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چکیده

بر اساس مطالعات روانشناسی زبان ،در پردازش و بازیافت لغت ،آمادگی

ادراکی ،مفاهیم لغوی ،کدگذاری نحوی ،ویژگیهای وندی ،و الگوهای

آوایی مورد تأکید قرارگرفتهاند .همچنین با در نظرگرفتن مطالعات پیشین،

نظریاتی در مورد توالی و همزمانی سطوح پردازش لغت بهلحاا آوایای،
وندی ،نحوی ،و معنایی مطارح شاده اسات ،اماا میااان تأثیرگاذاری ایان
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سطوح در پردازش لغت مورد بررسی قرار نگرفته اسات .در ایان پاژوه
که با مشاارکت هشاتاد و شا

نفار دانشاجوی ماطان کارشناسای زباان و

ادبیات انگلیسی انجام گرفت ،با استفاده از آزمون نامیدن تصویر باهعناوان

ابااری شناختی ،تفاوتهای تأثیرگذاری سطوح پردازش لغت در بازیافت
اسم و فعل در زبان دوم بررسی شد .بر اساس نتایج این پژوه  ،در زباان

دوم ،پردازش اسامی بیشتر متأثر از سطح ادراک ،و پاردازش افعاال بیشاتر

متأثر از سطح قاعدهسازی میباشد .در نتیجه در آماوزش اساامی باه زباان
انگلیسی ،تأکید بر ویژگیهای فیایکی و خصوصیت ظاهری قابلمشاهده

و در آموزش افعال تأکید بار خصوصایتهاای ونادی باهنحاو معنااداری

یادگیری را تسهیل مایکناد .همچناین ،اساامی مادت زماان بیشاتری در

حافظه باقی میمانند ،ولی یادگیری ضمنی افعال در ماایسه با اسامی بیشتر
میباشد.

واژههای کلیدی :پردازش اسم و فعل ،سطوح پردازش لغات ،آزماون
نامیدن تصویر ،آموزش زبان انگلیسی ،یادگیری

 .1مقدمه

در ارتباط با چگونگی پردازش لغت ،بر طبق مطالعات انجامشده ،مدلهای شناختی متفاوتی
مطرح میباشند که اکثر آنها در سطوح مختلا

پاردازش لغات اتفااظ نظار دارناد .بار ایان

اساس ،آمادگی ادراکای ،1مفااهیم لغاوی ،2محتاوای نحاوی ،3ویژگایهاای ونادی ،4ادات
آوایی ، 5الگوهای آوایی ،6و در نهایت بیان لغت ،7بهعنوان سلسلهمراتب مؤثر در پاردازش،

بازیافت و بیان لغت مورد تأکید قرارگرفتاهاناد (باونین 8و همکااران2002 ،؛ لیلجساتروم 1و
همکاران.)2009 ،
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در حالت کلی ،پردازش لغت وابسته به فعالسازی مفاهیم لغوی وابسته به آن میباشاد و
این نوع فعالسازی در واقن با عنوان آمادگی ادراکی شناخته میشود .در اداماه ،بارای بیاان
مفهوم لغوی ،آن لغت با توجه به کدگذاریهای نحوی از مجموعاه لغاات ههنای 2بازیافات

میشود .در این مرحله ،بازیافت لغت تحتتأثیر خصوصیات وندی و آوایی لغت مورد نظار
میباشاد و الگوهاای آوایای نیاا در خاتماه ،از طریاق سیساتم گفتااری ،3باعا

میشوند (لولت 4و همکاران.)1999 ،

بیاان لغات
6

دو مدل اصلی چگونگی پردازش لغت ،همچون مرحلهای مساتال 5و تعااملی هامزماان

تأکید زیادی بر توالی و همزمانی سطوح پردازش بهلحا آوایی ،وندی ،نحاوی ،و معناایی
دارند (ردفورد 7و همکاران ،)2008 ،اما میاان تاأثیر ساطوح مختلا

پاردازش در بازیافات

لغت مورد بررسی قرار نگرفته است.
از آنجایی که با توجه به پژوه های انجامشده در زمیناة مطالعاات روانشناسای زباان،
تفاوتهایی در پردازش اسم و فعل گاارش شده است (غفار ثمار و همکااران174:1393 ،؛
گارن 8و همکاران610:2009 ،؛ هلبیگ 9و همکاران ،)221:2006 ،در این پژوه

در صدد

پاسخگویی به این سئوال هستیم که تأثیرگذاری سطوح پردازش لغت در پردازش اساامی و
افعال در زبان دوم دارای چه تفاوتهاایی مایباشاد؟ نتاایج حاصال از ایان تحایاق باه فهام
تفاوتهای پردازش و بازیافت اسام و فعال در زباان دوم تاا حاد زیاادی کما

مایکناد.

همچنین ،این تحایق لاوم متفاوت بودن نوع تدریس اسم و فعل در زبان دوم را با توجاه باه
یکسان نبودن نحوة یادگیری و بهخاطرآوری اسامی و افعال مورد تأکید قرار میدهد.
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 .2پیشینة تحقیق

در طی پردازش لغت ،اطالعات زبانشناختی متفااوتی همچاون اطالعاات معناایی ،نحاوی،

وندی و آوایای بازیافات مایشاوند (اینادفری 1و لولات .)2004 ،بار طباق مادل پیشانهادی
پردازش لغت توسط لولت و همکااران ( ،)1999در مرحلاة کدگاذاری نحاوی رقاابتی باین

کدهایی که بهلحا معنایی مرتبط میباشند ،وجود دارد .اما کدی که دارای باالترین درجة
فعالسازی میباشد منجر به بازیافت مشخصههای وندی و آوایی میشود .در واقن ،بازیافات
مشخصههای وندی و آوایی وابسته به فعالسازی موفق کدهای نحوی است.
قابلیت بازیافت مشخصههای وندی و آوایی پس از فعالسازی موفق کدهای نحاوی ،در

پژوهشاای توسااط کارامااازا )1997( 2و بااا عنااوان ماادل میااانجی نحااوی 3نیااا مااورد بررساای

قرارگرفتاه بااود؛ امااا باار طبااق ماادل شاابکهای مسااتال ،4کدگااذاریهااای نحااوی و بازیافاات
مشخصههای وندی و آوایی همزمان بوده و هر دو مرحله وابساته باه بازیافات ویژگایهاای
معنایی لغت میباشند (کارامازا1997 ،؛ کارامازا و میوزو .)1997 5همچنین در پژوه هاای

دیگر ،فرضیات متفاوتی در مورد کدگذاری نحوی و بازیافت مشخصههای وندی و آوایای
و تأثیرگذاری این سطوح در پردازش لغت مطرح شده است.
بر اسااس مادل پیشانهادی پاردازش لغات توساط لولات و همکااران ( ،)1999بازیافات
مشخصههای وندی و آوایی از آنجایی که در آخرین مراحل پردازش لغت قرار دارند ،فاقد
تأثیر بر کدگذاریهای نحوی و ویژگیهای معناایی لغات مایباشاد کاه در ساطوح بااالتر
قراردارند .الزم به هکر است که با توجه به تأکید این مدل بار ناوع پاردازش لغات باهشایوة
مرحلهای مستال ،آمادگی ادراکی ،فعالسازی مفاهیم و معاانی لغاوی ،کدگاذاری نحاوی،
بازیافت ویژگیهای وندی ،و ادات آوایی بهعنوان سلسلهمراتب مؤثر و ترتیبی در پاردازش

لغت در نظر گرفته شده است .همچنین بر ایان اسااس ،فرضایة اساتاالل ونادی( 6آرناو ،7
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 ،)1994که بیانکنندة عدم وابستگی فعالسازی ویژگیهای وندی و آوایی به ویژگایهاای
معنایی در طی پردازش لغت مایباشاد نیاا قابالتوضایح اسات .الزم باه هکار اسات کاه در

پژوه های بعدی ،فرضیة وابستگی معنایی ،1پی فرضهای کامالً متفاوتی باهخصاو

در

مورد ارتباط فعالسازی ویژگیهای وندی و کلمه مورد نظار باهلحاا معناایی در مجموعاه
لغات ههنی مطرح ساخت کاه مفااهیم اساسای فرضایة اساتاالل ونادی را باه چاال کشاید

(پلوت 2و گونرمن .)2000 ،3همچناین در مغاایرت باا ناوع پاردازش لغات باهشایوة ترتیبای

خودکار بهویژه در مدل پیشنهادی توسط لولات و همکااران ( ،)1999کاوالن 4و همکااران
( )2011فرضیهای مبنای بارکن

و پاردازش ماوازی و هامزماان باین کدگاذاری نحاوی و

بازیافت ویژگیهای وندی و آوایی بیانکردند .این فرضیه منطبق با مادل تعااملی هامزماان
پردازش لغت میباشد که در طی آن پردازش و انتخاب لغات ماورد نظار نتیجاة تعامال باین
خصوصیتهای وندی ،آوایی و معنایی میباشد و همچنین سطوح پایینتر پردازش لغت بار

عملکرد ساطوح بااالتر تأثیرگاذار اسات (مورساال 5و میاوزو2002 ،6؛ نااوارت 7و کوساتا،8

.)2005
در ارتباط با تادم و تأخر بازیافت و فعاالساازی ویژگایهاای ونادی و آوایای در طای
پردازش لغت ،دو مرحله در نظار گرفتاه شاده اسات .در مرحلاة اول اطالعااتی نظیار تعاداد

هجا ،9محل قرارگیری تکیهکالم ،10الگوی آوایی کلمه و ترتیب قرارگیری حرو

صاامت

پردازش میشود و در مرحلة بعد ،خصوصیات وندی بازیافت میشوند .تلفیق اطالعات ایان
دو مرحله از طریق نظام گفتاری در نهایت مراحل بیان لغت را تکمیل مایکنناد (دوتاان 11و

فرایدمن.)2010 ،2007 ،12
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بر طبق مطالعات اولیه ،از آنجایی که افعال در ماایساه باا اساامی باهلحاا ونادی دارای
پیچیدگی بیشتری میباشند ،تفاوتهای پردازش اسامی و افعاال در ارتبااط باا ویژگایهاای
وندی و آوایی در نظر گرفته شد (میسلی 1و همکااران )1988 ،اماا در پاژوه هاای بعادی

نظریات متفاوتی مطرح شد.

بر اساس پژوهشی که توسط دروکس )2002( 2انجام گرفت ،افعال دارای معانی هاتای

3

میباشند که تعیینکنندة تعداد و نوع موضوعات( 4ظرفیت فعلی) آن فعل اسات .ایان معاانی

هاتی خود منجر باه تأخیرشادگی( 5مادت زماان تشاخی

) بیشاتری در پاردازش افعاال در

ماایسه با اسامی میشود (دروکس و شالیس2000 ،6؛ مارتین 7و چااو ،)2001 ،8و باه هماین

دلیل سطح پردازش معنایی بهعنوان وجه تمایا پردازش افعال و اسامی مطرح شده است.
الزم به هکر است که تفاوت پردازش افعال و اسامی چه در سطح بازیافت ویژگایهاای
وندی و آوایی و چه در سطح پاردازش معناایی ،در پاژوه هاای بعادی نیاا ماورد تأکیاد

قرارگرفته است (ماتایگا 9همکااران2009 ،؛ بیاران 10و فرایادمن )2012 ،اماا آنچاه در ایان
پژوه

مورد بررسی قارار مایگیارد بیاانگر ناوعی از تفااوت در پاردازش افعاال و اساامی

میباشد که تأثیر معناداری در سرعت پردازش و میاان تأخیرشدگی دارد.
 .3روش تحقیق
هشتاد و ش

نفر از دانشجویان دورة کارشناسی زبان و ادبیات انگیسای ( 35نفار مارد و 51

نفر زن) ،با سطح دان

زبانی انگلیسی باالتر از متوسط و پیشرفته (بار اسااس آزماون تعیاین

مهمترین اباار سنج

مورد استفاده قرارگرفت.

سطح) 11در این مطالعه شرکت کردند .در ایان پاژوه  ،آزماون نامیادن تصاویر باهعناوان
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این آزمون شامل دو قسمت ،نامیدن اسم و نامیدن فعل در زباان انگلیسای مایباشاد .در
مجموع  12تصویر برای نامیدن اسم و  12تصویر برای نامیادن فعال در نظار گرفتاه شاد .در
این آزمون که ب هصورت انفرادی و در اتاقی کامالً سااکت برگااار مایشاد ،از دانشاجویان
خواسته میشد تا تصاویر نمای دادهشده بر روی مانیتور کامپیوتر را بلند نام ببرناد و میااان
تأ خیرشاادگی در نامیاادن تصاااویر بااا مفاااهیم اساامی و فعلاای بااا اسااتفاده از ناارم افاااار
« »Presentationدر هاارم ثانیه ثبت میشد.
در مطالعات مربوط به پردازش لغت ،آزمون نامیدن تصویر از اهمیت ویژهای برخاوردار
میباشاد .باا اساتفاده از ایان آزماون ،ساطوح مختلا

پاردازش همچاون تشاخی

مفهاوم

نمای دادهشده در تصویر ،اساتنتا معنای و ارتبااط معنای باا توجاه باه مشخصاات تصاویر

قابلبررسی میباشند (آروالو .)2002 ،1در واقان در ایان آزماون ،باا نماای
مرحلة تشخی

هار تصاویر در

شیء ،2ویژگی های ساختاری 3آن تصویر فعال می شود .در ادامه خصوصیات

معنایی مرتبط ،از مجموعه لغات ههنی بازیافت میشوند و در نهایت ویژگایهاای ونادی و

آوایی فعال میشوند (گلیسر1992 ،4؛ استادثاگن-گناالا 5و همکاران.)2009 ،

در آزمون نامیدن تصویر ،متغیرهاایی همچاون سان یاادگیری ،6قابلیات تصویرساازی،7

آشنایی مفهوم واژه ،8پیچیدگی بصری تصویر ،9و تطابق تصاویری 10تأثیرگاذار مایباشاند.
متغیرهای مذکور ،در این پژوه

بهعنوان متغیرهای مستال در نظرگرفته شدند ،و باا توجاه

به ارتباط این متغیرها با سطوح پاردازش لغات همچاون ساطوح تشاخی

شایء ،معناایی و

آوایی (لیلجستروم و همکااران ،)2009 ،میااان تأخیرشادگی در نامیادن اساامی و افعاال در
آزمون نامیدن تصویر ،بهعنوان متغیر وابسته ،برای بررسی تأثیرگذاری سطوح پردازش لغات
در بازیافت اسم و فعل در زبان دوم ،با استفاده از روش رگراسیون مورد تحلیل قرار گرفت.
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age of acquisition
7
imageability
8
concept familiarity
9
visual complexity of the picture
10
image agreement
2
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الزم به هکر است کاه شارکتکننادگان پاس از برگاااری آزماون نامیادن تصاویر ،باا
استفاده از پرس نامهای ،نظرات خود را در مورد متغیرهای مؤثر در این آزمون بیان کردند.
این پرس نامه از نوع لیکرت 1پنجسطحی بوده و متغیرهای آزمون نامیدن تصاویر از ساطح
از ایان

بسیار سخت تا بسیار آسان ارزشگذاری شدند .در ادامه ،میاان تأثیرگذاری هریا

متغیرها در سرعت پردازش لغت ،با در نظار گارفتن ارتبااط هار متغیار باا ساطح خاصای از
پردازش بررسی شد.
 .4یافتههای پژوهش

بهمنظور پاسخگویی به سئوال این پژوه  ،در مرحلة اول ،آزمون نامیدن تصویر باا نماای
تصاویری با خصوصیات اسمی به کار گرفته شد .باا اساتفاده از اطالعاات باهدساتآماده از
پرس نامه و همچنین زمان پاسخگویی 2در نامیدن تصاویر ،تحلیل آماری پژوه

باا روش

رگراسیون 3مورد بررسی قرارگرفت .الزم به هکر است که تمامی پای فارضهاای تحلیال
آماااری بااا روش رگراساایون مااورد دقاات و بررساای قرارگرفاات و هاایگ گونااه مغااایرتی بااا
پی فرضها در هیگ ی

از دو مرحلاة پاژوه

بررساای تاأثیرگااذاری هاار یا

دیاده نشاد .در مرحلاة اول پاژوه

و در

از سااطوح پااردازش لغاات در پااردازش اساام در زبااان دوم

(انگلیسی) ،ابتدا معناداربودن مدل کلی رگراسیون در این تحلیل مورد ارزیابی قرارگرفت.
جدول  :1معنادار بودن مدل کلی رگراسیون در تعیین تأثیرگذاری سطوح پردازش لغت
در بازیافت اسم در زبان دوم

1

5-point scale Likert questionnaire
reaction time
3
regression
2
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بر طبق جدول شمارة  ،1از آنجایی که میاان احتمال مؤلفة ( ،F )2.375در مدل رگراسایون
بهلحا آماری معنادار میباشد ( ،)046این مدل بهدرستی میااان تاأثیرگاذاری هار یا

از

سطوح پردازش لغت در پردازش اسم در زبان دوم را پی بینی میکند.
جدول  :2بررسی معنادار بودن میاان تأثیر هر ی

از متغیرهای غیروابسته

در سرعت پردازش اسم در زبان دوم

( EOIMAتطابق تصویری) :میاان یکسان بودن مشخصات ظاهری تصویر نمای داده شده با تصویرههنی
ایجادشده در نتیجة مفهوم منتالشده از تصویر (در تصاویری با مفاهیم اسمی و با در نظرگرفتن زبان دوم)
( EOAACسن یادگیری) :تعیین محدودة سنی که واژة هد

برای نخستین بار به کار گرفته شده است

(در تصاویری با مفاهیم اسمی و با در نظرگرفتن زبان دوم)
( EOIMAGقابلیت تصویرسازی) :میاان آسانی قابلیت تصویرسازی واژة هد

در ههن (در تصاویری با

مفاهیم اسمی و با در نظرگرفتن زبان دوم)
( EOCFآشنایی واژه) :میاان آشنا بودن واژة هد

برای آزمودنی (در تصاویری با مفاهیم اسمی و با در

نظرگرفتن زبان دوم)
( EOVCپیچیدگی تصویر) :پیچیدگی تصویر با توجه به تعداد خطوط و جائیات بهکاررفته در تصویر (در
تصاویری با مفاهیم اسمی و با در نظرگرفتن زبان دوم)
 :EOLمیاان تأخیرشدگی در نامیدن تصاویری با مفاهیم اسمی در زبان دوم

بر اساس جادول شامارة  ،2متغیار تطاابق تصاویری در همراهای باا چهاار متغیار دیگار،
بهلحا آماری تأثیر معناداری در سرعت پردازش اسم در زبان دوم دارد .الزم به هکر است
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اگر چه در مورد متغیرهای سن یادگیری ،قابلیت تصویرساازی ،آشانایی واژه ،و پیچیادگی
تصویر ،در این جدول میاان تأثیرگذاری معناداری مشاهده نمیشود ،این به معناای ضاعی
بودن این متغیرها در پی بینی کردن متغیر وابسته نمیباشد ،بلکاه عادم معناادار شادن ساایر
متغیرهای غیروابسته به این علت است که میاان پی بینیکننادگی هار یا
توسط ی
اهدا

یا چند متغیر غیروابسته دیگر تاویت شده اسات .در ایان پاژوه

از ایان متغیرهاا
نیاا ،یکای از

اصلی بررسی متغیری میباشد که در همراهی با ساایر متغیرهاا دارای بیشاترین تاأثیر

مستال و البته معنادار میباشد.
در مرحلة دوم پژوه  ،آزمون نامیدن تصویر با نمای

تصااویری باا مفااهیم فعلای باه

کارگرفته شد .در این مرحله نیا مدل آماری رگراسیون در بررسی تأثیرگذاری هر یا

از

سطوح پردازش لغت در پردازش فعل در زبان دوم (انگلیسی) و با اطالعات بهدستآمده از
پرس نامه و همچنین زمان پاسخگویی در نامیدن تصاویر ،مورد اساتفاده قرارگرفات .ابتادا
معنادار بودن مدل کلی رگراسیون در این بخ

بررسی شد.

جدول  :3معنادار بودن مدل کلی رگراسیون در تعیین تأثیرگذاری سطوح پردازش لغت
در بازیافت فعل در زبان دوم

طبق جدول شمارة  ،3میاان احتمال مؤلفة ( ،F )4.559در این مدل رگراسایون باهلحاا
آماری معنادار میباشد ( ).001و این مدل میاان تأثیرگذاری هار یا

از ساطوح پاردازش

لغت در پردازش فعل در زبان دوم را بهدرستی پی بینی میکند.
طبق جدول شمارة  ،4متغیر سن یاادگیری در همراهای باا چهاار متغیار دیگار ،باهلحاا
آماری دارای بیشترین تأثیر معنادار و مستال در سرعت پردازش فعل در زبان دوم میباشاد.
همان گونه که گفتاه شاد ،عادم معناادار شادن ساایر متغیرهاای غیروابساته همچاون قابلیات
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تصویرسازی ،آشنایی مفهوم واژه ،تطابق تصویری و پیچیدگی تصویر به این علت است کاه
میاان پی بینیکنندگی هر ی

از این متغیرها توسط ی

یاا چناد متغیار غیروابساته دیگار

تاویت شده است.
جدول  :4بررسی معنادار بودن میاان تأثیر هر ی

متغیرهای غیروابسته

در سرعت پردازش فعل در زبان

 .5بحث

با توجه به یافتاههاای ایان پاژوه  ،متغیار تطاابق تصاویری ،باهلحاا آمااری دارای تاأثیر
معناداری در سرعت پردازش اسم در زبان دوم میباشد .این متغیر ،با در نظر گرفتن مراحال
پردازش لغت ،در ارتباط با مرحلة تشاخی

شایء مایباشاد (باری ،1موریساون 2و الایس،3

 ،)1997و در مطالعات آزمون نامیدن تصویر ،مرحلة تشخی

شایء باه ساطح ادراک 4کاه

باالترین سطح پردازش است ،مربوط میشود (لیلجستروم و همکاران.)2009 ،
در پااردازش اسااامی ،بیشااتر خصوصاایت ظاااهری مربااوط بااه آن فعااال ماایشااوند و ایاان
فعالسازی خصوصیت ظاهری در پردازش اسامی در ارتباط با ساطح ادراک مایباشاد چارا
1

Barry
Morrison
3
Ellis
4
conceptualization
2
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که در این سطح ،با مشاهدة اشیای آشنا ،ویژگیهای ظاهری آنها فعال میشوند (دیویاد
و ماسترسون )1995/6 ،و البته در این پژوه

1

نیا ساطح ادراک بیشاترین میااان تاأثیر را در

پردازش اسم در زبان دوم دارد .همچنین در این پاژوه  ،در پاردازش فعال در زباان دوم،
متغیر سن یادگیری بهلحا آماری دارای بیشترین تأثیر معنادار و مستال در سرعت پردازش
میباشد.
متغیر سن یادگیری در ارتباط با سطح پردازش ونادی و آوایای مایباشاد (موریساون و

الیس2000 ،؛ موریسون و الیس و کوئینالن )1992 ،2و در مطالعات آزمون نامیادن تصاویر،
این متغیر به سطح قاعدهسازی که در میان سطوح پایینتر پردازش میباشد ،مربوط میشاود
(لیلجستروم و همکاران.)2009 ،
افعال در ماایسه با اسامی ،با توجه به ویژگیهای وندی ،پیچیادگیهاای بیشاتری دارناد
(ویجلیکو و همکاران .)2006 ،در پردازش افعال ،کدگذاریهای وندی در ارتباط با ساطح
قاعدهسازی میباشد و البته در ایان پاژوه

نیاا ساطح قاعادهساازی دارای بیشاترین تاأثیر

معنادار و مستال در سرعت پردازش افعال میباشد.
با توجه به پژوه های قبلای در بیاان وجاه تماایا پاردازش افعاال و اساامی (دروکاس،
2002؛ دروکس و شالیس2000 ،؛ مارتین و چااو ،)2001 ،از آنجایی که افعال دارای معاانی
هاتی میباشند که تعیینکنندة تعداد و نوع موضوعات (ظرفیت فعلی) آن فعل اسات و خاود
منجر به پیچیدگی و در نتیجه تأخیرشدگی بیشتری در پاردازش افعاال در ماایساه باا اساامی
میشود ،سطح پردازش معنایی ب هعنوان وجه تمایا پردازش افعال و اسامی مطرح شد .اماا باا

در نظاار گاارفتن نتااایج ایاان پااژوه  ،بااه نظاار ماایرسااد در پااردازش افعااال در زبااان دوم،
پیچیدگیهای وندی در ماایسه باا پیچیادگیهاای معناایی دارای تاأثیرگاذاری بیشاتری در
ایجاد تفاوت بین پردازش اسامی و افعال میباشد و مهمترین دلیل در بیاان ایان ادعاا ،تاأثیر
معنادار و مستال سطح قاعدهسازی در پردازش افعال در ماایساه باا ساطح ادراک مایباشاد
که سطح پردازش معنایی را شامل میشود.

Davidoff
Quinlan

1
2
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 .6نتیجهگیری

با توجه به این که در پردازش اسامی در زبان دوم ،سطح ادراک که باالترین سطح پردازش

لغت میباشد ،دارای بیشترین و مستالترین میاان تاأثیر مایباشاد و ایان تاأثیر در پاردازش
افعال در زبان دوم مربوط به سطح قاعدهسازی میباشد که در میان سطوح پایینتر پاردازش
لغت است ،می تاوان ماوارد زیار را در ارتبااط باا آماوزش زباان انگلیسای در ایان پاژوه
نتیجهگیری کرد:
 .1از آنجایی که پردازش اسامی و افعال تحتتأثیر تفاوتهای شناختی میباشاد،
در آماوزش اساامی تأکیاد بار ویژگایهاای فیایکای و خصوصایت ظااهری
قابلمشاهده و در آموزش افعاال تأکیاد بار خصوصایتهاای ونادی بیشاتر از
دیگر ویژگیهای لغوی یادگیری را تسهیل میکند.

 .2بااا توجااه بااه نظریاة عمااق پااردازش ،1پااردازش لغاات در سااطوح باااالتر میاااان
یادآوری 2را افاای

میدهد .از آنجایی که اسامی بیشاتر تحاتتاأثیر ساطح

ادراک که باالترین سطح پردازش است میباشند ،اسامی در ماایسه با افعال،
مدت زمان بیشتری در حافظه باقی میماند.
 .3با در نظر گرفتن نظریة عمق پردازش ،یاادگیری ضامنی در ارتبااط باا ساطوح
پایینتر پردازش لغت میباشد .از آنجایی کاه افعاال بیشاتر تحاتتاأثیر ساطح
قاعدهسازی میباشند که در میان ساطوح پاایینتار پاردازش لغات قارار دارد،
میتوان بیانکرد یادگیری ضمنی افعال در ماایسه با اسامی بیشتر میباشد.
منابع
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