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 ده يچك
 صيمغز و پردازش اطالعات توسط  نن ازملهطه در سطرعت ت ط      يشناخت يها تيدر فعال جانيهسابقه و هدف: 

 يدو بطه هطر   ي. تنها در مطالعات محدودي تگيبرانگشود: بار و  يلحاظ م جانيه يدارد. دو بعد برا يکهلات نقش مهل

 گطر يد ي. از سطو رنطد دا يبسطتگ  هم ايد هستن دو بعد مستقل نيا اين ستيم  ص ن ابعاد تومه شده و هنوز کامالً نيا

ابعطاد   نيرابططه بط   افتنيط قطرار دارد.   زين ييمعنا-يواژگان يها مولفه يبرخ ريکهلات تحت تاث يينايب صيسرعت ت  

 .دارد تياهل يجانياستقالل ابعاد ه يدر بررس ييمعنا -يواژگان يها هم و با مولفه با يجانيه

 يهطا  يژگط يو و يجطان ينظر ابعطاد ه  نامه از کهله پرسش 011به  کرتيل اسياساس مق دان جو بر 011ها: مواد و روش

 .شد يو مربع بررس يخط ونيها با نزمون رگرس داده يبستگ دادند و سپس هم هنلر ييمعنا -يواژگان

 تطر  شيبط  ي تگط يبطار  برانگ  شيبا افطزا  که يطور هومود داشت ب يا يقو يبستگ هم ي تگيبار و برانگ نيب ها:يافته

 نيبط  يمثبت متوسط يبستگ از کهلات مثبت بود. هم شيب يطور معنادار هب يکهلات منف ي تگيبرانگ نيچن هم شد يم

تصطور و   تيط قابه زيط و ن يجطان يتصطور و بطار ه   تيط قابه نيبط  يکساني فيضع يبستگ کهلات و هم يينشنا زانيبار و م

 .شدند يم يرسازيتر تصو راحت تر  شيب ي تگيبرانگ ايبا بار  يمعنا که کهلات نيومود داشت. به ا ي تگيبرانگ

متفاوت بود  يکهلات مثبت و منف ي تگيچون برانگ ي تگيبار و برانگ نيمعنادار ب يبستگ رغم هم يعه گيري:نتيجه

در مطالعطات   ديط اسطتقالل با  نيط دو بعد مجزا هستند. ا نيداشت  ا يبستگ هم يمتفاوت يواژگان يها يژگيو هر بعد با و

 ييمعنطا  -يو هطم واژگطان   يجانيابعاد ه اظکه هم به لح قيتحق نيا يفارس يجانيمدنظر باشد. فهرست واژگان ه ندهين

 .باشد يمطالعات نت يبرا هياول يتواند ابزار يشد  م يده نلره

  

 پردازش کهلات  ي تگيبرانگ  ها جانيه هاي کهيدي:واژه

 

 مقدمه
 زيا آم تيا موفق يبرخوردهاا در تجارب انسان و  جاناتيه

 يداديا رو جاان ي[. ه1] دارناد  ياساسا  اريبس تياهم ياجتماع

 کناد  يما  جاديواکنش را در فرد ا يبرا ياست که آمادگ دهيچيپ

 يدو بعاد  يسااختار  جاان يه يبارا  ،ينظار  يها [. در مدل2]

قائلناد. باار     (arousal)يختگا يو برانگ  (valence)شامل باار 
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بااودن  نديناخوشااا اياا ندياشاااره بااه شاادت خوشااا ،يجااانيه

باه   يختگا يبرانگ کاه  ي( دارد در حاا  ي)مثبت، منفا  احساسات

محار  تاا  اه حاد      يعنا ي کناد   ياشاره م يساز شدت فعال

 [. ماثالا 3] بخاش اسات   آراماش  ايا کنناده   شانيآور، پر جانيه

 کاه  يحا  است در زانندهيبرانگ اريو بس يمنف يا کلمه "انتيخ"

تار اسات. کلماات     کم يختگيبا برانگ يمنف يا کلمه "يناراض"

 يختگا يبرانگ "يصاند  "مثال   ينسبت به کلمات خنث يجانيه

 [.4-6] دارند يتر شيب

توجاه   جاان يمطا عات مختلف به ندرت به هر دو بعد ه در

را  جاان يکلمه کاه اثار ه   صيتشخ يرو رياخ قاتيشده و تحق

غافال   يختگا يبار تمرکز نموده و از برانگ ياند رو کرده يبررس

 جاان يدربااره ه  يواقع هنوز نکات مبهم متعدد [. در7] اند شده

 يختگا يباار و برانگ  ايا کاه آ  سات يمشخص ن وجود دارد مثالا

معتقدناد   ي. برخا [1] مستقلند دو بعد کامالا ايدارند  يبستگ هم

 يبعض ه در  [  نان8-10] با بار تعامل دارد ذاتاا يختگيبرانگ

[ 4-6شده است ] دهيها د آن نيب يشکل U يبستگ مطا عات هم

مساتقل   ييرهاا يهاا را مت   آن زيا هاا ن  مادل  ي[. اما برخ10و ]

و  يتااارکااه شااواهد آن از مطا عااات رف   [1،9] داننااد يماا

ضامن پاردازش    (Neuro-imaging) اعصااب  يباردار  ريتصو

 و Lewis (2007) [11] حاصال شاده اسات    يجانيکلمات ه

Citron (2010)  هنگام پاردازش   يمناطق م ز يمجزا تيفعا

 کاه  يطاور  هاند ب گزارش نموده يختگيبار و برانگ يکلمه را برا

فرونتاال باا باار     تاو يو کورتکس اورب يختگيبا برانگ گداليآم

 [.11،12] مرتبط است يجانيه

بار   يجاان يمشخص شده که بار ه ،يشناخت يها يبررس در

  (Word visual recognition)کلماات  يينايب صيسرعت تشخ

که به  ياستقالل اثر بار در اند  مطا عات ني[ و ا13] موثر است

 شاده اسات   دهيا اناد، د  پرداخته جانيابعاد ه يبستگ هم يبررس

کلماات تحات    صيعالوه سرعت تشخ ه[. ب7،8[ و ]11[، ]14]

 lexico-semantic)ييمعناا -يواژگاان  يهاا  مو فه يبرخ ريتاث

properties)      يريادگيا مانناد طاول، بساامد، سان(Age of 

acquisition) آشااااااااانا باااااااااودن ، (Familiarity) ،

 (Imageability) و قابل تصور بودن  (Concreteness)تينيع

ابعاد  نيب يبستگ اطالع از هم ني[. بنابرا15] قرار دارد زيکلمه ن

است تا هنگاام   يضرور ييمعنا-يواژگان يها و فهو م يجانيه

 يهاا  بار سارعت خوانادن، مو فاه     جاان ياثار ابعااد ه   يبررس

. ناد يتداخل ننما جيموثر کنترل شوند تا در نتا ييمعنا-يواژگان

صااد  اسات    زيا ن ييمعنا-يواژگان يها يمسا ه در بررس نيا

در   (Abstract words)يکلماات انتزاعا   شاود  يعنوان ما  مثالا

 دارناد  جاان يباا ه  يتر شيب يبستگ هم ينيبا کلمات ع سهيمقا

[16.] 

 ،ييمعناا  -يواژگاان  يهاا  مو فاه  يواقع عالوه بر بعضا  در

اثاار  يپااردازش شااناخت يرو زيااکلمااات ن يجااانيه يمحتااوا

رابطه دو  يدرباره  گونگ يهمه، اطالعات کم ني. با اگذارد يم

موثر  ييمعنا-يواژگان يها با هم و با مو فه جانيبعد متفاوت ه

 الوهعا  قيا تحق نيدر سرعت پردازش کلمات وجود دارد. در ا

از  کيا رابطاه هار    ،يختگا يباار و برانگ  نيرابطه ب يبر بررس

ماورد   يجاان يرا با هم و با ابعااد ه  ييمعنا-يواژگان يها مو فه

 .ميقرار داد يبررس

کلمات  يبرا ياطالعات هنجار گاهيها پا از زبان يبرخ در

وجاود   يا هي[ اما فرضا 18-21] [ و4-6] وجود دارد يجانيه

 يو محتوا ييمعنا-يواژگان يها در  مو فه که نيبر ا يدارد مبن

و  يفرهنگا  يهاا  ناه يزم شيتواند در اثار پا   يکلمات م يجانيه

هاا   آن جيرو نتاا  نيا [. از ا17] متفاوت باشاد  يزبان-ياجتماع

  .ستين يبه زبان فارس ميقابل تعم
 

 هامواد و روش
 يدر فرهنا  و زباان فارسا    يمطا عاه مقادمات   کيا  نيا

 جيحجم نمونه آن بار اساان نتاا    نييباشد که انتخاب و تع يم

باه حاداقل حجام نموناه      تيو با عنا [10] يخارج يا مطا عه

آن باا   يو آزمون برابر يبستگ هم بيدر برآورد ضر ازيمورد ن

 درکه  z=ω√(n-3) فر انجام شده است. بر اسان آمارهعدد ص

 يبسااتگ هاام بيهمااان ضاار rو  ω=1/2 Ln (1+r)/(1-r) آن

ناوع اول   ي% خطاا 5، باا در نظار گارفتن حاداکثر     باشاد  يم

96/1=z حجم نمونه  2/0حداقل برابر با  يبستگ هم بيو ضر

دختار و   50) نفار  100نفر محاسبه و در نظر گرفته شد.  100
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 يو دانشکده فن يدانشگاه علوم پزشک انيپسر( از دانشجو 50

شارکت   قيا تحق نيا اه سمنان به صاورت داوطلاب در ا  دانشگ

 يزباناه و فارسا   تاک  ينمودند. افراد وارد شده به مطا عه همگ

و خوانادن   ياز مشاکالت گفتاار   يا ساابقه  چيزبان بودند، ها 

بودناد. ساابقه    يعا يطب ييناا يب ينداشتند، راست دسات و دارا 

اخاتالتت   ني نا  هم ،يمانند افسردگ يروان-يمشکالت روح

هاا   ا کال در آن  ايا و سابقه سوء مصرف ماواد   يشناخت عصب

ها در دوره منس نبودند. اطالعات مذکور  وجود نداشت و خانم

طالعااات از طريااق خودااهاااري افااراد و پاار کااردن فاارم ا  

 آوري گرديد. دموگرافيک محقق ساخته جمع

 يجاان ياز کلماات ه  يفهرسات  يجا که در زبان فارس آن از

ابتدا فهرست  يو خنث يجانيکلمات هانتخاب  يموجود نبود برا

 ترجمه فارسي بهSAWL [10 ] يسيزبان انگل يجانيواژگان ه

[ 25] که در فرهن  بساامد واژگاان   کلماتي انياز آن م و شد

 کلمه 300. ساسس  شدند انتخابکلمه( 100) موجود بودند زين

توساط   هيمطا عه او  کيبا  و انتخاب واژگان بسامد فرهن  از

بر اساان   کلماتشنان  گفتار و زبان و زبان شنان بيپنج آس

کاه   ي. سسس باا حاذف آن ماوارد   ندشد يده نمره يجانيبار ه

 يابهاام معناشاناخت   ايا هاا نباود    آن يجانيبر سر بار ه يتوافق

 واژگان ييکلماه باه عناوان فهرسات نهاا      300 تااا يداشتند، نها

مثبات و   گار يثلاث د  ،يها خنث انتخاب شد که ثلث آن يطور

 يکلمات از  حاظ دساتور  نيبودند. ا يمنف ماندهيسوم باق کي

در سه گاروه اسام، صافت و فعال قارار داشاتند و از  حااظ        

کلماات باا اساتفاده از     نيا متنوع بودند. ساسس ا  يختگيبرانگ

 نيا دهناد. ا  هنامه به افراد ارائه شد تا به هر بخش نمار  پرسش

 (Explicit processing) به صاورت پاردازش آشاکار    يبررس

 بود. کرتي  يده نمره انيبا مق يکلمات نوشتار

باه کلماات آن،    يدها  از ورود به هر بخاش و نماره   شيپ

 يبارا  يدها  درمورد نحوه نمره يبه صورت نوشتار يحاتيتوض

و  انيا از پا شيکننادگان پا   مطا عه افراد وجود داشت. شارکت 

به تمام کلمات هر مو فه قادر نبودند به سراغ  يده نمره ليتحو

درون  اتهاا و کلما   مو فه نيارائه ا بيبروند و ترت يبعد مو فه

 ريهاا تحات تااث    بود تا پاسخ يکننده تصادف هر شرکت يآن برا

باه باار    يدها  نشاوند. نماره   يده جهت يمو فه قبل اي يخستگ

 اري+ بس3صورت  هب کرتي  يا نمره 7 انيبر اسان مق يجانيه

قابل تصور  ،يختگيبود. برانگ يمنف اريبس -3و  يخنث 0مثبت، 

بار اساان    زيا کلماه ن  او مواجهه با  ييآشنا زانيبودن کلمه، م

( زانناده يبرانگ کاامالا  6تاا   اصاالا  0)از  يا ناه يگز 7 يدها  نمره

 ناه يگز 7 ني)در ( کلماه از با   يريادگيشد. سن  يمشخص م

-12 ،يسا گ 6-9 ،يسا گ 4-6 ،يسا گ 2-4 ،يسا گ 2-0)

( انتخاااب يسااا گ 16 يو بااات يسااا گ 12-16 ،يسااا گ 9

هر کلماه در   بهنمرات مربوط  يدر انتها يگريد نهي. گزشد يم

قارار داشات تاا در     "ناشناخته" نهيها، به عنوان گز همه بخش

را انتخااب   و در  کلمه، فرد بتواناد آن  صيصورت عدم تشخ

کلماه در   300کنندگان به  از شرکت کيهر  بيترت نيکند. به ا

تصااور، ساان  تيااقابل ،يختگاايبرانگ ،يجاااني)بااار ه بخااش 5

 1500در مجماوع باه    يعنا يآشنا بودن کلمه(  زانياکتساب، م

 % کلمات10اعتبار آزمون،  يبررس يکردند. برا يده کلمه نمره

 1باود. کال آزماون حادود      يکلمه( از هر بخش تکارار  30)

که بسته به انتخاب خود  ديانجام يبه طول م قهيدق 30ساعت و 

در  ناد جلساه    توانستند يم ياز خستگ يريافراد جهت جلوگ

 يمطا عاه باه جاا    ني. در اندبرسان انيدو هفته آن را به پا يط

در مطا عاات   رايا تصور استفاده شاد ز  تياز قابل تينيع ريمت 

نسابت باه    يژگيو نيا نشان داده شده است که ار مکرر نيشيپ

 کند. خصوصااا  يفرد را منعکس م يساز ريتصو ييتوانا ت،ينيع

 ييتصور باات  تيقابل يجانيو ه ينيکلمات ع که نيبا توجه به ا

 .[26،27] داردند

)تعداد  طول ت،ينيع يعني ييمعنا-يواژگان يها مو فه ريسا 

توسط  ي( کلمه، بسامد و طبقه واژگانيهجا و حروف و صداها

ا معاارف   رهيا واژگاان و دا  ياز کتاب فرهن  بساامد  نيمحقق

 شد. يده شناسان زبان نمره بيآس

قارار   يمورد بررسا  SPSS-16ها توسط برنامه  داده سسس

ها در هر  از مو فه کيهر  يبرا اريو انحراف مع نيانگيگرفت. م

 رساون يپ يبساتگ  هام  بيکلمه محاسبه شد و با استفاده از ضر

 شد. دهيها با هم سنج از مو فه کيهر  نيارتباط ب
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کنندگان پاس از پار کاردن     شرکت هيکل.ياخالقمالحظات

در  ياجباار  کي چيو ه شدند يم قيوارد تحق نامه تيفرم رضا

توانساتند از   يخاود ما   ليا نداشتند و هر زمان به م يده پاسخ

ها باه صاورت    آن يآزمون خارج شوند. نام و اطالعات شخص

 ييکاد شناساا   کيا باا   و هر فرد صرفاا ماند يم يمحرمانه باق

 ها در افتهي ق،يتحق جيل به اطالع از نتايشد. در صورت تما يم

از  يري. جهت جلاوگ گرفت يآنان قرار م اريطرح در اخت انيپا

به هر مو فاه اساتراحت    يده پس از نمره ها، يآزمودن يخستگ

آنان در نظر گرفته شده بود و در صاورت باروز    يبرا يکوتاه

هفتاه   2 يها را در  ند جلساه طا   پاسخ توانستند يم يخستگ

 .ننده کئارا

 

 نتايج
و  18 نيتار  )کام  ساال  22کننادگان   سن شارکت  نيانگيم

و  نيانگيا باود. م  47/2 اريا سال( با انحراف مع 30 نيتر شيب

هر کلمه محاسبه و سسس با  يمجموع نمرات برا اريانحراف مع

در سه طبقه  يجانيتوجه به نمره حاصله کلمات بر اسان بار ه

به  -3تا  -1بار  نيانگي)م قرار داده شدند يو خنث يمثبت، منف

+ تا صفر به عنوان 9/0و  -9/0+ مثبت، 3+ تا 1 ،يعنوان منف

کلماه باود جهات     6محدوده که شامل  نيو حد فاصل ا يخنث

ات موجود به عناوان  از کلم کي چيکاهش ابهام حذف شد(. ه

 نشده بود. يده ناشناخته نمره

بار   يتعداد کلمات متعلق به هر طبقه دساتور  1جدول  در

کلماه انتخااب    300مشخص شده است. از  يجانيحسب بار ه

 يفعلا  يواژه معناا  10کلمه صفت و  47مورد اسم،  243شده 

داشت  يمورد بار منف 79مثبت،  يجانيکلمه بار ه 158داشت. 

  بود.  يواژه خنث 57و 

کلماه از هار    30از اجرا  شياعتبار آزمون پ يبررس يبرا

کت نفر که در طرح شر 15 اريدر اخت يصورت تصادف هبخش ب

نمرات  نيب يبستگ شد و هم يده هفته نمره 2فاصله نداشتند به 

شاد کاه در هماه     يآزمون در هار بخاش بررسا    پس-آزمون

( برخاوردار باود و در   7/0 ي)باات  يها از اعتبار خاوب  بخش

 آورده شده است.  2جدول 

 

تا  9/0منفي و نمرات بين  -1تا  -3+ مثبت، نمرات 3+ تا 1معنايي بر حسب بار هيجاني: نمرات بين  -هاي واژگاني آمار توصيفي از نمرات ويژگي . 1جدول 

 کلمه در بين اين نمرات قرار داشت که حذف شد. 6خنثي محسوب شده اند.  -9/0

  بار هيجاني

 ييمعنا-يواژگان يها يژگيو

 کلمه( 57خنثي) کلمه( 79منفي) کلمه( 158مثبت)

 حداکثر حداقل انحراف معيار ميانگين حداکثر حداقل انحراف معيار ميانگين حداکثر حداقل معيار انحراف ميانگين

 0089 -0086 0055 0026 -1001 -2065 0046 -1099 2097 1003 0046 2006 بار هيجاني

 0079 0 0024 0037 7002 1002 1070 4017 8082 1006 1081 4049 ²بار هيجاني

 4074 1050 0070 2073 5072 2060 0060 4025 5073 1086 0080 3059 برانگيختگي

 5010 2037 0070 3083 4081 2064 0057 3064 6008 2063 0067 4038 آشنايي

 5065 2019 0083 4008 6016 1089 0076 4025 5041 1030 0083 3074 سن يادگيري

 6030 2097 0083 4024 6023 2048 0065 3082 6069 2057 1007 4029 قابليت تصور

 8 2 1023 4061 9 2 1048 4077 8 2 1024 4055 تعداد حرف

 10 3 1078 5070 12 2 1082 6010 12 2 1071 5072 تعداد واج

 4 1 0086 2028 5 1 0090 2034 5 1 0081 2031 تعداد هجا

 29614 502 5339059 2872 7010 232 1202093 1292 19728 228 2349041 2194 بسامد

 

 پس آزمون-: همبستگي نمرات آزمون2جدول 

 0083 آشنايي 0077 بار هيجاني

 0070 قابليت تصور 0072 برانگيختگي هيجاني

   0080 سن يادگيري

کلمات مثبات و   يختگيبرانگ سهيو مقا يدر بررس ني ن هم

 يختگا يمشخص شد برانگ ،يتنيو با استفاده از آزمون من يمنف

-001/0P< ،8/71) ياز کلمااات خنثاا شيباا يکلمااات منفاا
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(=136)z )از کلماات   شيبا  زيا کلمات مثبات ن  يختگيو برانگ

در مجماوع   يعني. (001/0P< ،49/6-(=215)z) است يخنث

و  ياز کلمااات خنثاا  شيباا يجااانيه ماااتکل يختگاايبرانگ

از کلماات   شيب يبه صورت معنادار يکلمات منف يختگيبرانگ

 .(001/0P< ،01/6-(=237)z) باشد يمثبت م

 کلمات يختگيو برانگ يجانينمودار نمرات بار ه . 1شکل 

 

 نيهمه ا ني: رابطه بييمعنا-يواژگان يها يژگيو نيب رابطه

 يرهاا يمت  ريمحدود کردن اثار ساا   قيدو به دو از طر رهايمت 

 زانيا قرار گرفات و م  يمورد بررس يجانيو ه ييمعنا-يواژگان

آورده شاده   3هاا در جادول    آن يو سطح معناادار  يبستگ هم

ن يب يطور که مشخص است رابطه معکون معنادار است. همان

 تي( و قابلr=-44/0) آشنا بودن کلمات زانيبا م يريادگيسن 

که در  يکلمات که يطور ه( وجود دارد بr=-52/0ها ) تصور آن

 يتار  شيتصور با  تياند آشناترند و قابل تر آموخته شده سن کم

 تعاداد حارف و واج   نيبا  يمعنادار يبستگ هم ني ن دارند. هم

(49/0-=rحرف و هجا ،) (22/0-=rو واج و هجا ) (62/0-

=rتعداد حارف   نيب زين ييسو هم يبستگ شود. هم ي( مشاهده م

کلماات باا تعاداد     يريادگي( و سن r=12/0) تصور تيبا قابل

آشانا باودن    زانيتعداد هجا و م نيب ني ن ( همr=15/0) حرف

تعاداد   نيبا  زين ي( وجود دارد. رابطه معکوسr=15/0) کلمات

 يريادگيا ( و سان  r=-17/0آشنا بودن کلمات ) زانيواج با م

کلمات آشناتر  که يطور هب شود يم دهيد زي( نr=-12/0) کلمات

 .شوند يفرا گرفته م يتر کم نيداشته و در سن يتر تعداد واج کم

 ييمعناا -يواژگاان  يهاا  يژگا يو و يجانيابعاد ه نيب رابطه

)باار و   يجاان ياز ابعااد ه  کيا هار   نيبا  يبساتگ  کلمات: هام 

محادود   قياز طر ييمعنا-يواژگان يها يژگي( با ويختگيبرانگ

مشاخص شاده اسات.     4در جدول  رها،يمت  ريسا ريکردن تاث

( r=34/0) متوساط همساو   بيبا ش يمعنادار يقو يبستگ هم

کلمااات مشاااهده شااد  ييآشاانا زانيااو م يجااانيبااار ه نيباا

داشاتند آشاناتر    يتار  شيبا  يجانيکه بار ه يکلمات که يطور هب

 فيضاع  بيباا شا   يمعنادار فيضع يبستگ هم ني ن بودند. هم

 زيا و ن يجانيتصور با بار ه تيقابل نيب کساني ريهمسو با مقاد

( به r=12/0) وجود داشت يختگيبرانگ زانيتصور با م تيقابل

 يجاان يباار ه  ايا باتتر  يختگيبرانگ يدارا لماتمعنا که ک نيا

تاار توسااط فاارد  قاباال تصااورتر بودنااد و راحاات تاار، شيباا

 شدند. يم يساز ريتصو

 يجاان يتصور با باار ه  تيو قابل ييآشنا زانيجا که م آن از

 زيرابطاه از آناا    نيمشخص شدن ا يداشت،  ذا برا يبستگ هم

در آن  يجاان ياستفاده شد که باار ه  2و درجه  يخط ونيرگرس

 ريا تصاور مت   تيو قابل ييآشنا زانيمستقل و م ريبه عنوان مت 

 زانيا م وباار   نيبا  يخطا  ونيرگرسا  زيوابسته بودند. در آناا  

 001/0P< ،14/86=F ،22/0=r²%، 22 انسيا با وار ،ييآشنا

 انس،يااوار شي% افاازا4بااا  2درجااه  ونيرگرساا زيو بااا آنااا 

001/0P< ،02/52=F ،51/0=r  26/0و=r² نيابااود. بنااابر 

 ونيرگرسا  زيآنا  جهيرسد. نت يتر م به نظر مناسب 2مدل درجه 

%، 33 انسيا باا وار  يجاان يتصاور و باار ه   تيا قابل نيب يخط

001/0P< ،90/9=F ،18/0=r  03/0و=r²  زيو در آنااااااا 

، >001/0P انس،ياادر وار رييااباادون ت  2درجااه  ونيرگرساا

34/5=F ،18/0=r  03/0و=r² يخط ونيرگرس نيبود. بنابرا 

تصور  تيآن مناسب دانست و بر طبق آن قابل يتوان برا يرا م

 .بود ياز کلمات منف شيافراد ب يکلمات مثبت برا
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 (r-valuesمعنایی )-. ارتباط و سطح معناداری بین ویژگیهای واژگانی3جدول

 تعداد هجا تعداد واج تعداد حرف بسامد قابلیت تصور سن یادگیری میزان آشنایی ییمعنا -یواژگان یهایژگیو

 *4410 **-4410 4440 4440 -4440 ***-4400 1 میزان آشنایی

 4414 *-4410 **4410 -4440 ***-4400 1 ***-4400 سن یادگیری

 44440 -4414 *4410 -4414 1 ***-4400 -4440 قابلیت تصور

 -4440 4440 -4440 1 -4414 -4440 4440 بسامد

 ***4400 ***4400 1 -4440 *4410 **4410 4440 تعداد حرف

 ***4400 1 ***4400 4440 -4414 *-4410 **-4410 تعداد واج

 1 ***4400 ***4400 -4440 44440 4414 *4410 تعداد هجا

 

 (r-valuesهیجان با ویژگیهای واژگانی معنایی همراه ). ارتباط و سطح معناداری بین هر بعد 0جدول 

 ييمعنا-يواژگان يها يژگيو

  بار هيجاني 
 تعداد هجا تعداد واج تعداد حرف بسامد قابلیت تصور سن یادگیری میزان آشنایی

 4440 -44440 -4443 4440 *4410 4440 ***4430 بار هیجانی

 4440 4440 -4440 44440 *4410 4440 4440 برانگیختگی هیجانی

 4440 =، *  4441 =، ** 44441 =سطح معناداری *** 

 

 گيريبحث و نتيجه
مختلف نشان داده است که در همه  يها مطا عه در فرهن 

 نديو ناخوشاا  نديخوشا يها موارد و جنبه يبرا يها کلمات زبان

 يهااا حااال در  مو فااه ني. امااا در عاا[17،28] وجااود دارد

تواناد در اثار    يکلمات ما  يجانيه يو محتوا ييمعنا-يواژگان

 يهاا  زباان  انيا م يزباان -يو اجتماع يفرهنگ يها نهيزم شيپ

مطا عاات ماذکور    جيرو نتا ني[ از ا17] متفاوت باشد ختلف،م

باه زباان و    ميقابل تعما  تواند يها نم ها و فرهن  زبان ريدر سا

 فرهن  ما باشد.

جهت انتخاب مجموعه واژگان  هيرغم انجام مطا عه او  يعل

از کلمات در ساه طبقاه بار     يو قرار دادن تعداد مساو يفارس

 يدها  کلمه در هر طبقه(، پس از نمره 100) يجانياسان بار ه

توازن به هم خورد  نيمشخص است ا زين 1 نانچه در جدول 

کلماه   158جواناان دانشاجو    يمشخص سااخت بارا   جيو نتا

 قرار داشت. يکلمه خنث 57و  يکلمه منف 79 ،ثبتم

 تار  شيب يدهد و در بررس ينشان م 1که جدول  طور همان

تار   کم يجانيبار ه نيانگيرغم م يعل يمشخص شد، کلمات منف

طاور   هاماا با   کساان يتصاور   تينسبت به کلمات مثبت و قابل

، >001/0P) کردناد  يم جاديا يتر شيب يختگيبرانگ يمعنادار

01/6- =(237)zهيبااا فرضاا  توانااد يماا افتااهي نياا( کااه ا 

و  Robinson مطرح شده توسط "(Withdrawal) ينينش عقب"

 يمنفا  يها محر  ديگو يشود که م هي( توج2001) همکارانش

 جااد يا ينينشا  و عقب يحا ت دفاع اد،يز يختگيبرانگ يو دارا

کام،   يختگيمحرکات مثبت و با برانگ که يدر حا  [29]کنند يم

 شااادن را بااار کيااا( و نزدApproach) بياااواکااانش تقر

در  کيا مبي  ساتم يو س گادال يآم کاه جاا   . از آن[7]زنديانگ يم

کننده به سرعت  ديو تهد يمنف يها ها و محر  دهيمواجهه با پد

و فرار را  ينينش مانند عقب يدفاع يها دهند و واکنش يپاسخ م

نسابت باه    يريپاذ  کيو تحر يختگيبرانگ زانيدارند، م يدر پ

و  Lang اه   باشاد.  ناان   تار  شيبا  تواناد  يما  يکلمات منفا 

 توانناد  يما  يمحرکاات منفا   کنند يم انيب زين [22] همکارانش

. عنديدور شادن سار   ايدفاع  ازمنديکننده باشند و ن ديتهد اريبس

کند محرکات مثبت مرتبط  يمطرح م Higgenبرعکس  نانچه 

بااه واکاانش و  ازياان نياو آرامااش هسااتند و بنااابر تياابااا امن

 .[30] ندارند اديز يختگيبرانگ
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و  Voو  [22] و همکااران  Langطاور کاه    هماان  نيبنابرا

هاا نشاان    افتاه يجاا کاه    کنند، از آن يمطرح م[ 6] همکارانش

)بساته باه    يدر کلمات مثبت و منف يختگينمرات برانگ دهد يم

دو بٌعاد را دو قطاب    نيا ا توان ي( متفاوت است، نميجانيبار ه

حاصل  يها افتهي ي( دانست. برخBipolar opposites) متضاد

 . [11] مدعا است نيبر ا يشاهد زياعصاب ن يبردار رياز تصو

 زانيا تاوان مشااهده کارد کاه م     يما  1از جدول  ني ن هم

 نيا تر اسات و ا  طبقات کم رينسبت به سا يکلمات منف ييآشنا

باشاد. بارعکس    زيها ن باتتر آن يريادگيسن  ليبه د  تواند يم

تر از  کلمات مثبت کم يريادگيطور که مشخص است سن  همان

عاالوه باا    هاست. با  تر شيها ب آن ييآشنا زانيکلمات و م ريسا

 قيا تحق نيا مشخص شد در فهرست واژگاان ا  تر شيب يررسب

 ياز کلماات منفا   شيب يصورت معنادار هبسامد کلمات مثبت ب

 زانيااکاااهش م نيااو ا( 00001P< ،13/4-( =237)zاساات )

توان باه   يرا م يکلمات منف يريادگيو باتتر بودن سن  ييآشنا

 ها نسبت داد.  تر آن بسامد کم

 يختگيمشخص است، بار و برانگ 1که از شکل  طور همان

 يشکل Uارتباط  رهايمت  ريبعد از محدود کردن اثر سا يجانيه

( ي)مثبات و منفا   يجانيمعنا که کلمات ه نيرا نشان دادند. به ا

کردناد.   يم جاديا يتر شيب يختگيبرانگ ينسبت به کلمات خنث

 و Kanske ،(1999) و همکاااارانش Bradleyدر مطا عاااات 

و  Citron( و 2009) و همکااااران Võ(، 2010) همکااااران

 2درجاه   يبساتگ  هام  يختگيبار و برانگ زي( ن2014) همکاران

 شيافزا زين يختگيو مثبت، برانگ يبار منف شيداشتند و با افزا

کلماات   يختگا ي. به عالوه نمرات برانگ[10] و[ 4-6] افتي يم

در  افتهي ني( که ا>001/0P) از کلمات مثبت بود تر شيب يمنف

و  Lang يدر بررسا  زيا و ن [10] و همکارانش Citron قيتحق

از  تياادر حما يا افتااهيوجااود دارد و  زياان [22] همکااارانش

 است. يجانياستقالل و مجزا بودن ابعاد ه

ارتباط  ،ييمعنا-يواژگان يها يژگيو يبستگ هم يبررس در

 يمعنا کاه کلماات   نيبه ا ييو آشنا يريادگيسن  نيشده ب افتي

تصاور   تيا اناد آشاناترند و قابل   تر آموخته شاده  که در سن کم

تصاور و سان    تيا قابل نيب يمشابه يبستگ دارند. هم يتر شيب

  Stadthagen-Gonzalesو همکاران،  Birdدر مطا عه  يريادگي

 و[ 23،24] شاد  دهيا د زيو همکارانش ن Citron و همکاران و

در  يريادگيو سن  ييآشنا زانيم نيب يبستگ هم ني ن . هم[10]

 مشاااهده شااد زياان Citronو  Bird قياامطا عااه در تحق نيااا

تصور  تيقابل نيمطا عه ب ني. رابطه مشخص شده در ا[10،23]

 تيا قابل هکا  يبر زودتر فراگرفتن کلماات  يمبن يريادگيبا سن 

 دهيا د زيو همکارانش ن Citronدارند در مطا عه  تر شيتصور ب

مرباوط باه طاول     يرهاا يمت  نيرابطه با  تي. در نها[10] شد

در مطا عاه   زيا کلمات )بر اسان تعداد حارف، واج و هجاا( ن  

Citron [10] و همکاااااارانش ،Bird و  [23] و همکااااااران

Stadthagen-Gonzales و  [24] و همکااااااارانشCitron  و

 يرهاا يگفات مت   توان يوجود داشت. در مجموع م ارانشهمک

 دهناد  ينشان ما  يقو يبستگ آنقدر هم معموتا ييمعنا-يواژگان

و  صيدر تشاخ  ييباه تنهاا   ريکه مشخص ساختن نقش هر مت 

 .[31] سازند يدر  کلمه را دشوار م

 يبساتگ  هام  ييمعناا -يواژگاان  يها با مو فه يجانيه ابعاد

 يجاان يباار ه  شيبا افزا که يطور هداشتند. ب يمحدود و متفاوت

 افتهي نيفرد آشناتر بود که ا ي( کلمه براي) ه مثبت و  ه منف

و  Citronو  [11] و همکااارانش Lewisمطا عااه  جيبااا نتااا 

را  تهمسو نبود که افراد کلمات مثب 2014همکارانش در سال 

 زانيا جا که آشنا بودن به م ساخته بودند. از آن آشناتر مشخص

 يخاود ارجااع   يمواجهه فرد با کلمه مذکور اشاره دارد و نوع

را مطارح سااخته    يده در نمره يرياحتمال سوگ Citronاست 

 در مطا عه حاضر وجود نداشت. ياجتناب نيبودند. که ا بته  ن

و  يجاان يمطا عه حاضر نشان داد هار  اه باار ه    ني ن هم

 تار  شيافاراد با   يشد، کلمات برا يم تر شيب يختگيبرانگ زانيم

تصااور و  تيا قابل نيشاده با   افتااهيقابال تصاور باود. رابطاه     

و همکارانش مشاهده شده  Citronتنها در مطا عه  يختگيبرانگ

شده است که محرکاات   هيها توج آن يگونه از سو نياست و ا

خطرناا  و  ( ممکان اسات   Arousing stimuli) زانناده يانگ رب

محرکاات   ني. بنابراعنديواکنش سر ازمنديکننده باشند و ن ديتهد

 ريو خلق تصو يتوانند با تجارب زودهنگام در زندگ يمذکور م

 .[10] راه باشند ها هم از آن يذهن
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و  يجانيدهد اگر  ه بار ه يها نشان م افتهيطور خالصه  به

حاال از   نيدارند اما در ع ييبات يبستگ با هم هم يختگيبرانگ

نسبت  يتر شيب يختگيکلمات برانگ يمنف يجانيجا که بار ه آن

باا   يختگا يباار و برانگ  ني نا  کنند، هام  يم جاديبه بار مثبت ا

 نيدارند، بناابرا  يبستگ هم يمتفاوت ييمعنا-يواژگان يها مو فه

مجازا و مساتقل    يرا حاداقل از جهاات   جانيدو بعد ه توان يم

از ابعااد   کيا هار   يکه به بررس يدر مطا عات نيا دانست. بنابر

-يواژگاان  يهاا  يژگيو زيو ن گريبعد د ديپردازد با يم يجانيه

 يبساتگ  هام  ني نا  . هام رنديمورد دقت و کنترل قرار گ ييمعنا

تواناد   يما  ييمعناا -يواژگان يها فهبا مو  يجانيمحدود ابعاد ه

ها در پردازش کلمات را منعکس ساازد و بار    نقش مستقل آن

مرباوط باه پاردازش     يها در مدل جاني زوم در نظر گرفتن ه

 کند. ديبه واژگان تاک يابي زبان و دست

 يا به عنوان مطا عه قيتحق ني  ات ارائه شده در ا مجموعه

و  يجاان يکه به  حااظ هار دو بعاد ه    يدر زبان فارس يمقدمات

 يدها  نماره  يتوسط افراد واحاد  ييمعنا-يواژگان يها يژگيو

 يبارا  يو مقادمات  هيا او  يتواند به عنوان ابازار  يشده است، م

 افاراد در  يجاان يمربوط به پردازش کلماات ه  يمطا عات بعد

مورد استفاده قارار   يعاطف-يجانياختالتت ه يدارا اي يعيطب

 .رديگ

موجود نبودن فهرست واژگان و حجم  ليجا که به د  آن از

 Explicit) جانيمطا عه به پردازش آشکار ه نينمونه بات در ا

emotion processingم،ياکتفااا نمااود يدهاا ( و روش نمااره 

از  يده عالوه بر روش نمره ندهيشود در مطا عات آ يم شنهاديپ

 زيا ن fMRI, ERPمانند اساتفاده از   کيو وژيزينروف يها روش

شاده   کيا تحر يو ناواح  جاناتيواکنش م ز به ه يبررس يبرا

 .استفاده شود يجانيه يختگينسبت به بار و انگ

 

 تشكر و قدردانی
از  يماا   تيسمنان به جهت حما ياز دانشگاه علوم پزشک

. ميگازار  ساسان  اريبسا  يقاات يمطا عه در قا ب طارح تحق  نيا

 Brendanخاود را از پروفساور    يمراتاب قادردان   ني نا  هم

Weekes      و دوستان و همکاران ارجمناد سارکار خاانم دکتار

باه جهات    اريا بخت يدکتار مهاد   يو جناب آقا ياحد هيحور

از  تيا و در نها ميا دار ياعاالم ما   زشمندشاان ار يها ييراهنما

 مانهيمشارکت داشتند صام  قيتحق نيکه در انجام ا يانيدانشجو

 .ميکن يم يقدردان
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Introduction: Emotion has an important role in brain`s cognitive function and information processing 

such as visual words` recognition rate. Emotion is considered to have two different dimensions: Valence 

and Arousal. Only a few studies have considered both of these aspects and it is not yet clear if they are 

either separated aspects or have correlation with each other. On the other hand, word`s recognition speed is 

influenced by some lexico-semantic features too. Finding correlation between affective dimensions and 

lexico-semantic features is important in studying the distinctiveness of affective dimensions. 

Materials and Methods: 100 university students scored to 300 words in the questionnaire related to 

affective dimensions and lexico-semantic features, based on Likert rating scale. Then data correlation was 

studied by linear and quadratic regression tests. 

Results: There was a strong positive correlation between valence and arousal as valence was increased 

by arousal increments. Negative words were significantly more arousal than the positive ones. There was a 

moderate positive correlation between the valence and the familiarity of the words. Also, there was an equal 

week correlation between the imaginability and valence and the imaginability and arousal, which means 

words with higher arousal or valence, are more imaginable.  

Conclusion: In spite of significant correlation between the arousal and valence, they are distinct 

variables; since the sense of arousal was different for positive and negative words, while, each emotional 

dimension correlated with different lexico-semantic feature. This independency should be considered in 

future studies. The Persian affective words` list, which was used in this study and rated for both lexico-

semantic and emotional dimensions, could also be used as a primary tool in future studies. 
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