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  چکیده

از منظر  ادعا این ،حاضر کنند. در مطالعههیجانات قویتري تجربه می ،: افراد دوزبانه معتقدند که هنگام استفاده از زبان اولزمینه
نه مورد وژیک زبان اول و دوم افراد دوزباهمچنین اثر سن و محیط کسب زبان بر تظاهرات فیزیول روان فیزیولوژي بررسی شد.

  بررسی قرار گرفت.
جانی هاي هیفارسی ایرانی مورد بررسی قرار گرفتند. محرك –فارسی و کردي -دوزبانه متوالی زودهنگام  ترکی 60 ها: روش

کنندگان حین  شامل واژگان و عبارات مبین خشم (ناسزا و توهین) و عبارات مبین ابراز عالقه و تحسین بود. ضربان قلب شرکت
 کنندگان در سه حالت پایه، ضربان قلب شرکت ثبت گردید.بک دبیوفیشنیدن واژگان هیجانی زبان  اول و دوم با استفاده از 

  گیري مکرر بررسی شد. با روش آنالیز واریانس با اندازهشادي و خشم در زبان اول و دوم 
فارسی را  -فارسی و کردي -ترکی ضربان قلب افراد دوزبانه ،زبان مادريبا شنیدن عبارات مبین خشم (ناسزا و توهین)  ها: یافته

ن مادري در مقایسه با عبارات زبابا بیشتر از واژگان زبان دوم افزایش داد. همچنین شنیدن عبارات مبین ابراز عالقه (شادي) 
  نه ایجاد کرد.کنندگان دوزبا در ضربان قلب شرکتافزایش بیشتري  ،مشابه زبان دوم

باشد. تظاهرات هاي روان فیزیولوژیک زبان میثبت ضربان قلب یک روش مفید و حساس براي بررسی همبسته گیري: نتیجه
ن است که زبان طور معناداري متفاوت بوده و نشانگر آ اول و دوم بهگان هیجانی زبان ژفیزیولوژیک مواجهه شنیداري با وا

 هاي متوالی زودهنگام از بار هیجانی باالتري برخوردار است. نهمادري در دوزبا

  دو زبانه، هیجان، ضربان قلب ها: کلیدواژه
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  مقدمه
ها  افراد دوزبانه عموماً اذعان دارند که تجربه فردي آن

  اسـت حین اسـتفاده از زبـان اول متفـاوت از زبـان دوم     
اند که کلمـات  ). گروهی از پژوهشگران نیز دریافته9-1(

شـود، تـنش و   تابو و ناسزا وقتی به زبان خارجی گفته می
). افـراد  9-12و  2( نمایـد تـري ایجـاد مـی    اضطراب کم

آور بـه   ل شـرم یدوزبانه نیز هنگام بحـث در مـورد مسـا   
  ). 1( ترنداستفاده از زبان دوم راغب

هاي متفاوتی آموخته اغلب در محیط ،زبان اول و دوم
شوند. زبان اول معموالً در محیط خـانوادگی آموختـه   می
و   اسـت یجـانی  شود. لذا معموالً داراي حداکثر بـار ه می

اولین مواجهه فرد با کلیه زیر و بـم هیجانـات بشـري از    
). زبان دوم معموالً زبـان  13دهد (طریق زبان اول رخ می

باشـد. لـذا بـا کنتـرل     تحصیل، اداري و کسب و کار می
چـه بـار    ). چنان1-3هیجانی و خودتنظیمی همراه است (

وم را زا باشد افراد زبـان د  هیجانی ناخوشایند و اضطراب
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چـه از بـار هیجـانی مطبـوعی      برند ولـی چنـان  کار می هب
  ).14( شودبرخوردار باشد، زبان مادري ترجیح داده می

ــونزالز  ــوزا (-گـ ) Gonzalez-Reigosa) (1976ریگـ
انگلیسی را گزارش نمـوده   -ي اسپانیولیبیماران دو زبانه

زا و  است که هنگـام بحـث در مـورد موضـوعات تـنش     
ـ شان و نیز اراخونسردي و آرامش اضطراب براي حفظ ه ی

تصویري با ثبات و داراي اعتماد به نفس از خود از زبـان  
زبان  ،). در مقابل14 و 12، 1نمودند (انگلیسی استفاده می

 شود مادري بیشتر براي بیان هیجانات خوشایند استفاده می
و همکـارانش   )Sechrest(). براي مثال سکرست 15 و 2(
حتـی اگـر    هاي فیلیپینیودند که زوج) گزارش نم1968(

عادتاً در خانه بـه انگلیسـی صـحبت نماینـد بـاز بـراي       
ــان   ــه و صــمیمی از زب موضــوعات خصوصــی، محرمان

  ).  16( نمایند) استفاده میTaglog( تاگالوگ
سن و محیط کسب زبان در مقایسه با میـزان مهـارت   

دهی بار هیجـانی و شـدت تجربیـات     زبانی فرد در شکل
آنوشین و هرنـال  کند. سهم بیشتري ایفا می ،ی زبانهیجان

رغم مهـارت کامـل در    موردي را گزارش کردند که علی
زبـان انگلیســی هنگــام دعـا خوانــدن همچنــان از زبــان   

  ).17( کرد عنوان زبان مادري استفاده می اسپانیولی به
هـا  اغلب مطالعات مربوط به تفاوت بار هیجانی زبـان 

هـاي خودگزارشـگري و   رسشـنامه ها، پدر قالب مصاحبه
. یکی از انجام شده استروایات و نوشتار افراد دو زبانه 

اولین مطالعات آزمایشگاهی در مورد بار هیجانی کلمـات  
) 1994در زبان اول و دوم، پـژوهش آنوشـین و هرتـل (   

)Anooshian and Hertel اســت کــه در آن از تکلیــف (
وري کلمـات  یادآوري واژگان استفاده شـده اسـت. یـادآ   

 ).18( باشـد متأثر از هیجانات و بار هیجانی کلمـات مـی  
ها نشان داد که اثر بار هیجانی در تسهیل  نتایج پژوهش آن

  ).  17( دشو یادآوري واژگان فقط در زبان اول مشاهده می
ــریس ــی و ه ــجویان Harris) (2004( آیچیچگ ) دانش

ترك مشغول به تحصیل در آمریکا را مثل آنوشـین مـورد   
 زبان انگلیسی را دیـر  ،این دانشجویانطالعه قرار دادند. م

هـا مشـاهده    آن ،آموخته بودند بر خالف آنوشین و هرتال

نمودند که یادآوري کلمات هیجانی زبان دوم مشابه زبان 
  ).  15( باشداول می

توان با کند میدالیل متعددي وجود دارد که ثابت می
ــتفاده از روش ــوژياســــ ــاي روان فیزیولــــ   هــــ

)Psycho physiological techniques  ــه ــرض ک ــن ف ) ای
تجربه هیجانی استفاده از زبان دوم متفـاوت از زبـان اول   

پردازان از جملـه   است را بررسی نمود. بسیاري از تئوري
) معتقدنــد کــه تفکــر و   Damasio) (1994داماســیو (

دهند. وقتی مـا هیجـانی   مستقل از بدن رخ نمی ،هیجانات
شود و ما از دنمان براي واکنش آماده میاندیشیم کل بمی

  ).  19( گیریمآن پس خوراند می
ـ  واسـطه   هاز منظر تئوري این امر که تجربیات ذهنی ب

گیرنـد پذیرفتـه   حاالت فیزیکی سیستم عصبی شـکل مـی  
). این نکته نیـز پذیرفتـه شـده اسـت کـه      19( شده است

تجربیاتی که عموماً توسط تعداد زیادي از افراد گـزارش  
گیـري  هاي فیزیولوژیـک قابـل انـدازه   شود، با همبستهمی
  ).  21و  20( باشد می

) براي مقایسه بار هیجانی واژگـان  Kim) (1993کیم (
عنـوان متغیـر    ) بهP300( 300زبان اول و دوم از موج پی 

وابسته استفاده نمود. مطالعه وي نشان داد که اگرچه موج 
) بـه بـار   Event-Related Potentials( اي آرپـی   300پی 

)، از دقـت  22ها حساس است ( هیجانی و انگیزش محرك
ی برخوردار بوده و به عوامل واژگانی و نحوي یزمانی باال

) ولـی بـه بـار هیجـانی     24و  23( حساسیت خوبی دارد
کـه متغیرهـاي    ). در حـالی 25( کلمـات حسـاس نیسـت   

ی یسیستم عصبی خودمختار مثـل ضـربان قلـب و رسـانا    
  ).  26( دهستنر هیجانی حساس پوست به با

صـورت   بـه پاراسـمپاتیک   وسیستم عصبی سـمپاتیک  
بـدن بـه تـنش و ثبـات را تنظـیم      واکـنش   ،تسآنتاگونی

    ).27کنند ( می
هــاي فعالیــت سیســتم عصــبی تــرین شــاخصرایــج

  هــاي الکتریکــی پوســتخودمختــار مبتنــی بــر واکــنش
)Electro dermal ــنش ــا واک ــی ) ی ــاي قلب ــی -ه   عروق
)Cardio vascular ( تـرین متغیرهـاي قلبـی    . رایـج اسـت
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) و تغییرپـذیري  Heart Rate( عروقی شامل ضربان قلـب 
. هر یـک از  است) Heart Rate Variabilityضربان قلب (

این متغیرها فعالیت سیستم سمپاتیک، پاراسـمپاتیک و یـا   
 ،نماید. ضربان قلـب و فشـار خـون   هر دو را منعکس می

صـورت   یک و پاراسمپاتیک را بههاي سمپاتفعالیت سیستم
تواند ). افزایش ضربان قلب می28کند (مرکب منعکس می

ناشی از افزایش فعالیت سیستم سمپاتیک یا کاهش مهـار  
پاراسمپاتیکی باشد. البته این نکته باید مدنظر قـرار گیـرد   
که افزایش ضربان قلـب اغلـب ناشـی از کـاهش مهـار      

  ).29( باشدک میشده توسط سیستم پاراسمپاتی اعمال
که اثر سیستم پاراسمپاتیک بر قلب از طریق  ییاز آنجا

شـود و  لذا سریعاً ظاهر مـی  ،گردداستیل کولین اعمال می
 1ثانیه بعد اثرات آن ظـاهر شـده و پـس از     5/0حداکثر 

گردد. لذا توانمندي سریع سیسـتم  ثانیه به خط پایه باز می
پـذیري   انعطاف ،بپاراسمپاتیک در تنظیم سریع فعالیت قل

هـاي هیجـانی محیطـی را    آن در واکنش به برانگیختگـی 
  ).  31 و 30( دهدافزایش می

عـالوه از میـان متغیرهـاي سـنتی سیسـتم عصـبی        هب
این ضربان قلب است که پس از تغییر مجدداً  ،خودمختار

شـود.  ) بسـیار نزدیـک مـی   Baselineاش(به وضعیت پایه
  مقاومـت پوسـت   که رسانایی پوسـت یـا سـطح    درحالی

)Skin resistance levelویژه  هزاست. ب ) بیش از همه مشکل
  ).32اگر رسانایی الکترولیت در طول زمان تغییر نماید (

) با استفاده از ثبت رسانایی 2003هریس وآیچیچگی (
انگلیسی را در  -ترکی دوزبانه 32 ،پوست واکنش هیجانی

گـروه   5 ،گانکنند زبان اول و دوم مقایسه نمودند. شرکت
از  واژگان هیجانی  شـامل کلمـات خنثـی (در)، مثبـت     
(لذت)، ناخوشایند (بیماري)، تابو (کون) و تـوبیخ (بـرو   

صـورت شـنیداري و دیـداري دریافـت      تو اتاقت!) را به
نمودند. در این پژوهش مشخص شد که کلمات تـابو در  

نمایـد. ولـی   ها را ایجـاد مـی  SCRهر دو زبان بزرگترین 
کنـد.  تابوي زبان اول، واکنش قویتري ایجـاد مـی   واژگان

ـ صورت شنیداري ارا ویژه وقتی کلمات به هب گـردد  ه مـی ی
)9.(  

پـذیري   که تاکنون بـراي مطالعـه واکـنش    ییجا از آن
هاي افراد دوزبانه از ضربان قلب استفاده نشده اسـت   زبان

بر آن است تا برانگیختگی سیسـتم عصـبی    لذا این مطالعه
را در مواجهه با واژگان هیجـانی زبـان اول و   خودمختار 

  دوم از طریق ثبت ضربان قلب افراد دوزبانه مقایسه نماید.
 -هاي ترکـی دوزبانه ،کنندگان در این پژوهش شرکت

شـان را  باشند که هر دو زبانفارسی می -فارسی و کردي
ـ سالگی آموختـه  7در دوران کودکی و قبل از  د، بـدین  ان

سـن کسـب زبـان را بـر تفـاوت       اثـر تـوان   ترتیب مـی 
هـاي اول و دوم بررسـی نمـود.    برانگیختگی هیجانی زبان

هاي ترکـی، کـردي و   هاي وابسته به زبانعالوه فرهنگ هب
تنیدگی اجتماعی گسـترده و   دلیل درهم فارسی در ایران به

تـوان  طوالنی شباهت فراوانی دارند و تا حد زیـادي مـی  
تفکیک نمود، در نتیجـه  اثرات دوفرهنگی را از دوزبانگی 

  نتایج حاصله را با اعتبار بیشتري به دوزبانگی ربط داد. 
  

  ها مواد و روش
 مورد بررسی قرار گرفتنـد.  نفر 60، در پژوهش حاضر

فارسی از دانشگاه تبریـز و   -دانشجوي دوزبانه ترکی 30
فارسـی از دانشـگاه علـوم     -دانشجوي دوزبانه کردي 30

ه در دسترس انتخـاب شـدند.   شکل نمون پزشکی تهران به
کنندگان، زبان فارسی را در سنین کـودکی و   شرکت همه

سالگی از محیط خانواده (والدین دوزبانـه)   7قبل از سن 
و نیز از همساالن و رسانه آموخته بودند. نوع دو زبـانگی  

ها از نوع زودهنگام متوالی بوده و مهارت افراد دوزبانه  آن
هـاي  ن اول بـوده و آمـوزش  در زبان فارسی در حد زبـا 

تحصیلی خود را از طریق زبان دوم دریافت کرده بودنـد.  
  .)1(جدول

براي کسب اطالعات دقیق دربـاره عوامـل مـؤثر بـر     
اي جامع راجع بـه  کنندگان، مصاحبه مهارت زبانی شرکت

صـورت   شـد. مصـاحبه بـه   آموزي افراد انجام  سابقه زبان
ــی    ــام م ــو انج ــب گفتگ ــمی و در قال ــد. از غیررس ش

کنندگان سؤاالتی درباره سـن، محـل تولـد، سـن      شرکت
  میزان استفاده از زبان دوم و زبان مورد استفاده  ومواجهه 
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  شد.  در خانواده پرسیده می
در هر یک هاي ادراکی و بیانی کنندگان مهارت شرکت

هــاي ترکــی، کــردي و فارســی (زبــان دوم) را از زبــان
اي  رتبـه  7ز  مقیـاس  صورت خودتخمینی با اسـتفاده ا  به

   .ندکردبندي  لیکرت رتبه
با توجه به این که زبان ترکی و کردي در ایران داراي 
سیستم خواندن و نوشتن مجزایی که آمـوزش داده شـود   

  ها ارزیابی نگردید.  باشد، این مهارتنمی
همچنین سؤاالتی در مورد سالمت جسـمی و روانـی   

عدم ابتال بـه   و قلبیکنندگان، عدم ابتال به بیماري  شرکت
ها دقت شد که در دوره پرسیده شد. در مورد خانم اعتیاد

هاي مربوط ذکر است که آزمون عادت ماهیانه نباشند. قابل
  شد. ها توسط دستیاران خانم اجرا میبه خانم

عبارات هیجانی مورد استفاده در این پـژوهش شـامل   
ژگـان  دو دسته واژگان هیجانی مبین خشـم و ناسـزا و وا  

واژه یا عبـارت از هـر    10. بود مبین شادي و ابراز عالقه
طبقه براي هر زبان در نظـر گرفتـه شـد. کلمـات مـورد      
استفاده در این پژوهش طی دو مرحلـه انتخـاب گردیـد.    

هـایی از گویشـوران هـر یـک از     ابتدا با تهیه پرسشـنامه 
ها یا ترکی و کردي خواسته شد که واژه ،هاي فارسی زبان
اتی را که حین عصبانیت و ابراز خشم هنگـام ابـراز   عبار

دهنـد، در  عالقه به عزیزانشان مـورد اسـتفاده قـرار مـی    
کنندگان در ایـن مرحلـه    ها ثبت نمایند. شرکتپرسشنامه

نفر از هـر گـروه) از دانشـجویان دانشـگاه      70نفر ( 210
آذربایجان، دانشگاه علمی کـاربردي گلرنـگ و دانشـگاه    

لیسـتی از   ،ان بودند. پس از این مرحلـه علوم پزشکی تهر
واژگان ابرازشده تهیـه گردیـد و پربسـامدترین واژگـان     
ــب   ــوردنظر مجــدداً در قال ــد. کلمــات م انتخــاب گردی

نفـري دیگـر از    90هایی در اختیار یک گـروه  نامه پرسش
هـا   نفر از هر گروه) قرار داده شد و از آن 30دانشجویان (

سب میـزان برانگیختگـی و   خواسته شد که واژگان را برح
 )0-9اي (نمره 10نیز فراوانی کاربرد واژه در یک مقیاس 

راي بیشـترین  دا ،سـامد بپرواژه  10بندي نمایند سپس رتبه
تـرین معنـی در هـر زبـان      داراي نزدیـک  برانگیختگی و

ل اخالقی و جلوگیري از یدلیل رعایت مسا د. بهانتخاب ش
واژگـان تـابوي    ،نکننـدگا  هرگونه فشار عاطفی به شرکت

  جنسی از لیست حذف شد.   
پس از انتخاب کلمات و عبـارات بـراي هـر یـک از     

دانشجوي رشته تئاتر (یک زن و یک مـرد) کـه    2ها زبان
ها ترکی یا کردي یا فارسی بـود، انتخـاب    زبان مادري آن

شدند تا کلمات مربوط به هر زبـان را بـا نـواي مناسـب     
ات و عبارت مـوردنظر در  (خشم و شادي) بیان کنند. کلم

ــون و    ــتفاده از میکروف ــا اس ــتیک و ب ــاق آکوس ــک ات ی
اي سونی ضبط گردید و بـا اسـتفاده از   صوت حرفه ضبط

) تنظیم گردید. Adobe Audition( نرم افزار ادوبی اودیشن
منظـور   افزاري که به شده در نرم سپس واژگان صوتی تهیه

واژگـان   پخش واژگان تهیه گردیده بـود قـرار داده شـد.   
زبـان   2( 2×2واحدي در ماتریسی  10بلوك  4صورت  به
ها براساس زبان و نـوع   محرك هیجان) قرار داده شد. 2و 

 شد. فاصلهصورت تصادفی براي افراد پخش می هیجان به
کننـدگان   ثانیه در نظر گرفته شد. شرکت 9واژه  2بین هر 

 شنیدند، نیمی بـه زبـان  عبارت هیجانی می 40در مجموع 
  اول و نیمی به زبان دوم. 

ها از یـک دسـتگاه   ه محركیدر این پژوهش براي ارا
و هـدفون   افزار ادوبی اودیشـن  ) و نرمDELL( رایانه دل
استفاده گردید. ضـربان قلـب بـا     Genius (3200جنیوس(

) Power Lab( استفاده از یک دستگاه بیوفیدبک پاور لـب 
سیسـتم در   افزار مختص به ایـن  شرکت شعله دانش و نرم

 بـرداري  سـرعت نمونـه   .تمام طول آزمایش ثبت گردیـد 
)Sampling rate ــایش  هرتز بود. 500) براي هر کانال آزم

صورت انفرادي و در یک اتاق آکوسـتیک   براي هر فرد به
کننـده روي یـک    با تهویه مناسب انجام گرفـت. شـرکت  

صندلی راحتـی، مقابـل میـزي کـه کـامپیوتر و دسـتگاه       
ي آن قرار داشـت لـم داده و نحـوه انجـام     بیوفیدبک رو

آزمایش توسط یک دستیار بـه زبـان مـادري بـراي فـرد      
  شد. توضیح داده می

به دست راسـت، دسـت    Lead IIي سنسورها به شیوه
هـا  شد. هـدفون روي گـوش  چپ و پاي راست وصل می
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تـرین  شـد راحـت  قرار داده شده و از فرد خواسـته مـی  
ب نمایـد و بـدون هـیچ    وضعیت براي نشسـتن را انتخـا  

اي به کلمات پخش شده گوش دهـد. پـس   حرکت اضافه
محـرك و اعـالم آمـادگی     یـه از تنظیم بلندي صـداي ارا 

محـرك   شد. بستهکننده، ثبت ضربان قلب آغاز می شرکت
هـاي  اي مرکب از بلـوك ثانیه 90بلوك  9شده شامل  هیارا

هاي حـاوي عبـارات هیجـانی بـود کـه      سکوت و بلوك
هاي حـاوي   بلوكدر شد. ه مییت یک در میان اراصور به

ثانیه پخـش   9فواصل  واژه هیجانی به 10 ،عبارات هیجانی
  .شدمی

دقیقـه)   5/13ثانیـه (  810در مجموع از هر آزمـودنی  
گردید. بخشی از ثبت و ذخیره می ECGصورت پیوسته  به

سـالمتی   اي و سابقه زبـانی و نیـز سـابقه   اطالعات زمینه
سمی قبـل و بعـد از آزمـایش اصـلی انجـام      روانی و ج

هـا  آوري اطالعـات، تحلیـل داده   گرفت. پس از جمـع  می
افزار ویـژه   صورت مجزا انجام گرفت. با استفاده از نرم به

) در هر بلـوك  Rهاي تعداد ضربان قلب (پیک ،بیوفیربک
هاي غیرطبیعـی و  اي مشخص گردید. ضربان قلبثانیه 90

دید. سـپس تعـداد ضـربان    نویزها مشخص و تصحیح گر
ثانیـه (زمـان هـر بلـوك      90) در هـر  Rهـاي  قلب (پیک

تحریک) مشخص گردید. میانگین تعداد ضربان قلب براي 
عنـوان ضـربان    ثانیه سکوت در هر زبان بـه  90 يهابلوك

) در نظر گرفته شد و تغییرات تعـداد   Baseline( قلب پایه
اي ثانیـه  90هـاي  ه واژگان (بلوكیضربان قلب هنگام ارا

ه کلمات) براساس ضربان قلب پایـه بـا هـم مقایسـه     یارا
و روش  SPSS 18ها از نرم افزار  گردید. براي تحلیل داده

 گیـري مکـرر   تحلیل واریانس با انـدازه  مستقل و tآماري 
)Repeated Measures ANOVA  استفاده گردید. به ایـن (

 منظور سه سطح هیجانی پایه، خشم و شـادي و دو زبـان  
-گروهی و دو گروه ترکـی  اول و دوم براي بررسی درون

گروهـی در   عنوان عوامـل بـین   فارسی به-فارسی و کردي
 نظر گرفته شد.   

  
  ها یافته
کنندگان دوزبانه اعـم   همه شرکتنتایج نشان داد که  

شـان را از  زبـان اول  ،فارسی -فارسی و کردي -از ترکی
شان  بان مادرياند و ز والدین و طی دوران کودکی آموخته

دانند یعنـی همـه   را زبان غالب خود می (ترکی یا کردي)
باشند. بـراي   کنندگان دوزبانه متوالی زودهنگام می شرکت

هاي موجود در هر یک از متغیرها  بررسی معناداري تفاوت
 ،مسـتقل  tکننده با استفاده از آزمون  هاي شرکت بین گروه

یک از متغیرهـا   هیچو در  میانگین متغیرها باهم مقایسه شد
کننـده وجـود    هـاي شـرکت   تفاوت معناداري بـین گـروه  

  .)1(جدول  شتندا
  

 هاي مورد بررسی  شناختی گروه هاي جمعیتویژگی -1جدول 

  متغیرها
  گروه ها

  نفر) 30ترك ( P value  آماره تی
 (انحراف معیار) میانگین

  نفر) 30کرد (
 (انحراف معیار) میانگین

 533/0 628/0 86/20) 45/1( 13/21)  81/1( ن (سال)سن هنگام آزمو

 445/0 769/0 93/3) 14/1( 2/4)  51/1( سن مواجهه با زبان فارسی(سال)

 866/0 -170 24) 22/9( 5/23)  20/13( میزان استفاده از فارسی(درصد)

 - - 7 7 میزان مهارت در ادراك فارسی

 190/0 - 325/1 7/6) 466/0( 53/6) 507/0( میزان مهارت در بیان فارسی

 342/0 958/0 86/13) 937/0( 11/14) 08/1( میزان تحصیالت(سال)



  
  راك واژگان هیجانی زبان اول و ....شواهد فیزیولوژیک تفاوت اد -منصور بیرامی                                                                                )416(

کننـدگان   معیار ضربان قلب شرکت میانگین و انحراف 
ثانیه حین شنیدن واژگان هیجـانی مبـین شـادي و     90در 

ســکوت ثانیــه  90خشــم و نیــز ضــربان قلــب پایــه در 
بان قلـب هنگـام   تعـداد ضـر   ،بر اساس نتایج .شد مقایسه

شنیدن واژگان هیجانی مبین شادي و خشـم در زبـان اول   
باشـد و ایـن بـدان معناسـت کـه      بیشتر از زبان دوم مـی 

تظاهرات فیزیولوژیک حاصل از شنیدن واژگـان هیجـانی   
مبین شـادي و خشـم در زبـان اول بیشـتر از زبـان دوم      

منظور بررسی سطح معناداري ایـن   . به)2(جدول  باشد می
ها بـا اسـتفاده از تحلیـل واریـانس بـا      ها، میانگینتتفاو

 گیري مکرر مقایسه شد.ندازها

شـود، تفـاوت   مشاهده مـی  3طور که در جدول  همان
تعداد ضربان قلب حین شنیدن واژگان هیجـانی در زبـان   

باشد. یعنی تعداد ضربان قلب حین اول و دوم معنادار می
ور معناداري بیشتر از ط شنیدن واژگان هیجانی زبان اول به

  ).000/0P= ،02/1168=Fباشد (زبان دوم می
  

  گروه زبان اول و دوم 2قلب شرکت کنندگان حین شنیدن واژگان هیجانی در ضربان [(انحراف معیار) میانگین] مقایسه تعداد  -2جدول 

  زبان  واژگان هیجانی
  گروه زبان

Pvalue 
  کل  کرد  ترك

تعداد ضربان 
  شادي

 924/0  10/127 )70/14(  26/127 )91/13(  93/126 )68/15(  اول

 868/0  85/124 )52/14(  16/125 )92/13(  53/124 )33/15(  دوم

Pvalue 000/0  000/0  000/0  - 

تعداد ضربان 
  خشم

 878/0  70/133 )91/14(  33/133 )03/14(  06/134 )98/15(  اول

 965/0  45/128 )64/14(  36/128 )03/14(  53/128 )62/15(  دوم

Pvalue 000/0  000/0  000/0  - 

  بدون واژه
 969/0  72/123 )39/14(  65/123 )66/13(  80/123 )32/15( اول

 880/0  69/123 )40/14(  53/123 )89/13(  85/123 )14/15(  دوم

Pvalue 114/0  779/0  194/0  - 

  
  دگان حین شنیدن واژگان هیجانی زبان اول و دومکنن گیري مکرر ضربان قلب شرکتنتایج تحلیل واریانس با اندازه -3جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

ي درجه
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

 P value ي افآماره
المبدا 
 ویلکز

P value 

 000/0 047/0 000/0 02/1168 51/567 1 51/567 زبان اول و دوم

 118/0 958/0 118/0 521/2 225/1 1 225/1 زبان*گروه

     486/0 58 18/28 ن)خطا (زبا

 000/0 048/0 000/0 5/829 31/1708 2 62/3416 هیجانات

 002/0 804/0 034/0 476/3 158/7 2 31/14 هیجانات*گروه

     059/2 116 89/238 خطا

 000/0 054/0 000/0 43/548 63/205 2 27/411 هیجانات*زبان

 079/0 915/0 068/0 756/2 033/1 2 067/2 هیجانات*زبان*گروه

     375/0 116 49/43 خطا(هیجانات*زبان)
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تعداد ضـربان قلـب هنگـام شـنیدن     ها  بر اساس یافته
واژگان هیجانی مبین شادي و خشم و ضربان قلـب پایـه   

داراي تفـاوت   ،نظـر از گـروه و زبـان    (سکوت) صـرف 
. )3 و 2(جـدول   )P ،5/829=F=000/0( اسـت معناداري 

واژگان هیجـانی افـزایش   یعنی ضربان قلب هنگام شنیدن 
یابد. البته افزایش تعداد ضـربان قلـب هنگـام شـنیدن     می

از  ،واژگان مبین خشم بیشتر از واژگان مبین شادي اسـت 
عامل هیجانـات و گـروه   دهد که ت نشان میها  طرفی یافته

یعنی تفاوت ضـربان قلـب هنگـام شـنیدن     ست معنادار نی
 -کـردي  فارسـی و  -هاي ترکیواژگان هیجانی در گروه

  .)3(جدول )P ،67/1=F=204/0( باشدفارسی معنادار نمی
که آیا تغییـرات ضـربان قلـب از     منظور بررسی این به

وضعیت پایه (سکوت) در هنگام شنیدن واژگان هیجـانی  
باشد یا خیر، با مبین شادي و خشم در هر زبان معنادار می

در نظر گرفتن سه سطح هیجانی شادي، خشـم و پایـه در   
طور جداگانه یک آزمون  هاي اول و دوم بهک از زبانهر ی

  .گیري مکرر انجام گرفتتحلیل واریانس با اندازه
تفاوت تعداد ضربان قلـب   ،بر اساس نتایج این آزمون

ــه ( ) و هنگــام شــنیدن واژگــان 72/123در وضــعیت پای
) در زبان 70/133) و خشم (10/127هیجانی مبین شادي (

). یعنــی P ،59/1040=F=000/0باشــد (اول معنــادار مــی
ضربان قلـب   ،شنیدن واژگان هیجانی مبین شادي و خشم

را افزایش داده است اما میزان افزایش ضربان قلب هنگام 
بیشتر از واژگان مبـین شـادي    ،شنیدن واژگان مبین خشم

  .بوده است
در زبان دوم نیز میانگین تعداد ضـربان قلـب   همچنین 

)، حین 69/123(پایه) ( تثانیه) در وضعیت سکو 90 (در

) 45/128) و خشـم ( 85/124شنیدن واژگان مبین شادي (
، P=000/0باشـد ( از نظر آماري داراي تفاوت معنادار می

91/347/0=F (جدول) 4(.  
  

  بحث
شنیدن عبارات مبین خشم (ناسزا و تـوهین) در زبـان   

گردد. همچنـین   اول و دوم باعث افزایش ضربان قلب می
(ابراز عالقـه) باعـث افـزایش     بین شاديشنیدن عبارات م
شود. البته میـزان افـزایش ضـربان قلـب      ضربان قلب می

واسطه شنیدن عبارات مبین ابراز خشم بیشتر از افـزایش   به
  . استضربان قلب حاصل از شنیدن عبارات مبین شادي 

ها با نتایج مطالعات قبلی که در مـورد افـراد   این یافته
) و در آن واژگان تـابو  33-35( زبانه انجام شده است تک

تـري در   هـاي قـوي  و ناسزاها باعث بـرانگیختن واکـنش  
. اسـت سیستم عصـبی خودمختـار شـده اسـت، همسـو      
) 2000همچنین با نتایج حاصل از فرا تحلیـل کاسـیوپو (  

که نشان داده است هیجانات منفی (خشم، تـرس و غـم)   
تعجــب) بــا  ودر مقایســه بــا هیجانــات مثبــت (شــادي 

) و یـا  28تري همراه است ( هاي فیزیولوژیک قوي شواکن
که ضربان قلب بـا   ) مبنی بر این2000گزارش اندریاسی (

یابـد و  هاي هیجانی خشم، ترس و غم افزایش مـی محرك
افزایش آن بیش از تغییرات ضربان قلب همراه با شـادي،  

  ) تطابق دارد. 29باشد (تعجب و نفرت می
قلب حاصل از شنیدن  افزایش ضربان ،در این پژوهش

عبارات مبین خشم (ناسزا و توهین) در زبان اول بیشتر از 
طور افزایش ضربان قلـب حاصـل از    . همینبودزبان دوم 

در زبـان اول بیشـتر از    عبارات مبین شادي (ابراز عالقه)
  

  و دوم ژگان هیجانی زبان اولکنندگان در وا گیري مکرر تعداد ضربان قلب شرکتنتایج تحلیل واریانس با اندازه -4جدول 
 P value  یجانیواژگان ه  زبان

  بدون واژه  تعداد ضربان خشم  يتعداد ضربان شاد
 000/0  72/123) 39/14(   70/133) 91/14(  10/127) 70/14(  اول

 000/0  69/123) 40/14(   45/128) 64/14(  85/124) 52/14(  دوم

Pvalue  000/0  000/0    000/0  - 
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هـاي پیشـین   . این نتایج با گزارشبود (فارسی)زبان دوم 
که افراد دوزبانه هنگام شنیدن واژگـان تـابو و    مبنی بر این

نمایند تـا زبـان   تنش بیشتري تجربه می ،ناسزا به زبان اول
  ) همسو است.9-12دوم (

 حاضـر ایـن اسـت کـه     توجه پـژوهش   یک نکته قابل
 -م ترکی هاي زودهنگادوزبانه ،در مطالعه کنندگان شرکت

 اراي مهارت باال در زبـان دوم د فارسی -فارسی و کردي
در زبان ها  آنهیجانی  با این حال واکنشودند، ب (فارسی)

اول (هــم ترکــی و هــم کــردي) شــدیدتر از زبــان دوم 
شده توسط هریس  د. این یافته با نتایج گزارشوب(فارسی) 

 واکنش ) در مقایسه2004. هریس (متفاوت است) 2004(
 -ترکــیو دیرهنگــام هــاي زودهنگــام هیجــانی دوزبانــه

انگلیسی به واژگان هیجـانی زبـان    -انگلیسی و اسپانیولی
هــاي اول و دوم مشــاهده نمــود کــه در مــورد دوزبانــه

اند سالگی آموخته 7زودهنگام که زبان انگلیسی را قبل از 
SCRs     .حاصل از زبان اول و دوم هـیچ تفـاوتی ندارنـد

ها یکسـان   یجانی به زبان اول و دوم در آنه یعنی واکنش
هـاي دیرهنگـام کـه    که در مورد دوزبانـه  است، در حالی

اند واکنش هیجـانی  سالگی آموخته 12انگلیسی را پس از 
نسبت به واژگان زبان اول بیشتر از زبـان دوم (انگلیسـی)   

) از نتـایج ایـن کـارش چنـین     2004باشـد. هـریس (  می
سن و کسب زودهنگام زبـان و   گیري نمود که عامل نتیجه

تواند سوگیري هیجانی نیز افزایش مهارت در زبان دوم می
  زبان اول را به نفع زبان دوم تغییر دهد.

که  بر این اساس در پژوهش حاضر نیز با توجه به این
سالگی در محیطـی   7کنندگان زبان دوم را قبل از  شرکت

حد زبـان   درطبیعی آموخته بودند و داراي مهارت باالیی 
رفت که افزایش ضربان قلب بودند انتظار میآن در بومی 

در مواجهه با واژگـان هیجـانی زبـان اول و دوم تفـاوتی     
هـا   گونـه نشـد و رفتـار هیجـانی آن     اما این ،نداشته باشد

کننـدگان دوزبانـه دیرهنگـام     رفتار هیجانی شرکت مشابه
  د.  وب) 2004انگلیسی) پژوهش هریس ( -(ترکی

دالیلی که ممکن است باعث این تفاوت شده  یکی از
باشد تفـاوت در واژگـان مـورد اسـتفاده و روش ارایـه      

) در پـژوهش خـود بـراي    2004. هریس (استها  محرك
انتخاب واژگان در دو زبـان از ترجمـه کلمـات اسـتفاده     

هـاي معـادل    از ترجمـه  نمود اما در این پـژوهش دقیقـاً  
) 2004( عـه هــریس عـالوه در مطال  هبــ اسـتفاده نگردیـد.  

ـ اصـورت مخلـوط ار   واژگان دو زبـان بـه    ه بـود ه شـد ی
که در این پـژوهش واژگـان هیجـانی هـر زبـان       درحالی

یـا   يهاي واژگـانی شـاد   در قالب بسته صورت مجزا و به
تواند ایـن تنـاقض را    ه شد. دلیل دیگري که مییخشم ارا

کند این است که در پژوهش حاضر هرچند مهارت توجیه 
ــان دوم)  رکتزبــانی شــ کننــدگان در زبــان فارســی (زب

شود گونه است اما فارسی، زبان غالب محسوب نمی بومی
و زبان مادري همچنان سـهم بیشـتري در مکالمـات ایفـا     

زبان دوم بـر زبـان    ،)2004کند. اما در مطالعه هریس ( می
 گـردد. نکتـه  غالـب محسـوب مـی    برتري یافته ومادري 

ـ   دیگري که باید بـه آن اشـاره   له معتبرسـازي  أنمـود، مس
)Valorization زبـان   ،. در پـژوهش هـریس  اسـت ) زبان

میـزان ثبـات و    وانگلیسی زبان غالب اجتماعی، آموزشی 
. بـوده اسـت  تر از زبان دوم  اعتبار زبان اول در جامعه کم

زبان اول (ترکی یا اسپانیولی) زبان میهمان محسوب شـده  
گـردد.  حسوب میو زبان دوم زبان رسمی جامعه میزبان م

با توجه به اعمـال پدیـده دیـگ ذوب در مـورد     همچنین 
) و هضـم کـردن افـراد    36هاي مهاجر به آمریکا (دوزبانه

اجتمـاعی متفـاوت در    و ي زبانی، فرهنگـی داراي سابقه
توان چنین فرض کرد که در کنار عواملی چون جامعه، می

 دیگـري  عوامـل  ،سن کسب زبان دوم و نیز مهارت زبانی
ون فقدان معتبرسازي و کاربرد اجتماعی زبان اول باعث چ

شده است که بـار هیجـانی زبـان انگلیسـی (زبـان دوم)      
افزایش یافته و برتري برانگیختگی هیجـانی زبـان اول در   
مقابل زبان دوم از کف برود. اما در جامعه مورد بررسـی  

ـ      ،این پژوهش ویـژه در   هزبـان اول (ترکـی یـا کـردي) ب
تبریز) زبان میزبان محسـوب شـده و    (مثالًشهرهاي بومی 

سیاسی و آموزشـی، زبـان میهمـان     رغم غلبه فارسی علی
عالوه در این محـیط زبـان اول، در    هگردد. بمحسوب می

مقایسه با زبان دوم از اعتبار بیشتري برخوردار است و در 
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همین  شود. بهمحیط اجتماعی بیشتر مورد استفاده واقع می
ن غالب بـاقی مانـده اسـت. هـر چنـد      علت همچنان زبا

گونـه   مهارت افراد در زبان فارسی (زبان دوم) نیـز بـومی  
است. لذا چندین عامل دست به دست هم داده تا در ایـن  
پژوهش سوگیري هیجانی بـه سـمت زبـان اول همچنـان     

ها به واژگـان مبـین   حفظ گردد و واکنش هیجانی دوزبانه
  تر باشد.   يخشم و نیز ابراز عالقه زبان اول قو

  
  گیري نتیجه

ثبت ضربان قلب یـک روش مفیـد و حسـاس بـراي     
. الگـوي  استهاي روان فیزیولوژیک زبان بررسی همبسته

پاسخ فیزیولوژیک به عبـارات هیجـانی زبـان اول و دوم    
متفاوت بوده و ضربان قلب هنگام مواجهـه شـنیداري بـا    
عبارات مبین خشم (ناسـزا و تـوهین) و عبـارات  مبـین     

یابد. این افزایش هم براي دي (ابراز عالقه) افزایش میشا
عبارات مبین خشم و هم براي عبـارات مبـین شـادي در    

تـوان   براین اساس مـی  .استزبان اول بیشتر از زبان دوم 
که  بار هیجانی زبان مادري بیشـتر از زبـان   نتیجه گرفت 

باشد و افراد دوزبانه هنگام استفاده از زبان مادري  دوم می
سن  عالوه بر شوند. دچار برانگیختگی هیجانی بیشتري می

عوامل دیگـري   ،کسب زبان و میزان مهارت در زبان دوم
هـاي  هـا و نیـز سیاسـت   مثل اعتبـاردهی و تثبیـت زبـان   

تواند در غلبه هیجـانی یـک زبـان     فرهنگی، اجتماعی می
  اشد.   بدخیل 

  
  و قدردانیتشکر 

فتـار درمـانی   از سرکارخانم جلیلوند مدیریت گروه گ
ــوم پزشــکی تهــران،   دانشــکده توانبخشــی دانشــگاه عل

دانشـگاه   دانشگاه تبریـز،  دانشجویان دانشگاه آذربایجان،
گـروه   دانشجویان دانشگاه هنـر،  علمی کاربردي گلرنگ،

توانبخشی ذهن زیبا و تمامی دوستانی که در اجراي ایـن  
  پژوهش ما را یاري نمودند کمال تشکر را داریم.
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