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The High School Students’ Errors in English NP 

Production from Psycho-Linguistics View 

Abstract 
The present paper was an attempt to study the effect of the Persian lexicon on 

the students’ English NP production in speech production levels. The data were 

collected from the senior high school students' English speech. The research 

method is descriptive-analytic. At first 210 errors were classified into 6 groups 

and then they were analyzed according to principles and hypotheses offered in 

speech production stages. Persian grammatical features in the students’ 

utterances show that Persian lexemes have been selected in speech production 

stages because grammatical processing is the direct consequence of lexical 

selection. It was found that the activation coming from the conceptual level has 

been spread to the phonological segments of Persian lexemes according to 

phonological activation models. So Persian lexicon has been active in forming 

the surface structure of the students’ utterances. English lexemes associated 

with corresponding Persian ones in surface structure have been selected from 

the English lexicon before utterance articulation. The study results are in line 

with the word association model which assumes L2 words are associated with 

L1 words and through L1 mediation can L2 words gain access to concepts at 

early L2 learning. 

Keywords: Persian lexicon, English NP, Errors, Phonological 

activation, Word association model. 
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 از انگليسي اسمي گروه کاربرد در آموزاندانش زباني خطاهای
  زبانشناسيروان منظر

 ایران تهران، فرهنگیان، دانشگاه ادبیات، و زبان گروه استادیار    *عبدالحسین حیدری
  

 ایران تهران، فرهنگیان، دانشگاه ادبیات، و زبان روهگ مربی مالک پناهی 

 چکیده 
 از آموزانانشد درگفتار انگليسي اسمي گروه توليد فرایند بر فارسي زبان واژگان تأ ير حاضر پژوهش در

 ۀردو انساني دوم آموزاندانش گفتار از( زباني خطاهاي) هاداده. اسو شده مطالعه زبان شناسيروان منظر
 انجام تحليلي ل توصيفي روش به پژوهش این. اسو شده آوريجمع انگليسي درس هايکالس در متوسطه

 در و گردید استخراج هاداده ميان از انگليسي اسمي گروه با مرتبط زباني خطاي 221 نخسو،. اسو شده
 وليدت انتزاعي سطوو در ومطر هايفرضيه و اصول طبق زباني خطاهاي سپس،. شد بنديدسته گروه شش

 يانگليس گفتارهايپاره در فارسي زبان ساختواژي ل نحوي هايویژگي وجود. شدند تحليل گفتار
 و بوده عالف گفتارهاپاره توليد انتزاعي سطوو در فارسي زبان واژگان که اسو آن دهندۀنشان آموزان،دانش

 فرضيات طبق همچنين. اسو واژگاني انتخاب پيامدهاي از دستوري هايویژگي پردازش زیرا اند،شده انتخاب
 از افتادهاهربه سازيفعال جریان که گردید مشخص واجي، واحدهاي بازنمایي سازيفعال با مرتبط هايانگاره
 گسترش نيز زباني توليدات در واجي سطح به فارسي زبان انتزاعي هايمدخل کردن فعال با مفهومي سطح
. اسو گرفته کلش فارسي زبان نظام براساس انگليسي توليدي گفتارهايپاره روساخو بنابراین،. اسو یافته
( واجي سطح) گفتارهاپاره توليد انتزاعي سطوو مرحلة آخرین تا فارسي زبان که اسو آن از حاکي هایافته

 زبان اژگانو از گفتارهاپاره فيزیکي توليد از قبل روساخو، هايواژه انگليسي معادل و اسو داشته حضور
 کلمات داعيت انگارۀ پيشنهاد با حاضر پژوهش نتایج. اندکرده پيدا آوایي نمود و شده برگزیده انگليسي
 طریق از زبان، آن یادگيري دورۀ اوایل در آموزانزبان دوم زبان هايواژه آن اساس بر که دارد مطابقو

 .دارند دسترسي مفهومي سطح به ولا زبان هايواژه

  .فضایی رمزگذاری شدن،واژگانی الگوی زبانی، شناسیگونه حرکتی، رویدادها: کلیدواژه
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 مقدمه. 5
ها موضوع بسيار مهمي اسو که از دیرباز نقش دستور دو زبان در توليدات زباني دوزبانه

 سياري نظير ميرزاسکاتن وشناسان را به خود جلب کرده اسو. پژوهشگران بتوجه زبان
هاي نحوي دو زبان را در ( ارتباط بين ویژگي2000) 2( و فولير و ليهنرت2001) 1جيک

ها از دو یا چند زبان در یک محاورۀ )استفادۀ متناوب دو یا چندزبانه 1حوزۀ رمزگرداني زباني
ان ادگيري زبان دوم و زباند. در حوزۀ یگفتار( مورد مطالعه قرار دادهزباني یا درون یک پاره

خارجي نيز به مسألة ا رگذاري دستور زبان اول بر یادگيري دستور زبان دوم یا دستور زبان 
( اشاره 2001) 5توان به مطالعة مولر و هولکخارجي پرداخته شده اسو که در این زمينه مي

ان برند، زبان دیگرشکار ميهاي خود را فعال کرده و بهها یکي از زبانکرد. هروقو دوزبانه
ها بر وزبانهگذارد. البته این تأ ير نسبو به ميزان تسلط دوبيش بر توليدات زباني تأ ير ميکم

هاي مسلط هم ( معتقدند که حتي دوزبانه2014) 5هر دو زبان متفاوت اسو. کرول و گوالن
 بهره نيستند. بي هاي یک زبان از تأ يرات زبان دیگرشاندر دسترسي به واژه

ار صورت خطاهاي زباني در گفتممکن اسو تأ ير زبان اول بر زبان دوم افراد دوزبانه به
مندي هستند که معموالً حاصل آنها تجلي پيدا کند. خطاهاي زباني انحرافات رایج و نظام

آموزان ر دانشهاي زبان دوم هستند. خطاهاي زباني فراواني در گفتاتخطي از قواعد و ساخو
تقال آموزي و از انکنند که عمدتاً در اوایل دورۀ زبانآموز کشورمان بروز پيدا ميانگليسي

 .شونداي ساختارها( ناشي ميکارگيري برابرهاي ترجمهاصول و قواعد نحوي زبان فارسي )به
 (Sattari, 2012; Barzegar, 2013; Khodabandeh, 2007)پژوهشگران بسياري 

اند آموزان در یادگيري انگليسي را در کانون توجه خود قرار دادهمطالعة خطاهاي زباني دانش
که در پيشينة تحقيق به اهداف و نتایج تعدادي از آنها اشاره خواهد شد، اما بررسي این خطاها 

ين ته اسو. ر همشناسي زبان چندان مورد توجه قرار نگرفهاي مختلب رواناز منظر دیدگاه
آموزان در توليد گروه اسمي انگليسي را در راستا، پژوهش حاضر قصد دارد خطاهاي دانش

هاي مطرو در سطوو انتزاعي توليد گفتار مطالعه نماید و به این چارچوب اصول و فرضيه
توليدات  عيهاي انتزاهاي دستوري زبان فارسي در الیهپاسخ دهد که چگونه ویژگي پرسش

                                                            
1. Myers-Scotton, C., & Jake, J. L. 

2. Fuller, J. M., & Lehnert, H. 

3. Code-switching 

4. Müller, N., & Hulk, A. 

5. Kroll, J. F., & Gollan, T. H. 
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أ ير قرار تگفتارهاي انگليسي را تحوشود و آرایش نحوي پارهآموزان فعال ميزباني زبان
 دهد.مي

هستند به  ساخو ضروريگفتارهاي خوشتردید، اطالعات اساسي که براي توليد پارهبي
اختصار چارچوب نظري ابتدا به هاي دستوري واژگان وابسته هستند. از این رو،ویژگي

. سپس، شودها توضيح داده ميهاي انتزاعي رهن دوزبانهگفتارها در الیههاي پارهبازیابي واژه
آموزان در گروه اسمي، شدۀ مرتبط با خطاهاي دستوري انگليسيآوريهاي جمعداده

حليل زبان مورد تشناسير( در روانهاي نظري )سطوو انتزاعي توليد گفتابراساس دیدگاه
گيرند تا چگونگي ترکيب واژگان انگليسي در قالب آرایش نحوي زبان فارسي قرار مي

مشخص گردد. افزون بر مباحث گوناگون نظري که در ارتباط با تحليل خطاهاي زباني انجام 
ختلب هاي متوان در زیرشاخهميها و نتایج مطالعات در باب خطاهاي زباني شوند، از یافتهمي

 برد.  شناسي کاربردي ازجمله آموزش زبان دوم یا زبان خارجي، ترجمه و ... بهرهزبان

 . پیشینۀ پژوهش 2 
هاي پژوهشي ارزشمندي را براي محققان در حوزۀ مطالعه دربارۀ خطاهاي زباني فرصو

ن رهگذر بسياري از فرایندهاي انتزاعي توليد و زبان فراهم کرده اسو تا از ایشناسي روان
( 2006) 1یابي در رهن و ...( را ترسيم کنند. فيلدها، واژهدرک زباني )رخيره و پردازش واژه

رده اسو گيري کهاي زباني سخنگویان نتيجههاي حاصل از خطاها و لغزشبندي دادهبا دسته
هاي هصورت شبکاند، بلکه بهطور مجزا و پراکنده رخيره نشدهها در واژگان رهني بهکه واژه

گسترده و زنجيروار به یکدیگر مرتبط هستند و این ارتباط از طریق صورت )آوایي/نوشتاري( 
ها و زبانهاي انگليسيِ چيني( با بررسي داده2000) 2گيرد. ویيها شکل ميیا معناي واژه

( نشان 1هاي توليد انتزاعي گفتار )انگارۀ چهارتکواژرچوب یکي از انگارهها درچازبانژاپني
انگليسي با فعال شدن متفاوت آن تکواژها در سطوو انتزاعي  sداد که ترتيب فراگيري انواع 

 sسوم شخص مفرد یک تکواژ دستوري اسو و نسبو به دو  sتوليد گفتار ارتباط دارد. 
دليل سوم شخص مفرد، به sيو( بار معنایي کمتري دارد. مالک sجمع و  sدیگر انگليسي )

اب تر سطوو انتزاعي گفتار فعال شده و انتخهاي بيرونيداللو بر اطالعات دستوري، در الیه

                                                            
1. Field, J. 

2. Wei, L. 

3. 4 morpheme model 
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ها( زباني و مشترک بين همة زبانجمع در سطح مفهومي )سطح پيش sشود، درحالي که مي
دیگر انگليسي فراگرفته  sوم شخص مفرد دیرتر از دو س sشود؛ به همين دليل فعال مي

 شود. مي
آموزان هاي اخير بر روي خطاهاي گفتاري و نوشتاري انگليسيعمده مطالعاتي که در دهه

اند. همة این تحقيقات بندي خطاهاي زباني پرداختهاند به طبقهزبان انجام شدهفارسي
ا زباني رزباني و دروناند و خطاهاي بينمنابع خطاها ارائه داده هایي آماري از علل وتحليل

 زباني خطاهایي هستند که دراند. خطاهاي بيندو منبع اصلي بروز خطاهاي زباني برشمرده
داخل دليل تزباني بهشوند، اما خطاهاي دروننتيجة تداخل زبان اول در زبان مقصد ایجاد مي

ا در درون زبان مقصد، یعني تأ ير یک واحد زبان مقصد بر روي واحد دیگر، متقابل واحده
هایي عادي و بهنجار قلمداد زباني سازهزباني و دروندهند. هر دو نوع خطاهاي بينرخ مي

 شوند. نمي
ي زآموهاي اوليه زبانزباني در دوره( معتقد اسو که تعداد خطاهاي بين1994) 1براون

تعداد  آموزان در یادگيري زبان دومکه با پيشرفو و ارتقاي سطح زبانبيشتر اسو، درحالي
 1( و خدابنده2012) 2شود. ستاريزباني بيشتر ميزباني از تعداد خطاهاي بينخطاهاي درون

ان يهاي زبان فارسي به انگليسي را بيشترین عامل خطاهاي زباني ب( انتقال ویژگي2007)
( نشان 2013) 5( و رمضاني2013) 5که نتایج مطالعات برزگراند. این درحالي اسوکرده

 آموزان پيشرفته هستند. زباني مهمترین عامل بروز خطاهاي زباني زبانکه عوامل درون

 زبانآموزان فارسيتر رکر شد، مطالعات اندکي خطاهاي انگليسيطوري که پيشهمان
يا يان و اند. رشناختي زبان بررسي و تحليل کردههاي شناختي یا روانرا درچارچوب دیدگاه

نضم به اضافة مزبانان در کاربرد حروف( با تحليلي شناختي از خطاهاي فارسي1171فالحي )
زبان ميان ا سطحزباني ببسامد بروز خطاهاي دروناند که گيري کردهفعل اسپانيایي چنين نتيجه

دارد. ي منفي زبان همبستگزباني با سطح ميانو بسامد بروز خطاهاي بين دارد همبستگي مثبو
هاي ( رناي واژگاني و رواني زبان اول و دوم دوزبانه1175روحي، عزبدفتري و عشایري )

اند که يجه رسيدهتاند و به این نپریشي را بررسي کردهآرربایجاني ل فارسي مبتال به زبانترکي

                                                            
1. Brown, H. D. 

2. Sattari, A. 

3. Khodabandeh, F. 

4 . Barzegar, M. 

5. Ramezani, F. 
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ري حيد باشند.اي براي دو زبان ميها داراي نظام زباني یکپارچهبه احتمال زیاد، دوزبانه
( تکواژهاي وابسته به اسم فارسي را براساس انگارۀ چهارتکواژ بررسي کرده اسو و 1177)

ۀ چهارتکواژ ( دسو یافته اسو. او تکواژها را طبق انگار2000به نتایجي مشابه نتایج ویي )
بندي کرده اسو و به یادگيري نامتوازن انواع مختلب تکواژهاي وابسته به اسمي اشاره طبقه

 کرده اسو که به فعال شدن آن تکواژها در سطوو مختلب انتزاعي توليد گفتار مرتبط هستند.

 . مباني نظری3
اطبان ه مخاطب یا مخخواهد بتوليدات زباني با انتخاب پيام مفهومي که فرد )سخنگو( مي

(، ساختار نظام مفهومي همراه با 1989) 1شوند. طبق دیدگاه لولوخود انتقال دهد شروع مي
سایر اطالعات این نظام )مانند اطالعات مرتبط به شرایط یا موقعيو گفتمان( بر شکل 

هومي را به مفهرحال، الزم اسو که فرد بازنمایي تأ ير دارد. به کالميپيام پيشاصطالو به
وليد گفتار هاي تواژگاني تبدیل نماید که با منظور یا نيو اصلي وي مطابقو دارد. در انگاره

یکي از مهمترین  2واژهسازي بنشود. فعالگفته مي انتخاب واژگانيبه این فرایند تبدیل 
ه بخش ريرواجي واژ( اسو. بن1989مراحل توليد زباني در انگاره توليد گفتار لولو )

در واژگان رهني اسو که همان اطالعات معنایي،  1اطالعات واژگاني یک مدخل انتزاعي
( در چارچوب انگاره توليد گفتار 2006فيلد ) .شودنحوي و ساختواژي واژگان را شامل مي

 وزبانان، تعامل مراحل یا سطوهاي زباني انگليسي( و با تحليل خطاها و لغزش1989لولو )
کند. در سطح اول )سطح مفهومي( که یک سطح انتزاعي در طول فرایند گفتار را مطرو مي

سازد را فعال مي 5هاي معنایي ل کاربرديزباني اسو، منظور یا نيو فرد یک رشته ویژگيپيش
ین، اسو. بنابرا واژهسوي بنشان بههاي معنایي ل کاربردي جهوکه این مجموعه از ویژگي

ا شده سطح سوم را به فعاليو وواژۀ فعالشود. بنواژه اسو که فعال ميسطح دوم سطح بن
ره، گردد و باالخدارد که در آنجا چارچوب نحوي ل ساختواژي توليدات زباني تعيين ميمي

يرد. گگفتار شکل ميشود و روساخو پارهدر سطح آخر بازنمایي واحدهاي واجي فعال مي
گویند. بعد از این چهار سطح، نوبو زباني مي 5بنديطح سوم و چهارم را سطح صورتدو س

                                                            
1. Levelt, W. J. M. 

2. lemma 

3. abstract lexeme 

4. Semantic/pragmatic feature bundles 

5. formulation 
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اینکه یک  د. برايیابهاي گفتاري تحقق ميرسد که از طریق اندامبه توليد فيزیکي گفتار مي
وو صورت گفتار درآید، طبق سطگزاره در رهن فرد شکل زباني به خود گيرد و درنهایو به

 تزاعي توليد گفتار باید مراحل زیر را طي نماید.ان
 کالمي(؛ل سطح مفهومي )شکل ريرزباني پيام، نيو یا پيام پيش1
 )اطالعات معنایي، نحوي و ساختواژي واژگان(؛ واژهسازي بنل سطح فعال2

 ،گيري چارچوب نحوي ل ساختواژي توليدات زباني )مانند ترکيب واژگانل سطح شکل1
 اطالعات انتزاعي در ارتباط با جمع/مفرد بودن واژگان یا معرفه/نکره بودن آنها و ...(؛

ل ساختواژي  ها از واژگان و اِعمال بر چارچوب نحويل سطح دریافو اطالعات واجي واژه5
 گفتار آماده گردد.تا روساخو توليدات زباني شکل گيرد و براي اداي پاره

ین دو زباني متفاوت نيسو و اها از فرایند توليد تکي در دوزبانهفرایند توليدات زبان
فرایند شبيه یکدیگرند. تقریباً تمام محققان حوزۀ فرایند توليدات زباني، نظير کرول و 

( معتقدند که 2001( و گوالن و کرول )1998) 2گروتهل و دي(، وان1994) 1استيوارد
اسو و این سطح یک سطح مشترک براي هر دو زبان سطح مفهومي مستقل از زبان خاص 

سازي از سطح مفهومي به در ارتباط با گسترش جریان فعال ها اسو. دو دیدگاهدوزبانه
وجود دارد. یک دیدگاه، که به دیدگاه زبان  هاواژگان یک زبان یا دو زبان در رهن دوزبانه

 هايي فقط واژگان یکي از زبانمشهور اسو، اعتقاد دارد که سطح مفهوم 1هدف خاص
ال کردن کالمي فقط به فع، پيام پيش. براساس این دیدگاهداردها را به فعاليو وا ميدوزبانه

شود. طولي نکشيد هاي زبان هدف و درنهایو به انتخاب واژگان آن زبان منجر ميواژهبن
لقب گرفو و کمتر مورد توجه محققان که دیدگاه زبان هدف خاص یک دیدگاه افراطي 

( 2014( و کرول و گوالن )2005) 5(، الهيج1998) 5واقع شد. پژوهشگراني همچون گرین
جاي دیدگاه زبان هدف خاص بر دیدگاه دیگري تأکيد دارند که طبق آن گسترش جریان به

لکه نظام سو، بسمو نظام واژگاني منحصر به زبان خاصي نيسازي از سطح مفهومي بهفعال
سطح مفهومي، بدون توجه به این مسأله که کدام یک  گيرد.واژگاني هر دو زبان را در بر مي

صورت هها را ببرد، واژگان هر دو زبان دوزبانهها کار اصلي توليدات زباني را پيش مياز زبان

                                                            
1. Kroll, J. F., & Gollan, T. H. 

2. Van Hell, J. G., & de Groot, A. M. B. 

3. specific target language 

4. Green, D. W. 

5. La Heij, W. 
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ها در ابي در رهن دوزبانهی(، اگر واژه1992) 1سازد. به نظر رولوفسهمزمان فعال مي
سازي توصيب شود، طرو مسألة مجزا بودن یا نبودن واژگان چارچوب گسترش جریان فعال

(، 2004 ;1981) 1پردي2ها بيهوده اسو. همچنين طبق فرضية زیرمجموعةدر رهن دوزبانه
هایي را داخل یک اند، بلکه آنها زیرمجموعهها مجزا از هم رخيره نشدهها در مغز دوزبانهزبان

 راحتي مناطقيتوان بهدهند؛ طوري که نميها تشکيل ميواحد بزرگتر در مغز دوزبانه
 ها براي هر زبان مشخص نمود. را در مغز دوزبانه جداگانه

اني از سازي یکسسازي همزمان واژگان دو زبان به این معنا نيسو که فعالهرحال، فعالبه
 هاي فرد دوزبانه در یکهاي یکي از زبانواژهافتد، بلکه بناي دو زبان اتفاق ميهواژهبن

 شوند. تر ميهاي معادل خودشان در زبان دیگر فعالواژهنسبو به بن نقطه
هاي زبان خاص به متغيرهاي مفهومي )مخاطب یا مخاطبان، واژهسازي بيشتر بنفعال

يو گفتمان، موضوع بحث و ...( بستگي دارد که فرد دوزبانه در ارتباط با آنها یکي از موقع
بودن نماید. انتخاب واژگاني به سطح فعالگفتن انتخاب ميهاي خود را براي سخنزبان

 ان انتخابها را از واژگواژهترین بنها فعالواژه بستگي دارد. سازوکار انتخاب واژهبن
خواهد انتقال دهد مرتبط هستند. طبق دیدگاه ها به مفاهيمي که فرد ميواژهکند. این بنمي

هاي دستوري مرتبط با آنها ها از واژگان ویژگيبا انتخاب واژه (،2003) 5شيلر و کارامازا
دفِ زبان هاي هانتخاب واژه گيرند. طي فرایندنيز براي پردازش بيشتر در دسترس قرار مي

هاي رقيب عمل واژهعنوان بنفرد دوزبانه به 0هاي زبان نااستفادۀواژه، بن5مورد استفاده
هاي زبان نااستفاده بيشتر باشد، به همان اندازه انتخاب واژهکنند. هرچه سطح فعاليو بنمي

. به هرحال، (Roelofs, 1992)تر خواهد بود دوزبانه مشکلهاي هدف زبان استفادۀ فرد واژه
سازي فقط به سطوو انتزاعي بعدي فرایند شود که جریان فعالانتخاب واژگاني باعث مي

توليد گفتار در زبان استفادۀ فرد دوزبانه گسترش یابد و درنهایو به توليد گفتار در آن زبان 
موازي  صورتروان اسو که تمامي مراحل پردازش بهختم شود. توليد گفتار چنان سریع و 

                                                            
1. Roelofs, A. 

2. subset hypothesis 

3. Paradis, M. 

4. Schiller, N. O., & Caramazza, A. 

5. language in use 

6. language not in use 
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کنند. با پردازش یک فرایند در یک زبان، عملکرد همان فرایند در زبان دیگر با هم عمل مي
 شود.  مسدود مي
ها در ارتباط با حافظة زباني دوزبانه 1مراتبيهاي سلسلهعنوان انگارههایي تحوانگاره

مراتبي ساختار هاي سلسلهکند که انگاره( اظهار مي1984) 2ودگراساند. اسنمطرو شده
نمایند که این دو از لحاظ ها را در دو سطح )مفهومي و واژگاني( توصيب ميحافظة دوزبانه

 مراتبي به یکدیگر مرتبط هستند.سلسله
هاي ن نظام( با توصيب روابط واژگاني بي1984) 1ایکهارت و فيلدمنپوتر، سو، وون

ها و ارتباط واژگان با یکدیگر از طریق نظام مفهومي، دو انگاره با زباني در حافظة دوزبانه
هاي پيشنهاد دادند که انگاره 5و انگاره واسطة مفهومي 5عناوین انگاره تداعي کلمات

، انگارۀ ( ترسيم شده اسو2( و )1طوري که در نمودارهاي )مراتبي نام گرفتند. همانسلسله
ل هاي زبان اوها با واژههاي زبان دوم در حافظة دوزبانهکند که واژهتداعي کلمات فرض مي

زبان  هايهاي زبان دوم با سطح مفهومي فقط از طریق واژهدر ارتباط هستند، اما ارتباط واژه
ممکن  زبان دوم اول ممکن اسو. بنابراین، دسترسي به نظام مفهومي در این انگاره از طریق

هاي زبان اول ترجمه شوند. در مقابل، انگارۀ هاي زبان دوم به واژهنيسو، مگر اینکه واژه
طور مستقل و متمایز عمل ها بهواسطة مفهومي مدعي اسو که دو زبان در حافظة دوزبانه

ي ترین ویژگهاي زبان دوم مستقيماً به سطح مفهومي دسترسي دارند. مهمکنند و واژهمي
مراتبي فرض کردن نظام واژگان کوچک براي زبان دوم نسبو به نظام هاي سلسلهانگاره

کند که تعداد واژگان واژگان زبان اول اسو. تفاوت در اندازۀ واژگان این مفهوم را القا مي
 ,Kroll & Stewardشان اسو )ها در زبان اول بيشتر از تعداد آن در زبان دومدوزبانه

1994). 

 (5990، دو استیوار کرول) .انگاره تداعي کلمات5نموار

                                                            
1. hierarchical models 

2. Snodgrass, J. G. 

3. Potter, M. C., So, K. F., Von Eckhardt, B., & Feldman, L. B. 

4. word association model 

5. concept mediation model 
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 (5990واسطۀ مفهومي )کرول و استیوارد،  . انگارة2نمودار 

 

جدال بين دو انگارۀ تداعي کلمات و واسطة مفهومي با مطالعة محققان روي عملکرد 
 1مراتبيد تا انگارۀ سلسلهترجمة افراد دوزبانه )از زبان اول به زبان دوم و بالعکس( موجب ش

که . از زماني1ارائه گردند 2شدهمراتبي تجدیدنظرشدۀ بازبينيتجدیدنظرشده و انگارۀ سلسله
ها را به چالش مراتبي مطرو شدند، بسياري از تحقيقات فرضيات این انگارههاي سلسلهانگاره

ران زبان دوم بدون نياز به ( معتقدند که همة فراگي2010) 5بارت و دیوککشيدند. بریس
 5هاي زبان دوم دسترسي دارند. مطالعات ساندرمن و کرولزبان اول خود، مستقيماً به واژه

                                                            
1. revised hierarchical model 

2. re-revised hierarchical model 

 ( مراجعه شود.1996الفلین و هیریدیا )( و مک1994ستیوارد ). برای اخذ اطالعات بیشتر به کرول و ا 3

4. Brysbaert, M., & Duyck, W. 

5. Sunderman, G., & Kroll, J.F. 
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( نشان داد که در بسياري از موارد، حتي فراگيراني 2017) 1و ما، چن، گيو و کرول (2006)
 اشند. دوم دسترسي داشته ب هاي زبانبا مهارت کمتر در زبان دوم قادرند مستقيماً به معاني واژه

 

 ها و جامعۀ آماری    . داده0
هاي هاي درس زبان انگليسي دوم انساني دورۀ دوم دبيرستانهاي تحقيق حاضر از کالسداده

آموزان چهار کالس آوري شده اسو. خطاهاي گفتاري دانششهر جمععادي پسرانة مشگين
طي فرایند یاددهي ل یادگيري گردآوري شد.  1175ل70 تحصيلينفر( در سال 20)هرکدام 

جام ها به زبان فارسي انهاي یاددهي ل یادگيري زبان انگليسي در این کالسچرخه فعاليو
هاي فارسي آنها یاد ها و جمالت انگليسي را از طریق معادلواژهآموزان اکثر شد و دانشمي
 آموزان با واژگان زبان فارسين زبان انگليسي در رهن دانشگرفتند. بنابراین، واژگامي

فتارهاي گهاي دستور زبان فارسي در پارهشد تا ویژگيشد و این مسأله سبب ميتداعي مي
انگليسي آنها نمایان شوند. کاربرد نسبتاً زیاد زبان فارسي در کالس و اولویو دادن به ارتقاي 

آموزان توانش م از طریق ترجمه موجب شده بود تا دانشمهارت خواندن و درک مفاهي
آموزان ي دانشگفتارهاي انگليسزباني و ارتباطي ضعيفي در زبان انگليسي داشته باشند. پاره

هاي معلم از متن کتاب متشکل از یک جملة در پاسخ به تمرینات شفاهي کتاب و پرسش
گروه اسمي انگليسي از ميان سایر خطاهاي زباني ساده یا چند کلمه بود. خطاهاي مرتبط با 

( 7( تا )1هاي )هایي از آنها در مثالبندي شد که نمونهآموزان استخراج گردید و دستهدانش
زباني بودند. چنانچه در جدول مشهود اسو. تقریباً تمامي خطاها در حوزۀ نحو و از نوع بين

مورد  221زباني مرتبط با گروه اسمي با فراواني شود، شش نوع خطاي ( مشاهده مي1)
 ترتيبتعریب و ترکيب دو یا چند خطا بهگردآوري شده اسو. به کار نبردن حرف

ها ادهشده هستند. دآوريهاي جمعبسامدترین خطاهاي زباني در ميان دادهپربسامدترین و کم
اسخ به و تحليل قرار گرفتند تا ضمن پ در چارچوب فرایند توليد انتزاعي گفتار مورد بررسي

هاي رهني ارهتأیيد فرضيات یا پيشنهادات انگپرسش تحقيق، بتوان به نتایجي در تأیيد یا عدم
زبان دسو یافو. بنابراین، این پژوهش به روش توصيفي ل شناسيواژگان در حوزۀ روان

 تحليلي انجام یافته اسو. 

 

                                                            
1. Ma, F., Chen, P., Guo, T., & Kroll, J. F. 
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 ها    . تحلیل داده1
د و بقية روکار ميعنوان واژۀ اصلي یا هسته بهي اسو که در هر گروه اسمي یک اسم بهبدیه

شوند. در زبان فارسي ممکن اسو تنها هسته در هاي آن خوانده ميعناصر زباني وابسته
نهایي یک تتواند بهجایگاه گروه اسمي قرار گيرد، اما در زبان انگليسي فقط اسم خاص مي

 ه اسمي را تشکيل دهد.گرو
( و 1175زاده )(، رالمعلي1105محققان و دستورنویسان زبان فارسي نظير باطني )

تعریب ( عناصر زباني همچون صفو اشاره )این، آن، همان و ...(، حرف1175الدیني )مشکوه
 ينامعين )یک(، صفو مبهم )همه، هر و ...(، صفو پرسشي )کدام، چه و ...(، صفو تعجب

عنوان )چه و ...(، شاخص )دکتر، مهندس و ...(، مميز )جلد، برگ و ...( و اعداد را به
اليه (، مضافدقدبلناند. آنها همچنين صفو بياني )پسر هاي پيشين اسم در نظر گرفتهوابسته

بان ارچهکه باي ( و بند وصفي )مدرسهبا کاله مشکياضافه )مردي (، گروه حرفطال)ساعو 
معرفي  هاي پسينعنوان وابستهالعاده بود.( را تحوفوق یک مدرسه راي آن کودکان ساخوب

شود و در پایان شمرده ميشناختي یک زبان هستهلحاظ رده. زبان انگليسي نيز به1اندکرده
 تهساضافه و بند وصفي، پيش از هجز گروه حرفها، بهگروه اسمي این زبان تمامي وابسته

 شوند، مانند:کار برده ميبه

The two old stubborn men. 

آموزان در توليد ( نشان داده شده اسو، خطاهاي دانش1طوري که در جدول )همان
ا کاربرد تعریب یگروه اسمي انگليسي شامل خطاهاي زباني ریل بودند: به کار نبردن حرف

و(، اليه یا اسم + صفتيب کلمات )مضاف + مضافرلط آن قبل از اسم، کاربرد نادرسو تر
ته کارگيري نابجاي ضمير هسهاي اشاره مفرد با اسم جمع، بهکاربرد نادرسو اعداد و صفو

 اضافة نامناسب در گروهپسين اسم(، استفاده از حرف عنوان وابستهدر بند وصفي )به
 ز خطاهاي مذکور.ي پسين اسم( و ترکيبي ااضافه )وابستهحرف

( تا 1) هايآموزان در گروه اسمي انگليسي )براي نمونه مثالمقایسة خطاهاي زباني دانش
آموزان با توجه به گر آن اسو که دانش(( با صورت صحيح آنها در همان زبان نمایان7)

                                                            
 . براي اطالعات بيشتر به منابع مذکور مراجعه گردد. 1
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روه گهاي انگليسي خود را با توسل به قواعد و ساخو تسلط به زبان انگليسي، پاسخعدم
 اند. اسمي زبان فارسي ساخته

 . انوع خطای زباني گروه اسمي و فراواني آنها5جدول 
 فراوانی مثال نوع خطا

 writerCharles Dickens was  12. تعریفبه کار نبردن حرف

 mines coalThey work in  15. کاربرد نادرست ترتیب کلمات

 are wild. This animals 31 سمهای اشاره و عدد با اکاربرد نادرست صفت

 yesterday  himThe man that I saw کارگیری نابجای ضمیر هسته در بند وصفیبه
was old. 

22 

 my friend. forI wrote a letter  1 اضافۀ نامناسباستفاده از حرف

 that days terribleHe did not forget  1. ترکیبی از خطاها

 نمونه خطاها  بازسازي خطاها                       

Charles Dickens was a writer.    1- Charles Dickens was writer. 

 They work in coal mines.   2- They work in mines coal. 

These animals are wild.  3- This animals are wild. 

Eight horses pull it.  4- Eight horse pull it. 

The man that I saw  yesterday 
was old. 

 5- The man that I saw him 
yesterday was old. 

I wrote a letter to my friend.  6- I wrote a letter for my friend. 

He did not forget those terrible 
days. 

 7- He did not forget that days 
terrible. 

آموز دقيقاً جملة زباني اسو و دانش( خطایي بين1تعریب در مثال )فبه کار نبردن حر    
سو لفظ به انگليسي ترجمه کرده اسو. کاربرد نادربهرا لفظ« چارلز دیکنز معلم بود»فارسي 

اليه زبان فارسي داللو دارد. استفاده ( بر ترتيب مضاف + مضاف2ترتيب کلمات در مثال )
( و عدد جمع پيش از اسم مفرد در مثال 1از اسم جمع در مثال ) از صفو اشارۀ مفرد پيش

ثال آموز در مدليل تأ ير زبان فارسي، دانششوند. به( هنجارهاي زبان فارسي قلمداد مي5)
اضافة ( ضمير هسته را در بند وصفي وابستة پسين اسم استفاده کرده اسو. کاربرد حرف5)
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"for" ر آموز ددهد که دانشاضافة وابستة پسين اسم نشان ميبعد از اسم در گروه حرف
( نيز ترکيبي 7رهن خود به ترجمه )از زبان فارسي به انگليسي( متوسل شده اسو. در مثال )

دهد که ( نشان مي7( تا )1هاي )زباني رخ داده اسو. بنابراین، بررسي مثالاز خطاهاي بين
آموزان دورۀ هایي هستند که دانشاي شيوهاز برابري ترجمهتفکر به زبان فارسي و استفاده 

ارسي منشأ و اند و زبان فمتوسطه صحبو کردن به زبان انگليسي را از طریق آنها تجربه کرده
آموزان بوده اسو. فعال بودن واژگان زبان فارسي علو اصلي بروز خطاها در گفتار این دانش

ایند توليد گفتار موجب شده اسو تا دستور زبان فارسي بر در سطوو انتزاعي و زیرین فر
هاي زبان انگليسي در سطوو رسد که واژه( تحميل گردد. به نظر مي7( تا )1گفتارهاي )پاره

ان اند و در قالب آرایش نحوي منطبق با زبگفتارها برگزیده شدهزبرین فرایند توليد پاره
 اند. فارسي نمود آوایي پيدا کرده

علم آموزان در پاسخ به پرسش مبراي وضوو بيشتر موضوع، خطاهاي زباني یکي از دانش
در چارچوب  57در رابطه با تصویر یکي از تمرینات شفاهي کتاب سال دوم در صفحة 

گردد. از نوشتار مورب براي تشریح مي 5تا  1سطوو انتزاعي توليد گفتار و طي مراحل 
از نوشتار عادي براي نمایش بازنمایي  و («راننده اتوبوس» زاعي )مانند نمایش اطالعات انت

 واجي آن استفاده شده اسو.    

 

8- Teacher: What is he? 
     Student: driver bus. 

زارۀ مدت خویش گآموز با دیدن تصویر و با توجه به اطالعات موجود در حافظة بلندل دانش1
شته اسو، ر« راننده اتوبوس»کالمي که کند. پيام پيشبازیابي ميرا « راننده اتوبوس»

هاي زبان فارسي اسو را فعال واژهسوي بنشان بههاي معنایي ل کاربردي که جهوویژگي
 سازد.مي

 شوند.فعال مي «اتوبوس» و  «راننده»هاي انتزاعي ممکن براي ها یا همان مدخلواژهل بن2
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 اتوبوس راننده 
 ماشيني طویل با چهار چرخ انسان، مرد معنایي:

 اسم اسم نوع کلمه:
 هسته/ وابسته، معرفه/ نکره هسته/ وابسته، معرفه/ نکره نحوي:

 مفرد/ جمع مفرد/ جمع ساختواژي:
 
و  «راننده»هاي واژگاني گيري انتزاعي چارچوب نحوي ل ساختواژي )معناي مدخلل شکل1
راننده »عالوۀ اطالعات نحوي و ساختواژي خاص براي توليد گروه اسمي به« اتوبوس» 

 اسم }هسته، مفرد  + اسم }وابسته، مفرد «(.  اتوبوس
شوند و بر روساخو )چارچوب نحوي ل ساختواژي( ل اطالعات واجي از واژگان بازیابي مي5

                    / اتوبوس/ وس اتوب/ راننده/  +   راننده شوند.  اعمال مي
هاي گفتار معادل انگليسي واژهل درنهایو، در مرحلة آمادگي براي توليد فيزیکي پاره5

ویایي هاي گهاي الزم به اندامشوند و دستورالعملروساخو از واژگان انگليسي برگزیده مي
تجلي آوایي پيدا کند. اگر فرد متوجه  [draiver b^s]صورت گفتار بهشوند تا پارهداده مي

سازي وجود آمده اسو، اطالعات دوباره به مرحلة مفهومشود که خطایي در بيان خود به
 هاي الزم صورت پذیرد.شوند تا تصحيح یا تصحيحبازخورد داده مي

کلمات  تيبتعریب، ترحرف هاي دستور زبان فارسي )به کاربرد نبردنوجود ویژگي
هاي زبان دهد که واژهخطاي زباني( نشان مي 221هاي تحقيق حاضر )...( در تمامي دادهو

تر رکر طوري که پيشاند. همانفارسي در سطوو انتزاعي فرایند توليد گفتار انتخاب شده
ها که توري واژههاي دس( دسترسي به ویژگي2003شد، براساس دیدگاه شيلر و کارامازا )

ود پيامد شگيري چارچوب نحوي ل ساختواژي( منجر ميبه پردازش دستوري بيشتر )شکل
مستقيم انتخاب واژگاني اسو. بنابراین، نظام زبان فارسي تا مرحلة سوم سطوو انتزاعي فرایند 

ش که باط با این پرسآموزان فعال بوده اسو. با این حال، در ارتگفتارهاي دانشتوليد پاره
فعال  گفتارهاهاي زبان فارسي در سطوو انتزاعي فرایند توليد پارهآیا واحدهاي واجي واژه

رویم که فعال شدن بازنمایي واحدهاي واجي را مورد هایي مياند یا خير، به سراغ انگارهبوده
 اند:توجه قرار داده
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 . 2هاي آبشارهنگارهل ا2، 1هاي گسستهل انگاره1 
 Schriefers, Meyer & Levelt, 1990; Levelt, Roelofsهاي گسسته )طبق انگاره

& Meyer, 1999سازي بازنمایي واجي پس از اتمام انتخاب واژگاني صورت ( فعال
 ,Harleyهاي آبشاره )سازي بازنمایي واجي در انگارهگيرد. این در حالي اسو که فعالمي

1993; Caramazza, 1997; Peterson & Savoy, 1998 قبل از انتخاب واژگاني )
شود و فعال شدن واژگان یک زبان به بازنمایي واحدهاي واجي آن زبان نيز حاصل مي
سازي هاي گسسته و آبشاره قبول دارند که فعالکند. البته هر دو طيب انگارهسرایو مي

يب تر، پيامدهاي این دو طي بر انتخاب واژگاني ندارد. نکتة مهمبازنمایي واجي هيچ تأ ير
انگاره در رابطه با دوزبانگي اسو. چنانچه در بخش چارچوب نظري رکر شد، اکثر 

ظام مفهومي سازي که از سطح نهاي توليد گفتار دوزبانگي تأکيد دارند که جریان فعالانگاره
ل  یابد )وقتي دوزبانة فارسيها گسترش ميبان دوزبانهافتد و به واژگان هر دو زبه راه مي

که به نظام مفهومي مشترک  را بگوید، واژگان هر دو زبان« اسب»خواهد واژه انگليسي مي
(. با این وجود، فعال شدن واحدهاي واجي horseشوند: اسب و متصل هستند فعال مي

 کند.گسسته و آبشاره فرق مي هايهاي دو زبان با توجه به انگارهواژه
ها )زبان مورد هاي هر دو زبان دوزبانههاي آبشاره، واحدهاي واجي واژهبراساس انگاره

هاي رهسازي بازنمایي واجي در انگاشوند. بنابراین، فعالاستفاده و زبان نااستفاده( فعال مي
ار داشو هاي گسسته نبایستي انتظآبشاره خاص یک زبان نيسو، ولي طبق فرضيات انگاره

ه خود تر، اگرچبيان دقيقها فعال شود. بههاي زبان نااستفاده دوزبانهکه واحدهاي واجي واژه
مين پذیرد. به هشوند، ولي درنهایو انتخاب آنها انجام نميهاي زبان نااستفاده فعال ميواژه

سازي بازنمایي واحدهاي واجي در د که فعالکننبيني ميهاي گسسته پيشدليل انگاره
ها خاص زبان هدف )زبان مورد استفاده( اسو و رمزگذاري واجي در دوزبانگي دوزبانه

زبانگي اسو. به هر حال، فعال شدن واحدهاي واجي واژگان زبان نااستفاده مطابق مانند تک
ف در هاي هدابي واحدهاي واجي واژهتواند بر بازیهاي آبشاره چه تأ يري ميبا فرض انگاره

طلبد ها داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش یک تحقيق جداگانه ميزبان مورد استفادۀ دوزبانه
 . 1و خارج از مسألة اصلي تحقيق حاضر اسو

                                                            
1. discrete models 

2. cascade models 

 ( مراجعه شود.2003گاليس  )راي مطالعة بيشتر در این زمينه به  کوستا، کارامازا و سباستين. ب 1



 111 | حیدری و پناهی

 گیری. نتیجه6

( ي تحقيقهاآموزان )دادهگفتارهاي دانشهاي دستوري زبان فارسي در پارهوجود ویژگي
خاب اند، بلکه انتتنها فعال بودههاي زبان فارسي در سطوو انتزاعي نهدهد که واژهنشان مي
هاي آبشاره و گسسته، واحدهاي واجي واژه اند. حتي مطابق با فرضيات هر دو انگارۀهم شده

هاي گفتارارهزبان فارسي )چهارمين و آخرین مرحله( در سطوو انتزاعي فرایند توليد پ
دسترسي به  (،2003اند. براساس دیدگاه شيلر و کارامازا )آموزان فعال بودهدانش

وي ل گيري چارچوب نحها ل که به پردازش دستوري بيشتر )شکلهاي دستوري واژهویژگي
نتخاب ها و اشود ل پيامد مستقيم انتخاب واژگاني اسو. فعال شدن واژهساختواژي( منجر مي

هاي آبشاره و گسسته براي فعال شدن واحدهاي واجي ترتيب دو شرط انگارهواژگاني به
ارهاي گفتها در سطوو انتزاعي فرایند توليد گفتار هستند که این مسأله در پارهواژه

 آموزان بازنمایي دارد.دانش

اليه در مثال اي مضاف + مضافه(، ترتيب سازه1تعریب در مثال )به کار نبردن حرف
( و ... نشانگر آن هستند که 1(، استفاده از صفو اشارۀ مفرد پيش از اسم جمع در مثال )2)

واژگان زبان انگليسي براساس ساخو نحوي گروه اسمي زبان فارسي توليد شده اسو. 
تزاعي توليد ین سطح انآموزان تا آخرگفتارهاي دانشبنابراین، نظام زبان فارسي در توليد پاره

گيري روساخو( حضور داشته اسو و معادل سازي بازنمایي واجي و شکل)سطح فعال
سي گفتارها از واژگان زبان انگليهاي روساخو، قبل از توليد فيزیکي پارهانگليسي واژه

راي توليد ه بگيري کرد کتوان نتيجهاند. پس ميبرگزیده شده و صورت آوایي به خود گرفته
آموزان، نظام واژگان زبان فارسي بين سطح نظام گفتارهاي انگليسي در رهن دانشپاره

مفهومي و نظام واژگان زبان انگليسي قرار داشته اسو و ارتباط واژگان زبان انگليسي با سطح 
 مفهومي از طریق واژگان زبان فارسي صورت پذیرفته اسو. 

داعي شده در انگارۀ تپژوهش )خطاهاي زباني( با پيشنهاد مطروهاي این نتایج تحليل داده
هاي زبان دوم در اوایل یادگيري آن کلمات همسو اسو. طبق انگارۀ تداعي کلمات، واژه

ارتباط هستند. درحالي که انگارۀ واسطة  هاي زبان اول با سطح مفهومي درزبان از طریق واژه
ي گذارد که در زبان دوم نيز به بسندگاي را به نمایش ميمفهومي ساختار حافظة فرد دوزبانه

آموزان مورد مطالعه در توليد گروه اسمي رسيده اسو. فراواني باالي خطاهاي زباني دانش
دهندۀ توانش زباني ضعيب آنها در زبان انگليسي اسو. بنابراین، در رهن این نشان
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ان هاي زبيسي با سطح مفهومي فقط از طریق واژههاي زبان انگلآموزان ارتباط واژهدانش
 عبارت دیگر، طبق انگارۀ تداعي کلمات، دسترسي به نظامفارسي صورت پذیرفته اسو. به

هاي آموزان از طریق زبان انگليسي ممکن نيسو؛ مگر اینکه واژهمفهومي در رهن این دانش
 د.هاي زبان فارسي ترجمه شونزبان انگليسي به واژه
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