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چكیده
در تحقیق حاضر ،میزان کاربرد و نحوة بهکارگیری افعال ایستا و پویاا در نوتاتاریای فار ا و انسییسا فار ا زباناان کاه
انسییس را به عنوان زبان خارج یاد م گیرند ،برر تده ا ت 32 .زبانآموز مؤنا  18تاا  25ااهه کاه در ازب زباان
پیشرفته بودند ،از ه تعبة اصی یک از مؤ سهیای زبان خارج در تهر مشهد ،به روش د تر آ ان انتخاب تادند .دو
موضوع یک با ماییت ایستا و دیسری با ماییت پویا باه تارکتکننادگان داده تاد و از آنیاا خوا اته تاد تاا درباارة ایا
موضوعات بنویسند .ترکتکنندگان دربارة موضوعیای دادهتده در ابتدا به زبان انسییس و پس ،با فاصیة زمان یک مایه به
زبان فار نوتتند .برای برر نوتتاریا از چارچوب وندهر ( )1967بهره گرفته تد .نتیجة ای پژویش نشاان داد باه طاور
کی  ،در نوتتاریای فار و انسییس  ،میزان بهکارگیری افعال ایستا در مقایسه با میزان کاربرد افعال پویا بیشاتر باوده ا ات.
نتیجه ای پژویش م تواند در رایبرد تیوهیای آموزت ودمند واقع تود.
واژگان کلیدی :اختیای رویدادی ،افعال پویا و ایستا ،نوتتار ،زبان فار
.

 ،زبان انسییس .

 .1مقدمه
فعل از ارکان اصی جمیه محسوب م تود و در اختیای که به بیان رویداد م پردازند ،نقش اصی را ایفاا ما -
نماید .در ای گونه اختیا افعال م توانند نشانسر انجام عمل ،فرایند ،حاهت ،ا تمرار داتت  ،دربرداتت نتیجاه یاا
هحظهای بودن عمل باتند .به ای گونه اختیا و کاربرد افعال در آنیا ،از جوانب مختیفا پرداختاه تاده ا ات
مانند برر موضاوعیاای فعیا (های  2004 ،ماارانتز 2013 ،ها  ،)2015 ،برر ا نحاوی (پستیو اک 1991 ،
کارهسون 1998 ،ونتریج ،)2012 ،برر معنای (رو تی  )2008 ،و زبان اتاره (ا تریکیند و یمکااران )2015 ،در
اختیای بیان رویداد .اما آنچه جای بح و برر باق م گذارد ،افعال پویا 1و ایستا 2و نحوة کااربرد آنیاا در
نوتتاریای فار و انسییس ا ت.
پژویشیای که تاکنون در مورد طبقهبندی افعا صورت گرفته ،بیشتر از جنبة نمود باوده ا ات کاه در ایا زمیناه
رضای ( )1391افعال را به دو د ته با نمود د توری و نمود واژگان تقسیم م نماید .در نمود د توری بیشاتر ایا
موضوع برر م تود که آیا فعل موردنظر قابییت کاربرد به صورت ا اتمراری را دارد و یاا تنهاا در تاکل ااده
4
ظایر م تود . .از دو نمود د توری و نمود واژگان بهترتیب به عنوان نمود د توری ناقص 3و نمود د توری کامل
یاد م تود به عنوان مثال:
اهف) رضا یب خورد( .نمود د توری کامل)
1
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ب) رضا یب م خورد( .نمود د توری ناقص)
در نمود واژگان  ،افعال بر ویژگ ذات موقعیت یا رویدادی که تو ط فعل بیان م تود ،دالهت دارند .به بیان دیسر،
م توان برای فعل بسته به عمی که توصیف م کند ،پویای یا ایستای را در نظر گرفت .یرچند که زبانتنا اان در
ای زمینه د تهبندییای جزئ تری ارائه دادهاند که یدف موردنظر ای مقاهه نیست به عنوان مثال:
اهف) ارا به منزل دو تش رفت«( .رفت » فعی پویا و بر انجام کار دالهت دارد)
ب) تادی م داند که باید به بزرگتریا احترام بسذارد( .افعال «دانست » و «احترام گذاتت » ایستا یساتند و بار انجاام
عمی دالهت نم کنند بیکه خصوصیت ذات آن عمل را م ر انند).
درنظر گرفت افعال و تأثیر آنیا در بیان رویداد به نحوی بازتاب مثی نویسنده ،خواننده و مت ا ت کاه ما تواناد
نشانسر جنبهیای بینافردی زبان باتد که تعامل میان نویسنده و خواننده را اده یا مشاکل ما نمایاد .در ایا را اتا،
برر نوتتار انسییس زبانآموزان و مقایسة آن با زبان مادری (فار ) با توجه باه کااربرد افعاال از دیادگاه نماود
ایمیت پیدا م کند .به نظر نسارنده ،انتخاب آگایانة موضوعات با ماییت ایستا و پویا موجب م تود تا بتوان تأثیر یا
عدم تأثیر موضوع نوتتار بر بهکارگیری افعال پویا و ایستا را برر کرد.
یمانگونه که ذکر تد ،در اکثر تحقیقیای انجامتده در زمینة اختیای رویدادی 1و بهکارگیری انواع فعال در آن-
یا ،بیشتر به جنبهیای صرف د توری در زبان فار پرداخته تده ا ت از ای رو ،یدف از انجاام تحقیاق حاضار
ای ا ت که دریابیم با وجود یکسان بودن موضوع نسارش ،عمیکرد زبانآموزان ایران در کاربرد افعال ایساتا و پویاا
در نوتتهیایشان به زبان فار (به عنوان زبان مادری) و زبان انسییس (به عنوان زبان خاارج ) چسوناه ا ات .باه
عبارت دیسر ،آیا کاربرد افعال ایستا و پویا در نوتتهیای زبانآموزان به زبان فار با کااربرد ایا گوناه افعاال در
زبان انسییس با وجود یکسان بودن موضوع ،چه وجوه تفاوت و تبایت دارند .از آنجای که چساونس ااماندیا
پیام و نحوة انتقال آن تو ط نویسنده بر درک و تفسیر بهتر مخاطب تأثیر م گذارد ،نتیجة ای پاژویش ما تواناد در
رایبرد تیوهیای آموزت ودمند واقع تود.
مبنای تکلگیری ای پژویش ،پا خ به ای ؤاالت ا ت :بساامد باهکاارگیری افعاال پویاا و ایساتا در نوتاتاریای
فار و انسییس زبانآموزان فار زبان که در حال یادگیری زبان انسییس به عنوان زبان خارج یستند ،به چاه
میزان ا ت؟ بسامد بهکارگیری افعال پویا و ایستا در یریک از نوتتاریای فار ا و انسییسا باا ماییات موضاوع
مختیف (ایستا و پویا) چسونه ا ت؟ آیا کاربرد افعال پویا و ایستا در نوتتاریای فار و انسییس باا ماییاتیاای
موضوع پویا و ایستاتفاوت معنادار وجود دارد؟
مقاهة پیش رو در چندی بخش تنظیم تده ا ت :بخش اول ،مقدمه ،یدف و ؤالیای پژویش بخش دوم ،مارور
مزاهعات انجام تده در زمینة افعال پویا و ایستا در تحقیقاات داخال و خاارز از ایاران بخاش اوم ،مباان نظاری
پژویش بخش چهارم ،روشتنا پژویش بخش پنجم ،تحییل دادهیا و بخش پایاان نتیجاهگیاری کیا و ارائاة
موضوعیای پیشنهادی برای تحقیقات آینده ا ت.
 .2پیشینة پژوهش
تاکنون پژویشیای بسیاری در زمینة برر افعال و طبقهبندی آنیا با تأکید بر جنباهیاای نظیار نماود د اتوری و
واژگان  ،معنا و حاهت ،در داخل و خارز از کشور انجام تده ا ت که در ادامه توضیب داده م توند.
مککون و مک فارهند )2002( 2تحقیق بر مبنای ای پیشفرض انجام دادند کاه اطععاات نحاوی فعال در فرینا
هغت ذین  ،3در قاهب طرحوارهیای معنای دربارة رویداد موردنظر رمزگذاری م تاوند .ایا طرحاوارهیاا تارکت-
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کنندگان و روابط میان آنیا را بر ا اس فعل که برای توصیف رویداد در جمیه بیان تده ا ت ،توصیف م کنند .ای
محققان طرحوارة مذکور را در قاهب چهار د ته تقسیمبندی کردند :حاهت ،عمال ،تغییار حاهات و تغییار حاهات باه
وا زة مؤهفه /رویداد برون  .به عقیدة ای محققان معنای موجود در طرحوارة فعل نشانسر ایر قسمتیای فعل نیز
م باتد به عنوان مثال ،افعال «به خود هرزیدن »1و «به هرزه افتادن »2با اینکه به حرکت تقریباً مشابه اتاره ما کنناد،
اما کاربرد آنیا متفاوت ا ت زیرا ،رویدادی متفاوت با طرحوارهای متفاوت در ذی دارند .بدی معنا که فعالیاای
بیانسر رویداد در قاهب فرایند درک م توند .یافتهیا نشان داد در جمعت متعدی و الزم زمان پردازش فعلیاای کاه
دارای طرحوارهیای پیچیده یستند ،نسبت به طرحوارهیای اده بیشتر ا ت.
تیرای )1994( 3دربارة ا تمرار فعلیای ایستا و تعمیمپذیری آنیا تحقیق انجام داد .وی گفتار طبیع ه کاودک و
مادریای آنیا را که در معرض زبان انسییس بودند ،برر کرد و کاربرد فعلیا را با توجه به حاهت و نشانهگاذاری
ا تمرار مورد نجش قرار داد .یافتهیا نشان داد برخعف ادعایای ایر پژویشسران ،گاه کاربرد ا تمرار در فعلیاای
ایستا وجود دارد به عنوان مثال ،مادر یک از ای کودکان در گفتار خود فعلیای ا تمراری ایستا را به میزان زیاادی
به کار م برد که کاربرد ای فعلیا در گفتار کودک نیز مشایده تد .حال آنکه در گفتار دو مادر دیسار چنای رفتاار
ز بان مشایده نشد .به عقیدة تیرای ،رابزة قوی میان گفتار مادر و اهسوی کااربرد فعال در کاودک ،در پاذیرش ایا
یافته که تعمیمپذیری امری ذات ا ت ،تردید ایجاد م کند.
در تحقیق مشابه در زمینة گفتار کودکان ،انتینوچ و مییر )1976( 4به برر کاربرد افعال گذتاته در ااختیاای
رویدادی پرداختند .آنیا روی گفتار  8کودک  1/6تا  2/6اهه که از میان آنیا فقط یک کودک آمریکاای و اایری
رابزة میان پیشرفت زبان کودک و بهکارگیری فعلیا و اختار
ایتاهیای بودند ،بمزاهعه کردند .یدف آنیا برر
تناخت او از زمان بود .بدی منظور ،آنیا از دو تیوه برای برر کاربرد فعل بار ا ااس رویاداد ا اتفاده کردناد.
رویدادیا را بر ا اس نوع و زمان گذتته د تهبندی کردند :رویدادیای که برای آنیا انتها در نظر گرفته تاده ا ات
و آنیای که اتاره به پایان رویداد نداتتند .برا اس یافتهیا ،کودک با توجه به پایان رویداد تصمیم باه باهکاارگیری
نوع فعل م کند .کودکان ای تحقیق برای اتاره به کاربرد رویدادیای کنش از فعلیای پویا و الزم 5ا تفاده نمودند.
در ادامة تحقیقات انجامتده در زمینة نمود افعال و اخت رویدادی در داخل کشور م توان به مزاهعاات جهاانپنااه
تهران ( ،)1363ا تاج ( ، )1385مجیدی ( ،)1388ابواهحسن چیمه ( )1390و حامدی تیروان و تریف ()1392
اتاره کرد.
رضای ( )1391رفتار نحوی و معنای فعلیای ایستا را برر کرد .وی از نظریة د تور نقش و ارجاع بهره گرفت
و در قاهب آن فعلیای فار را در پنج گروه طبقهبندی نمود :ایستا ،کنش  ،پایا ،هحظهای و کنش  -پایا او با ا تفاده
از آزمون ونوهی و الپوال ( )1997و ونوهی ( )2001به دنبال رای برای تمایز گروه فعلیای ایستا از ایر فعالیاا
در زبان فار بود .و از نشانة ا تمراری یعن قیدیای که نشانسر تدت کنش م باتند ،قید «باه ارعت» و قیاد
زمان «یک اعت» ا تفاده نمود .بر ا اس یافتهیا ،فعلیای فار با کمک آزمونیاای یادتاده قابال تشاخیص و
جدا ازی از ایر فعلیا بودند .ای پژویش نشان داددر زبان فار  ،فعل ایساتا فاقاد صاورت ا اتمراری ا ات و
بسیاری از ای گونه فعلیا قابییت مجهولتدن ندارند .مفعولیای فعل ایستا بیشتر نقش اثرپذیر یا تجرباهگار را ایفاا
م کنند زیرا ،جمعت حاوی ای گونه فعلیا هزوماً بر انجام کنش دالهت ندارند و در حقیقت فاعال آنیاا ،بارخعف
فعلیای کنش  ،کنندة عمل نیست.

1

Shudder
Shake
3
Shirai
4
Antinucci & Miller
5
Transitive
2

 / 4نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1396

در زمینة طبقهبندی افعال زبان فار برا اس اخت رویدادی ،چراغا و کریما دو اتان ( )1392پژویشا را باا
یدف برر نقش معنای فعل در تعیی موضوعیای خود در زبیای نحوی و معنای انجام دادند .آنیاا  60فعال
بسیط و مرکب را به صورت تصادف از متون مختیف انتخاب نمودند و برای طبقهبنادی کیا فعالیاا ،د اتهبنادی
چهارگانة وندهر )1967( 1را بهکار بردند .برای یر یک از ای گروهیای چهارگانه مزاابق باا نظریاة کرافات ()2012
2
زیرمجموعه تعیی تد .یافتهیا نشان داد فعلیای فار در چهار گروه اصی طبقهبندی وندهر ایستا ،پویا ،تحققا
و د تاوردی 3قرار م گیرند .گروه فعلیای ایستا دارای ه زیرمجموعة گاذار ،4پایادار اکتسااب  5و ذاتا  6بودناد.
گروهیای پویا و د تاوردی یر یک دارای دو زیرمجموعة مستقیم و غیر مستقیم و گروه تحقق تامل زیارمجموعاة
بازگشت مستقیم ،7غیر بازگشت مستقیم 8و دورهای 9بودند.
در تحقیق برا اس د تور نقش و ارجاع ،تیخ ن تج و مشهدینژاد ( )1394به برر رفتار نحاوی و معناای
فعلیای کنش در زبانفار پرداختند .ای پژویشسران برا اس نظریة د تور نقش و ارجاع و آزمونیای ونوهای
و الپوال )1997( 10به دنبال پا خ برای ای پر شیا بودند که آیا امکان جدا ازی فعلیای کنش از ایر فعلیاا
در زبان فار تو ط ای آزمون وجود دارد و آیا م توان از طریق ای نظریه ،موضوعیای فعلیای کنشا  ،نقاش-
یای معنای و ظرفیتیای آن را تعیی کرد .از ترکتکنندگان ( 50دبیر ادبیات فار باا تحصایعت کارتنا ا و
کارتنا ارتد) خوا ته تد با  9عبارت دادهتده جمیة کامل بسازند .آنچه که محققان در ای چکهیست مهم فرض
کردند ،ا تفاده از قیدیای نظیر «به رعت» و «در یک اعت» بود که ترکتکنندگان باید آنیا در یک جمیه باهکاار
م بردند .نتیجه ای مزاهعه تحییی  -توصیف نشان داد بهرهگیری از آزماون ونوهای و الپاوال ( )1997بارای تعیای
فعلیای کنش فار منا ب ا ت.
یمانطور که پیشتر ذکر تد ،پژویشیای انجامتده در زمینة برر فعالیاای پویاا و ایساتا بیشاتر بار جنباهیاای
اختاری و نظری ای گونه افعال تاکید دارند و به کاربرد آنیا در زمینهای خاص نظیر زباانآماوزی اتاارهای نشاده
ا ت بنابرای  ،در ای مقاهه ع بر آن ا ت تا به برر ای موضوع و نیز تأثیر موضوع نوتتار در باهکاارگیری
افعال ایستا و پویا در زبان فار بپردازیم.
 .3چارچوب نظری پژوهش
اختیای که در آنیا فعل به عینیت و نمودیافت یک رویداد اتاره دارد ،به اختیای رویدادی معروف یستند.
به بیان دیسر ،نوع فعل برا اس رویدادی که در جمیه مزرح م تود ،طبقهبندی م گردد .در ای زمیناه د اتهبنادی-
یای فراوان نظیر رایل ،)1949( 11وندهر ( ،)1957کن  )1963( 12و وندهر ( )1967مزرح تده ا ت .از ای میان ،در
بی محققان طبقهبندی وندهر ( )1967از محبوبیت و جامعیت بیشتری برخوردار ا ت .وی انواع افعال را با توجه باه
جنبهیای نمودی آنیا به چهار نوع د تهبندی کرده ا ت:
اهف .افعال پویا  /کنش  :ای افعال بیانسر انجام عمل یا فعاهیت یستند و به هحاظ زمان محدودیت برای انجاام آنیاا
وجود ندارد .م توان برای ای افعال حاهت ا تمرار در نظر گرفت مانند نوتت  ،خواندن ،تناکردن ،دویدن ،پریدن
1

Vendler
Accomplishment
3
Achievement
4
Transition
5
Permanent acquired state
6
Permanent inherent state
7
Reversible directed achievement
8
Irreversible directed achievement
9
Cyclic achievement/ semelfactive
10
Van Valin & lapolla
11
Ryle
12
Kenny
2
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ب .افعال ایستا :ای د ته از افعال دالهت بر انجام عمل ندارند ،بیکه بیشتر نشانسر حاهت یستند و یمانند افعال پویاا
محدودیت زمان ندارند مانند باورداتت  ،تنفرداتت  ،آگای داتت  ،دانست  ،تر یدن
ز .افعال تحقق  :ای افعال بیانسر تغییر در وضعیت یستند و محدودیت زمان دارناد اماا بایاد درنظار داتات کاه
انجام تدن ای افعال در بازة زمان محدودی ا ت مانند بهبودیافت  ،پیداکردن (چیزی یا فردی) ،یادگارفت  ،ذوب-
تدن
د .افعال د تاوردی  :ای افعال نیز نظیر افعال د تة تحقق بیانسر تغییار در وضاعیت موجاود یساتند و محادودیت
زمان باید برای آنیا هحاظ تود .ایا افعاال باه صاورت هحظاهای انجاام ما گیرناد مانناد تکسات  ،خردتادن،
منفجرتدن.
ای د ته بندی به یمی صورت باق نماند و تغییرات در آن داده تد .دو گروه دیسر از افعال باه ایا د اتهبنادی
اضافه تدند )1( :افعال کنش  -تحقق  1که بیانسر فعاهیتیای یستند که در بازة زمان انجام م توند و دارای نقزاة
پایان یستند مانند غذاخوردن ،نقات کشیدن ( )2افعال انقزاع  2که نشانسر هحظهای و گذرابودن عمل ا ات مانناد
عزسهکردن.
دوت  )1979( 3تعش کرد تا ای چهار د تة اوهیه از افعال ذکرتده را در قاهب ه مفهوم انجامدادن ،4ببتادن 5و
تدن 6به صورت انساره تعریف کند .پس از آن ،پستیو ک  )1991( 7افعال د تاوردی و تحققا را در طبقاهای باه
نام گذر قرار داد .رو تی  8با درنظر گرفت طبقهبندی وندهر و ویژگ یای آن ،دو مختصة «غایتمند »9و «هحظاهای»10
را بیان کرد و ونوهی ( ،2005ص )33 .با بهرهگیری از مشخصهیای دو ارزت ( ، )±ایا افعاال را بیاان نماود ،باه
عنوان مثال:
اهف) افعال پویا +[ :پویا ] -[ ،ایستا] -[ ،غایتمند] -[ ،هحظهای ]
ب) افعال ایستا -[ :پویا ] +[ ،ایستا] -[ ،غایتمند] -[ ،هحظهای ]
با درنظرگرفت و دقت بیشتر در تمام انواع د تهبندییای موجود افعال بر پایة وجه نمودی آنیا ،به نظر ما ر اد
که افعال پویا و ایستا نقش ا ا در بازنمود رخدادیا دارند و به گفته ار زو ایر د تهبندییا از ایا دو صاورت
مشتق م توند بنابرای  ،با توصیف آنچه گفته تاد ،در تحقیاق حاضار ،بارای تحییال دادهیاا از چاارچوب ونادهر
( )1967بهره گرفته تده ا ت.
 .4روششناسی پژوهش
 .4 .1جامعة آماری
در پژویش حاضر از روش تحقیق توصیف  -تحییی ا تفاده تده که در میان محققان (کر وول 1994 ،مکسویل و
هومیس )2003 ،از ارزش و جامعیت بیشتری در برر و تحییل دادهیا برخوردار ا ت .برای تعیی حجام نموناه از
جدول نمونهگیری مورگان ( )1970ا تفاده تد که بر ا اس ای جدول ،تعداد ترکتکنندگان در پژویش حاضار32
نفر تعیی تد .یمة آنیا مؤن (میانسی ن  20/406ال  ،انحراف معیار=  )2/473با زب زبان پیشرفته بودناد.
1

Active accomplishment
Semelfactive
3
Dowty
4
Do
5
Cause
6
Become
7
Pustejovsky
8
Rothstein
9
Telic
10
Punctual
2
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ترکتکنندگان از میان  35زبانآموز زبان انسییس که در زب پیشرفتة زبان بودند ،از ه تعبة اصی مؤ سه زبان-
یای خارج امام حسی (ع) در مشهد برا اس د تر آ ان انتخاب تدند .برای تعیی ازب زباان پیشارفته ،از
زبانآموزان آزمون تعیی زب کمبریج گرفته تد .دهیل انتخاب زبانآموزان با زب زبان پیشرفته توانای بهتار ایا
زب از زبان آموزان در مهارت نوتتاری و توجیه بهتر موضوع نسبت به افرادی با زوح پایی تار زباان باود .زباان
مادری تمام ترکتکنندگان فار بود که در حال یادگیری زبان انسییسا باه عناوان زباان خاارج بودناد .دهیال
انتخاب زبان آموزان با جنسیت صرفاً مؤن د تر آ ان و کنترل جنسیت به عنوان متغیری مداخیهگر در پاژویش
بود.
 .4 .2ابزار تحقیق
برای برر نوتتار زبانآموزان ،دو موضوع از میان موضوعیای مزرحتده در آزمونیای بی اهمیی زباان انسییسا
انتخاب تد .مزابقت موضوعیای نوتتاری با یدف تحقیق حاضر به تأیید دو متخصص زبانتنا ا ر اید .ماییات
موضوع اول ایستا بود با ای عنوان« :به نظر تما ،مهمتری ویژگ (به عنوان مثال :را تسوی  ،ذکاوت ،توخطبعا و
 )...که یک فرد باید داتته باتد تا در زندگ اش موفق محسوب تود ،چیست؟ با ذکار دهیال و مثاال پا اخ خاود را
توضیب دیید ».ماییت موضوع دوم پویا بود با ای عنوان« :بسیاری از معیمیا یر روز به دانشآموزان تکاهیف زیاادی
م دیند .به نظر تما ،آیا انجام تکییف روزانه برای دانشآموزان ضروری ا ت؟ با ذکر دهیال و مثاال پا اخ خاود را
توضیب دیید ».منظور از ماییت ایستا برای نوتتار درنظر گرفت موضوع بود که بیشتر بر حاهت و ایساتای (مانناد:
برتمردن ویژگ یای یک فرد موفق) دالهت داتت حال آنکه درنظر گرفت موضوع پویاا دالهات بار انجاام عمال و
کنش (مانند :انجام تکییف) داتت .برای گردآوری یر چه طبیع تر دادهیا ،آزمودن یا از ارتباط میان موضوع و تاأثیر
آن بر بهکارگیری نوع فعل ب اطعع بودند.
 .4 .3روش گردآوری دادهها
از ترکتکنندگان خوا ته تد تا دربارة یر یک از موضوعیای ذکرتده در قسمت قبل ،متن در قاهب  200واژه ابه
زبان انسییس بنویسند .برای یر موضوع  30دقیقه زمان در نظر گرفته تد که مزابق با زمانبندی آزمونیای انجش
نوتتار ا ت . .پس از گذتت یک ماه ،دوباره از یمة ترکتکننادگان خوا اته تاد متنا  200کیماهای باه زباان
فار در مدت زمان  30دقیقه در مورد دو موضوع یادتده بنویسند .دهیل انتخاب فاصیة زمان  1مایه جیوگیری از
تداخل زبان (زبان خارج در زبان اول) نات از آتنای ذینا تارکتکننادگان باا موضاوعات در اوهای نوتاتار
(انسییس ) بود .پس از جمعآوری برگهیا ،تعداد افعال پویا و ایستا در یر دو موضوع به صورت د ت تمارش تاد.
به منظور باال بردن میزان اعتبار یافتهیای تحقیق ،از دو زبانتناس دیسر که در زمینة ایا افعاال داناش داتاتند نیاز
خوا ته تد تا نوتتاریا را دوباره بازبین نمایند.در مواردی که بی تشخیص نسارنده و آن دو زبانتاناس در تعیای
نوع فعل ایستا و پویا اتفاق نظر وجود نداتت ،پر شنامهای طراح تد و تماام آن افعاال باا یماان بافات زباان
موجود در نوتتاریای فار و انسییس زبانآموزان ارائه تد و از 4فرد متخصص در حوزة زباان فار ا و  4فارد
متخصص در حوزة زبان انسییس خوا ته تد تا با اطععات و تجربیات زبان خود پویا یاا ایساتابودن افعاال را باا
توجه به بافت زبان آنیا مشخص کنند .برای برر آماری دادهیای تحقیق آمار توصیف (فراوان  ،درصد فراوان ،
میانسی و انحراف معیار) و ا تنباط (آزمون  )T studentموجود در نرمافزار  SPSS18بهکار گرفته تد.
 .5یافتههای پژوهش
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برای تعیی میزان بسامد افعال پویا و ایستا در نوتتاریای فار و انسییس  ،میزان فراوان و درصد فراوان آنیاا
محا به تد .جدول تمارة ( )1فراوان و درصد فراوان کل افعال پویا و ایستا بهکارگرفتهتده در نوتتاریای فار ا
و انسییس (بدون در نظر گرفت ماییت ایستا و پویای موضوع) را نشان م دید:
جدول  :1فراوانی و درصد فراوانی افعال پویا و ایستا در نوشتارهای فارسی وانگلیسی

گروه

افعال

فراوانی

اهف -فار

ایستا
پویا
مجموع

274
257
531

اهف -انسییس

ایستا

405

پویا

259

مجموع

664

درصددد فراوانددی
(به درصد)
51/60
48/40
100
60/99
39/01
100

با توجه به جدول تمارة ( ،)1درصد فراوان کل افعال ایستا در نوتتار فار  ، %51/60درصد فراوانا کال افعاال
%48/40م باتد .در گروه اهف -انسییس  ،درصد فراوان کل افعال ایستا و پویا ،باه ترتیاب -
پویا در نوتتار فار
 %60/99و  %39/01ا ت.
میزان بهکارگیری افعال ایستا و پویا در نوتتاریای فار و انسییس با توجه به ماییت ایستا و پویاای موضاوعیاای
نوتتاریبرر گردید .جدول زیر نشانسر فراوان و درصد فراوان را نشان م دید:
جدول  :2فراوانی و درصد فراوانی افعال پویا و ایستا با توجه به ماهیت موضوع نوشتارهای فارسی وانگلیسی

گروه

ماهیت موضوع

افعال

فراوانی

نوشتار
اهف -فار

ایستا

(به درصد)
افعال ایستا
افعال پویا
مجموع

175
73
248
99

70/56
29/44
100
34/98

پویا

افعال پویا
مجموع

ایستا

افعال ایستا

184
283
225

65/02
100
68/81

افعال ایستا

102
327
180

31/19
100
53/41

افعال پویا

157

46/59

افعال ایستا

اهف -انسییس

درصد فراوانی

افعال پویا
مجموع
پویا
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مجموع

100

337

بر ا اس جدول تمارة ( ،)2درصد فراوان افعال ایستا و پویا در نوتتار فار با ماییت موضوع ایستا ،بهترتیاب
 %70/56و  % 29/44و درصد فراوان افعال ایستا و پویا در نوتاتار فار ا باا ماییات موضاوع پویاا ،باهترتیاب
%34/98و  %65/02م باتد .در نوتتار انسییس با ماییت موضاوع ایساتا ،درصاد فراوانا افعاال ایساتا  %68/81و
افعال پویا  % 31/19ا ت .در نوتتار انسییس با ماییت موضوع پویا ،درصد فراوان افعال ایستا و پویا باهترتیاب
 %53/41و  %46/59ا ت.
برای برر توزیع نرمال متغیریا (افعال ایستا و پویا) ،از آزمون کوهموگروف-ا امیرنوف ا اتفاده تاد .بار ا ااس
نتایج ای آزمون ،زب معناداری متغیریا بیشتر از  0/05ا ت که نشان م دیاد تماام متغیریاا دارای توزیاع نرماال
یستند بنابرای  ،برای تعیی تفاوت معناداری بی نوتتاریای انسییس و فار به هحاظ بهکاارگیری افعاال ایساتا و
پویا ،با توجه به ماییت ایستا و پویای موضوعیا از آزمون آماری ت ا تیودنت ا تفاده تاد .جادول زیار نتاایج
حاصل از ای آزمون را نمایش م دید:
جدول  :3میانگین ،انحراف معیار ،درجة آزادی ،آمارۀ تی و سطح معنیداری کاربرد افعال ایستا در نوشتارهای فارسی وانگلیسی با
ماهیت موضوعی پویا

افعال

نوشتار

درجددددده آمارۀ

تعداد افراد

انحدددراف آزادی
افعاااااااال فار
ایساااااااتا انگلیسی
موضااااوع
نوتااتار بااا
ماییااااات
پویا

32
32

میانگین

معیار

5/7500
4/9063

2/00000
1/92370

تی

سطح

معنی-
داری

31

1/593

0/121

بر ا اس جدول تمارة ( ،)3مقدار آمارة  tآزمون برابار باا  1/539و مقادار ازب معنا داری اخاتعف نمارهیاای
نوتتاریای فار و انسییس در افعال ایستا با ماییت موضوع پویا برابر با  0/121م باتد و بیشاتر از  0/05ا ات
( )Sig = 0.121 > 0.05بنابرای با اطمینان  95درصد فرضیه ی صفر (  )𝐻0تایید م گردد و به ای مفهوم ا ات
که در نوتتاریای فار و انسییس با ماییت موضوع پویا ،در کاربرد افعال ایستا تفاوت معن دار وجود نادارد .باا
و انسییس به ترتیاب برابار باا  5/7500و
توجه به ای جدول ( ،)3میانسی کاربرد افعال ایستا در نوتتاریای فار
 4/9063ا ت بنابرای م توان گفت کاربرد افعال ایستا ،تغییر معن داری در نوتتاریای فار نسبت به نوتاتاریای
انسییس با ماییت موضوع پویا ،نداتته ا ت .برای تعیی تفاوت احتماه در بهکارگیری افعال پویاا در نوتاتاریای
فار و انسییس با ماییت موضوع پویا از آمارة ت ا تفاده تد .جدول زیر نتایج حاصل از ایا آزماون را نماایش
م دید:
جدول  :4میانگین ،انحراف معیار ،درجة آزادی ،آمارۀ تی و سطح معنیداری در کاربرد افعال پویا در نوشتارهای فارسی و انگلیسی
با ماهیت موضوعی پویا
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افعال

نوشتار

درجددددة آمارۀ

تعدددددداد
افراد
32
32

انحدددراف آزادی
میانگین

معیار

3/0938

2/03770

تی

9 /

سددطح

معنددی-
داری

31

-4/603

0/000

افعال پویاا فار
موضااااوع انسییس
نوتااتار بااا
2/48544
5/6250
ماییااااات
پویا
برا اس جدول تمارة ( ،)4مقدار آمارة  tآزمون برابر باا  -4/603و مقادار ازب معنا داری اخاتعف نمارهیاای
نوتتاریای فار و انسییس در افعال پویا با ماییت موضوع پویا برابر با  0/000م باتد و از  0/05کمتر ا ت
( )Sig = 0.000 < 0.05بنابرای با اطمینان  95درصد فرضیة صفر (  )𝐻0رد م گردد و به ای مفهوم ا ات کاه
در نوتتاریای فار و انسییس با ماییت موضوع پویا در کاربرد افعال پویا تفاوت معن دار وجود دارد .با توجاه
به ای جدول ،میانسی کاربرد افعال پویا در نوتتاریای فار و انسییس بهترتیب برابر با  3/0938و  5/6250م -
باتد بنابرای  ،م توان گفت کاربرد افعال پویا ،تغییر معن داری در نوتتاریای فار نسبت به نوتتاریای انسییس
با ماییت موضوع پویا نداتته ا ت .برای تعیی تفاوت احتماه در بهکارگیری افعال ایستا با ماییت موضوع ایستا
در نوتتاریای فار و انسییس از آمارة ت ا تفاده تد .جدول زیر نتایج حاصل از ای آزمون را نمایش م دید:
جدول  :5میانگین ،انحراف معیار ،درجةآزادی ،آمارۀ تی و سطح معنیداری کاربرد افعال ایستا در نوشتارهای فارسی و انگلیسی با
ماهیت موضوعی ایستا

افعال

نوشتار

درجددددة آمارۀ

تعدددددداد
افراد

افعااااااال فار
ایساااااااتا انسییس
موضااااوع
نوتااتار بااا
ماییااااات
ایستا

32
32

انحدددراف آزادی
میانگین

معیار

2/2813
3/1875

1/37335
2/13175

تی

سددطح

معنددی-
داری
0/087

31
-1/768

برا اس جدول تمارة ( ، )5مقدار آمارة ت آزمون برابر با  -1/768و مقدار زب معنا داری نوتاتاریای فار ا و
انسییس با ماییت موضوع ایستا در کاربرد افعال ایستا برابر با  0/087ما باتاد و بیشاتر از  0/05ا ات ( = Sig
 )0.087 > 0.05بنابرای با اطمینان  95درصد فرضیهة صفر (  )𝐻0تایید م گردد و باه ایا مفهاوم ا ات کاه در
نوتتاریای فار و انسییس با ماییت موضوع ایستا در کاربرد افعال ایستا تفاوت معن دار وجود ندارد .باا توجاه
به جدول ( ،)5میانسی نوتتاریای فار و انسییس بهترتیب برابر با  2/2813و  3/1875م باتاد بناابرای ما -
توان گفت کاربرد افعال ایستا ،تغییر معن داری در نوتتاریای فار ا نسابت باه نوتاتاریای انسییسا باا ماییات
موضوع ایستا نداتته ا ت.
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برای تعیی تفاوت احتماه در بهکارگیری افعال پویا در نوتتاریای فار و انسییس با ماییت موضوع ایساتا ،از
آمارة ت ا تفاده تد .جدول زیر نتایج حاصل از ای آزمون را نمایش م دید:
جدول  :6میانگین ،وانحراف معیار ،درجة آزادی ،آمارۀ تی و سطح معنیداری در کاربرد افعال پویا در نوشتارهای فارسی و
انگلیسی با ماهیت موضوعی ایستا

افعال

نوشتار

افعال پویاا فار
موضااااوع انسییس
نوتااتار بااا
ماییااااات
ایستا

انحدددراف درجدددده آمارۀ

تعددددداد
افراد

میانگین

معیار

آزادی

32
32

5/4688
7/0313

1/56544
2/23584

31

تی

3/151 -

سدددطح
معناداری
0/004

بر ا اس جدول ( ،)6مقدار آمارة ت آزماون برابار باا  -3/151و مقادار ازب معنا داری نوتاتاریای فار ا و
انسییس با ماییت موضوع ایستا در کاربرد افعال پویا برابر با  0/004ما باتاد و از  0/05کمتار ا ات ( = Sig
 )0.004 < 0.05بنابرای با اطمینان  95درصد فرضیة صافر (  )𝐻0رد ما گاردد و باه ایا مفهاوم ا ات کاه در
نوتتاریای فار و انسییس با ماییت موضوع ایستا در کاربرد افعال پویا تفاوت معن داری وجود دارد .باا توجاه
به جدول تمارة ( ،)6میانسی نوتتاریای فار و انسییس بهترتیب برابر با  5/4688و  7/0313ما باتاد بناابرای
م توان گفت کاربرد افعال پویا ،افزایش معن داری در نوتتاریای انسییس نسبت به نوتاتاریای فار ا باا ماییات
موضوع ایستا داتته ا ت .با درنظرگرفت نتایج برر یا م توان اظهار داتات کاه باه طاور کیا  ،در میازان باه-
کارگیری افعال ایستا و پویا با توجه به ماییت موضوع نوتتاریای فار و انسییس تفاوت وجود دارد.
 .6تحلیل یافتهها
در پا خ به اوهی ؤال تحقیق در مورد میزان بسامد افعال ایستا و پویا در نوتتاریای فار و انسییسا  ،ایا یافتاه
حاصل تد که بر ا اس جدول ( ،)1بهطور کی میزان بهکارگیری افعال ایساتا در نوتاتاریای فار ا ( )%51/66و
انسییس ( )%60/99در مقایسه با میزان کاربرد افعال پویاا در نوتاتاریای فار ا ( )%48/40و انسییسا ()%39/01
بیشتر بوده ا ت .به ای ترتیب ،م توان گفت که بهکارگیری افعال ایستا در نوتتاریای یر دو زباان بساامد بااالتری
نسبت به افعال پویا داتته ا ت .ای یافته یمرا تا با تحقیق اهیس و کادیرنو ،2009(1ص )112 .ا ات کاه معتقدناد
پدیدارتدن اختاریای زبان با گذتت زمان و به تدریج و باا کساب تاناخت و تجرباه از عناصار عینا باه اوی
طرحوارهیای بیشتر انتزاع پیش م روند .برای ای منظور ،بهکارگیری افعال ایساتا زباانآماوزان را در پیشابرد ایا
یدف کمک م نماید .به بیان دیسر ،که اندر  2و تیرای ( )1996بر ای باورند که زبانآموز زب پیشرفته با کسب
مهارت و تجربه و یمچنی با تناخت بهد ت آمده از آنچه فراگرفته ،در مقایسه با زبانآموزان زب ابتدای و حتا
متو ط ،بهتر م تواند نظر خود را در مورد مسائل پیچیده ،انتزاع و تخصص بیان نماید .افعال ایستا نظیر فکرکردن،
تببی کردن ،ایمیتدادن know, enjoy, believe, suppose ،که در نوتتار یر دو نوع موضوع به وفاور مشاایده
م توند ،حکایت از ای امر دارند.
Ellis & Cadierno
Andersen

1
2
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ؤال دوم تحقیق در زمینة میزان بهکارگیری افعال ایستا و پویا با توجه به ماییت پویا و ایستای موضوع نوتتاریای
فار و انسییس بود .یمان گونه که در جدول ( )2نشان داده تد ،در نوتتارفار با ماییت موضوع پویا ،افعاال
پویا ( )%65/02بسامد باالتری نسبت به افعال ایستا ()%34/98داتتند .یمانگونه که پیشتر اتاره تد ،وندهر ()1967
افعال را برا اس مشخصهیای نمودی آنیا به چهار د تة کی ایستا  ،پویا ،تحقق و د تاوردی تقسیم نماود .کاه در
ای میان یمانگونه که پیشتر اتاره تد ،بهنظر م ر د دو د تة افعال ایستا و پویا صورت پایهای ای طبقهبنادی را
تکل م دیند و در ای میان مزابق د تهبندییای بعدی ،افعال تحقق و د تاوردی از افعال پویا نشاات ما گیرناد.
در را تای ای طبقه بندی ،م توان گفت از آنجای که افعال پویا بر انجام عمل دالهت دارند ،بیشتر به صورت عینا
قابل مشایده یستند و انواع زیادی را دربرم گیرند ،در نوتتاری که ماییت پویا را تامل م تود به مراتب بیشاتر از
نوتتار با ماییت انتزاع و ایستا مشایده م توند .افزون بر ای  ،اندر ا و تایرای ( )1994معتقدناد در ا اتفاده از
افعال رابزة یک به یک میان صورت و معنا برقرار ا ت و ای امر بیشتر از آنکه در میان زباانآماوزان زباان خاارج
مشایده تود ،در زبان مادری افراد به چشم م خورد .ای گفته با نتایج بهد ت آمده در ای تحقیق یام را اتا ا ات
زیرا یمانگونه که در جدول ( )2مشایده تد ،بسامد بهکارگیری افعال ایستا در نوتتار با ماییات ایساتا و ا اتفاده از
افعال پویا در نوتتار با ماییت پویا در میان خنسویان زبان فار بیشتر ا ت که ای امر بیانسر تاثیر موضوع بارای
بهکارگیری افعال در نشان دادن معنای مرتبط با نوع عمل م باتد حال آنکه در میان زبانآموزان زباان انسییسا  ،در
نوتتار با ماییت پویا ،بهکارگیری افعال ایستا بیشتر ا ت .ای نتیجه گفتة اند ون و تیرای ( )1994را تایید م نمایاد
که زبانآموزان گاه آنچه را که در زبان اول فراگرفتهاند به گونهای افراط و نادر ت در زبان دوم وارد م نمایناد .باه
عنوان مثال ا تفاده از حاهت ا تمراری برای برخ از افعال ایستا مانند deny, know, promise, taste, hate,
 believe, like, dislike, hear, smellکه قابییت به کارگیری در حاال ا اتمراری را ندارناد ،نموناه ای از ایا
مساهه ا ت .بدی ترتیب ،بهکارگیری افعاه که م تواند نشانسر انجام عمل ،فرایند ،حاهت ،ا تمرارداتات یاا دربار-
داتت نتیجة عمل باتند نظیر روخوان کردن ،مزاهعهکردن ،حفظکردن ،انجاامدادن ،ر ایدن ،جساتوجاو کاردن و
) complete, ask, write, say, start, teach, look (atبیاانسر پویاای عمیا یساتند کاه زباانآماوزان در
نوتتاریای خود قصد توصیف آن را داتتند .در ادامه ،چناد نموناه از کااربرد افعاال پویاا در نوتاتاریای فار ا و
انسییس با درنظرگرفت ماییت موضوع ارائه م تود:
 -1مزاهعهکردن آنچه در طول روز در محیط آموزت به دانشآماوزان آماوزش داده تاده ا ات ،بسایار مفیاد
خواید بود.
 -2نهتنها فشارآوردن به دانشآموزان برای حفظکردن مزاهب هزوماً به آنان برای ر یدن به یدف نهاای کماک
نخواید کرد ،بیکه آنیا را نسبت به درس و مدر ه بیشتر دهسرد م نماید.
 -3به عنوان مثال ،برای بهد تآوردن موقعیت تغی خوب باید را تسو ،ختکوش و باایمان بود.
نتایج تحقیقات نشانم دید که نوتت  ،حفظکردن ،روخوان و انجام تکاهیف زیاد بر روحیة کاودک تاأثیر 4-
منف م گذارد.
1. Speaking, writing, doing homework and studying are the best way to achieve
success.
2- If we use time properly, we can manage to do everything we want.
3. For being successful in this society, you need to fight for everything you desire to
achieve.
4. I believe that being trustworthy and sympathetic will not be sufficient, yet
working hard, improving the situations and practicing more and more are
essential as well.
در نوتتاریای فار و انسییس با ماییت موضوع ایستا ،میزان بهکارگیری افعال ایستا ( )%70/65بیشتر از کااربرد
افعال پویا ( )%29/44بوده ا ت .ای یافته تأیید م کند که ماییت ایستا یا پویای موضوع ،بر نوع باهکاارگیری افعاال
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در نوتتار تأثیر م گذارد زیرا یمان گونه که پیشتر ذکر تد ،برای موضوع پویا میازان کااربرد افعاال پویاا و بارای
موضوع ایستا میزان کاربرد افعال ایستا بیشتر بوده ا ت .ای نتیجه برخعف یافتهیای پژویشیاای ااتو )2003( 1و
عید و فارح )2012( 2ا ت .بر ا اس ای مزاهعات ،کاربرد افعال پویا در میاان زباانآماوزان از محبوبیات بیشاتری
نسبت به افعال ایستا برخوردار ا ت .برخعف نوتتاریای فار  ،در نوتتاریای انسییس  ،میزان باهکاارگیری افعاال
ایستا با موضوع پویا ( )%53/41و با موضوع ایستا ( )%68/81بیشتر از کاربرد افعال پویا در نوتاتاریای ایا زباان باا
موضوع پویا ( ) %46/59و ایستا (  )%68/81بوده ا ت .ای یافته یمرا تا با یافتاهیاای پاژویش ماائویی )2011( 3
ا ت که بیان کرده افعال ایستا از بسامد کاربردی بیشتری در زباان مادری،زباان دوم یاا خاارج برخوردارناد و در
روند فراگیری زبان با وجود انتزاع بودن بیشتر بهکار گرفته م توند .مائویی بر ای باور ا ت که تعداد افعال ایساتا
در مقایسه با افعال پویا بسیار کمتر ا ت .بسیاری از افعال پویا وجود دارند که بهندرت به کار برده ما تاوند حاال
آنکه کمبودن تعداد افعال ایستا موجب کاربرد بیشتر آنیا در یر دو زبان م گردد بناابرای  ،ایا مزیاب ما تواناد
تبیین برای میزان بسامد زیاد افعال ایستا در تحقیق حاضر باتد .در اداماه ،چناد نموناه از کااربرد افعاال ایساتا در
نوتتاریای فار و انسییس با درنظرگرفت ماییت موضوع ارائه م تود:
 -1م فکر م کنم که انجام تمری یای بیشتر در ای زمینه بسیار مؤثر خواید بود.
 -2باور دارم که فرد موفق به تناخت دقیق از خود ر یده ا ت.
 -3م به نوتت  ،انجام تمری بیشتر ،روخوان و بهخاطر پردن مزاهب معتقد یستم.
 -4پذیرفتهتدن در جامعة کنون نیازمند انتخابیای صحیب ا ت.
 -5انجامدادن تکاهیف به صورت روزانه دارای معایب و مزایای زیادی ا ت.
 -6در ای صورت فرد یاد م گیرد که ممار ت در انجام کاریا منجر به موفقیت وی م تود.
1- People know that honesty always pays.
2. I believe it will be beneficial for the students, as well.
3. It is important to know and recognize what is unfair and what is fair.
4. It is a good way for students to evaluate themselves.
5. The teacher knows to deal with lazy students that do not believe in doing
homework.
آخری ؤال تحقیق دربارة تفاوتیای احتماه در بهکارگیری افعال ایستا و پویا با توجه به ماییات ایساتا و پویاای
موضوع نوتتار بود .بر ا اس جدول ( ،)3در نوتتاریای فار و انسییس با ماییت موضاوع پویاا ،در کااربرد
افعال ایستا تفاوت معنادار مشایده نم تود .با توجه به جدول ( ،)4میانسی نوتتاریای فار و انسییس در کاربرد
افعال پویا بهترتیب برابر با  3/0938و  5/6250ا ت بنابرای  ،در کاربرد افعال پویا در نوتتاریای انسییس نسابت
تفاوت معن دار وجود دارد و در نوتتاریای انسییس افزایش معن داری نسبت به نوتتاریای فار ا در
به فار
کاربرد افعال پویا وجود دارد.
بر ا اس جدول تمارة ( ،)5یمانند عدم تفاوت در کاربرد افعال ایستا درنوتتاریای با ماییت موضوع پویا ،در باه-
کارگیری افعال ایستا تفاوت معن داری دیده نشد .جدول ( )6نشان داد میاانسی نوتاتاریای فار ا و انسییسا در
کاربرد افعال پویا بهترتیب برابر با  5/4688و  7/0313بود بنابرای  ،م توان با اطمینان اظهاار داتات کاه در کااربرد
افعال پویا در نوتتاریای فار و انسییس تفاوت معناداری وجود داتت .یامرا اتا باا مزاهعاات پیشای (پااویو،4
 1936آدامز 1990 ،5گییتمان و فیشر )2004 6،انتظار م رود که زبانآموزان در باهکاارگیری افعاال ایساتا کاه دارای
1
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پیشزمینهای انتزاع و فکری یستند ،با مشکل مواجاه تاوند .کااربرد زیااد افعاال پویاا باهدهیال دالهاتداتات بار
موضوعات عین و محسوس ،قابییت بازیاب و د تر آ انتری در مقایسه با افعاال ایساتا بارای زباانآماوز دارد.
یمانگونه که از نتایج تحقیق حاضر بر م آید ،ا تفادة معنادار زباانآماوزان از افعاال پویاا در نوتاتاریای فار ا و
انسییس با وجود موضوعیای متفاوت از حی ماییت ،و نیز با درنظر گرفت زب زبان پیشرفتة زبانآماوزان نشاان
م دید که برای یادگیری زبان خارج و نزدیکتدن به زب زبان یاک گویشاور باوم زباان انسییسا نیازمناد
آموزشیای جدی و عمیق در ای زمینه ا ت .ای مزیب حاک از آن ا ت که هزوماً گذراندن چند اعت در یفته،
بهروزر ان کتاب یای تدریستده و فرایمآوردن محیز تا حد امکان آکادمیک ،به تسایط زباانآماوز بار مساائل
زبان نظیر ا تفاده از افعال ایستا و پویا کمک نخواید کرد .در ایا زمیناه آگاای و یوتایاری معیام و بیاانکاردن
مسائی از ای قبیل که هزوماً در کتابیای در بیان نم توند ،برای ارتقای زب زیاان زباانآماوز بسایار ماؤثر
خواید بود .یمچنی  ،نتیجة تحقیق حاضر نشان داد بسامد زیااد افعاال ایساتا در نوتاتاریای فار ا و انسییسا باا
درنظرگرفت موضوعیای ایستا و پویابه تعداد کم افعال ایستا و تکرار آنیا در نوتتاریای یر دو زبان اختصاص دارد
(به عنوان مثال ،افعاه نظیر باورداتت  ،دانست  ،اندیشیدن ،اعتقادداتت  ،درنظرگارفت و think, believe, know,
) .learn, be, (understand, seemبهکارگیری محدود ای افعال حاک از تسیطنداتت کاف زبانآموز بر زبان-
یای فار یا انسییس دارد.
نتیجهگیری
در تحقیق حاضر به برر میزان و نحوة بهکارگیری افعال پویا و ایستا در نوتتاریای فار و انسییسا باا ماییات
موضوع ایستا و پویا پرداخته تد .نتایج تحقیق نشان داد با وجود یکسانبودن موضوع نوتتاریا در دو زبان فار
و انسییس و نیز یکسانبودن ترکت کنندگان که نوتتاریای را ارائاه دادناد ،در کااربرد ایا افعاال تفااوت وجاود
داتت.
صرفنظر از ماییت موضوع ،میزان بهکارگیری افعال ایستا در نوتاتاریای فار ا و انسییسا در مقایساه باا میازان
کاربرد افعال پویا بیشتر بود .با توجه به ماییت موضاوع ،در نوتاتاریای فار ا باا ماییات موضاوع پویاا ،افعاال
پویابسامد بیشتری داتتند حال آنکه در نوتتاریای فار با ماییت موضوع ایستا میزان باهکاارگیری افعاال ایساتا
بیشتر بود .برخعف نوتتاریای فار  ،در نوتتاریای انسییس  ،میزان بهکارگیری افعال ایساتا باا ماییات موضاوع
پویا و ایستا بیشتر از کاربرد افعال پویا بوده ا ت.
برا اس نتایج تحقیق حاضر ،زبان اول م تواند بر نوع بهکارگیری افعال تأثیر بسذارد و ای امر حاک از آن ا ت که
پژویشیای گستردهتری در ای زمینه نیاز ا ت تا بتوان طبقهبندی متق تری از افعال ایستا و پویاا داتات .برر ا
تأثیر عوامل اجتماع نظیر فرین  ،محیط خانه و مدر ه و تأثیرپذیری از یمساالن بر بهکارگیری ای افعال نیاز ما -
تواند موضوع برای تحقیقات آینده در ای زمینه باتد.
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