نشريه پژوهشهای زبانشناسی
سال هفتم ،شماره اول ،شماره ترتيبی  ،21بهار و تابستان 2931
تاريخ وصول2939/1/21 :
تاريخ اصالحات2931/6/93 :
تاريخ پذيرش2931/1/19 :
صص 31- 77

تأثیر پیچیدگی بازنمودی فعل فارسی بر زمان پردازش
معصومه مهرابی
چکیده
برخی از افعال از نظر بازنمود ذهنی از افعال ديگر پيچيدهترند .اين پيچيدگی را میتوان به عواملی معنايی همچون تعداد احتماالت
ساختار موضوعی و يا تعداد مشارکان درگير در کنش آن فعلها در واژگان ذهنی سخنگويان نسبت داد .در اين پژوهش فرضيه
پيچيدگی ساختار موضوعی مورد نظر آرنز و سوئينی ( )2331مبنی بر اينکه تفاوت پردازشی فعلها را میتوان به تعداد نقشهای
تتايی (روابط معنايی ،تعداد مشارکان) در هر احتمال ساختار موضوعی نسبت داد ،در زبان فارسی و بر روی بيست نفر از
سخنگويان بومی طبيعی به آزمايش گذاشته شده است .روش آزمونها نيز تصميمگيری واژگانی چند حسی بوده است .پس از
تحليل آماری نتايج حاصل از آزمونها -با استفاده از آزمون آماری تی -اين فرضيه در زبان فارسی به اثبات رسيد .نتايج نشان
میدهد که آموزش ساختارهای فعلی پيچيده از نظر بازنمود ذهنی منجر به تعميم قواعد به دادههايی با پيچيدگی کمتر میشود و
يادگيری آنها را تسهيل میکند .تلويحات و نتايج ضمنی اين تحقيق عبارتند از :معرفی نظريه کارآمد "تاثير پيچيدگی در درمان
آسيبهای زبانی(آفازی) " ،ارائه دادههای زبانی عينی که میتوانند در جلسات گفتار درمانی به کار گرفته شوند و به کارگيری
آنها تعداد جلسات را کاهش خواهد داد.
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 .1مقدمه

در سلسله مراتب پايگانی پيچيدگی فعلها ،برخی از آنها از فعلهای ديگر پيچيدهترند .به طور مثال ،فعل "دادن" از فعل
"ديدن" پيچيدهتر و فعل "ديدن" نيز از فعل "دويدن" پيچيدهتر است .مبنای تعيين اين پيچيدگی نوع اطالعات (معنايی و
يا نحوی) است که در مدخل واژگانی آنها و در واقع در ذهن سخنگويان زبانی وجود دارد .به اين معنی که فعل "دادن"
دارای سه موضوع ،2فعل "ديدن" دارای دو موضوع و فعل "دويدن" دارای يک موضوع هستند .سلسله مراتب پيچيدگی
فعلها در توليد و درک بيماران زبانی نيز ظهور میيابد .در اين بيماران توليد و درک جمالت دارای فعلهای يک
موضوعی آسانتر از جمالت دارای فعلهای دو يا سه موضوعی است (تامپسون و شاپيرو  .) 93 :1337 ،بنابر نتايج
حاصل از پژوهش هايی که در اين مورد به انجام رسيده و در بخش پيشينه مطالعات توضيح و شرح آنها خواهد آمد،
آموزش ساختهای پيچيده در تسهيل يادگيری ساختهايی که پيچيدگی کمتری دارند ،موثرند .به طور مثال ،تامپسون و
همکاران ( )2339دريافتند که آموزش افعال دو موضوعی به فراگيری افعال سه موضوعی کمک نمیکند ،بلکه فراگيری
افعال سه موضوعی فراگيری افعال دو موضوعی را تسهيل میکند .اين به آن دليل است که آموزش ساختهای زبانی
پيچيده تغييرات بنيادينی را در نظام زبانی فرد ايجاد میکند و تعداد جلسات مورد نياز برای آموزش و گفتار درمانی را
کمتر میسازد .در رويکردهای پيشين و سنتی يادگيری با آموزش ساختهای ساده آغاز و سپس به ساختهای پيچيده
ختم میشد .يافتهها نشان میدهد که اگر آموزش گفتار درمانی بر مبنای سلسله مراتب صحيح باشد که بر پايه اصول
علمی و ثابت شده زبانشناختی به دست آمدهاند ،نه تنها ساختهای زبانی پيچيده سريعتر آموخته میشوند ،بلکه نياز به
آموزش مستقيم ساختهای ساده نيز مرتفع میشود.
در اين پژوهش بر آنيم که سلسله مراتبی از پيچيدگی فعلهای فارسی با استناد به يافتههای آزمون شده ارائه کنيم .به
اين منظور ،آزمون هايی به منظور روشن شدن ماهيت واژگانی و ذهنی افعال الزم و متعدی بسيط فارسی ترتيب داده شده
است .بیشک دستيابی به چنين سلسله مراتبی گامی مؤثر در جهت تنظيم طرح درسهايی در جلسات گفتار درمانی به
منظور به حداقل رساندن اين جلسات است .با اين هدف ،ابتدا پيشينهای از پژوهشهای مرتبط با موضوع اين پژوهش و
چهارچوب نظری اين تحقيق مطرح میشود .سپس روش گردآوری ،جامعه آماری و روش تجزيه و تحليل دادهها بيان
میشود .در پايان نيز خالصه و نتيجهگيری از بحث کنونی ارائه خواهد شد.
 . 2مروری بر پیشینه مطالعات
آرنز و سوئينی ( )2331از جمله نظريهپردازانی هستند که معتقدند روابط معنايی (بر مبنای تعداد موضوعهای مورد نياز
فعل) که در ساختار موضوعی فعلها نهفته هستند ،نقش اساسی را در بازنمود واژگانی افعال دارا هستند و آگاهی از اين-
گونه روابط معنايی بر دانش ما دربارۀ پردازشهای زبانی خواهد افزود .آنها در اين تحقيق به دنبال بررسی اين مسئله
هستند که ماهيت اطالعات مورد دسترس از واژگان به هنگام درک شنيداری فعل در جمله چگونه است .آنها به اين
نکته اشارهکردهاند که نوعی از پيچيدگی در پردازش افعال مطرح است؛ به اين صورت که تعداد نقشهای تتايی موجود

منظور از موضوع مشارکان درگیر در کنش فعلند .مثالً فعل دویدن تنها نیازمند فاعل و فعل دیدن نیازمند فاعل و مفعول است.
C. K. Thompson and L. Shapiro
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در هر احتمال 2ساختار موضوعی را اساس تفاوت پردازش فعلها میدانستند .فرضيۀ آنها اين بود که نقشهای تتايی
که با معنای پايهای فعل در ارتباطند همواره در واژگان ذخيره میشوند و همراه با آن مورد دستيابی قرار میگيرند .از اين
رو ،معتقدند که اساس تفاوت پردازشی فعلها را می توان به تعداد نقشهای تتايی (روابط معنايی و تعداد مشارکان) در
هر احتمال ساختار موضوعی نسبت داد.
دربارۀ مقايسه زمان پردازش افعال با توجه به تعداد متممهای فعلی نيز فودر و همکاران ( )2361به اين نتيجه رسيدند
که اگر جملهای دارای فعلی باشد که دو متمم دارد و يا اينکه دو احتمال قالب زيرمقولهای داشته باشد ،ارائه دگرگفت
برای آن دشوارتر از جمالتی است که تعداد متممها در آن يکی است.
برمبنای تصويربرداری از شبکههای نورونی مشخص شده است که پيچيدگی ساختار موضوعی فعل بر پردازش آن مؤثر
است .همانگونه که از يافتههای ديگر محققان (جانکرز و باستيانس ،23311لوزاتی و همکاران ،1331 9دوبلسر وکوشکه
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 ،1339کيم و تامپسون )1331 1نيز برمیآيد ،توليد فعلهايی که پيکربندی ساختار موضوعی در آنها پيچيدهتر است،
مشکلتر از فعلهايی است که دارای مدخلهای واژگانی ساده هستند.
در برخی از پژوهشها نيز توليد افعال يک موضوعی آسانتر از افعال دو يا سه موضوعی است(کگل ،2331 6تامپسون
و همکاران  ،2337کمرر و ترانل ،1333 7کيم و تامپسون  ،1331تامپسون و شاپيرو  .)1337به طور نمونه ،کولينا ،مارانگلو
و تابوسی )1332( 1به اين نتيجه رسيدند که بيماران دستور پريش در پردازش اسمهايی که فاقد ساختار موضوعی هستند
بهتر عمل میکنند تا فعلها و اسمهائی که دارای ساختار موضوعی متناظر با افعال هستند .کيم و تامپسون ( )1331معتقدند
که وجود اشکال در توليد فعل در بيماران زبان پريش به علت وجود سطوح ميانی بازنمودی 3است .آنها سطح ساختار
موضوعی را يکی از اين سطوح ميانی میدانند .بیشک اين سطوح ميانی به پيچيدگی فعلها میافزايد .پردازش سطوح
ميانی فعل در تصويربرداریهای عصبی نيز قابل مشاهده و بررسی است .کولينا ،گاربين و تابوسی )1337( 23در تحقيق
خود با استفاده از تکنيک اف.ام.آر.آی 22نواحی فعال شده مغزی به هنگام پردازش اسم و فعل را باتوجه به پيچيدگی
ساختار موضوعی آنها مورد بررسی قرار دادند.
کولينا ،گاربين و تابوسی ()1337پنج سخنگوی ايتاليايی زبان (سه زن و دو مرد بين  11-11سال ،دو نفر چپ دست و
سه نفر راست دست) را مورد مطالعه قرار دادند .واژههای آزمايش در چهار گروه مرتب شده بودند :اسمهای فاقد

احتماالت (گزینههاي) ساختار موضوعي فعل به انواع گزینههایي که براي یك فعل مفروض است تا ساختار موضوعياش را بیان کند اطالق ميشود؛ به
طور مثال ،در انگلیسي فعل "فرستادن"داراي دو احتمال (گزینه) ساختار موضوعي است ) . send: (x,y)/(x,y,zتوضیح این نكته الزم بهنظرميرسد
که از آنجا که در این پژوهش نوع نقش معنایي مشارکان دخیل در فعلها ارتباط مستقیم با مباحث اصلي پژوهش نداشته و مورد نظر نبودهاست،
بنابراین از متغیرهاي  xو  yبراي نشان دادن تعداد موضوعات موجود در هر احتمال ساختار موضوعي استفاده شده است.
2
R, Jonkers and R. Bastiaanse
3
C. Luzzatti et al.
4
R. De Bleser and Kauschke, C.
5
M. Kim and Tompson, C. K.
6
J. Kegel
7
D. Kemmerer and D. Tranel
8
S. Collina, P. Maranglo and P. Tabossi
9
intermediate level of representation
10
S. Collina, G. Garbin and P. Tabossi
11
)functional magnetic resonance isotope (f-MRI
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موضوع ( )Noمانند « مدال» ،اسمهای دارای موضوع ( )N1مانند «گريه» ،فعلهای يک موضوعی ( )V1مانند «خوابيدن»
و فعلهای دو موضوعی ( )V2مانند «پرتابکردن» .اين واژهها از لحاظ بسامد ،آشنايی ،طول هجاها ،قابليت تصوير-
پردازی با هم تطبيق داده شدند .عالوه بر اين محرکها ،از تعدادی ناواژه جاپرکن 2نيز استفاده شد .واژهها به مدت 633
هزارم ثانيه روی صفحۀ کامپيوتر باقی میماندند .از آزمودنیها خواسته میشد که با صدای بلند محرک ديداری را
بخوانند و دربارۀ واژه يا ناواژه بودن آنها تصميم بگيرند و در همين حال از مغز آنها تصويربرداری میشد .در نتيجۀ اين
تصويربرداری ،مشخص شد که نواحی فعال شده دخيل در پردازش فعلها و اسمهای دارای موضوع و اسمهای فاقد
موضوع متفاوتند ،اما واژههايی که دارای تعداد موضوعهای يکسانی هستند ،نواحی فعال مغز به هنگام پردازش آنها
مشترک است .اين پژوهش نقش پيچيدگی ساختار موضوعی را در پردازش واژهها به خوبی نشان میدهد.
در فارسی نيز مهرابی( )2939به موضوع زمان پردازش افعال متعدی در افراد طبيعی به هنگام ادراک شنيداری جمله
پرداخته است .او نتيجه گيری کرده است که هر چه احتماالت ساختار موضوعی و قالب زير مقولهای فعلی بيشتر باشد،
آن فعل از لحاظ بازنمود ذهنی پيچيدهتر است و در اطالعات مربوط به مدخل واژگانی آن فعل اطالعات نحوی و معنايی
بيشتری وجود دارد .بنابراين ،افعال متعدی همه از يک دست نيستند و میتوان سلسله مراتبی از پيچيدگی آنها به دست
داد .او در اين پژوهش سلسله مراتبی از اين افعال متعدی به دست داده است.
 .3چارچوب نظری
چهارچوب نظری اتخاذ شده در اين تحقيق ،چهارچوب مورد نظر آرنز و سوئينی ( )2331که به لحاظ مبانی نظری در
روانشناسی زبان در قالب ديدگاه پردازشی و از لحاظ زبان شناختی در قالب نظريۀ حاکميت و مرجعگزينی جایمی-
گيرند .اين پژوهش ها عمدتاً برمبنای پردازش برخط و ارائه تکاليف اوليه و ثانويه و با استفاده از الگوی گزينش واژگانی
چند حسی صورت گرفتهاند و شيوۀ تجزيه و تحليل دادهها نيز بر مبنای محاسبۀ زمان واکنش آزمودنیها بوده است .در
تحقيق حاضر پرسش زير مورد نظر هستند:
آيا اطالعات موجود در مدخل واژگانی افعال الزم و متعدی در زبان فارسی که شامل اطالعات معنايی (مشخصاً
درباره تعداد مشارکان) و اطالعات نحوی (مشخصاً درباره تعداد متممهای مورد نياز هر فعل) است ،بر زمان پردازش موثر
است1؟ به بيان ديگر ،آيا هرچه مدخل واژگانی فعلپيچيدهتر باشد آزمودنیهای طبيعی فارسی زبان که در اين پژوهش
بيست نفر از دانشجويان بيست تا بيست و دو ساله اند ،9در انجام تکليف ثانويه که همان تصميمگيری واژگانی است با
تأخير بيشتری پاسخ خواهد داد؟
فرضيۀ کلی تحقيق حاضر اين است که هر چه تعداد موضوعهای فعلی در فارسی بيشتر باشد ،پيچيدگی فعل بيشتر،
مدخل واژگانی آن غنیتر و تأخير در پاسخ دهی به فعاليت ثانويه بيشتر خواهد بود .بنابراين ،فرضيه متناظر با پرسش
1

non-word/ filler
توضیح این نكته الزم به نظر ميرسد که در تنها پژوهشي که در این باره در زبان فارسي انجام شده است و در بخش پیشینه مطالعات به آن اشاره شد
سوال پژوهش مربوط به بازنمود ذهني افعال متعدي است .حال آنكه در این پژوهش بازنمود ذهني و پیچیدگي بازنمودي افعال الزم و متعدي با هم
مقایسه شدهاند.
در بخش آزمودنيهاي پژوهش به تفصیل درباره ویژگیهاي آزمودنيها توضیح داده مي شود.
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عبارت است از افعال الزم نسبت به متعدی پيچيدگی بازنمودی بيشتری دارند و همين پيچيدگی باعث باالتر رفتن زمان
واکنش آزمودنیها به محرکها خواهد شد .اين بدان معنی است که پيچيدگی بازنموی فعل فارسی بر زمان پردازش اثر
مستقيم دارد.
 .4روش تحقیق و شیوه گردآوری و تجزيه و تحلیل دادهها
يکی از روشهای مطالعه پردازش برخط زبان استفاده از روش تصميمگيری واژگانی چندحسی است .از طريق اين
روش میتوان پردازش جمله را به روشنی نشان داد ،چراکه تکاليف موجود در اين روش به پردازش لحظهبهلحظه جمله
حساسند .روش اين پژوهش نيز همان روش تصميمگيری واژگانی چندحسی است که در آن از دو حس شنيداری و
ديداری به طور همزمان و در قالب دو تکليف گوش دادن به قصد درک معنی جمالت و تصميمگيری واژگانی استفاده
میشود .روش مذکور چند ويژگی دارد که عبارتند از:
 -2جملههائی که به دنبال بررسی چگونگی پردازش آنها هستيم به شيوۀ شنيداری به آزمودنیها ارائه میشوند .به آنها
گفته میشود که تکليف اصلی آنها گوش دادن به جملههايی است که میشنوند.
 -1به آزمودنیها گفته میشود که بايد تکليف ديگری را نيز انجام دهند و آن ،اينکه در همان هنگام که به جمله گوش
میدهند ،دربارۀ واژه بودن يا نبودن زنجيرهای از حروف که روی صفحه ظاهر میشود ،تصميم بگيرند.
 -9در پردازش جمله وقفه ايجاد نمیشود ،حتی زمانی که به محرک ديداری می رسيم .همين نکته تفاوت اين روش را
با روشهای ديگر مطالعۀ پردازش برخط جمله همچون کنترل و خواندن واژهبهواژه نشان میدهد.
به منظور انجام چنين تحقيقی در زبان فارسی ،ابتدا افعال بسيط را به دو دسته الزم و متعدی طبقهبندی کردهايم .در
اين پژوهش ،مالک متعدی بودن افعال توانائ ی داشتن مفعول مستقيم از لحاظ نحوی و توانائی داشتن نقش و حالت
کنشپذير و يا کنشرو بودن از لحاظ معنائی است .برای هرکدام از دسته های فعلی الزم و متعدی تعداد  71فعل بسيط
درنظرگرفتهايم و آنها را در دو دسته جمله ساده و مرکب قراردادهايم .بنابراين ،آزمونی کلی تدوين شده است که در
آن نخست  211جمله دارای فعل الزم و  211جمله دارای فعل متعدی از نظر پردازشی مقايسه شدهاند تا تفاوت پردازش
جمالت دارای فعل الزم و متعدی و يا به عبارت ديگر ،تأثير داشتن موضوع اضافه بر پردازش مشخص شود .به طور
نمونه ،جمله ( )2ساده و دارای فعل الزم ،جمله ( )1مرکب و دارای فعل الزم ،جمله ( )9ساده و دارای فعل متعدی و
جمله ( )1مرکب و دارای فعل متعدی است:
 .2زمين به دور خورشيد می چرخد*.
 .1تسمه ای که به دور اين حلقه می چرخد * فلزی است.
 .9مرد مسلح چند دانش آموز را کشت*.
 .1سارقان کسانی را کشتند* که در برابر آنها مقاومت کردند.

در جمالت باال ستاره جايگاه ارايه محرکهای ديداری آزمودند.

2
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در آزمون( )1افعال متعدی را به  1طبقه تقسيم کردهايم و برای هر طبقه  21مثال فعلی درنظر گرفتهايم .تفاوت اين
طبقات فعلی در نوع متمم مورد نياز آنها است .هدف از اين آزمون اين است که بدانيم کدام يک از اين سه دسته
پيچيدهترند؟
روش تجزيه و تحليل دادهها در دو آزمون بر مبنای زمان پاسخ دهی آزمودنیها به محرک ديداری بوده است .اين
آزمونها با استفاده از برنامۀ نرم افزاری  DMDXاجرا شدهاند که زمان واکنش آزمودنیها را برمبنای هزارم ثانيه و
پاسخ های درست و غلط آنها را محاسبه و ثبت نموده است .اين برنامه بيشتر توسط روانشناسان شناختی و روانشناسان
زبان برای تحليل و ارزيابی جنبههای مختلف توانايیهای شناختی و زبانی مورد استفاده قرار میگيرد .محرکهای مورد
استفاده در اين تحقيق در فواصل زمانی معين و مناسب و ازپيش تعيين شدهای به صورت برنامه نرمافزاری فارسی (در
جايگاه پس از فعل موردنظر) به آزمودنیها ارائه شدهاند .نتايج حاصل نيز با استفاده از روشهای آماری مناسب و از
طريق نرمافزار  SPSSو آزمون  tو Fمورد محاسبه قرارگرفته است و نتايج با به کارگيری برنامههای  Wordو Excel
در قالب جدولهايی نمايش دادهشدهاند.
 .5تجزيه و تحلیل دادهها
 . 1-5آزمون ()1
با توجه به هدف پژوهش حاضر که مطالعۀ چگونگی فرايند پردازش فعل در زبان فارسی به هنگام درک شنيداری جمله
است ،پيچيدگی واژگانی افعال برمبنای اطالعات ساختاری نحوی و معنايی واژگان موجود در مدخل واژگانی آنها
تعريف شده است .ابزار مورد استفاده برای بررسی اين موضوع در هر دو آزمون تصميمگيری واژگانی چندحسی به
روش پردازش برخط میباشد .به طورکلی ،محرکها شامل  71فعل بسيط الزم و  71فعل بسيط متعدی در  111جمله
فارسی است 13 .2آزمودنی فارسی زبان که در دو آزمون پژوهش شرکت کردند ،میبايست همزمان با گوش دادن به
جمالتی که به صورت شنيداری و به قصد ادراک معنی به آنها ارائه میشد ،در جايگاه پس از فعل ،تکليف
تصميمگيری واژگانی را نيز در مورد محرکهای ديداری واژگانی انجام بدهند .زمان واکنش به تکليف دوم (تکليف
ديداری) ،ميزان پيچيدگی بازنمودی افعال را نشان داده است .درآزمون ( ،)2زمان پردازش جمالت دارای افعال الزم و
متعدی با يکديگر مقايسه شده است .در طرح کلی اين پژوهش ،متغير زمان واکنش به عنوان متغير وابسته درنظرگرفته
شده است و متغيرهای مستقل نيز عبارتند از )2( :طبقههای فعلی (الزم ومتعدی و انواع آنها) )1( ،نوع جمله (ساختار
نحوی جمله شامل جمله ساده و مرکب) و ( )9دو گروه از محرکهای ديداری واژگانی که از نظر بسامد با يکديگر
تطبيق داده شده اند و به دو گروه آزمودنی ارائه شدهاند .آزمودنیها که بيست نفر از افراد طبيعی سخنگوی بومی فارسی
بودهاند از اين نظر به دو دسته تقسيم شدهاند که دو گروه متفاوت از محرکهای ديداری را دريافت کردهاند .دليل اينکه
اين دو گروه دو دسته متفاوت از محرکها را دريافت کردهاند اين است که تاثير نوع محرک بر زمان واکنش آنها
ارزيابی و قابل بررسی باشد .آنها از نظر سن و معدل تحصيلی با هم هماهنگ بودهاند .تنها تفاوت اين دو گروه در نوع

هر فعل یكبار در جمله ساده قرار گرفته است و یكبار در جمله مرکب  .بنابراین  2جمله ساده داراي فعل الزم 2 ،جمله مرکب داراي فعل الزم،
 2جمله ساده داراي فعل متعدي و  2جمله مرکب داراي فعل متعدي مورد استفاده بوده است که در مجموع  22جمله است.
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محرک ديداری ارايه شده به آنها بوده است  .آزمونها با استفاده از برنامۀ نرم افزاری  DMDXاجرا شدهاند .روش
اجرای آزمون ( )2به اين صورت است که از آزمودنیهای شرکتکننده خواسته میشود تا به قصد ادراک معنی
جمالت ،به جمالت ارائه شده به شيوۀ شنيداری گوشکنند ،بهطوری که بعداً بتوانند دگرگفتی از آنها را ارائهکنند .به
هنگام گوش دادن به اين جمالت به آنها زنجيرهای از حروف (در جايگاه پس از فعل) ارائه میشود و آنها بايد به اين
تکليف ثانويه اين گونه پاسخ دهند که آيا زنجيرۀ روی صفحۀ کامپيوتر واژهای واقعی در زبان آنهاست يا خير .واژهها به
معنای جملهای که شنيده شده است ارتباط معنايی ندارند و ناواژهها از واژه های پنج تا نه حرفی فارسی با جابجايی حرف
اول آنها ساختهشدهاند .بنابراين ،در آزمون ( )2تعداد  111جمله و 211واژه و 211ناواژه درنظرگرفتهشده است .تجزيه و
تحليل دادهها نيز برمبنای محاسبۀ زمان واکنش آنها نسبت به تکليف ثانويه صورت گرفته است .اين روش از آن جهت
چندحسی خوانده میشود که آزمودنی از حواس شنيداری و ديداری برای انجام تکليف اول و دوم استفاده میکند.

 .2-5تجزيه و تحلیل دادههای آزمون ()1
از آنجا که آزمودنیها به دو نوع متفاوت از محرکهای ديداری که از نظر ميزان بسامد در زبان فارسی با يکديگر
تطبيق داده شدهاند ،پاسخ دادهاند ،به طور قطع دو گروه مجزا از زمانهای واکنش ثبت گرديده است .محرکهای
ديداری نيز که  211واژه پنج تا هفت حرفی و  211ناواژه هستند از پايگاه دادههای زبان فارسی که دستاورد محققان
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است ،پس از تطبيق ميزان بسامد آنها با هم استخراج و انتخاب شدهاند .واژه-
هايی از اين پيکره مورد استفاده مستقيم بوده است که دارای بسامد متوسط در فارسی بودهاند و از آنجا که در اين پايگاه
داده ای از لغات زبان فارسی ،در مقابل هر کلمه بسامد عددی هر واژه نوشته شده است ،کلماتی انتخاب شدهاند که از نظر
بسامدی دارای بسامد يکسان و يا بسيار نزديک به هم بودهاند .ناواژهها نيز با جايگزينی حرف اول واژههای پنج تا هفت
حرفی همان  211واژه فارسی ساخته شدهاند .واژههايی نظير تهديد ،نمونه ،فاصله ،تئاتر ،مذاکره ،توافق و ناواژههايی نظير
تطالعه ،کفاوت ،دوافق ،تندان ،گذاکره ،پشخيص ،خئاتر ،توالد مورد استفاده بوده اند .منطق انتخاب نوع محرک ديداری
به عنوان يکی از متغير های مستقل در پژوهش حاضر اين است که مطمئن شويم نوع اين محرک ديداری بر زمان واکنش
آزمودنی اثری نداشته است .به عبارت ديگر ،برابری و يا تفاوت زمانهای پردازش آزمودنیها که به محرکهای متفاوتی
واکنش نشان دادهاند ،ميزان تأثير اين متغير مستقل را نشان میدهد .با توجه به زمانهای ثبت شده از واکنش آزمودنیها و
به عنوان پرسش نخست آزمون ( )2اين سؤال مطرح است که تفاوت محرکهای ديداری (که به دو گروه آزمودنی
«الف» و «ب» داده شده است) بر نتايج بیاثر است يا خير .2برای پاسخ به اين سؤال ،ميانگين زمان واکنش آزمودنیها به
هر يک از دو نوع محرک ديداری و نيز ميانگين کلی زمان واکنش آنها برحسب هزارم ثانيه در جدول  2آمده است.

در این تحقیق تنها افعال بسیط فارسي مورد استفاده بوده است و از آنجا که افعال بسیط نسببت ببه مرکبب تعبدادي کبم را شبامل مبيشبوند عمب ً
ال
محدودتر کردن این تعداد ناچیز ممكن نبوده است .به تبع آن تعداد افعال دو یا چند معنایي نیر در میبان ایبن افعبال محبدود نمبيتوانبد زیباد باشبد.
همچنین از آنجا که این افعال در جمله ارایه شدهاند معناي مورد نظر این افعال از بافت قابل تشخیص است و از میان چند معني یبك معنبي مشبخص
به ذهن متبادر ميشود .عالوه بر این باید این نكته را نیز در نظر گرفت کبه متغیرهباي ایبن تحقیبق بسبیار زیادنبد و گنجانبدن متغیبر دیگبر تحقیبق را
پیچیدهتر خواهد کرد.
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جدول ( )2ميانگين زمان واکنش آزمودنیها (برحسب هزارم ثانيه) در آزمون ()2
فعل متعدی

فعل الزم
نوع محركهای ديداری
جمله
ساده

جمله
مرکب

جمله
ساده

جمله
مرکب

نوع نخست محرکهای ديداری (گروه الف)

133/17

2131/11

313/31

2121/21

نوع دوم محرکهای ديداری(گروه ب)

761/63

2313/17

171/61

2239/71

ميانگين کل

192/19

2232/36

331/93

2217/39

حال سؤال اين است که بر مبنای زمانهای واکنش ثبتشده برای آزمودنیها ،متغير مستقل نوع محرک ديداری
بر زمان واکنش آزمودنیها اثر داشته است يا خير .به عبارت ديگر ،با توجه به اينکه آزمودنیها با انواع متفاوتی از
محرکهای ديداری مواجه بودهاند ،آيا تفاوت معنیداری ميان زمان واکنش آنها به هريک از چهار دسته جمله ( جمله
ساده دارای فعل الزم ،جمله مرکب دارای فعل الزم ،جمله ساده دارای فعل متعدی و جمله مرکب دارای فعل متعدی)
ديده میشود يا خير .برای پاسخ به اين پرسش ،میتوان از طريق آزمونهای آماری ميزان تأثير متغير محرک ديداری را
بر زمان واکنش آزمودنیها روشن ساخت .برای پاسخ گفتن به پرسش باال از آزمون تی استفاده شده است که نتايج آن
در جدول  1آمده است.
جدول ( )1بررسی تفاوت ميان ميانگينهای زمانهای واکنش آزمودنیها در آزمون ()2
نوع فعل و نوع جمله
فعل الزم در جمله ساده
فعل الزم در جمله مرکب
فعل متعدی در جمله ساده
فعل متعدی در جمله
مرکب

نوع محرک
ديداری
الف
ب
الف
ب
الف
ب
الف
ب

ميانگين
133/17
761/62
2131/11
2313/17
313/ 31
171/61
2121/21
2239/71

مقدارt

درجه آزادی
df

p_value

نتيجه

2/991

21

3/233

تفاوت ندارد

2/231

21

3/911

3/973

21

3/726

3/197

21

3/131

تفاوت ندارد
تفاوت ندارد
تفاوت ندارد

يافتههای جدول ( )1نشان میدهند که ميانگين زمان واکنشها در هر دو نوع فعل و دو نوع جمله در گروه (الف)
بيشتر از زمان واکنشها در گروه (ب) شده است ،اما نتايج آزمون تی معناداری اين تفاوت را تأييد نمیکند .با توجه به
اينکه در هر چهار آزمون ،مقدار pبيشتر از حداقل مقدار قابل پذيرش شده است ( ،)P>3/31میتوان گفت که سرعت
پردازش در اين دو گروه در اين آزمون با يکديگر تفاوت معنیداری ندارد .اکنون با استناد به يافتههای حاصل از تجزيه و
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تحليل دادهها که با استفاده از آزمون تی به دست آمدهاند ،میتوان گفت که زمان واکنش آزمودنیها به محرکهای
ديداری متفاوت ،الگوی واحدی را داشته است .به عبارت ديگر ،میتوان گفت که متغير مستقل نوع محرک ديداری بر
زمان واکنش آزمودنیها بیاثر بوده است.
با توجه به اين که متغير نوع جمله يکی از متغيرهای مستقل در پژوهش حاضر بوده است ،سؤال دوم اين بخش را می-
توان اين گونه مطرح کرد که آيا متغير مستقل نوع جمله بر زمان واکنش آزمودنیها تأثير داشته است يا خير .اين پرسش
را میتوان به اين صورت نيز مطرح کرد که آيا ميان زمان واکنش آزمودنیها به دو نوع از جمالت ساده دارای فعل الزم
و جمالت مرکب دارای فعل الزم ،تفاوت معنیداری وجود دارد .چنين پرسشی دربارۀ جمالت ساده و مرکب دارای فعل
متعدی نيز مصداق دارد .برای پاسخ به اين دو پرسش ،میتوان به جدولهای ( )9و ( )1توجه کرد که با استفاده از آزمون
تی و بر مبنای ميانگين کلی زمان واکنش آزمودنیها به دست آمده است.
جدول ( )9بررسی تأثير متغير مستقل نوع جمله بر زمان واکنش در جمالت دارای فعل الزم در آزمون ()2
نوع فعل و نوع جمله

ميانگين

فعل الزم در جمله ساده

192/11

فعل الزم در جمله مرکب

2232/36

ميانگين
اختالف

مقدارt

-913/11

درجه
آزادی df
23

-6/192

p_value

3/333

نتيجه

تفاوت دارد

يافتههای حاصل با توجه به جدول ( )9نشان می دهد که ميانگين زمان واکنش برای فعل الزم در جملۀ مرکب
( )2232/36بيشتر از ميانگين زمان واکنش برای فعل الزم در جملۀ ساده ( )192/19میباشد .آزمون تی نيز اين اختالف را
در سطح اطمينان  33درصد تأييد میکند .بنابراين ،میتوان گفت که :
ميانگين زمان واکنش برای فعل الزم در جملۀ مرکب به طور معنیداری بيشتر از ميانگين زمان واکنش به فعل الزم در
جملۀ ساده است.
اکنون برای بررسی تکميلی تأثير متغير مستقل نوع جمله بر زمان واکنش آزمودنیها نيازمند انجام آزمونی مشابه ،در
رابطه با دادههای مربوط به جمالت ساده و مرکب دارای فعل متعدی هستيم .نتايج انجام چنين آزمونی در جدول  1آمده
است.
جدول ( )1بررسی تأثير متغير مستقل نوع جمله بر زمان واکنش آزمودنیها در جمالت دارای فعل متعدی
نوع فعل و نوع جمله

ميانگين

فعل متعدی در جمله
ساده

331/93

فعل متعدی در جمله
مرکب

2217/39

ميانگين
اختالف

-119/63

مقدارt

-6/161

درجه آزادی
df

23

p_value

3/333

نتيجه

تفاوت دارد
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دادههای مندرج در جدول باال نشان میدهد که ميانگين زمان واکنش برای فعل متعدی مرکب ( )2217/39بيشتر از
ميانگين زمان واکنش برای فعل متعدی ساده ( )331/93میباشد .آزمون تی نيز اين اختالف را در سطح اطمينان 33
درصد تأييد میکند .بنابراين ،میتوان گفت که :
ميانگين زما ن واکنش برای فعل متعدی در جملۀ مرکب به طور معنی داری بيشتر از ميانگين زمان واکنش به فعل متعدی
در جملۀ ساده است.
اينک برای بررسی تأثير متغير مستقل نوع فعل بايد به تحقيق دربارۀ اين نکته بپردازيم که آيا تفاوت معنیداری ميان
زمان واکنش آزمودنیها به جمالت ساده دارای فعل الزم و جمالت ساده دارای فعل متعدی وجود دارد ياخير .همين
نکته دربارۀ جمالت مرکب نيز مصداق دارد .به عبارت ديگر ،بايد به بررسی اين نکته بپردازيم که آيا ميان زمان واکنش
آزمودنیها به جمالت مرکب دارای فعل الزم و جمالت مرکب دارای فعل متعدی تفاوت معنیدار مشاهده میشود
ياخير .به اين منظور ،معنی داری تفاوت بين زمان واکنش آزمودنیها به دو نوع فعل الزم ساده و متعدی ساده با استفاده
از روش آماری تی تست بررسی شده است .جدول ( )1دادههای حاصل را نشان میدهد.
جدول ( )1بررسی تأثير متغير مستقل نوع فعل بر زمان واکنش در جمالت ساده آزمون ()2
نوع فعل و نوع جمله

ميانگين

فعل الزم درجمله ساده

192/11

فعل متعدی در جمله
ساده

331/99

ميانگين
اختالف
-79/33

مقدارt

-1/666

درجه آزادی
df

23

p_value

3/321

نتيجه

تفاوت دارد

تحليل دادهها بيانگر آن استکه ميانگين زمان واکنش برای فعل متعدی ساده ( )331/99بيشتر از ميانگين زمان
واکنش برای فعل الزم ساده ( )192/11شده است .آزمون تی اين اختالف را در سطح اطمينان  31درصد تأييد میکند.
بنابراين ،میتوان گفت که :
ميانگين زمان واکنش برای فعل متعدی در جملۀ ساده به طور معنی داری بيشتر از ميانگين زمان واکنش به فعل الزم در
جملۀ ساده است.
عالوه بر اين ،برای بررسی تأثير متغير مستقل نوع فعل بر زمان واکنش آزمودنیها بايد به بررسی تأثير اين متغير در
جمالت مرکب نيز پرداخت .نتايج انجام چنين آزمونی در جدول () 6آمده است.
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جدول ( )6بررسی تأثير متغير نوع فعل بر زمان پردازش در جمالت مرکب آزمون ()2
نوع فعل
فعل الزم
مرکب

ميانگين
در جمله

فعل متعدی در جمله
مرکب

ميانگين
اختالف

مقدارt

درجه
آزادی df

p_value

نتيجه

2232/31
99/217

2/113

23

3/126

تفاوت ندارد

2217/31

همان طورکه در جدول نشان داده شده است ،ميانگين زمان واکنش برای فعل الزم مرکب ( )2232/31بيشتر از
ميانگين زمان واکنش برای فعل متعدی مرکب ( )2217/31شده است .با اين حال ،آزمون تی معنیداری اين اختالف را
تأييد نمیکند .بنابراين میتوان گفت که :
بين زمان واکنش آزمودنیها به دو نوع فعل الزم در جملۀ مرکب و متعدی در جملۀ مرکب تفاوت معنیداری وجود
ندارد.
همانگونه که از جدولهای باال بر می آيد ،ميانگين کلی زمان واکنش به جمالت ساده و مرکب و نيز جمالت
سادهای که در آنها فعل الزم بهکار رفته است و جمالت ساده ای که در آنها فعل متعدی به کار رفته است با يکديگر
متفاوتند .نتايج به دست آمده به راحتی نشان می دهند که متغير مستقل نوع جمله مستقيماً بر متغير وابسته زمان پردازش
مؤثر بوده است .به عبارت ديگر ،ساخت نحوی جمله مرکب به دليل افزايش دادن طول جمله و گاهی هم از طريق برهم
زدن ترتيب اصلی عناصر جمله و يا افزودن توضيح به عنصر فاعل و يا عنصر مفعول جمله زمان واکنش و پردازش را نيز
افزايش میدهد .عالوهبر اين ،جمالت ساده دارای فعل متعدی نيز نسبت به جمالت ساده دارای فعل الزم زمان واکنش
بيشتری را نشان میدهند .اين تفاوت پردازشی را میتوان به داشتن يک موضوع بيشتر در مدخل واژگانی فعلهای متعدی
نسبت داد .عالوه برآن ،میتوان اين تفاوت را ناشی از داشتن متمم فعلی در افعال متعدی دانست.
پس از انجام آزمون ( )2و تحليل نتايج مربوط به آن ،مشخص شده است که متغير نوع محرک ديداری بر ميانگين
زمان واکنش آزمودنیها در هيچ يک از جمالت ساده دارای فعل الزم ،ساده دارای فعل متعدی ،مرکب دارای فعل الزم
و مرکب دارای فعل متعدی باعث تفاوت معنیدار نشده است .به عبارت ديگر ،نوع محرک ديداری بر زمان واکنش
آزمودنیها بیاثر بوده است .عالوه بر اين ،مشخ ص شده است که متغيرهای نوع جمله و نوع فعل مستقيماً بر زمان
واکنش آزمودنیها اثر داشتهاند .تأثير متغير نوع فعل وقتی مشخص میشود که میبينيم ميانگين زمان واکنش به جمالت
ساده در اين آزمون از جمالت مرکب به طور معنیداری کمتر شده است .بهنظر میرسد که به هنگام پردازش جمالت
مرکب ،ذهن آزمودنی بهطور همزمان با پردازش دو گزاره مواجه است .زمان الزم برای پردازش دو گزاره بيشتر از زمان
الزم برای پردازش يک گزاره است .حال به توصيف نحوه اثر متغير نوع فعل میپردازيم؛ درآزمون ( )2اين پژوهش ،از
آن رو که طول جمله میتوانسته است به عنوان عاملی مؤثر بر زمان واکنش آزمودنیها درنظرگرفته شود ،سعی شده است
که طول جمالت در هر سه آزمون با يکديگر تطبيق داده شود .به عبارت ديگر ،برای ممانعت از تأثير عامل "طول جمله"

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال هفتم ،شماره اول ،شماره ترتيبی  ،21بهار و تابستان 2931

11

بر زمان واکنش آزمودنیها در جمالت دارای فعل الزم از افزودههايی استفاده شده است تا بدين وسيله تأثير داشتن يک
موضوع اضافی بر طول جمالت دارای فعل متعدی جبران شود .بهرغم اين دقت نظر ،نتايج آزمون( )2نشان داده است که
ميانگين زمان واکنش آزمودنیها به جمالت ساده دارای فعل الزم به طور معنیداری کمتر از ميانگين زمان واکنش به
جمالت ساده دارای فعل متعدی شده است .اين نکته نشان میدهد که در پردازش جمالت ساده نوع فعل از اهميت
ويژهای برخوردار بوده است و افزوده ها بر زمان واکنش اثری نداشته اند .اين نکته به اين معنی است که افعال الزم (که
تنها نيازمند يک مشارک معنايی هستند) از افعال متعدی (که حداقل دو مشارک معنايی نياز دارند) سريعتر پردازش
شدهاند .به عبارت ديگر ،کم شدن تعداد مشارکان معنايی فعل به کاهش زمان واکنش آزمودنیها انجاميده است .با
مقايسه جمالت مرکب دارای فعل الزم و جمالت مرکب دارای فعل متعدی مشخص شده است که تفاوت معنیداری
ميان زمان واکنش به اين دو نوع از جمالت مشاهده نشده است .به عبارت ديگر ،به رغم اينکه تعداد مشارکان مورد نياز
افعال الزم کمتر از تعداد مشارکان مورد نياز افعال متعدی است ،اما به دليل وجود اثر متغير مستقل "نوع جمله" تفاوتها
معنیدار نشدهاند .بنابراين ،به هنگام پردازش جمالت مرکب عامل تعداد گزاره ها نسبت به تعداد مشارکان از اهميت
بيشتری برخوردار بوده است .به طورکلی ،با توجه به يافتههای حاصل از آزمون ( )2میتوان نتايج را بدين صورت خالصه
کرد:
 )2به علت تأثير تعداد مشارکان ،2ميانگين زمان واکنش به جمالت ساده دارای فعل الزم به طور معنی داری کمتر از
زمان واکنش به جمالت ساده دارای فعل متعدی شده است.
 )1به علت تأثير تعداد گزارهها بر امر پردازش ،ميانگين زمان واکنش به جمالت ساده دارای فعل الزم به طور معنیداری
از ميانگين زمان واکنش به جمالت مرکب دارای فعل الزم کمتر شده است .اين وضعيت در مورد افعال متعدی نيز
وجود دارد.
 )9به دليل مؤثرتر بودن عامل تعداد گزارهها نسبت به تعداد مشارکان ،تفاوت معنیداری ميان زمان واکنش به جمالت
مرکب دارای فعل الزم و جمالت مرکب دارای فعل متعدی ديده نشده است.

 . 3-5آزمون ()2
در اين آزمون از همان روش قبل که در آزمون پيش استفاده شد ،بهره گرفتهايم و متغيرها نيز همان متغيرهای نوع
محرک ديداری ،نوع جمله و نوع فعلند .متغير وابسته نيز زمان واکنش آزمودنی است .در اين آزمون فرضيه پيچيدگی
بازنمودی فعل متعدی را به آزمون گذاشتهايم .می خواهيم بدانيم آيا همه افعال متعدی به يک صورت پردازش میشوند.
به همين دليل دو دسته فعل متعدی با سطوح پيچيدگی متفاوت را انتخاب کردهايم .انواع افعال متعدی مورد نياز آزمون
( )1عبارتند از:
الف-متعدی که يک گروه اسمی به عنوان موضوع بيرونی میگيرد .به طورمثال ،فعل"کاشتن" در فارسی در جمله زير:
منظور از موضوع مشارکان درگیر در کنش فعلند .مثالً فعل دویدن تنها نیازمند فاعل و فعل دیدن نیازمند فاعل و مفعول است.
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 .2من اين درخت سيب را کاشتم.
افعالی از اين دست مانند مصادر :جويدن -کشتن -پوشيدن -بوئيدن -بوسيدن -خواباندن -ليسيدن -آمرزيدن-
جوشاندن -خنداندن -کاشتن -فشردن
ب -متعدی چهار مفعولی که چهار نوع مفعول( گروه اسمی ،جمله تعجبی ،جمله خبری و جمله پرسشی) به عنوان
موضوع بيرونی میگيرد .به طور مثال ،در فارسی فعل "فهميدن" دارای ساختارهای نحوی زير است:
 .1مادرم تمام داستان را فهميده بود.
 .9من از همان ابتدا فهميدم که او چه آدم بدجنسی است!
 .1من میفهمم که تو خيلی مشکل مالی داری.
 .1من میفهمم که چه چيزی او را عصبی کرده است.
افعالی از اين دست مانند :فهميدن-شناختن -شنيدن -گفتن -نوشتن -دانستن -خواندن -پرسيدن -فرمودن-
آموختن -ديدن -نماياندن
ميانگين زمان واکنش آزمودنیها به جمالت ساده (برحسب هزارم ثانيه) در آزمون ( )1جدول 7آمده است:
جدول ( )7ميانگين زمان واکنش آزمودنیها به جمالت ساده (برحسب هزارم ثانيه) در آزمون ()1
نوع محرکهای ديداری

فعل متعدی در جمله
ساده
نوع
نوع
()1
()2

نوع نخست محرکهای ديداری ( الف)

113/62

331/11

نوع دوم محرکهای ديداری ( ب)

791/11

122/19

ميانگين کل

137/32

339/91

اما آيا اين تفاوت ها معنی دارند؟ به بيان ديگر ،آيا نوع محرک ديداری بر زمان واکنش آزمودنیها اثر داشته است؟
جدول ( )1به اين پرسش پاسخ میدهد.
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جدول ( )1بررسی تفاوت ميان ميانگينهای زمانهای واکنش آزمودنیها در آزمون ()2
نوع فعل

نوع

متعدی در جمله

محرک

ساده

ديداری

نوع 2

نوع1

ميانگين

الف

113/62

ب

791/11

الف

331/11
ب

مقدارt

2/792

2/966

درجه آزادی
df
21

21

p_value

3/232

3/213

نتيجه

تفاوت ندارد

تفاوت ندارد

122/19

همانطور که جدول ( )1نشان میدهد ،نوع محرک ديداری بر زمان واکنش آزمودنیها اثری نداشته است و الگوی
عملکردی آزمودنیها يکسان بوده است .جدول  3به اين پرسش پاسخ میدهد که آيا دو نوع فعل متعدی به کار رفته در
آزمون ( )1از حيث پيچيدگی يکسانند و يا خير.
جدول ( )3معنیداری تفاوت ميان دو نوع فعل متعدی به کار رفته در آزمون ()1
نوع فعل متعدی

نوع فعل

ميانگين

مقدارt

نوع )137/32( 2

1

339/91

-1/711

درجه آزادی

p_value

نتيجه

23

3/329

تفاوت دارد

df

يافتههای جدول ( )3نشان می دهد که ميانگين زمان واکنش به محرک ديداری که در جمالت دارای فعل متعدی نوع
دوم به کار گرفته شدهاند ،به طور معنی داری بيشتر از نوع اول است .به بيان ديگر افعال متعدی که چهار نوع مفعول
میپذيرند از حيث بازنمودی پيچيدهتر از افعال متعدی دسته اولند.
 .6يافتههای تحقیق
تجزيه و تحليل دادههای اين پژوهش نشان میدهد که در آزمون ( )2به علت تأثير عامل تعداد مشارکان فعلی ،ميانگين
زمان واکنش به جمالت ساده دارای فعل الزم بهطور معنیداری کمتر از زمان واکنش به جمالت ساده دارای فعل متعدی
شده است .همچنين ،به علت تأثير عامل تعداد گزارهها بر امر پردازش ،ميانگين زمان واکنش به جمالت ساده دارای فعل
الزم بهطور معنیداری از ميانگين زمان واکنش به جمالت مرکب دارای فعل الزم کمتر شده است .اين وضعيت در مورد
افعال متعدی نيز وجود دارد .عالوه بر اين ،به دليل مؤثرتر بودن عامل تعداد گزارهها نسبت به تعداد مشارکان ،تفاوت
معنی داری ميان زمان واکنش به جمالت مرکب دارای فعل الزم و جمالت مرکب دارای فعل متعدی ديده نشده است.
همچنين ،با توجه به يافتههای حاصل از آزمون ( )1میتوان گفت که متغير نوع فعل از طريق عامل تعداد و نوع متممهای
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مورد نياز باعث شدهاست که افعال متعدی که چهار نوع مفعول میپذيرند از حيث بازنمودی پيچيدهتر از افعال متعدی
دسته اول باشند.
 .7خالصه و نتیجه
درست است که نتايج به دست آمده از آزمونهای اين پژوهش بر روی افراد طبيعی فارسی زبان به دست آمدهاند اما
همانطور که در بخش پيشينه مطالعات شرح داده شد در پژوهشهای مشابه که بر روی زبان پريشان و مخصوصاً بيماران
بروکا ديده شده است ،چنين حساسيتی نسبت به پي چيدگی فعل در بيماران دارای آسيب زبانی بروکا هم وجود دارد.
بنابراين ،می توان از يافتههای اين پژوهش و باتوجه به نتايج به دست آمده راهکارهای زير را ارائه کرد:
 )2در افراد طبيعی سلسله مراتب پيچيدگی فعل به اين صورت است :جمالت مرکب پيچيدهتر از جمالت ساده هستند.
جمالت دارای فعل متعدی پيچيده تر از جمالت دارای فعل الزم هستند و نيز جمالت دارای فعل متعدی بسته به نوع متمم
و تعداد مفعولهای مورد نياز فعل ميزان پيچيدگی متفاوتی را دارا هستند .سلسله مراتب بهدست آمده بر مبنای دو آزمون
باال به اين صورت قابل طرح است:
الف) جمالت ساده دارای فعل الزم<جمالت ساده دارای فعل متعدی< جمالت مرکب دارای فعل الزم< جمالت
مرکب دارای فعل الزم  /متعدی
ب) جمالت ساده دارای فعل متعدی نوع اول< جمالت ساده دارای فعل متعدی نوع دوم
در اين طيف هرچه از سمت راست به چپ حرکت کنيم پيچيدگی و در نتيجه بار پردازشی بيشتر خواهد شد.
 )1می توان يادگيری را با ساختارهای پيچيده ( مثالً آموزش جمالت مرکب دارای فعل متعدی و يا دارای فعل متعدی
دسته دوم) آغاز کرد تا نيازی به آموزش مستقيم ساختارهای کمتر پيچيده نباشد .اين از آن روست که زبان آموز از
طريق تعميم به قاعده سازی خواهد پرداخت.
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