در نتيج
2. cognitive control 

3. language processing 

4. lexical retrival 

5. lexical form and meaning 

6. picture naming task 

7. neuro-cognitive processes 

8. perceptual analysis/encoding  
9. object recognition 

10. semantic labeling 

11. verbal response 

12. visual encoding 

13. visual 

14. attentional 

15. perceptual 
16. memory retrieval 

17. concept familiarity 

18. phonological skills 

19. motor skills 

20. verbal fluency 

21. secondary Bilinguals  
22. University of Cambridge Local Examination Syndicate, 2001. 

23. latency 

24. paired-samples T-test 

25. significant 

26. one way Manova 

27. cognitive and neuropsychological models 

28. phonological 

29. morphological 

30. syntactic  
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31. semantic 

32. sensory characteristics  
33. arguments 

34. inhibitory control model 

35. code switching 

36. cognitive load 

  

  منابع . 8
كارگيري  هاي جنسيتي زباني در به تفاوت«). 1391(و آسيه ايماني ناز  ميردهقان، مهين •

بررسي موردي در دو كودك : دايرة واژگان فارسي در چارچوب تكامل رشد ارتباطي
. 3د). هاي زبان و ادبيات تطبيقي سابق پژوهش(فصلنامة جستارهاي زباني . »قلو دو
 . 223 -193صص. 1ش
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