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Vai nghĩa của các tham thể trong cấu trúc nghĩa của câu từ lâu đã là mối quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu 

những thập kỉ qua. Chúng đã được nghiên cứu theo nhiều góc độ khác nhau nhằm những mục đích khác nhau, 

dẫn đến cùng một vai nghĩa có thể có nhiều tên gọi khác nhau. Cơ bản định nghĩa các vai nghĩa đã được thống 

nhất, nhưng làm thế nào để xác định chúng vẫn khá khó khăn. Bài viết nhằm đề xuất một biện pháp xác định 

vai nghĩa một cách tiện lợi và nhất quán hơn. Biện pháp đề xuất này dựa theo Mylne (2000) với một tập hợp 

nhỏ gồm 3 đặc trưng [Kiểm soát], [Trải nghiệm] và [Chịu tác động] theo Thang độ tham gia của vai để xác 

định các vai nghĩa này. Khảo sát của chúng tôi cho thấy cấu trúc nghĩa của câu gồm nhiều lớp nghĩa, và mỗi 

tham thể có thể đảm nhiệm nhiều vai nghĩa khác nhau ở từng lớp. Do vậy, quy trình gồm 2 bước kết hợp đề 

xuất của Mylne với kết quả nghiên cứu của chúng tôi được áp dụng: (i) Xác lập các lớp nghĩa, và (ii) Xác định 

(các) vai nghĩa của từng tham thể ở từng lớp nghĩa. Phương thức tiếp cận của chúng tôi được minh họa bằng 

những ví dụ với những vị từ đa trị như cho, tặng, gửi. Hy vọng bài viết này cung cấp một công cụ thuận tiện để 

xác định vai nghĩa, đặc biệt là các vai nghĩa khác nhau của cùng một tham thể. 
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The semantic roles of participants in sentence semantic structure have been an issue of interest to various 

authors for several decades. They have been dealt with from various perspectives for different aims, which 

results in a variety of names for them. Definitions of the roles have been largely agreed upon, but how to 

identify them remains a difficulty.  The paper attempts to suggest a method for identifying semantic roles in a 

more convenient and consistent manner. The basis of our method is Mylne (2000) who uses a small set of three 

features [Control], [Experience] and [Affected] in a Role Engagement Scale for identifying the roles.  Our own 

investigation shows that sentence semantic structure contains several layers, and each participant may assume 

different roles in each layer.  Therefore, a two-step procedure combining Mylne‟s suggestion with our findings 

is applied: (i) Establish the semantic layers, and (ii) Define the semantic role(s) of each participant in each 

layer.  Our approach is illustrated through examples with some polyvalent predicators like give, present, send.  

Hopefully, this may provide an easier-to-use tool for the identification of semantic roles, particularly the 

different roles of the same participant. 
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