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  چكيده
هاي متعدي در زبان فارسي، به ابزارهاي تر شدن ماهيت مدخل واژگاني فعل تحقيق براي روشندر اين 

تفاوت اين . ايمافعال متعدي فارسي را به پنج طبقه تقسيم كرده در اين آزمون. ايم تجربي روي آورده
ز اين آزمون هدف ا. ها است آن 1ايطبقات فعلي در تعداد احتماالت ساختار موضوعي و قالب زيرمقوله

تري هاي بازنمودي در پردازش فعل، نقش اساسييك از اين دو دسته ويژگياين است كه بدانيم كدام
شوند يا افعالي كه تر پردازش مي افعالي كه احتماالت ساختار موضوعي كمتري دارند سريع. دارند

نگوي بومي فارسي بودند، طبيعي كه سخة شوند اي كمتري دارند؟ بيست آزموناحتماالت قالب زيرمقوله
دادند  شنيدند، گوش ميها بايد به قصد ادراك معني، به جمالتي كه مي آن. اند در اين پژوهش شركت كرده

شد ها ارائه مي هاي ديداري كه پس از فعل جمله به آن واژه بودن يا نبودن محركة و در همان حال دربار
ها را نشان  ها به تكليف دوم، پيچيدگي بازنمودي فعل شونده دهي آزمونزمان پاسخ. گرفتند تصميم مي

افزاري  نرمة ها با استفاده از برناماين آزمون. گيري واژگاني چندحسي نام دارد اين روش تصميم. دادمي
DMDX اند و نتايج حاصل نيز با استفاده از آزمون اجرا شدهANOVA  و آزمون t مورد محاسبه
بر  اي فعلزيرمقوله اند كه تعداد احتماالت ساختار موضوعي و قالبنشان دادهنتايج آزمون . اند قرارگرفته

  . زمان پردازش جمله تأثير داشته است
  

  .اي، محرك ديداريشونده، ساختار موضوعي، قالب زيرمقوله پردازش، زمان واكنش آزمون: واژگان كليدي
  
  

  
1
" نگليسي فعل  ال، در زبان ا عل) گفته مي شود. به طور مث ه فا نايي( از جمل يان اين مشاركان مع ه هايي براي ب تعداد گزين به  تعداد احتماالت ساختار موضوعي  ا را بر عهده مي گيرند.  نقشي از نقشهاي تت يشود كه هر يك،  و يا موضوعهاي درگير در كنش فعلي اطالق م به مشاركان  نيز   يتواند مفعولهايش را بيان كند. ساختار موضوعي  سط آنها م نه هايي است كه هر فعل تو تعداد گزي لب زير مقوله اي هر فعل  يشود. منظور از تعداد احتماالت قا به فاعل فعل ذكر نم وط  هاي اطالعات مرب رمقول نابراين، در قالب زي يگزيند. ب هاي، آرايش نحوي است كه فعل متعدي براي بيان متممهاي (مفعولهاي مستقيم و غير مستقيم) خود برم لب زير مقول - منظور از قا send ودن نوع نقشهاي معنايي من، نامه و علي از متغيرهاي "من نامه را براي علي فرستادم" بيان مي شوند. ئر اينجا به دليل كم اهميت ب ادم"،  "من نامه را فرست الت  ه ها در فارسي در قالب جم ن گزين هاي و دو گزينة ساختار موضوعي است. اي رمقول لب زي ل قا x  ،y" (فرستادن) داراي سه احتما ه است (احتماالت ساختار موضوعي داخل   اده شد وضوعي استف ختار م  در  نمايش سا

لب زير مقوله) پرانتز(هالل "اما فعل ). گيرند اي داخل قالب قرار مي و احتماالت قا donate دو ) اهدا كردن(  " ه  رمقول زير نمايش داده مي شونداحتمال قالب زي به صورت  :اي و دو  احتمال ساختار موضوعي دارد كه   
 send:( x,y  ) / (x,y ,z)                                    send: [-Np  Np], [- Np  Pp], [- Np]   
donate: (x,y ,z ) / (x,y )                                  donate: [- Np ,Pp]   , [- Np ]     وضوعي براي هر فعل مي ختار م نها يك سا به ت ائل  نيز ق هش  البته كساني  پيرو، (باشند، اما در چهارچوب نظري اين پژو ه) 1987و  1989شا ب ليم  رد فعلهاي متعدي فارسي قائ وضوعي  در مو وت ساختار م . وجود احتماالت متفا  
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  مقدمه . 1
هدف اين . شناسي زبان است در روان چگونگي پردازش زباني از جمله مباحث مهم و اصلي

است كه مشخص شود ارتباط ميان گوينده و شنونده و همچنين خواننده و نويسنده چگونه 
وجو هستند كه  هاي تجربي مختلف در جستمحققان اين حوزه با اعمال روش. شودبرقرار مي

افتد  اتفاقي در ذهن مي دادن به زبان، سخن گفتن، خواندن يا نوشتن چهبدانند دقيقاً هنگام گوش
تحقيقات . كارهايي هستند و شوند و تابع چه ساز يك از اين اعمال شامل چه فرايندهايي مي و هر

گذشته انجام ة هاي مختلف زباني در چند دهپردازش اطالعات و مقولهة نحوة اي دربارگسترده
وناگون مورد بررسي و هاي گاند تا وجود الگوهاي مشترك و متفاوت پردازش را در زبان شده

بررسي فرايندهاي دخيل در پردازش فعل متعدي هنگام درك شنيداري جمله . تحليل قراردهند
واژگاني فعل ة يكي از داليل انتخاب مقول. در زبان فارسي موضوع موردنظر اين پژوهش است
شناسي، فعل عنصر و جزو اصلي جمله  اين است كه بر مبناي تصوري عام در علم زبان

شود و از طريق معناي واژگاني اي جمله از آن ناشي ميشود، معناي گزارهحسوب ميم
يك هدف از اين آزمون پاسخ به اين پرسش است كه كدام. دهدموقعيت مورد نظر را توضيح مي

هاي نحوي، يعني اطالعات مربوط به  شامل ويژگي(هاي بازنمودي از اين دو دسته ويژگي
در ) اطالعات مربوط به احتماالت ساختار موضوعي(و معنايي ) اي هاحتماالت قالب زيرمقول

تري دارند؟ به سخن ديگر، افعالي كه احتماالت ساختار موضوعي پردازش فعل نقش اساسي
اي كمتري دارند؟ شوند يا افعالي كه احتماالت قالب زيرمقولهتر پردازش مي كمتري دارند سريع

ايم كه  استفاده كرده) پردازش برخط(گيري واژگاني  ميمبراي پاسخ به اين پرسش از روش تص
 . دهيم هاي آن را در زير توضيح مي ويژگي

  

  پژوهشة پيشين. 2
اي  گونهها بهكنند كه فعل تحقيقات تجربي فراواني وجود دارند كه همگي اين نكته را تأييد مي

اي پردازش ف اضافههاي اسمي و حرهاي فعلي متفاوت با گروهها و گروه متفاوت با اسم
 3آي. آر. ام. در تحقيق خود با استفاده از تكنيك اف) 2007( 2كولينا، گاربين و تابوسي. شوند مي

و فعل را با توجه به پيچيدگي ساختار موضوعي   مغزي هنگام پردازش اسم  ةشد نواحي فعال

  
1

- S. Collina , G. Garbin and  P. Tabossi   2
-functional magnetic resonance isotope (f-MRI)  
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اند،  انجام شدههاي مغزي  برداريمطالعاتي كه با استفاده از تصوير. ها بررسي كردند آن
با استفاده از . دهند هاي دستوري نشان مي مدارهاي عصبي خاصي را براي پردازش مقوله

، پردازش اسم به نواحي گيجگاهي و پردازش فعل به نواحي )1993( 4هاي داماسيو و ترانل يافته
مواجه  ها با مشكل ها بيش از اسم پريش در توليد فعل بيماران دستور. شوند پيشاني مربوط مي

متأسفانه بيشتر تحقيقات . پريش عكس آن صادق است كه در مورد بيماران نام حالي هستند، در
شده در اين حوزه مربوط به پردازش اسم اشياء است و اين در حالي است كه برخي،  انجام

غير » ميز«محمولي هستند؛ براي نمونه، اسم شيئي مانند  اسامي محمولي و برخي نيز غير 
دو موضوع فعلي دارد، اسم متناظر با اين فعل، » خراب كردن«است، اما از آنجا كه فعل محولي  

به اين ترتيب، . كند و محمولي است نيز همان دو موضوع را در خود حفظ مي» تخريب«يعني 
 . برند هاي افعال متناظر خود را به ارث مي ها محمولي هستند و موضوع تعدادي از اسم

اند، از ساختار موضوعي و قالب فعل انجام شدهة پردازش مقولة ه درباردر اغلب تحقيقاتي ك
ساختار موضوعي فعل به . برندعنوان سطوح مياني در پردازش فعل نام مي  اي به زيرمقوله

شود؛ يك اطالق مي مشاركان درگير در كنش و فعاليتي كه فعل بيانگر آن است و نقش معنايي هر
عنوان يك موضوع فعل در نظر گرفت كه نقشي  توان به در جمله را مي 5به عبارت ديگر، هر متممي

 چه كاري، چه كسي«هاي تتا كه جمله را در قالب  به اين نقش. گيرد را بر عهده مي هاي تتانقشاز 
). Shapiro, 1987: 222(گوييم  كنند، ساختار موضوعي مي بيان مي» 6انجام داد چه كسيرا براي 

هايش  ها يا متمم ل نيز آرايش نحوي است كه فعل متعدي براي بيان مفعولاي فع قالب زيرمقوله
كه  7هاي ساخت گروهي اي فعل به دستور اين بود كه قاعده دليل معرفي قالب زيرمقوله. گزيند برمي

كردند، عام و ساده بودند و ميان افعال باعث ايجاد تمايز  ساختي را در نحو بيان ميشرايط خوش
گروه حرف (بازنويسي گروه فعلي به يك فعل و يك گروه اسمي ة ي نمونه، قاعدشدند؛ برانمي

كند و به توليد جمالت  8توليد توانست بيش به اين دليل كه هيچ محدوديتي نداشت، مي) اي اضافه
هاي ساخت  داد قاعده توان برون اي مي زيرمقوله  از طريق مفهوم قالب. دستوري منجر شود غير 

قالب ة بر پاي. ساخت و دستوري در يك زبان محدود كرد به موارد خوشگروهي را تنها 
واژگان از . هاي مختلف دارند )متمم(هاي مختلف بدون درنظرگرفتن معني، مفعول  اي، فعل زيرمقوله

هاي انحصاري عناصر واژگاني فعل را مشخص  اي مختصات و ويژگي طريق قالب زيرمقوله
ساختار ) هاي گزينه(كه پيشتر نيز اشاره كرديم، احتماالت  طور همان). Ibid: 220(كنند  مي

  
3

-A. R. Damasio and D. Tranel   5 - complement 6 - Who did what to whom  4
- phrase structure rules (PSRS)  5 - overgenerate 



  ...اطالعات واژگاني افعال متعدي                                                                  يمعصومه مهراب 
 

274 

شود كه براي يك فعل مفروض  هايي اطالق مي اي فعل به انواع گزينه موضوعي و قالب زيرمقوله
 . اش را بيان كند اي و ساختار موضوعي است تا قالب زيرمقوله

پريش در  اران دستوربه اين نتيجه رسيدند كه بيم) 2001( 9كولينا، مارانگلو و تابوسي
كنند كه ساختار  هايي عمل مي ها و اسم محمولي هستند، بهتر از فعل هايي كه غير  پردازش اسم

زبان را مورد مطالعه قرار  پنج سخنگوي ايتاليايي) 2007(ها  آن. موضوعي متناظر با افعال دارند
مانند ) No(محمولي  ر هاي غي هاي آزمايش در چهار گروه مرتب شده بودند؛ اسم واژه. دادند

) V1(موضوعي  هاي يك ، فعل»گريه«مانند ) N1(هاي محمولي داراي يك موضوع  ، اسم»مدال«
ها از لحاظ بسامد،  اين واژه. » پرتاب كردن«مانند ) V2(موضوعي  هاي دو و فعل» خوابيدن«مانند 

ها، از  بر اين محرك وه عال. پردازي با هم تطبيق داده شدندآشنايي، طول هجاها و قابليت تصوير
ة هزارم ثانيه روي صفح 600ها به مدت  واژه. و پركننده نيز استفاده شد  تعدادي ناواژه

شد كه با صداي بلند محرك ديداري را  ها خواسته مي شونده از آزمون. ماندند تر باقي مي كامپيو
ها  ن حال از مغز آنها تصميم بگيرند و در همي واژه يا ناواژه بودن آنة بخوانند و دربار

برداري، مشخص شد كه نواحي فعال مغز در هنگام  اين تصويرة در نتيج. شدتصويربرداري مي
هاي فاقد موضوع متفاوت هستند، اما هنگام پردازش  هاي محمولي و اسم ها و اسم پردازش فعل

قش اين پژوهش ن. هاي يكساني دارند، مشترك هستند هاي محمولي كه تعداد موضوع واژه
  . دهد خوبي نشان مي ها به پيچيدگي ساختار موضوعي را در پردازش واژه

برداري در پژوهش خود كه اساساً يك نوع تصوير) 2007( 10بنكدارپور، تامسون و فيكس
هاي عصبي هستند كه در پردازش ساختار موضوعي فعل  عصبي است، در پي يافتن شبكه

وي افراد دستورپريش و گروهي از افراد طبيعي ها اين تصويربرداري را ر آن. دخالت دارند
بودند و چهارده نفر ) چهار مرد و يك زن(ها شامل پنج دستورپريش شونده آزمون. انجام دادند

بيماران دستورپريش . شدندتشكيل مي) ساله 56تا  54(گروه كنترل نيز از افراد طبيعي ميانسال 
11ابتدا با استفاده از آزمون 

WAB ها مورد آزمايش   آنة البداهد و گفتار فيارزيابي شدن
هاي پژوهش عبارت بودند  محرك. مغزي بودة اين بيماران سكتة علت بيماري در هم. قرارگرفت

صورت   مربوط به حيوانات و ابزارها كه بهة واژه و ناواژ 40ظرفيتي و  فعل يك، دو و سه 40از 
هر واژه يا ناواژه . شدند واژگاني ارائه مي گيريشدند و از طريق تكليف تصميم ديداري ارائه مي

دو ارائه ة هزارم ثانيه فاصل 500شد و به دنبال آن  هزارم ثانيه نمايش داده مي 1200به مدت 
  

6
- S. Collina , P. Maranglo and P. Taboss i   1

-B. Bonakdarpour , C. K.  Thompson and S. C. Fix   2
-Western Aphasia Battery   
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. هاي نوروني مربوط به دو نيمكره بود سازي شبكه هاي فعال در مورد گروه كنترل، ناحيه. بود
ان را به اين نتيجه رساند كه ساختار هاي پردازشي افعال محقق تحليل تضادها و تفاوت

كه در گروه كنترل  گونه  موضوعي فعل در پردازش آن براي دستورپريشان مؤثر است، همان
. شدند ظرفيتي مقايسه مي ظرفيتي با يك هاي سه ويژه زماني كه فعل چنين اثري ديده شده بود؛ به

بيماران . واقع شده بود 12چپة مكراي ني نوروني در مورد افراد سالم در شيار زاويهة اين شبك
اي،  سازي شبكه اين فعال. دادندنوروني را در دو نيمكره نشان مية پريش نيز اين شبك دستور

هايي كه  گرفت؛ مگر در بخشها در دو نيمكره صورت مي ها و هم در مورد فعل هم در مورد اسم
عي اين بود كه تأثير پيچيدگي تفاوت اين گروه با افراد طبي. در اثر سكته آسيب ديده بودند

طور  در ادامه، به. شد راست ديده مية اي نيمكر ها فقط بر شيار زوايه ساختار موضوعي فعل
  :كنيم هاي اين مقاله را بيان مي خالصه يافته

هاي نوروني مشخص شد كه پيچيدگي ساختار  بر مبناي تصويربرداري از شبكه. 1
 De Bleser(هاي ديگر محققان  گونه كه از يافتههمان .موضوعي فعل بر پردازش آن مؤثر است

& Kauschke, 2003; Kim & Thompson, 2004; Jonkers & Bastiaanse, 1998; 
Luzzatti & et al., 2002 (ساختار موضوعي در  هايي كه پيكربندي يد، توليد فعل آنيز برمي

منظور از . هاي واژگاني ساده دارند هايي است كه مدخل تر از فعل تر است، مشكل  ها پيچيده آن
پيكربندي اين است كه افعال داراي تعداد احتماالت ساختار موضوعي بيشتر، پيچيدگي 

  . شوند تر پردازش مي بازنمودي بيشتري دارند و دير
تأثير پيچيدگي ساختار موضوعي را بر ) 2007( 13طور كه تامسون و همكارانشهمان. 2

هاي پيچيده،  ي مطالعه كرده بودند و نتيجه گرفتند كه در پردازش فعلپردازش آن در افراد طبيع
هاي عصبي بخش  ها بيشتر است، شبكه يعني فعلهايي كه تعداد احتماالت ساختار موضوعي آن

 . كنند حاضر اين نكته را تأييد مية هاي مقال فعال هستند، يافته 14پسين شيار سيلوين پيشين

هايي با تعداد احتماالت ساختار موضوعي بيشتر در افراد  لاين تحقيق نشان داد كه فع. 3
 . شوندسازي بخش پسين شيار سيلوين پيشين مي تر، باعث فعال  سالم مسن

- در بيماران دستورپريش اين تأثير پيچيدگي ساختار موضوعي بر پردازش فعل، با به. 4

چپ افراد سالم به نواحي ة افتد كه در نيمكر راست اتفاق مية هايي از نيمكر كارگيري بخش
نيز تأييد شده ) 2004(، 15 هاي پژوهش فرناندز و همكاران اين نكته در يافته. زباني موسومند

  
3

- left angular gy rus  5
- C. K. Thompson et al.  14 - posteric presy lvian 15 - B. Fernandez  e t al.  
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  . است
هاي دخيل در پردازش آن انجام شده  كار و زبان نوشتاري و سازة تحقيقات زيادي دربار

زبان ة ري دربارهاي بيشت ها و آزمون تحقيقات باعث شده است كه تكليفة اين گستر. است
تر است، زيرا در گفتار  تر و هم فراگير  ها هم آسان نوشتاري وجود داشته باشد كه اجراي آن

شنيداري ادراك را ة در اين تحقيق جنب. ها است عوامل نوايي وجود دارد كه نوشتار فارغ از آن
به ابزارهاي و براي روشن شدن ماهيت واژگاني افعال متعدي فارسي  دهيم مورد نظر قرار مي
ة با توجه به اينكه در زبان فارسي تاكنون تحقيقات چنداني در حيط. ايمتجربي روي آورده

هاي تحقيق حاضر  هاي برخط، انجام نشده است، يافتهويژه پردازش شناسي زبان، به روان
همچنين، . علمي در زبان فارسي مفيد باشدة تواند در شناخت و رشد مباني نظري اين شاخ مي
كند براي اينكه از اين پس بتوانيم با استناد به اي را فراهم ميژوهش حاضر مجال و زمينهپ

بازنمود واژگاني افعال متعدي در زبان ة شناسي زبان نيز دربار روش تجربي و ديدگاه روان
 البته بايد به اين نكته توجه داشت كه آنچه در اين تحقيق افعال متعدي را. فارسي اظهار نظر كنيم
قبالً . نمايد توانايي افعال متعدي در گرفتن مفعول مستقيم بوده است از افعال الزم جدا مي

) 1392( بك و قرباني  هايي چون صالح هاي مختلفي از انواع مفعول در پژوهش بندي تقسيم
دليل پيچيدگي و ارتباط غير مستقيم با موضوع مورد بحث در اينجا  صورت گرفته است كه به

  . نبوده استمورد نظر 
 

  شناسيروش. 3
- گيري واژگاني چندپردازش برخط زبان، استفاده از روش تصميمة هاي مطالعيكي از روش

روشني نشان داد، زيرا تكاليف موجود  توان پردازش جمله را بهبا اين روش مي. است 16حسي
روش اين پژوهش نيز روش . جمله حساسندة لحظ به در اين روش به پردازش لحظه

طور همزمان   حسي است كه در آن از دو حس شنيداري و ديداري، به گيري واژگاني چند ميمتص
گيري واژگاني، استفاده و در قالب دو تكليف گوش دادن به قصد درك معني جمالت و تصميم

صورت  ها گوش دادن به جمالتي است كه به  شونده آزمونة در اين پژوهش تكليف اولي. كنيممي
گيري واژگاني در مورد واژه بودن يا نبودن يك محرك ديداري  تصميم. شونده ميشنيداري ارائ

او است و زمان ة شونده، هنگام ادراك شنيداري آن جمله، تكليف ثانوي در زبان بومي آزمون
  

1
- Cross Modal Lexical Decision (CMLD) 
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  . شودواكنش به محرك ديداري مبناي تخمين زمان پردازش آن جمالت محسوب مي
  :اند از رتشده چند ويژگي دارد كه عبا روش ياد

شنيداري به ة ها هستيم، به شيو هايي كه به دنبال بررسي چگونگي پردازش آن جمله .1
ها گوش دادن به  شود كه تكليف اصلي آنها گفته مي شوند و به آنها ارائه مي شونده آزمون
  . شنوندهايي است كه مي جمله
ام دهند اين است كه در همان شود تكليف ديگري كه بايد انجها گفته ميشونده به آزمون .2

اي از حروف كه روي واژه بودن يا نبودن زنجيرهة دهند، دربارهنگام كه به جمله گوش مي
  . شود تصميم بگيرندصفحه ظاهر مي

همين . شودرسيم، وقفه ايجاد نمي در پردازش جمله، حتي زماني كه به محرك ديداري مي .3
پردازش برخط جمله، همچون كنترل و ة گر مطالعهاي دينكته تفاوت اين روش را با روش

  .دهد واژه نشان ميبهخواندن واژه
نام دارد، قرار است به  17»اي ساختار موضوعي در برابر قالب زيرمقوله«در آزمون زير كه 

پرسش اين آزمون اين است كه در پردازش . پردازش پنج نوع از افعال متعدي بپردازيمة مقايس
اي نقش دارند؟ به عبارت بهتر،  يك از عوامل ساختار موضوعي و قالب زيرمقولهافعال متعدي كدام

تر است؟ انجام آزمون   ها مهم يك از عوامل معنايي و نحوي در مدخل واژگاني فعلنقش كدام
صورت شنيداري، از حيث مدخل   شده به نخست بر اين فرض استوار است كه هرچه فعل ارائه

اي  داشته باشد، يعني از احتماالت ساختار موضوعي و قالب زيرمقولهواژگاني اطالعات بيشتري 
شونده را در  هاي بيشتري داشته باشد، فرد آزمونبيشتري برخوردار باشد يا حتي تعداد موضوع
پيچيدگي ساختار ة فرضي«اين فرضيه با نام . كند انجام تكليف ثانويه با تأخير بيشتري مواجه مي

معرفي شد و بعدها مورد استناد محققان ديگر قرار ) 1987(اپيرو ابتدا توسط ش 18»موضوعي
ايم كه از نظر تعداد براي اين منظور، افعال متعدي فارسي را به پنج نوع زير تقسيم كرده. گرفت

  :انداي متفاوت با يكديگر بودهاحتماالت ساختار موضوعي و قالب زيرمقوله
اي دارد و و يك احتمال قالب زيرمقوله فعل متعدي كه يك احتمال ساخت موضوعي - الف

  :گيرديك گروه اسمي مي
[-NP], (x,y)                          

  :زير چنين ساختاري داردة در فارسي در جمل» كاشتن«براي نمونه، فعل

  
17 - argument structure vs. subcategorizat ion frame 18 - argument structure complexity  hypothesis  
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  . من اين درخت سيب را كاشتم - 
روه حرف بر گروه اسمي، گ غير تناوبي كه عالوه ة فعل متعدي با مفعول با واسط - ب
            :شود هاي زير ظاهر مي پذيرد و  به صورت اي نيز مي اضافه

[-Np]  (x,y)                                 
[-Np Pp]   (x ,y,z)                          

در فارسي در جمالت ... هاي بردن، آوردن، فرستادن، رساندن، ترساندن و براي نمونه، فعل 
  :ختاري دارندزير، چنين سا

  . ترساندم/ من بچه را بردم - 
  . من بچه را از تاريكي ترساندم/ من بچه را به مدرسه بردم - 
  :اي و يك احتمال ساختار موضوعي واحدفعل متعدي با دو احتمال قالب زيرمقوله - ج

[-Np]  (x,y) 

[-Pp] 

  :شود در جمالت زير ظاهر مي» چشيدن«براي نمونه، در فارسي فعل 
  . غذا را چشيدممن  - 
  . من از غذا چشيدم - 
  : ايمقوله فعل متعدي با دو احتمال ساخت موضوعي و دو احتمال قالب زير - د

[-Np] (x,y) 

[-s] (x,p)                                                                  
 sوp  جمله و گزاره هستندة دهند به ترتيب نشان.  

        :    داراي وجوه زير است» پذيرفتن«رسي فعل براي نمونه، در فا
  . من پيشنهاد او را پذيرفتم - 
  . پذيرم كه در اين سمت باشم من مي - 
  :اي مقوله ساخت موضوعي و دو احتمال قالب زيرة فعل متعدي با چهار گزين - ه

 [-Np] (x,y)          
 [-s] (x,P) (x,Q) (x,E)  

Q) و (E سؤالي و تعجبي هستندة جملة دهند به ترتيب، نشان.  
  :داراي ساختارهاي نحوي زير است» فهميدن«براي نمونه، در فارسي فعل 

  . مادرم تمام داستان را فهميده بود - 
  !من از همان ابتدا فهميدم كه او چه آدم بدجنسي است - 



1393بهار ، )17پياپي ( 1 ه، شمار5دوره                                                                            جستارهاي زباني
 

 

279 

  . فهمم كه تو خيلي مشكل مالي داريمن مي - 
 . كرده استفهمم كه چه چيزي او را عصبي من نمي - 

فعل انتخاب شده است و هر فعل در  12فعلي مذكور در هر دسته ة گانهاي پنج براي طبقه
عنوان   داراي فعل الزم بهة جمل 144از . اي ساده و مركب قرار گرفته است هاي جمله مثال

ان عنو  فعلي باال، بهة طبق 5اند از  متغيرهاي اين آزمون عبارت. جاپركن هم استفاده شده است
. عنوان متغير وابسته ها به محرك ديداري، بهشونده متغير مستقل و زمان واكنش آزمون

-مبناي اين تقسيم. شوندنفر هستند كه به دو گروه تقسيم مي 20ها در اين آزمون شونده آزمون

- يها ارائه م عنوان محرك ديداري به آن ها است كه بهها و ناواژه واژهة بندي ترتيب متفاوت ارائ
به . ها به تكليف ثانويه است شونده نتايج بر مبناي زمان پاسخگويي آزمونة محاسبة شيو. شود

  . نوع محرك ديداري، نوع فعل و نوع جمله: اند از اين ترتيب، سطوح متغيرهاي آزمون عبارت
  

  تجزيه و تحليل نتايج. 4
  آزمون . 4- 1

ثر بودن متغير مستقل نوع محرك ديداري، ابا توجه به اينكه در اين آزمون براي اطمينان از بي
اند، دو گروه مجزا از  هاي ديداري پاسخ داده ها به دو نوع متفاوت از محركشونده آزمون
ها، شونده شده براي آزمون هاي واكنش ثبت با توجه به زمان. هاي واكنش ثبت شده است زمان
هاي ديداري براي  دوم از محركها را با اول و شونده توان ميانگين زمان واكنش آزمونمي

  . ارائه داد 2و براي جمالت مركب در جدول  1جمالت ساده در جدول 
 

  )بر حسب هزارم ثانيه(ها به جمالت ساده شونده ميانگين زمان واكنش آزمون 1جدول
  

    هاي ديداري نوع محرك
  سادهة فعل متعدي در جمل

  5نوع   4نوع  3نوع  2نوع  1نوع

  45/995  72/975  34/882  82/861  61/880    )الف(ديداري  هاي نوع اول محرك

  23/811  64/744  52/812  11/756  22/735  )ب(هاي ديداري  نوع دوم محرك
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شده با نوع نخست  يابيم كه كمترين زمان واكنش ثبت مي با توجه به جدول باال در
فعل متعدي  هاي ديداري است كه پس از جمالت داراي هاي ديداري، مربوط به محرك محرك

داراي فعل متعدي نوع پنجم به ة اند و بيشترين زمان واكنش را جمالت ساد نوع دوم ارائه شده
شده به  هاي ديداري نوع دوم، كمترين زمان واكنش ثبت در مورد محرك. اند خود اختصاص داده

تعدي داراي فعل مة داراي افعال متعدي نوع اول و بيشترين زمان به جمالت سادة جمالت ساد
  دار هستند؟ ها معنا آيا اين تفاوت. نوع سوم اختصاص دارند

  
  ها به انواع فعل متعدي در شونده بررسي معناداري تفاوت زمان واكنش آزمون 2جدول

  1جملة ساده در آزمون
  

  نوع فعل

متعدي در 

  سادهة جمل

نوع محرك 

  ديداري
 tمقدار  ميانگين

درجه 

 dfآزادي 

p_value  نتيجه  

  1نوع 
 61/880  الف

 تفاوت ندارد  101/0  18  731/1
 22/735  ب

  2نوع 
 82/861  الف

 تفاوت ندارد  323/0  18  017/1
 11/756  ب

  3نوع 
 34/882  الف

 تفاوت ندارد  508/0  18  676/0
 52/812  ب

  4نوع 
 72/975  الف

 تفاوت دارد  403/0  18  296/2
 64/744  ب

  5نوع
 45/995  الف

 تفاوت ندارد  189/0  18  366/1
  23/811  ب

  
ساده ة انواع فعل متعدي در جملة ها در همكه ميانگين زمان واكنشدهد جدول باال نشان مي
ها با نوع ب شده است، اما نتايج آزمون تي  ها، بيشتر از زمان واكنش آن با نوع الف از محرك

شده  05/0كمتر  از  pاين مورد، مقدار براي . كندتأييد مي 4معناداري اين تفاوت را تنها در نوع 
، 4ها به فعل متعدي نوع  ها با نوع الف از محركشونده است، بنابراين زمان واكنش آزمون
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نوع (در موارد ديگر . ها به همان فعل، با نوع ب است طور معناداري بيشتر از زمان واكنش آن  به
بيشتر از حداقل مقدار قابل  pر مورد مقدار ، اختالف معنادار نيست، زيرا در هر چها)5و  3، 2، 1

ها با توجه به متغير مستقل نوع شونده به اين ترتيب، آزمون). <05/0p(پذيرش شده است 
اند؛ به عبارت ديگر، در جمالت ساده متغير مستقل نوع محرك ديداري، تفاوت عملكردي نداشته

اي اكنون بايد چنين نتيجه. شته استها نداشونده محرك ديداري تأثيري بر زمان واكنش آزمون
جمالت مركب نيز به آزمون بگذاريم؛ به بيان ديگر بايد بررسي كنيم كه آيا ة را بار ديگر دربار

اثر  ها در جمالت مركب نيز بيشونده متغير مستقل نوع محرك ديداري بر زمان واكنش آزمون
هاي مربوط به زمان واكنش دهدا 3براي اين منظور، در جدول توصيفي . بوده است يا خير

  . ايم گانه را آورده ها به جمالت مركب داراي افعال متعدي در يكي از انواع پنجشونده آزمون
  

  )بر حسب هزارم ثانيه(ها به جمالت مركب شونده ميانگين زمان واكنش آزمون 3جدول
  

    هاي ديداري نوع محرك

  مركبة فعل متعدي در جمل

  نوع

1  

  نوع

2  

  نوع

3  

  نوع

4  

  نوع

5  

هاي  نوع نخست محرك
  )الف(ديداري 

  54/1190  41/1322  83/1226  30/1155  10/1188  

هاي ديداري  نوع دوم محرك
  )ب(

75/1079  97/896  88/897  12/937  51/1047  

  
شده براي نوع الف  يابيم كه كمترين زمان واكنش ثبت مي در 3از اطالعات موجود در جدول 

هاي ديداري است كه پس از جمالت داراي فعل متعدي  بوط به محركهاي ديداري، مر از محرك
اند و بيشترين زمان واكنش را جمالت مركب داراي فعل متعدي نوع دوم  نوع چهارم ارائه شده
هاي ديداري نوع ب به  شده در مورد محرك كمترين زمان واكنش ثبت. اندبه خود اختصاص داده

دوم و بيشترين زمان، به جمالت مركب داراي فعل  جمالت مركب داراي افعال متعدي نوع
يك از اعداد شود كه كدامبار ديگر، اين سؤال مطرح مي. متعدي نوع اول اختصاص دارد

دار با ديگري ها در جمالت مركب داراي اختالف معناشونده آمده از زمان واكنش آزمون دست به
  . ايم ارائه كرده 4صورت جدول  ي به است؟ پاسخ اين پرسش را از طريق روش آماري آزمون ت



  ...اطالعات واژگاني افعال متعدي                                                                  يمعصومه مهراب 
 

282 

  هاي مركب ها در جملهشونده داري تفاوت زمان واكنش آزمونبررسي معنا 4جدول
  

  نوع فعل

  متعدي

نوع 

محرك 

  ديداري

 tمقدار  ميانگين

ة درج

 dfآزادي 

p_value  نتيجه  

  1نوع 
 54/1190  الف

 تفاوت ندارد  551/0  18  608/0
 75/1079  ب

  2نوع 
 41/1322  الف

 تفاوت دارد  034/0  18  288/2
 97/896  ب

  3نوع 
 83/1226  الف

 تفاوت ندارد  072/0  18  915/1
 88/897  ب

  4نوع 
 30/1155  الف

 تفاوت ندارد  282/0  18  109/1
 12/937  ب

  5نوع
 10/1188  الف

 تفاوت ندارد  524/0  18  650/0
 51/1047  ب

 

انواع فعل متعدي مركب با نوع الف ة ها در هم ميانگين زمان واكنشدهد كه جدول باال نشان مي
اما نتايج آزمون تي معناداري . ها با نوع ب شده است هاي ديداري، بيشتر از زمان واكنش محرك

شده است، بنابراين  05/0كمتر از  pبراي اين مورد مقدار . كندتأييد مي 2اين تفاوت را تنها در نوع 
طور  به 2هاي ديداري نوع الف به فعل متعدي نوع  ها با محركشونده نزمان واكنش آزمو

و  4، 3، 1نوع (در موارد ديگر . هاي نوع ب است ها به محرك معناداري، بيشتر از زمان واكنش آن
بيشتر از حداقل مقدار قابل پذيرش شده است  pآزمون مقدار  4در هر . ، اختالف معنادار نيست)5
)05/0p>(اند؛ به عبارت ديگر، در جمالت مركب نيز  اين دو گروه، تفاوت عملكردي نداشته بر ، بنا

براي . ها نداشته استشونده متغير مستقل نوع محرك ديداري تأثيري بر زمان واكنش آزمون
اثر بودن متغير مستقل نوع محرك ديداري از روش آماري تحليل واريانس نيز اطمينان از بي
 Fة درصد، آمار 95در سطح اطمينان : دهد تايجي به اين قرار ارائه ميايم كه ن استفاده كرده

 ها برابرشونده شده براي آزمودن اثر متغير نوع محرك ديداري بر زمان واكنش آزمون مشاهده
707/0 =Fo 28/1(= 21/4 است كه در مقايسه با(F  ها ثابت ميشونده فرض برابري عملكرد آزمون -

-اين نتيجه را تأييد مي 05/0دار نيز در سطح معنا -P-Value= 411/0 الهمچنين مقدار احتم. شود
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ها با دو نوع محرك ديداري در جمالت شونده هاي واكنش آزمون كه زمانتوانيم ادعا كنيم كند و مي
هاي ديداري متفاوت باعث  ساده و جمالت مركب، يكسان بوده است؛ به عبارت ديگر، محرك

اكنون بايد ديد كه آيا متغير مستقل ديگر، يعني نوع جمله، . است  راد نشدهتفاوت در زمان واكنش اف
براي اين منظور، باز هم با استفاده از آزمون تي در پي . بر زمان واكنش اثر داشته است يا خير

هاي ديداري در جمالت  ها به محركشونده پاسخ به اين سؤال هستيم كه آيا زمان واكنش آزمون
خير؟ نتايج حاصل از اين بررسي را  راي انواع فعل متعدي يكسان بوده است ياساده و مركب دا

  . ايم ارائه كرده 5در جدول 
  

  ها در جملة ساده با جملة مركب شونده بررسي معناداري تفاوت زمان واكنش آزمون 5جدول
  

 tمقدار  ميانگين  نوع جمله  نوع فعل
آزادي ة درج

df 

p_value  نتيجه  

  »1«متعدي 
  91/807  ساده

895/5-  19  000/0  
تفاوت 
  15/1135  مركب دارد

  »2«متعدي 
  96/808  ساده

281/5-  19 000/0 
تفاوت 
  69/1109  مركب دارد

  »3«متعدي 
  43/847  ساده

434/4-  19 000/0 
تفاوت 
  36/1062  مركب دارد

  »4«متعدي 
  18/860  ساده

380/3-  19 003/0 
تفاوت 
  21/1046  مركب دارد

  »5«متعدي 
  34/903  ساده

188/4-  19 000/0 
تفاوت 
  80/1117  مركب دارد

  
ها در هر پنج نوع فعل متعدي در  دهند كه ميانگين زمان واكنشهاي جدول نشان ميداده

نتايج آزمون تي . ساده شده استة ها در جملها به همان فعل مركب بيشتر از زمان واكنشة جمل
شده  05/0كمتر از  pموارد مقدار ة در هم. كندموارد تأييد مية را در هممعناداري اين تفاوت 

طور معناداري بيشتر از زمان واكنش به  است، بنابراين زمان واكنش به افعال متعدي مركب، به 
راحتي نتيجه بگيريم كه متغير مستقل نوع  توانيم بهبه اين ترتيب مي. افعال متعدي ساده  است
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  . ها اثر داشته استشونده زمان واكنش آزمونة ر متغير وابستجمله مستقيماً ب
ها به محرك شونده اثر متغير نوع فعل متعدي بر زمان واكنش آزمونة براي بررسي ميزان و نحو

هاي هر نوع از افعال متعدي با انواع ديگر فعل شده، بررسي معناداري تفاوت ميان ميانگين ديداري ارائه
هاي تفاوت) ساده يا مركب بودن آن(از آنجا كه متغير مستقل نوع جمله . رسدمي نظر  متعدي الزم به

هاي پردازشي انواع مختلف معنادار ايجاد كرده است، الزم است در ابتدا به بررسي معناداري تفاوت
به همين دليل، نتايج بررسي . فعل متعدي در جمالت ساده و سپس در جمالت مركب توجه كنيم

  . ايم ارائه كرده 6ساده را بر مبناي آزمون تي در جدول ة هاي انواع فعل متعدي در جملاوتمعناداري تف
  
  هاي مربوط به هر نوع فعل متعدي با انواع ديگر در جمالت سادهبررسي معناداري تفاوت ميان ميانگين 6جدول
  

  نوع فعل متعدي
نوع 
  فعل

 tمقدار  ميانگين
آزادي ة درج

df 

p-value  نتيجه  

  1نوع 
)91/807(  

2  96/808 036/0- 19  971/0 
تفاوت 
 ندارد

3  43/847 002/2- 19  060/0 
تفاوت 
 ندارد

4  18/860  504/2- 19  022/0 
تفاوت 
 دارد

5  34/903  754/2- 19  013/0 
تفاوت 
 دارد

  2نوع 
)96/808(  

3  43/847 522/1- 19  144/0 
تفاوت 
  ندارد

4  18/860  062/2- 19  053/0 
تفاوت 
  ندارد

5  34/903  899/2- 19  009/0 
تفاوت 
  دارد

  3نوع 
)43/847(  

4  18/860  500/0- 19  623/0 
تفاوت 
 ندارد

5  34/903  860/1- 19  078/0 
تفاوت 
 ندارد

  4نوع 
)18/860(  5  34/903  652/1- 19  115/0 

تفاوت 
 ندارد
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 به 1نوع ة دهد كه ميانگين زمان واكنش به فعل متعدي سادها نشان ميتجزيه و تحليل داده
سطح معناداري . است 5و  4نوع ة هاي سادطور معناداري كمتر از ميانگين زمان واكنش به فعل

نيز  2نوع ة زمان واكنش به فعل متعدي ساد). >05/0p(شده است  05/0در اين موارد كمتر از 
اين  سطح معناداري در. است 5نوع  ة هاي سادطور معناداري كمتر از زمان واكنش به فعل  به

دهند كه اختالف معناداري بين زمان ها نشان مي يافته). >05/0p(شده است  05/0موارد كمتر از 
  . واكنش در موارد ديگر وجود ندارد

يك از عوامل بايد بتوانيم به اين پرسش پاسخ دهيم كه كدام 6با استفاده از نتايج جدول 
به همين دليل، علت وجود يا عدم وجود . اندساده مؤثر بودهة نحوي و معنايي در پردازش جمل

زمان . كنيم ساده بررسي مية دار را در ميان انواع مختلف فعل متعدي در جمل هاي معناتفاوت
اي و تعداد احتماالت واكنش به فعل متعدي نوع اول و دوم با اينكه تعداد احتماالت قالب زيرمقوله

اقل يك ساختار موضوعي مشترك كه به ساختار موضوعي متفاوتي دارند، به دليل داشتن حد
دار ندارند؛ به عبارت ديگر، داشتن يك ساختار  شود، تفاوت معنانشان داده ميx , y صورت 

دار ميان ميانگين زمان واكنش به فعل متعدي نوع  موضوعي مشترك مانع از ايجاد تفاوت معنا
  . شود اول و نوع دوم مي

دليل . دار نيست عدي نوع اول و سوم با يكديگر معناتفاوت ميانگين زمان واكنش به فعل مت
توانيم عامل تعداد احتماالت ساختار موضوع بدانيم، زيرا هر دو نوع اين شباهت پردازشي را مي

  . فعل متعدي تنها يك احتمال ساختار موضوعي دارند
توانيم يدار در ميانگين زمان واكنش به فعل متعدي نوع اول و چهارم را م هاي معناتفاوت

. ها بدانيم اي آندليل عامل تعداد احتماالت ساختار موضوعي و تعداد احتماالت قالب زيرمقوله به
داري كمتر از ميانگين زمان واكنش به  طور معنا  ميانگين زمان واكنش به فعل متعدي نوع اول به

عي و يك فعل متعدي نوع چهارم است، زيرا فعل متعدي نوع اول يك احتمال ساختار موضو
. اي دارد و متعدي نوع چهارم دو احتمال ساختار و دو احتمال قالب دارداحتمال قالب زيرمقوله

شود،  صورت يك گروه اسمي ظاهر مي  ديگر اين است كه متمم در فعل متعدي نوع اول بهة نكت
صورت  شود، به  صورت اسمي ظاهر مي  بر اينكه به  اما متمم در فعل متعدي نوع چهارم عالوه

ها در احتماالت  شود؛ بنابراين سادگي و پيچيدگي نوع متمم هم ظاهر مي 19)نماگروه متمم(بند 
  . تواند عامل مؤثر در فرايند پردازش باشد ساختار موضوعي نيز مي

  
19

-complimentizer phrase (cp)  
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-دار در ميانگين زمان واكنش به فعل متعدي نوع اول و پنجم را نيز مي هاي معنادليل تفاوت

. ها بدانيم اي آنتماالت ساختار موضوعي و تعداد احتماالت قالب زيرمقولهتوانيم عامل تعداد اح
داري كمتر از ميانگين زمان واكنش به  طور معنا ميانگين زمان واكنش به فعل متعدي نوع اول به 

فعل متعدي نوع پنجم است، زيرا فعل متعدي نوع اول يك احتمال ساختار موضوعي و يك 
دارد و فعل متعدي نوع پنجم چهار احتمال ساختار موضوعي و دو  اياحتمال قالب زيرمقوله
صورت بند هم ظاهر  پنجم به ة هاي فعل متعدي دست متمم. اي دارداحتمال قالب زيرمقوله

اين نكته بر پيچيدگي ساختار . پرسشي، تعجبي يا خبري باشندة توانند جملشوند و مي مي
  . افزايد موضوعي افعال متعدي نوع پنجم مي

دليل داشتن تعداد احتماالت قالب  زمان واكنش به فعل متعدي نوع دوم و سوم، به
دار ندارند، زيرا اين دو نوع فعل متعدي، دو احتمال قالب  اي مشترك، تفاوت معنا زيرمقوله
دليل داشتن تعداد  زمان واكنش به فعل متعدي نوع دوم و چهارم نيز به. اي دارندزيرمقوله

اي و تعداد احتماالت ساختار موضوعي مشترك تفاوت معنادار ندارند، زيرمقوله احتماالت قالب
. اي و دو احتمال ساختار موضوعي دارندزيرا اين دو نوع فعل متعدي، دو احتمال قالب زيرمقوله

توانيم تفاوت  دار ميانگين زمان واكنش به افعال متعدي نوع دوم و پنجم را مي دليل تفاوت معنا
ميانگين زمان واكنش به افعال متعدي نوع . ها بدانيم احتماالت ساختار موضوعي آندر تعداد 

داري كمتر از افعال متعدي نوع  طور معنا دوم به دليل داشتن دو احتمال ساختار موضوعي به 
به اين ترتيب، معناداري تفاوت اين دو . پنجم است كه چهار احتمال ساختار موضوعي دارند

زمان واكنش به فعل متعدي . شود ها خالصه مي تماالت ساختار موضوعي آندسته در تعداد اح
دليل داشتن تعداد احتماالت قالب  نوع سوم و چهارم، سوم و پنجم، چهارم و پنجم به

اي مشترك تفاوت معنادار ندارند، زيرا افعال متعدي نوع سوم، چهارم و پنجم، دو  مقوله زير
  . اي دارنداحتمال قالب زيرمقوله

هاي واكنش هاي زمانهاي ميان ميانگيندار بودن يا نبودن تفاوت پس از بررسي معنا
هاي داري تفاوت داراي انواع افعال متعدي، بررسي معناة ها به جمالت سادشونده آزمون

نتايج  7پردازشي انواع مختلف فعل متعدي در جمالت مركب الزم است، به همين دليل در جدول 
مركب را بر مبناي آزمون تي ارائه ة هاي انواع فعل متعدي در جملبودن تفاوتدار  بررسي معنا

 . ايم كرده
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  هاي مربوط به هر نوع فعل متعدي بررسي معناداري تفاوت ميان ميانگين 7جدول
  با انواع ديگر در جمالت مركب 

  

  نوع فعل متعدي
نوع 

  فعل
 tمقدار  ميانگين

آزادي ة درج
df 

p_value  نتيجه  

  1نوع 
)15/1135(  

 تفاوت ندارد 555/0  19 600/0 69/1109  2

 تفاوت دارد 046/0  19 140/2 36/1062  3

 تفاوت دارد 009/0  19 902/2  21/1046  4

 تفاوت ندارد 610/0  19 519/0  80/1117  5

  2نوع 
)69/1109(  

  تفاوت ندارد 065/0  19 961/1 36/1062  3

  تفاوت ندارد 198/0  19 334/1  21/1046  4

  تفاوت ندارد 879/0  19 -154/0  80/1117  5

  3نوع 
)36/1062(  

 تفاوت ندارد 645/0  19 455/0  21/1046  4

 تفاوت ندارد 254/0  19 -177/1  80/1117  5

  4نوع 
)21/1046(  

 تفاوت ندارد 150/0  19 -501/1  80/1117  5

  
ة نوع اول در جمل يابيم كه زمان واكنش به فعل متعدي مي در 7با تجزيه و تحليل نتايج جدول 

هاي متعدي نوع سوم و چهارم در جمالت طور معناداري بيشتر از زمان واكنش به فعل مركب به
ها نشان يافته). >05/0p(شده است  05/0سطح معناداري در اين موارد كمتر از . مركب است

  . دهند كه اختالف معناداري بين زمان واكنش در موارد ديگر وجود نداردمي
-، بايد بتوانيم به اين پرسش پاسخ دهيم كه كدام 7آمده در جدول  دست هاي بهدادهة بر پاي

اين علت وجود يا عدم   بر اند؛ بناساده مؤثر بودهة يك از عوامل نحوي و معنايي در پردازش جمل
هاي مركب را بررسي  دار در ميان انواع مختلف فعل متعدي در جمله هاي معناوجود تفاوت

اي زمان واكنش به افعال متعدي نوع اول و دوم با اينكه تعداد احتماالت قالب زيرمقوله. كنيم مي
دليل داشتن حداقل يك ساختار موضوعي  و تعداد احتماالت ساختار موضوعي متفاوتي دارند، به
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داري ندارند؛ به عبارت ديگر،  شود، تفاوت معنا نشان داده مي x , yمشترك كه به صورت 
تار موضوعي مشترك، مانع از ايجاد تفاوت معنادار ميان ميانگين زمان واكنش داشتن يك ساخ

اول ة هاي متعدي دستفعلة اين شرايط دقيقاً دربار. شودبه فعل متعدي نوع اول و نوع دوم مي
  . و دوم در جمالت ساده نيز برقرار بود كه در باال توضيح داديم

وييم كه در جمالت مركب، بين ميانگين زمان توانيم بگمي 7هاي جدول  با توجه به يافته
ها به جمالت مركب داراي افعال متعدي نوع سوم و نوع اول تفاوت شونده واكنش آزمون

اي دليل عامل تفاوت تعداد احتماالت قالب زيرمقوله توانيم بهاين تفاوت را مي. دار وجود دارد معنا
اي و نوع دوم تنها يك نوع از اين ب زيرمقولهافعال متعدي نوع سوم دو نوع احتمال قال. بدانيم

  . را دارند دسته احتماالت
ها به جمالت مركب شونده دار ميان ميانگين زمان واكنش آزمون دليل وجود اختالف معنا

توانيم عامل تعداد احتماالت ساختار موضوعي داراي افعال متعدي نوع اول و چهارم را نيز مي
فعل متعدي نوع اول يك احتمال ساختار . ها بدانيم اي آنيرمقولهو تعداد احتماالت قالب ز

اي و فعل متعدي نوع چهارم دو احتمال ساختار موضوعي و يك احتمال قالب زيرمقوله
گونه كه در باال توضيح داديم، افعال اگرچه همان. اي داردموضوعي و دو احتمال قالب زيرمقوله

داشته باشند، اما در اينجا ) نماگروه متمم(ه شكل بند توانند متممي بمتعدي نوع چهارم مي
نظر  به . ميانگين زمان واكنش به جمالت مركب داراي فعل متعدي نوع اول از چهارم بيشتر است

الشعاع متغير مستقل  رسد كه هنگام پردازش جمالت، پيچيدگي ساختار متممي افعال، تحتمي
له، ميانگين واكنش به افعال نوع اول و نوع پنجم را مركب شدن نوع جم. گيرد نوع جمله قرار مي
هاي واكنش دار ميان ميانگين كند؛ به سخن ديگر، از بين رفتن تفاوت معناتر مي به يكديگر نزديك

توان نسبت داد، مگر مركب شدن نوع به افعال نوع اول و نوع پنجم را به هيچ عامل ديگري نمي
  . جمله

هاي زمان واكنش به افعال متعدي نوع دوم و دار ميان ميانگين دليل عدم وجود تفاوت معنا
نوع سوم، نوع دوم و چهارم، نوع دوم و پنجم، نوع سوم و چهارم، نوع سوم و پنجم، نوع 

طوركلي  به. توانيم داشتن تعداد احتماالت ساختار موضوعي مشترك بدانيمچهارم و پنجم را مي
  :كنيم يصورت زير خالصه م  نتايج آزمون را به

زمان (ها بر متغير وابسته شونده شده به آزمون متغير مستقل نوع محرك ديداري ارائه
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ها اثر شونده متغير مستقل نوع جمله بر زمان واكنش آزمون. تأثير نداشته است) هاواكنش آن
دهد كه در سراسر آزمون، زمان ها نشان ميشونده ميانگين زمان واكنش آزمون. داشته است

اين . داري كمتر از زمان واكنش به جمالت مركب بوده است طور معنا  ش به جمالت ساده بهواكن
ها به جمالت داراي انواع فعل متعدي نيز شونده وضعيت در مورد ميانگين زمان واكنش آزمون

ها اثر داشته است، شونده متغير مستقل نوع فعل متعدي بر زمان واكنش آزمون. كندصدق مي
ها به جمالت داراي انواع فعل شونده هاي زمان واكنش آزمونهاي ميان ميانگينزيرا تفاوت

دار  هاي معناتواند تفاوتدارند؛ به سخن ديگر، نوع فعل متعدي مي متعدي، در برخي موارد معنا
- داري تفاوت معناة كنندعاملي كه تعيين. هاي ديداري ايجاد كند هاي واكنش به محركميان زمان

ها به جمالت داراي انواع فعل متعدي است، شونده هاي زمان واكنش آزمونميانگين هاي ميان
در اين آزمون كوشيديم كه دريابيم . اي افعال متعدي بوده استتعداد احتماالت قالب زيرمقوله

) 2006(20، شتريت، پالتي، فردمن و هادار)1987 ,1989 ,1993(گونه كه شاپيرو آيا همان
اي افعال متعدي در زبان فارسي بر  مقوله حتماالت ساختار موضوعي و قالب زيرمعتقدند، تعداد ا

-شونده زمان پردازش افعال در جمله مؤثرند يا خير؛ به همين دليل ميانگين زمان واكنش آزمون

اين افعال از لحاظ . ها به جمالت داراي انواع مختلف فعل متعدي را با يكديگر مقايسه كرديم
تحليل نتايج . اي متفاوت با يكديگر بودندساختار موضوعي و قالب زيرمقولهتعداد احتماالت 

گيري  هاي تكليف تصميم شونده نشان داد كه نوع فعل و نوع جمله بر زمان واكنش آزمون
هاي شتريت، پالتي، فردمن و هادار در اين پژوهش، يافته 1هاي آزمون يافته. واژگاني اثر داشت

جمالت ساده و مركب داراي فعل متعدي كه  د، زيرا در هر دو پژوهش دركن را تأييد مي) 2006(
اي افعال متعدي عامل اند، تعداد احتماالت قالب زيرمقوله همگي حدقل دو موضوع نياز داشته

  . كننده در زمان پردازش جمالت داراي اين دسته از افعال بوده است تعيين

وييم كه در جمالت ساده، بيشترين ميانگين زمان تأثير متغير مستقل نوع فعل بايد بگ  درباره
دار  اين تفاوت معنا. اندها به نوع اول تعلق داشته واكنش به افعال متعدي نوع پنجم و كمترين آن

اي و ساختار موضوعي و پيچيدگي هريك دليل تعداد احتماالت قالب زيرمقوله توانيم بهرا مي
چهار احتمال ساختار موضوعي و دو احتمال قالب بدانيم؛ يعني افعال متعدي نوع پنجم كه 

اي دارند، از افعال متعدي نوع اول كه تنها يك احتمال ساختار موضوعي و يك احتمال  زيرمقوله
همين وضعيت در مورد . شوندتر پردازش مي داري دير طور معنا  اي دارند، به قالب زيرمقوله

  
1

- Shetreet , E., D. Palti, N. friedman, and U. Hs adar.  
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  . افعال متعدي نوع اول و چهارم نيز وجود دارد
ها به  در جمالت مركب نيز كمترين ميانگين زمان واكنش به افعال نوع چهارم و بيشترين آن

داري ميان ميانگين زمان واكنش به جمالت مركب داراي فعل  نوع اول تعلق دارد و تفاوت معنا
دهد كه تأثير متغير  اين نكته نشان مي. متعدي نوع اول و چهارم و نوع اول و سوم وجود دارد

ل نوع جمله نسبت به نوع فعل در اين آزمون نيز بيشتر است؛ به سخن ديگر، نوع جمله مستق
تر  اين نكته وقتي روشن. ها اثر داشته استشونده بيشتر از نوع فعل بر زمان واكنش آزمون

يابيم با اينكه فعل متعدي نوع اول يك احتمال قالب و يك احتمال ساختار  شود كه درمي مي
با اين همه، باز هم . هنوز بيشترين زمان واكنش در جمالت مركب را داردموضوعي دارد، 

نظر شاپيرو و شتريت را كه اساس زمان پردازش افعال را در زبان  توان الگوي مورد مي
دانستند، در زبان فارسي نيز  اي و ساختار موضوعي مي انگليسي، تعداد احتماالت قالب زيرمقوله

دار  دار شدن يا معنا ساده و مركب تعداد اين احتماالت فعلي به معنا مؤثر دانست، زيرا در جمالت
 . انجامدنشدن تفاوت ميان زمان واكنش به جمالت داراي اين افعال مي

 

  گيرينتيجه. 5
گيريم كه بازنمود ذهني فعل در زبان فارسي  هاي آزمون اين پژوهش، نتيجه مي اساس يافته بر

متغير نوع جمله . اند از نوع فعل و نوع جمله ذيرد كه عبارتپاز متغيرهاي مشخصي تأثير مي
هاي ديداري  ها به محرك شونده باعث شده است كه در آزمون اين پژوهش، زمان واكنش آزمون

متغير نوع فعل . داري كمتر از واكنش به جمالت مركب باشد طور معنا  پس از جمالت ساده، به
اي و ساختار موضوعي موجب معنادار شدن تفاوت مقولهنيز از طريق تعداد احتماالت قالب زير

نتايج آزمون را ارائه ة در زير خالص. ها شده استشونده هاي زمان واكنش آزمونميان ميانگين
 : كنيم مي

هاي دو  شونده اثر بوده است، زيرا عملكرد آزمون محرك ديداري بر زمان واكنش بي. 1
  . است گروه با يكديگر تفاوت معنادار نداشته

آزمون ة نوع ساختار نحوي جمله بر زمان ادراك شنيداري اثر داشته است؛ يعني در پيكر. 2
  . اند تر از جمالت مركب پردازش شده پژوهش حاضر، جمالت ساده زود

ميزان پيچيدگي اطالعات بازنمودي افعال موجود در جمالت، بر زمان ادراك شنيداري . 3
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ة توان فرضي ها به محرك ديداري مؤثر بوده است، اما نمي هشوند جمالت و زمان واكنش آزمون
اگر . طور كامل و بدون هيچ مثال نقضي در فارسي تائيد كرد  پيچيدگي ساختار موضوعي را به

هاي زبان فارسي صادق بود، بايد چه در جمالت ساده و چه در جمالت  اين فرضيه در داده
  :يافتيم مركب، به سلسله مراتب زير دست مي

5< 2 =4< 1 =3 

اين سلسله مراتب به اين معني است كه در صورت ثابت شدن اين فرضيه، ميانگين زمان 
با يكديگر  3و  1هاي ديداري، هنگام ادراك جمالت حاوي افعال متعدي نوع  واكنش به محرك

م هاي ديداري، هنگا اين ميانگين كمتر از ميانگين زمان واكنش به محرك. تفاوت معنادار ندارند
. با يكديگر تفاوت معنادار ندارند 4و  2است و نوع  4و  2ادراك جمالت حاوي افعال متعدي نوع 

هاي ديداري هنگام ادراك جمالت  در انتهاي اين سلسله مراتب بيشترين زمان واكنش به محرك
 بر مبناي نتايج اين آزمون در فارسي به سلسله مراتب. تعلق دارد 5حاوي افعال متعدي به نوع 

  :ايمجمالت ساده دست يافتهة زير دربار
 1 >4و  5

عكس . تر پردازش شدند افعال متعدي ديرة نسبت به هم 5و  4ة در جمالت ساده، افعال دست 
تر پردازش شدند  افعال سريعة اول از همة اين حالت نيز درست است، زيرا افعال متعدي دست

متعدي كه احتماالت ساختار موضوعي بيشتري توانيم بگوييم افعال با اين حال، نمي). 6جدول (
با يكديگر تفاوت معنادار  2و  1شوند، زيرا ميانگين زمان واكنش نوع  تر پردازش مي دارند، دير

جمالت مركب دست ة در فارسي به سلسله مراتب زير دربار 1بر مبناي نتايج آزمون . ندارد
  :ايميافته

 4و  3>1

ا مركب شدن جمله، زمان پردازش جمالت حاوي نوع اول نشان داد كه ب 7هاي جدول  يافته
افعال متعدي بسيار بيشتر شد، اما هنوز هم با نوع چهارم افعال متعدي كه احتماالت ساختار 

هنوز هم  5و  4در جمالت مركب، افعال متعدي . موضوعي بيشتري دارد تفاوت پردازشي دارد
هاي فارسي ثابت  گوييم كه اين فرضيه در مورد دادهتوانيم ب با يكديگر تفاوت ندارند، بنابراين مي

بر زمان پردازش جمالت بسيار ) ساده يا مركب بودن(نوع ساختار نحوي جمله . شود نمي
است، زيرا ) واژگاني - پيچيدگي بازنمودي(تر از عامل تعداد احتماالت قالب و ساختار  مؤثر
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ميانگين زمان واكنش به نوع اول افعال طور كه ديديم، با مركب شدن ساختار نحوي جمله،  همان
  . بيني اين فرضيه بسيار بيشتر از انواع ديگر شد متعدي، برخالف پيش

  . اند تأثيري بر زمان پردازش نداشته) اي هاي حرف اضافه قيدها و گروه(ها  افزوده. 4
ر از مورد مطالعه متأثة توانيم پردازش جمالت فارسي را در نمون با استناد به نتايج مي

  :عوامل زير بدانيم
عنوان متغير مستقل مستقيماً بر زمان پردازش افعال هنگام درك   به» نوع جمله«ـ عامل 1

ة شنيداري جمله مؤثر است و موجب تفاوت پردازشي جمالت ساده با جمالت مركب در پيكر
  . اين تحقيق شده است

ن پردازش افعال هنگام درك عنوان متغير مستقل مستقيماً بر زما  به» نوع فعل«عامل  - 2
نياز در  هاي مورد تعداد متمم(شنيداري جمله مؤثر است، اما خود تحت تأثير اطالعات نحوي 

تعداد مشاركان (و اطالعات معنايي ) اي فعلمدخل واژگاني و تعداد احتماالت قالب زيرمقوله
  . ر داردقرا) موردنياز در مدخل واژگاني و تعداد احتماالت ساختار موضوعي فعل

ها در اين پژوهش، بيشتر شونده ميزان اثرگذاري عامل نوع جمله بر زمان واكنش آزمون - 3
  . از نوع فعل بوده است

در مدخل واژگاني افعال متعدي فارسي، اطالعات مربوط به تعداد احتماالت ساختار  - 4
اكنش اين اطالعات مستقيماً بر زمان و. اي موجود استموضوعي و قالب زيرمقوله

  . اندها اثر داشته شونده آزمون
 

 ها نوشت پي. 6

هاي  مفعول(هاي اي، آرايش نحوي است كه فعل متعدي براي بيان متمممقوله منظور از قالب زير .1
اي اطالعات مربوط به فاعل فعل گزيند، بنابراين در قالب زيرمقولهخود برمي) مستقيم مستقيم و غير 

هايي است كه هر فعل  اي هر فعل، تعداد گزينه مقوله د احتماالت قالب زيرمنظور از تعدا. شودذكر نمي
هاي  ساختار موضوعي نيز به مشاركان يا موضوع. هايش را بيان كند تواند مفعول ها مي توسط آن

تعداد . گيرند را بر عهده مي هاي تتا نقشيك، نقشي از  شود كه هردرگير در كنش فعلي اطالق مي
گفته ) از جمله فاعل(هايي براي بيان اين مشاركان معنايي ر موضوعي به تعداد گزينهاحتماالت ساختا

اي و دو سه احتمال قالب زيرمقوله) فرستادن(» send«شود؛ براي نمونه، در زبان انگليسي فعل  مي
 من«، »را فرستادم نامه من«ها در فارسي در قالب جمالت  اين گزينه. ساختار موضوعي داردة گزين



1393بهار ، )17پياپي ( 1 ه، شمار5دوره                                                                            جستارهاي زباني
 

 

293 

من، هاي معنايي  اهميت بودن نوع نقش دليل كم  در اينجا به. شوند بيان مي» فرستادم عليرا براي  مهنا
احتماالت ساختار (ايم  در نمايش ساختار موضوعي استفاده كرده yو   xاز متغيرهاي علي ونامه 

اما فعل ). دگيرن اي داخل قالب قرار مي مقوله و احتماالت قالب زير) پرانتز(موضوعي داخل هالل 
»donate « )اي و دو احتمال ساختار موضوعي دارد كه بهاحتمال قالب زيرمقوله دو) اهدا كردن  

  :شوند صورت زير نمايش داده مي
 send:( x,y ) / (x,y,z)              send: [-Np  Np], [- Np  Pp], [- Np]   
donate: (x,y,z ) / (x,y)          donate: [- Np ,Pp]   , [- Np ]     
البته كساني نيز به وجود تنها يك ساختار موضوعي براي هر فعل معتقدند، اما در چارچوب نظري 

هاي متعدي فارسي معتقديم  اين پژوهش به وجود احتماالت متفاوت ساختار موضوعي در مورد فعل
)Shapiro, 1987 & 1989.(   

2. S. Collina; G. Garbin & P. Tabossi  
3. functional magnetic resonance isotope (f-MRI)  
4. A.R. Damasio & D. Tranel  
5. complement 

6. Who did what to whom? 

7. phrase structure rules (PSRS)  
8. overgenerate 

9. S. Collina; P. Maranglo & P. Tabossi  
10. B. Bonakdarpour; C.K. Thompson & S.C. Fix  
11. Western Aphasia Battery  
12. left angular gyrus  
13. C.K. Thompson & et al.  

14. posteric presylvian 

15. B. Fernandez &  et al.  

16. Cross Modal Lexical Decision (CMLD) 

17. argument structure vs. subcategorization frame 

18. argument structure complexity hypothesis 

19. complimentizer phrase (CP)  
20. E. Shetreet; D. Palti; N. friedman & U. Hsadar 

 

  منابع. 7
مفعول مطلق، له و معه در زبان عربي و برابري «). 1392(بك، مجيد و زهره قرباني  صالح •

 . 150 - 137صص. 4ش. 4د. جستارهاي زباني. »ها در زبان فارسي آن
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