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چکیده
در فرآیند بازشناسی گفتار ،هنگام شنیدن آواهای یک واژه ،تعدادی نمایش واژگانی به صورت همزمان به عنوان کاندیداهایی برای
آن واژه فعال میشوند و سپس یک واژه از بین این واژهها انتخاب میشود .اما مسئلهی مهم نوع اطالعاتی است که فعالسازی
واژگان را محدود میکند .ویزگیهای زبرزنجبری از عواملی هستند که میتوانند در فعالسازی واژگان ذهنی نقش داشته باشند.
هدف از این تحقیق ،بررسی تأثیرالگوی تکیهی واژگانی در فعالسازی واژگان ذهنی در فارسیزبانان میباشد .برای انجام این
تحقیق ،ده کلمه که دارای دو الگوی تکیهی متفاوت با دو معنی متفاوت بودند ،انتخاب شدند و در سه دسته پرسشنامه در اختیار
افراد قرار گرفتند .از این تحقیق این نتایج حاصل شد :الف( نحوهی خواندن کلمات هدف متأثر از بافتی است که در آن قرار
گرفتهاند و گرچه کاربرد گونهی اسمی تمامی کلمات هدف بیشتر از کاربرد گونهی فعلی است ،امااین عامل باعث نمیشود که فرد
همواره کلمه را با الگوی تکیهی اسمی بخواند ،ب (در نوشتن کلمات متناظر برای کلمات هدف ،رابطهای بین نحوهی خواندن فرد
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فارسی اکثر کلمات تنها دارای یک الگوی تکیه می باشند و کلماتی که دارای دو الگوی تکیه هستند ،استثنا هستند و بنابراین
فارسیزبانان حساسیتی نسبت به الگوی تکیهی کلمات ندارند و به آن توجهی نمیکنند.
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.1مقدمه
یکی از مباحثی که همواره توجه بسیاری را به خود معطوف کردهاست درک گفتار انسان میباشد .از آنجایی که تعداد
جمالت و پارهگفتارهایی که هر انسان ممکن است با آنها روبهرو شود بینهایت است ،نمیتوان ادعا کرد که هر شخص
تمام این جمالت و پارهگفتارها و معنی تکتک آنها را در ذهن ذخیره میکند؛ بلکه آن چیزی که در حافظهی انسان
ذخیره میشود معانی واحدهای پارهگفتار است(کاتلر .)2391 ،ما این واحدها را واژه مینامیم .به عبارت دیگر انسانها به
جای به خاطر سپردن معنای تمامی جمالتی که میشنوند تنها معانی واژهها را در حافظه ذخیره میکنند و معانی جمالت
را با استفاده از معانی واژهها متوجه میشوند.یکی از سؤالهایی که همواره مورد بحث بودهاست این است که انسان
چگونه به واژگان ذهنی خود دست پیدا میکند؟
بازشناسی گفتار فرآیندی است که در آن سیگنالهای صوتی یک واژه با نمایشی از آن واژه که در ذهن ذخیره
شدهاست مطابق میشوند .هنگام شنیدن آواهای یک واژه تعدادی نمایش واژگانی به صورت همزمان به عنوان
کاندیداهایی برای آن واژه فعال میشوند و سپس از طریق یک فرآیند رقابتی که عوامل مختلفی در آن با هم به رقابت
میپردازند ،یک واژه از بین این واژهها انتخاب میشود(مک کوئین و همکاران .)2331 ،اما یکی از مسائل مهمی که در
این زمینه وجود دارد نوع اطالعاتی است که فعالسازی واژگان را محدود میکند .یکی از سؤاالتی که در این زمینه
وجود دارد این است که آیا واحدهای زبرزنجیری نیز از جملهی این اطالعات هستند؟ آیا واحدهای زبرزنجیری از قبیل
نوا (تکیهی واژگانی و تکیهی تأکیدی) در دستیابی واژگانی نقش دارند؟
هدف از این تحقیق ،بررسی تأثیر الگوی تکیهی واژگانی در دستیابی به واژگان ذهنی در فارسیزبانان میباشد.
 .2ادبیات تحقیق
بسیاری از مدلهای بازشناسی واژگان ،ادعا میکنند که فعالسازی نمایش کلمات ،به وسیلهی ویژگیهای واجی صوت
ورودی ،محدود میشود (نوریس .)2331 ،اما مطالعات بسیاری نشاندادهاست که عالوه بر ویژگیهای زنجیری ،ویژگی-
های نوایی نیز در بسیاری از زبانها میتواند هنگام دستیابی به واژگان ذهنی ،برای فعالسازی واژگان محدودیت ایجاد
کند (سکیگوچی .)1551 ،از میان این ویژگیهای نوایی ،مهمترین اطالعات برای بازشناسی کلمات شنیده شده ،نوای
واژگانی است .نوای واژگانی ،الگوی نوایی مربوط به هر کلمه است .مثالً در انگلیسی و فارسی این الگو ،الگوی تکیه
است و در کلمات ژاپنی الگوی تکیهی زیر و بمی.
این موضوع برای زبان فارسی ،انگلیسی و بسیاری زبانهای دیگر که دارای تکیهی واژگانی هستند بسیار مهم است
زیرا در این زبانها یک واژه با الگوی تکیهی متفاوت میتواند بیانگر معانی متفاوتی باشد .مثالً واژه-
های)/ˈfɔːbɛə/(FORbearو  )/fɔːˈbɛə/(forBEARدر زبان انگلیسی و نیز واژههای «گویا»( /ˈgujâ/و
«گویا»( )/guˈjâ/در زبان فارسی از نظر معنایی متفاوتند .بنابراین میتوان گفت نوای واژگانی میتواند در ایجاد
محدودیت برای فعالسازی واژگانی نقش داشته باشد .برخی مطالعات نشان دادهاند هنگامیکه یک واژه با الگوی نوای
نادرستی تلفظ میشود در بازشناسی واژه اختالل ایجاد میشود (کاتلر و کلیفتون .)2391 ،این یافتهها نشان میدهد که
دانش مربوط به نوای واژگانی واقعاً در واژگان ذهن انسان ذخیره میشود و تنها برای بازشناسی واژههایی که از نظر واج-
شناسی مبهم هستند به کار نمیرود ،بلکه برای بازشناسی همهی واژهها نیز کاربرد دارد .اما تأثیر الگوی نوای نادرست
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یک واژه برای نشان دادن این که نوای واژگانی برای فعالسازی کاندیداها مورد استفاده قرار میگیرد یا خیر کافی نیست
زیرا دو امکان برای نقش نوای واژگانی در بازشناسی واژهی شنیدهشده وجود دارد؛ یکی اینکه نوای واژگانی عالوه بر
ویژگی واجی برای محدود کردن فعالسازی کاندیداها به کار میرود؛ یعنی هنگامیکه شنوندهای واژهی FORbear
( )/ˈfɔːbɛə/را میشنود ،نمایش  )/ˈfɔːbɛə/( FORbearبه عنوان یک واژهی کاندیدا در ذهن وی فعال میشود ،اما
نمایش واژهی  )/fɔːˈbɛə/(forBEARکه تنها از نظر الگوی تکیه متفاوت است در واژگان ذهن فرد فعال نمیشود.
امکان دوم این است که فعالسازی واژگان به صورت مستقل از نوای واژگانی رخ میدهد و نوای واژگانی در مراحل
بعدی ،برای انتخاب یک کاندیدای مناسب مورد استفاده قرار میگیرد .در این فرضیه هنگامیکه فرد واژهی
)/ˈfɔːbɛə/(FORbearرا میشنود ،هر دو نمایش  )/ˈfɔːbɛə/(FORbearو  )/fɔːˈbɛə/( forbearبه عنوان
کاندیداهای واژهی شنیده شده فعال میشوند و سپس با مطابق شدن نوای محرک (با مقایسهی نوا واژهی شنیده شده) با
دانش مربوط به الگوی نوایی هر واژه ،واژهی مناسب انتخاب میشود (کاتلر .)2391 ،نتایج تحقیق وی ،مورد دوم را تأیید
کرد .وی نتیجهگیری کرد که آهنگ واژگانی باعث محدود شدن فعالسازی واژگانی کاندیدا نمیشود اما برای انتخاب
کاندیدای مناسب در مرحلهی بعدی مورد استفاده قرار میگیرد.
مطالعهی دیگری که توسط کاتلر و باترفیلد ( )2331انجام شد نشان داد که تکیهی کلمات زبان انگلیسی در
بازشناسی گفتار پیوسته تأثیردارد.آنها نشان دادند که اگر عبارت /kənˈdʌkt əˈsent/(conDUCT asCENTدر
شرایط نوفهدار برای شنوندگان پخش شود ،افراد آن را به صورت /ˈdɒktə(r) ˈsendz(DOCtor SENDSمی-
شنوند ،زیرا حدود  35درصد از کلمات قاموسی انگلیسی در مکالمات ،دارای تکیۀ آغازی هستند (کاتلر و کارتر)2391 ،
و مثال ذکرشده درج مرز واژه قبل از هجای قوی و حذف مرز واژه قبل از هجای ضعیف را نشان میدهد.
زبان دیگری که نتیجهای مشابه تحقیق کاتلر و باترفیلد ( )2331را به دست میدهد زبان هلندی است 35 .درصد
کلمات هلندی با هجای قوی آغاز میشوند (ورومن و دگلدر .)2330 ،در تحقیقی که توسط ورومن و دگلدر ()2330
انجام شد شنوندگان زبان هلندی در آزمایش تصمیمگیری واژگانی( )lexical decisionشرکت کردند که این
آزمایش به صورت دیداری و برای مجموعهای از کلمات هدف انجام میشد .زمانیکه کلمات هدف با الگوی تکیهی
قوی -ضعیف ارائه شدند ،شنوندگان نسبت به زمانیکه الگوی تکیهی کلمه به صورت ضعیف -قوی بود ،سریعتر
واکنش نشان دادند (ورومن و دگلدر .)2330 ،هم چنین کوپر و همکاران ( )1551نشان دادند که گویشوران هلندی بیشتر
از گویشوران انگلیسی از الگوی تکیه برای ایجاد تمایز بین کلمات استفاده میکنند ،حتی زمانیکه به کلمات زبان
انگلیسی گوش میدهند.کاتلر و دونسالر ( )1552نیز در تحقیقی روی گویشوران هلندی نشان دادند که در زبان هلندی
نشانههای زبرزنجیری در بازشناسی کلمات در گفتار شرکت دارند و باعث محدود کردن واژگان ذهنی میشوند ،اما تأثیر
نشانههای زنجیری در بازشناسی کلمات در این زبان نسبت به انگلیسی بیشتر است .در تحقیق دیگری که توسط سوتو-
فاراکو و همکاران ( )1552روی زبان اسپانیایی انجام شد یافتههای بهدستآمده نشان داد که در این زبان نشانههای
زنجیری و زبرزنجیری ،هردو در محدود کردن دستیابی به واژگان ذهنی نقش دارند و نقش آنها در انجام این کار
یکسان است .وینگفیلد و همکاران ( )1555در تحقیقی روی زبان انگلیسی نشان دادند که نشانههای زبرزنجیری شنوندگان
را قادر میکنند کلمات را بسیار زودتر از زمانی تشخیص دهند که این نشانهها حضور ندارند .مکدونالد ( )1559نیز در
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تحقیق خودنشان داد که افرادی که قادر نیستند به طور کامل از اطالعات زنجیری برای درک گفتار استفاده کنند ،چه به
دلیل مشکالت شنوایی و چه به دلیل تواناییهای پردازشی ،میتوانند از نشانههای زبرزنجیری بهره بگیرند تا اطالعات
زنجیری از دسترفته را جبران کنند .کاتلر و پسویر ( )1551معتقدند که تمام زبانها به یک میزان از اطالعات تکیه برای
متمایز کردن کلمات استفاده نمیکنند.مثالً تکیه در زبانهای انگلیسی ،هلندی و آلمانی از نظر واجشناسی تقریباً مانند هم
عمل میکننداما استفادهی گویشوران این زبانها از تکیه برای بازشناسی کلمات متفاوت است (کاتلر و پسویر.) 1551،
تحقیقات دیگری (بوند و اسمال2399 ،؛ کاتلر و کلیفتون )2391 ،نشان دادهاند که الگوی نادرست تکیه در کلمات
روی بازشناسی کلمات تأثیر میگذارد .این نتیجه نشانگر آن است که تکیه در مراحل اولیهی پردازش واژگانی مورد
استفاده قرار میگیرد تا مجموعهای از کاندیداهای بالقوه را مشخص کند.
سوئینی ( )2313نیز در مورد فعالسازی واژگان در ذهن آزمایشی انجام داد .آزمایش روی تعدادی از کلمات مبهم
انجام شد .وی چنین نتیجه گرفت که شنوندگان یک واژهی مبهم ،فوراً به هر دو معنای واژه دست مییابند؛ اما خیلی
سریع از بافت استفاده میکنند تا تصمیم بگیرند که کدام معنی مناسب این بافت است .مطالعات دیگری نیز یافتههای
سوئینی را تأیید کردهاند؛ مثالً لوکاس ( )2391نشان داد که حتی زمانیکه معانی مختلف یک واژه متعلق به مقولههای
دستوری مختلفی هستند ،باز هم هر دو معنی فعال میشوند؛ همچنین ،حتی زمانیکه یکی از معانی واژهی مبهم ،فراوانی
بسیار بیشتری نسبت به معنی دیگر واژه دارد ،باز هم هر دو معنا فعال میشوند.
در مقالهی حاضر کلماتی مورد بررسی قرار گرفتهاند که تغییر الگوی تکیه در آنها باعث تغییر مقولهی نحوی و
گاهی تغییر ماهوی معنایی میشود .هدف این تحقیق بررسی تأثیر الگوی تکیه در دستیابی به واژگان ذهنی زبان می-
باشد .ادامهی این مقاله به شکل زیر سازماندهی شدهاست .در بخش سوم به معرفی تکیه در زبان فارسی میپردازیم .در
بخش چهارم روش انجام آزمایش را مشخص میکنیم .بخش پنجم به نتایج بهدستآمده میپردازد .در بخش ششم،
تحلیل دادهها ارائه میشود .بخش هفتم تحلیل نتایج را ارائه میکند و در بخش هشتم به نتیجهگیری و پیشنهادات پرداخته
میشود.
 .3تکیه در زبان فارسی
فرگوسن ( )2301معتقد است که تکیهی زبان فارسی با توجه به مقولهی دستوری کلمه متفاوت است .تکیهی اسم روی
هجای آخر قرار میگیرد ،در حالیکه در افعال تکیه پسرو ( )recessiveاست (فرگوسن .)2301 ،الزار ( )2331نیز
نظری مانند فرگوسن ( )2301دارد (الزار  2331به نقل از کهنموییپور .)1559 ،ماهوتیان ( )2331معتقد است که تکیه در
اسمهای بسیط ،اسمهای مشتق ،اسمهای مرکب ،صفات بسیط ،صفات مشتق ،مصدرها و صفات عالی و برتر و نیز در
اسامی دارای عالمت جمع روی هجای آخر قرار میگیرد و افعال نسبت به این قانون استثنا هستند (ماهوتیان 2331 ،به نقل
از کهنموییپور  .)1559امینی ( )2331معتقد است که دو قانون مختلف برای ساخت در سطح کلمه داریم که قواعد
پایانی چپرو ( )end rule leftو پایانی راسترو ( )end rule rightنام دارند .این قوانین به مقولهی دستوری کلمه
حساس هستند .وی برای توضیح تکیه ی فارسی از قانون اول برای افعال دارای پیشوند و از قانون دوم برای سایر مقوالت
دستوری استفاده میکند.
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کهنموییپور ( )1559قوانین تکیه در سطح گروه واجی و تکیه در سطح کلمهی واجی را معرفی میکند .وی معتقد
است تکیهی یک عبارت واجی روی چپترین کلمهی واجی عبارت قرار میگیرد .وی قانون تکیهی سطح گروه واجی
را به صورت زیر بیان میکند:
اولین کلمهی واجی در یک عبارت واجی ،تکیه را به خود اختصاص میدهد (کهنمویی پور.)1559 ،
وی معتقد است پیشوندهای «می« ،/mi/( »-ن /ne/( »-و  «،) /na/ب  )/be/(» -برای افعال و اسمها یا قیدهایی که به
همراه یک فعل ،فعل مرکب میسازند ،خود یک کلمهی واجی هستند و به همراه فعل بعد از خود باعث ایجاد یک گروه
واجی میشوند و بنابراین طبق قانون تکیهی سطح گروه که در باال ذکر شد ،تکیه را به خود اختصاص میدهند
(کهنموییپور.)1559 ،
با توجه به مباحث فوق میتوان گفت ،تکیه در زبان فارسی کامالً قابل پیشبینی است .تکیهی کلمهی واجی روی
راستترین هجای کلمه قرار میگیرد و تکیهی گروه واجی روی چپترین هجای کلمه.
البته تعدادی کلمه در زبان فارسی وجود دارند که تغییر الگوی تکیه در آنها باعث تبدیل کلمهی واجی به گروه
واجی ،تغییر مقولهی نحوی کلمه و در برخی موارد تغییر معنایی میشود .برای بررسی تأثیر الگوی تکیه در دستیابی به
واژگان ذهنی در فارسیزبانان از این کلمات استفاده شدهاست .در بخش بعدی کلمات و نحوهی انجام آزمایش با استفاده
از این کلمات ارائه شدهاند.
 .4روش انجام آزمایش
برای بررسی تأثیر الگوی تکیهی واژگانی در دستیابی واژگانی فارسیزبانان یک آزمایش روانشناسی زبان انجام شد که
در آن  35فرد بین  29تا  99ساله فارسیزبان و دارای تحصیالت دانشگاهی شرکت داشتند .این آزمایش به صورت تک
جنسیتی و بر روی زنان انجام شد.
برای انجام این آزمایشده کلمهی همنگاره که دارای دو الگوی تکیه با معانی متفاوت بودند انتخاب شدند .در این
کلمات اگر تکیه روی هجای دوم قرار بگیرد کلمه معنای اسمی دارد و اگر روی هجای اول قرار بگیردکلمه یک فعل
سوم شخص مفرد خواهد بود.طبق نظر کهنموییپور ( )1559در حالت اول کلمه از نظر واجشناسی یک کلمهی واجی
است و در حالت دوم یک گروهواجی.
این کلمات عبارتند از« :بازداشت»« ،بازگشت»« ،بازیافت»« ،برخورد»« ،پیشآمد»« ،پیشبرد»« ،پیشرفت»،
«درگذشت»« ،دریافت»« ،سررسید».
این کلمات از نظر کاربرد و تعداد در پیکره متنی زبان فارسی (بیجنخان و همکاران )1522 ،جستوجو شدند و
فراوانی بهدستآمده برای آنها نشان داد که کاربرد اسمی تمامی کلمات از کاربرد فعلی آنها بیشتر است.
برای انجام این آزمایش سه نوع پرسشنامه تهیه شد و به سه گروه از افراد داده شد.
پرسشنامهی اول :در این پرسشنامه کلمات هدف در البه الی مجموعهای از کلمات قرار گرفتند که همگی تنها
یک الگوی تکیه و معنی فعلی داشتند.
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پرسشنامهی دوم :در این پرسشنامه کلمات هدف در البه الی مجموعهای از کلمات قرار گرفتند که همگی تنها
یک الگوی تکیه و معنی اسمی داشتند.
پرسشنامهی سوم :در این پرسشنامه ،کلمات هدف به صورت تصادفی در البهالی کلماتی قرار گرفتند که برخی از
آنها تنها معنی اسمی و برخی دیگر تنها معنی فعلی داشتند.
در این تحقیق پرسشنامهی اول را پرسشنامهی فعلی ،پرسشنامهی دوم را پرسشنامهی اسمی و پرسشنامهی سوم را
پرسشنامهی ترکیبی نیز مینامیم ،زیرا در پرسشنامهی اول تمامی کلمات غیرهدف فعل میباشند و بنابراین بافت موجود
فعلی تلقی میشود ،در پرسشنامهی دوم تمامی کلمات غیرهدف اسم میباشند و بنابراین بافت موجود اسمی تلقی میشود
و در پرسشنامهی سوم کلمات برخی از کلمات غیرهدف فعل و برخی دیگر اسم میباشند و بنابراین بافت موجود
ترکیبی از اسمی و فعلی تلقی میشود؛ اما برای ساده کردن بررسی پرسشنامهی سوم ،در این پرسشنامه منظور از بافت
دو کلمهی قبل از کلمهی هدف میباشد .همچنین الزم به ذکر است که در هر سه پرسشنامه هر کلمه تنها یک بار تکرار
شدهاست.
برای انجام آزمایش هر یک از پرسشنامهها به  91نفر ارائه شد و از افراد خواسته شد کلمات را با صدای بلند بخوانند
و به محض خواندن هر کلمه اولین کلمهای که به ذهنشان میرسد در مقابل آن بنویسند .هنگامیکه فردکلمات را با
صدای بلند میخواند ،الگوی تکیهی به کار رفته توسط وی ثبت میشد .فاصلهی بین کلمات هدف طوری تنظیم شده بود
که زمان کافی برای ثبت الگوی تکیهی کلمات هدف وجود داشته باشد و ثبت الگوی تکیهی یک کلمه اختاللی در
شنیدن کلمهی هدف بعدی ایجاد نکند.
در این مطالعه دو موضوع مورد بررسی قرار گرفت :الف.تأثیر بافت ،گونهی دارای کاربرد بیشتر و تغییر معنایی
حاصل از تغییر الگوی تکیه بر الگوی تکیهی مورد استفاده هنگام خواندن کلمات هدف و ب.تأثیر بافت ،گونهی دارای
کاربرد بیشتر و تغییر معنایی حاصل از تغییر الگوی تکیه ،بر کلماتی که در مقابل کلمات هدف نوشته میشوند.
 .5نتایج بهدستآمده
نمودارهای ( )1( ،)2و ( ،)9نتیجهی خواندن کلمات هدف پرسشنامههای اول ،دوم و سوم را نشان میدهند.

درصد خواندن اسمی
درصد خواندن فعلی

نمودار )2نمودار درصد فراوانی الگوی خواندن کلمات هدف در پرسشنامهی اول
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نمودار  )1نمودار درصد فراوانی الگوی خواندن کلمات هدف در پرسشنامهی دوم
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نمودار  )9نمودار درصد فراوانی الگوی خواندن کلمات هدف در پرسشنامهی سوم

همانطور که گفته شد افراد پس از خواندن کلمات اولین کلماتی که به ذهنشان میرسید را جلوی کلمات هدف
یادداشت میکردند .برای بررسی این که آیا کلمات ثبت شده با الگوی تکیهی استفاده شده توسط فرد مطابقت داشتهاند
یا خیر ،جدول ( )2را تهیه کردیم.
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جدول: 2رابطهی بین کلمهی متناظر نوشتهشده و الگوی تکیهی استفادهشده در حین خواندن کلمات هدف در پرسشنامهی اول (اعداد بر
حسب درصد میباشد)
کلمه
دریافت
سررسید
برخورد
درگذشت
بازداشت
بازگشت
بازیافت
پیش آمد
پیش برد
پیشرفت

خواندن اسمی -کلمهی

خواندن اسمی -کلمهی

خواندن فعلی -کلمهی

خواندن فعلی -کلمهی

کلمات

نوشتهشده اسمی

نوشتهشده فعلی

نوشتهشده اسمی

نوشتهشده فعلی

نامربوط

10.55
23.11
23.11
9.99
11.11
1.19
91.22
95.01
21.11
9.99

10.55
23.11
9.99
0.01
1.19
9.99
0.01
0.01
5.55
5.55

22.22
23.11
11.11
11.11
23.11
22.22
99.99
11.11
99.99
23.11

99.99
99.93
11.11
91.22
95.01
95.01
10.55
99.99
91.22
91.22

0.01
1.19
11.13
11.19
10.55
11.11
5.55
1.19
29.93
91.22

برای درک بهتر این جدول یک سطر از آن را به عنوان نمونه توضیح میدهیم.
سطر اول نشان میدهد که  10درصد از کل افراد مورد آزمایش کلمه«دریافت» را با الگوی تکیهی اسمی
( )/dar'jft/خواندهاند و کلمهای که در مقابل آن نوشتهاند مربوط به معنای اسمی کلمه بودهاست .ستون دوم نشان می-
دهد که  10درصد از کل افراد ،آن را با الگوی تکیهی اسمی خواندهاند اما کلمهای که در مقابل آن نوشتهاند با معنای
فعلی آن ارتباط معنایی داشتهاست .ستون سوم نشانگر این است که  22.22درصد از افراد این کلمه را با الگوی تکیهی
فعلی ( )/'darjft/خواندهاند اما کلمهای که در مقابل آن نوشتهاند مربوط به معنای اسمی کلمه بودهاست .ستون چهارم
بیانگر این است که  99.99درصد افراد کلمه را با الگوی تکیهی فعلی خواندهاند و کلمهای که در مقابل آن نوشتهاند نیز
مربوط به معنای فعلی آن بودهاست .ستون پنجم کلمات نامربوط نوشتهشده را نشان میدهد.
عالوه بر جدول ( )2که مربوط به پرسشنامهی اول بود ،دو جدول ( )1و ( )9نیز طراحی شدند که نتایج به دست
آمده برای پرسشنامههای دوم و سوم را نشان میدهند.
جدول  :1رابطهی بین کلمهی متناظر نوشتهشده و الگوی تکیهی استفادهشده در حین خواندن کلمات هدف در پرسشنامهی دوم (اعداد بر
حسب درصد میباشد)
کلمه
دریافت
سررسید
برخورد
درگذشت
بازداشت
بازگشت
بازیافت
پیش آمد
پیش برد
پیشرفت

خواندن اسمی -کلمهی

خواندن اسمی -کلمهی

خواندن فعلی -کلمهی

خواندن فعلی -کلمهی

کلمات

نوشتهشده اسمی

نوشتهشده فعلی

نوشتهشده اسمی

نوشتهشده فعلی

نامربوط

255
255
255
255
255
255
255
255
255
255

5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55

5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55

55.55
55.55
55.55
55.55
55.55
55.55
55.55
55.55
55.55
55.55

5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
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جدول :9رابطهی بین کلمهی متناظر نوشتهشده و الگوی تکیهی استفادهشده در حین خواندن کلمات هدف در پرسشنامهی سوم (اعداد بر
حسب درصد میباشد)
کلمه
دریافت
سررسید
برخورد
درگذشت
بازداشت
بازگشت
بازیافت
پیش آمد
پیش برد
پیشرفت

خواندن اسمی -کلمهی

خواندن اسمی -کلمهی

خواندن فعلی -کلمهی

خواندن فعلی -کلمهی

کلمهی نوشته-

نوشتهشده اسمی

نوشتهشده فعلی

نوشتهشده اسمی

نوشتهشده فعلی

شده نامربوط

11.11
09.99
15.55
11.11
11.11
15.55
19.99
15.55
15.55
91.11

21.11
21.11
25.55
29.99
1.11
15.55
21.11
1.11
29.99
29.99

5.55
5.55
15.55
19.99
5.55
5.55
21.11
21.11
29.99
29.99

1.11
95.55
21.11
29.99
29.99
25.55
5.55
1.11
21.11
15.55

5.55
5.55
29.99
19.91
29.99
05.55
9.99
5.55
21.11
21.11

 .6تحلیل دادهها
نتایج نشان داد که سه عامل اصلی برای تصمیمگیری در مورد الگوی تکیهی مورد استفاده هنگام خواندن کلمات و نیز
برای نوشتن کلمات متناظر موثر میباشند .این سه عامل عبارتند از :تغییر معنایی ایجادشده بر اثر تغییر الگوی تکیه ،بافتی
که کلمه در آن قرار گرفتهاست و الگوی تکیهای که در زبان کاربرد بیشتری دارد.
قبل از این که به تحلیل نتایج بهدستآمده بپردازیم باید به نکتهای در مورد تغییر معنایی حاصل از الگوی تکیه توجه
کنیم .از بین ده کلمهی هدف تغییر الگوی تکیه در چهار مورد باعث تغییر مشخصههای معنایی نمیشود ،بلکه تنها چیزی
که تغییر میکند مقولهی نحوی کلمه است .در این کلمات اگر الگوی تکیه روی هجای اول قرار بگیرد ،کلمه یک فعل
سوم شخص مفرد است و اگر الگوی تکیه روی هجای آخر قرار بگیرد ،کلمه اسم مصدر است که از نظر ویژگیهای
معنایی تفاوتی با متناظر فعلی خود ندارد .به عنوان مثال «بازگشت»( )'bzgaʃtیعنی «او برگشت» و
«بازگشت»(  )bz'gaʃtیعنی «برگشتن» .کلمات دیگری که در این دسته قرار میگیرند عبارتند از« :پیش-
برد»( /'piʃbord/و « ،/piʃ'bord/پیشرفت» ( /'piʃraft/و /piʃ'raft/و «درگذشت» ( /'dargozaʃt/و
 ./dargo'zaʃt/از این پس ما به این کلمات در کل مقاله کلمات گروه اول میگوییم .اما در مورد شش کلمهی دیگر،
یعنی «دریافت» ( /'darjft/و « ،)/dar'jft/سررسید» ( /'sarresid/و « ،)/sarre'sid/برخورد» ( /'barord/و
« ،)/bar'ord/بازداشت» ( /'bzdʃt/و « ،)/bz'dʃt/بازیافت» (/'bzjft /و  )/bz'jft /و «پیشآمد»
( /'piʃmad/و  ،)/'piʃmad/تغییر الگوی تکیه ،عالوه بر تغییر مقولهی کلمه ،باعث تغییر مشخصههای معنایی آن
نیز میشود .به عنوان مثال کلمهی «دریافت» ( )/'darjft/به معنی «او فهمید» است و بنابراین یکی از مشخصههای معنایی
آن این است که مفعول آن باید یک مفهوم انتزاعی باشد ،مثالً«علی موضوع را دریافت» .اما اگر این کلمه به صورت
«دریافت» ( )/dar'jft/خوانده شود ،مشخصهی معنایی مربوط به آن تغییر میکند و مضافالیه آن باید یک جسم باشد،
مثالً میگوییم «دریافتِ پول» .همانطور که مشاهده میشود در این کلمه الگوی تکیهی اسمی یک معنای عینی دارد ،در

پژوهشهای زبانشناسی ،سال پنجم ،شماره اول ،پاییز و زمستان 2931

09

حالی که الگوی تکیهی فعلی آن یک مفهوم ذهنی را میرساند .این موضوع برای سایر کلمات این گروه نیز صادق است.
این گروه از کلمات از این پس کلمات گروه دوم نامیده میشوند .البته در برخی موارد میتوان برای الگوی تکیهی اسمی
کلمه نیز مفعول انتزاعی به کار برد؛ مثل جملهی «برای دریافت علت مسئله باید به تحلیل و بررسی پرداخت» اما تعداد این
جمالت محدود بوده و در اکثر موارد الگوی تکیهی اسمی برای مفاهیم عینی به کار میرود.
اکنون به بررسی و تحلیل دادههای بهدستآمده در شکلهای ( )1( ،)2و ( )9میپردازیم.
تحلیل آماری نتایج بهدستآمده برای پرسشنامهی اول نشان داد کهبرای کلمات گروه اول تفاوت بین تعداد افرادی
که یک کلمه را با الگوی تکیهی اسمی خواندهاند با افرادی که آن کلمه را با الگوی تکیهی فعلی خواندهاند ،در سطح
آلفای پنجصدم معنادار است و بیشتر افراد این کلمات را با الگوی تکیهی فعلی خواندهاند .برای کلمات گروه دوم این
تفاوت در سطح آلفای پنج صدم معنادار نیست.
این نتیجه را میتوان چنین تحلیل کرد که در گروه اول تفاوت معناداری بین خواندن اسمی و فعلی کلمات مشاهده
میشود زیرا هیچ تفاوتی از نظر معنایی بین کلمات وجود ندارد ،و تنها تفاوت موجود در مقولهی کلمات است ،بنابراین
هنگامیکه کلمات در بافت فعلی قرار میگیرند ،بافت موجودبرای فرد مشخص میکند که آیا این کلمات را فعلی در
نظر بگیرد یا اسمی .به عبارت دیگر ،تأثیر بافت از سایر عوامل بیشتر است و بنابراین افراد تحت تأثیر بافت آنها را بیشتر با
الگوی تکیهی فعلی میخوانند؛ اما در کلمات گروه دوم موضوع پیچیدهتر است .از یک طرف کلمات در بافت فعلی قرار
گرفتهاند و فرد به سمت خواندن فعلی سوق داده میشود .از طرف دیگر تغییر مشخصههای معنایی طوری است که الگوی
تکیهی اسمی مربوطه عینیتر و ملموستر است و بنابراین افراد را به سمت خواندن اسمی سوق دهد .همچنین کاربرد
اسمی کلمات نیز بیشتر است و این عامل نیزافراد را به سمت خواندن اسمی کلمات ترغیب میکند .بنابراین از یک طرف
کاربرد بیشتر گونهی اسمی کلمات و عینیتر بودن معنای اسمی کلمات و از طرف دیگر بافت فعلی کلمه روی نحوهی
خواندن کلمه توسط فرد تأثیر میگذارند .اما قدرت هیچ یک از طرفین آن قدر نیست که تفاوت معناداری بین خواندن
کلمات به وجود بیاید و بنابراین تفاوت بین خواندن اسمی و خواندن فعلی در این کلمات تبدیل به یک تفاوت غیرمعنادار
میشود .به عبارت دیگر هنگامیکه تغییر الگوی تکیه باعث تغییر ماهوی مشخصههای معنایی میشود ،تأثیر بافت به
تنهایی با تأثیر دوعامل دیگر برابری میکند و رقابت تنگاتنگی بین آنها به وجود میآید.
در پرسشنامهی دوم ،کلمات در بین کلماتی قرار میگیرند که تنها الگوی تکیه و معنای اسمی دارند و همگی
مصدر هستند .نتایج بهدستآمده نشان داد که در  255درصد موارد ،افراد کلمات هدف را نیز با الگوی تکیهی اسمی
میخوانند .این نتیجه به گفتههای فوق در مورد عوامل موثر بر خواندن کلمات سازگاری دارد زیر در این پرسشنامه هر
سه عامل یعنی بافت ،تغییر ماهوی در معنا با تغییر الگوی تکیه و کاربرد بیشتر الگوی تکیهی اسمی ،همگی در جهت
استفادهی بیشتر از الگوی تکیهی اسمی هستند و نتایج بهدستآمده نیز همین نتیجه را نشان داد.
در پرسشنامهی سوم  ،کلمات در ال به الی کلماتی قرار گرفتند که برخی فقط اسم و برخی فقط فعل بودند .با توجه
به نتیجهای که از پرسشنامهی اول به دست آمد ،جدولی به شکل جدول ( )1ترتیب دادیم و نتایج بهدستآمده و نتایج
مورد انتظار را با هم مقایسه کردیم تا ببینیم آیا نتایج بهدستآمده از پرسشنامهی سوم نیز نتیجهی پرسشنامهی اول را
تأیید میکنند یا خیر.
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طبق نتیجهای که از نتایج پرسشنامهی اول گرفتهشد ،هنگامیکه تغییر الگوی تکیه باعث تغییر ماهوی مشخصههای
معنایی میشود ،تأثیر بافت به تنهایی با تأثیر دوعامل دیگر برابری میکند ،اما زمانیکه تغییر الگوی تکیه باعث تغییر
ماهوی مشخصههای معنایی نمیشود ،تأثیر بافت از سایر عوامل بیشتر است .اکنون به بررسی این موضوع میپردازیم که
آیا این نتیجه برای پرسشنامهی سوم نیز صادق است یا خیر.
همانطور که گفته شد از آنجایی که در پرسشنامهی سوم بافت به کار رفته حالت ترکیبی دارد ،بررسی کلیهی
کلمات قبلی به عنوان بافت کار مشکلی است و بنابراین برای بررسی سادهتر تنها دو کلمهی قبلی به عنوان بافت در نظر
گرفته میشوند .به عنوان مثال در جدول ( )1منظور از بافت اسمی برای کلمهی دریافت این است که دو کلمهی قبل از
کلمهی «دریافت» هر دو اسم بودهاند.
جدول :1مقایسهی نتایج بهدستآمده و نتایج مورد انتظار برای پرسشنامهی سوم
گونهی دارای کاربرد بیشتر تغییر معنایی نتیجهی بهدستآمده نتیجهی مورد انتظار
بافت
کلمه
اسمی
اسمی
دارد
اسمی
اسمی
دریافت
نامعلوم
نامعلوم
ندارد
اسمی
درگذشت فعلی/اسمی
اسمی
اسمی
دارد
اسمی
بازداشت فعلی/اسمی
اسمی
اسمی
دارد
اسمی
اسمی
پیش آمد
اسمی
نامعلوم
ندارد
اسمی
اسمی
پیش برد
نامعلوم
نامعلوم
دارد
اسمی
فعلی
برخورد
فعلی
اسمی
ندارد
اسمی
فعلی
بازگشت
اسمی
اسمی
دارد
اسمی
بازیافت اسمی /فعلی
نامعلوم
نامعلوم
ندارد
اسمی
پیش رفت اسمی /فعلی
نامعلوم
اسمی
دارد
اسمی
فعلی
سررسید

همانطور که مشاهده میشود ،به جز در سه مورد نتایج بهدستآمده با نتایج مورد انتظار یکسان است .این سه مورد
عبارتند از «بازگشت»« ،سررسید» و «پیشبرد».
به دلیل پیچیده بودن تحلیل این پرسشنامه در ادامه به تحلیل تکتک کلمات میپردازیم.
«دریافت» ( /'darjft/و  :)/dar'jft/از آن جایی که تغییر تکیه ،تغییر معنایی در کلمه ایجاد میکند،تأثیر بافت
به کار رفته برای کلمه با تأثیر دو عامل دیگر برابری میکند .از آن جایی که بافت به کار رفته اسمی است و کاربرد
گونهی اسمی نیز بیشتر است ،هر دوی این عوامل در یک جهت عمل میکنند و تفاوت بین افرادی که کلمه را اسمی
خواندهاند ،با افرادی که کلمه را فعلی خواندهاند ،معنادار است بدین صورت که تعداد افرادی که کلمه را اسمی خوانده-
اند ،بیشتر است.
«درگذشت» ( /'dargozaʃt/و  :/dargo'zaʃt/چون تغییر الگوی تکیه در این کلمه ،تغییر معنایی ایجاد نمیکند،
در هنگام خواندن کلمات ،تأثیر بافت بیشتر از سایر عوامل است .از آن جایی که بافت به کار رفته برای این کلمه،
فعلی/اسمی است ،بنابراین تفاوت بین افرادی که کلمه را اسمی خواندهاند ،با افرادی که کلمه را فعلی خواندهاند ،معنادار
نیست زیرا برای فرد کامالً مشخص نیست که بافت اسمی است یا فعلی.
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«بازداشت» ( /'bzdʃt/و  :)/bz'dʃt/از آن جایی که تغییر تکیه ،تغییر معنایی در کلمه ایجاد میکند ،در یک
سو بافت موجود روی فرد تأثیر میگذارد و از طرف دیگر ،دو عامل دیگر .از آن جایی که بافت به کار رفته کامالً فعلی
نیست و دو عامل دیگر فرد را به سمت استفاده از الگوی تکیهی اسمی سوق میدهند ،تفاوت بین افرادی که کلمه را
اسمی خواندهاند ،با افرادی که کلمه را فعلی خواندهاند ،معنادار است و تعداد افرادی که آن را اسمی خواندهاند ،بیشتر
است.
«پیشآمد» ( /'piʃmad/و  :)/'piʃmad/از آن جایی که تغییر تکیه تغییر معنایی در کلمه ایجاد میکند ،تأثیر
بافت به کار رفته و دو عامل دیگر با هم برابرند .از آن جایی که هر دوی این عوامل فرد را به سمت خواندن اسمی سوق
میدهند ،تفاوت بین افرادی که کلمه را به صورت اسمی خواندهاند ،با افرادی که کلمه را به صورت فعلی خواندهاند
معنادار است و تعداد افرادی که کلمه را اسمی خواندهاند بیشتر است.
«برخورد» ( /'barxord/و  :)/bar'xord/از آن جایی که تغییر تکیه تغییر معنایی در کلمه ایجاد میکند ،تأثیر بافت
به کار رفته برای کلمه با دو عامل دیگر برابری میکند .از آن جایی که بافت به کار رفته کامالً فعلی است ،رقابتی بین
دوطرف بسیار تنگاتنگ است و نتیجهی بهدستآمده ،به نتایج بهدستآمده برای گروه دوم در پرسشنامهی اول مشابه
است بهطوریکه هیچ کدام از دو طرف بر دیگری فائق نمیآیند و بنابراین تفاوت بین افرادی که کلمه را اسمی خوانده-
اند با افرادی که کلمه را فعلی خواندهاند ،معنادار نیست.
«بازیافت»(/'bzjft /و  :)/bz'jft /از آن جایی که تغییر تکیه ،تغییر معنایی در کلمه ایجاد میکند ،تأثیر بافت
به کار رفته برای کلمه با سایر عوامل برابر است .از آن جایی که بافت به کار رفته کامالً فعلی نیست ،تعداد افرادی که از
الگوی تکیهی اسمی استفاده کردهاند ،به شکل معناداری از تعداد افرادی که از الگوی تکیهی فعلی استفاده کردهاند،
بیشتر است.
«پیشرفت» ( /'piʃraft/و  :)/piʃ'raft/از آن جایی که تغییر تکیه تغییر معنایی در کلمه ایجاد نمیکند ،اهمیت بافت
به کار رفته بیشتر از سایر عوامل است .از آن جایی که بافت به کار رفته اسمی /فعلی است ،تفاوت بین افرادی که کلمه را
به صورت اسمی خواندهاند ،با افرادی که کلمه را به صورت فعلی خواندهاند ،معنادار نیست .زیرا بافت کامالً اسمی یا
فعلی نیست.
با توجه به نتایج بهدستآمده از هر سه پرسشنامه میتوان این نتیجهگیری را تأیید کرد که اگر با تغییر الگوی تکیه،
تغییر معنایی در کلمه به وجود بیاید ،تأثیر بافت با تأثیرسایر عوامل برابر است .اما اگر با تغییر الگوی تکیه ،تغییری در
معنای کلمه حاصل نشود ،تأثیر بافت بیشتر از سایر عوامل میباشد.
 .7تحلیل نتایج
با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان گفت اگر بافت کامالً فعلی باشد ،رقابتی بین کاربرد بیشتر گونهی اسمی و تغییر
مشخصههای معنایی در یک طرف و بافت فعلی در طرف دیگر به وجود میآید .از آن جایی که تأثیر عامل بافت با تأثیر
دو عامل دیگر برابری میکند ،تعداد افرادی که کلماتی را در مقابل کلمات هدف نوشتهاند که با الگوی تکیهی مورد
استفاده مطابقت داشتهاند در مقایسه با افرادی که کلماتی را نوشتهاند که مطابقت را نشان نمیدهند ،تفاوت معناداری
ندارد .اما اگر بافت کامالً اسمی باشد ،چون هر سه عامل در یک راستا هستند و فرد را به سمت استفاده از الگوی اسمی
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کلمه سوق میدهند ،صددرصد افراد تطابق بین کلمهای که نوشتهاند و الگوی تکیهی مورد استفادهی خود در هنگام
خواندن ،را نشان میدهند .اگر بافت ارائهشده به فرد یک بافت ترکیبی باشد ،فرد برخی از کلمات تطابق و برای برخی
کلمات عدم تطابق را نشان میدهد .به عبارت دیگر ،از آن جایی که در این بافت (یعنی پرسشنامهی سوم) برخی از
کلمات اسمی و برخی دیگر فعلی هستند ،نمیتوان به طور قطعی تعیین کرد که بافت به کار رفته اسمی است یا فعلی .به
همین دلیل نتایج بهدستآمده ،به هیچ جهتی سوق ندارند.
این مطالعه نشان داد که برای برخی از کلمات -شامل «بازداشت»« ،دریافت»« ،پیشآمد» و «سررسید» -تفاوت بین
افرادی که تطابق نشان دادهاند ،یعنی کلمهای در مقابل کلمهی هدف نوشتهاند که با الگوی تکیهای که برای خواندن
کلمه به کار بردهاند تطابق داشتهاست ،با افرادی که تطابق نشان ندادهاند ،معنادار است و بیشتر افراد به الگوی تکیهی مورد
استفادهی خود توجه داشتهاند .اما برای گروهی دیگر از کلمات -شامل «برخورد»« ،بازیافت»« ،درگذشت»« ،پیشبرد» و
«پیشرفت» -این تفاوت معنادار نیست.
میتوان چنین نتیجه گیری کرد که افراد در هنگام نوشتن کلمات ،به الگویی که خودشان برای خواندن کلمه استفاده
کردهاند توجهی ندارند .علت این رویداد را میتوان کم بودن تعداد اینگونه کلمات در زبان فارسی دانست .زیرا در زبان
فارسی اکثر کلمات تنها دارای یک الگوی تکیه میباشند و کلماتی که دارای دو الگوی تکیه هستند ،استثنا میباشند و
بنابراین فارسیزبانان حساسیتی نسبت به الگوی تکیهی کلمات ندارند و به آن توجهی نمیکنند.
 .8نتیجهگیری و پیشنهادات
این مطالعه نشان داد وقتی به افراد پرسشنامهی اول (بافت فعلی) داده میشود ،بیشتر افراد کلمات هدف را با الگوی تکیه-
ی فعلی میخوانند ،هنگامیکه پرسشنامههای دوم به افراد داده میشود (بافت اسمی) تمامی افراد ،تمام کلمات را با
الگوی تکیهی اسمی میخوانند؛ وقتی پرسشنامههای سوم (بافت تصادفی) به افراد داده میشود ،رقابت تنگاتنگی بین
بافت به کار رفته و سایر عوامل به وجود میآید تا فرد تصمیم بگیرد که کلمه را با چه الگوی تکیهای بخواند .بنابراین
میتوان گفت در مورد الگویی که برای خواندن کلمات هدف استفاده میشود ،بافت به کار رفته ،بیشترین تأثیر را دارد.
همچنین نتیجهی دیگری که از این تحقیق گرفته شد این است که صرفا کلمهی قبل از هدف بافت را تشکیل نمیدهد.
چنانکه در نتایج حاصل از پرسشنامهی سوم مشاهده شد ،علیرغم این که پنج کلمهی هدفدر پرسشنامه بعد از یک
فعل ارائه شدهبودند ،این افعال نتوانستند ،مطلقا فرد را به سمت استفاده از الگوی تکیهی فعلی سوق دهند.
در تحقیقات بعدی میتوان به بررسی زمان واکنش شرکتکنندگانبرای نوشتن کلمات در مقابل کلمات هدف،
بررسی تأثیر بافت در دستیابی ذهن به کلمات با دو الگوی تکیه و دو معنی متفاوت ،بررسی تأثیر کاربرد نادرست
الگوی تکیهی واژگانی بر دستیابی ذهنی به این واژگان پرداخت.
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