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چكيده
سابقه و هدف :هيجان در فعاليتهاي شناختي مغز و پردازش اطالعات توسط نن ازملهطه در سطرعت ت ط يص
کهلات نقش مهلي دارد .دو بعد براي هيجان لحاظ ميشود :بار و برانگي تگي .تنها در مطالعات محدودي بطه هطر دوي
اين ابعاد تومه شده و هنوز کامالً م
سرعت ت

ص نيست نيا اين دو بعد مستقل هستند يا همبسطتگي دارنطد .از سطوي ديگطر

يص بينايي کهلات تحت تاثير برخي مولفههاي واژگاني-معنايي نيز قطرار دارد .يطافتن رابططه بطين ابعطاد

هيجاني با هم و با مولفههاي واژگاني -معنايي در بررسي استقالل ابعاد هيجاني اهليت دارد.
مواد و روشها 011 :دان جو بر اساس مقياس ليکرت به  011کهله پرسشنامه از نظر ابعطاد هيجطاني و ويژگطيهطاي
واژگاني -معنايي نلره دادند و سپس همبستگي دادهها با نزمون رگرسيون خطي و مربع بررسي شد.
يافتهها :بين بار و برانگي تگي همبستگي قوياي ومود داشت بهطوريکه با افطزايش بطار برانگي تگطي بطيشتطر

ميشد همچنين برانگي تگي کهلات منفي بهطور معناداري بيش از کهلات مثبت بود .همبستگي مثبت متوسطي بطين
بار و ميزان نشنايي کهلات و همبستگي ضعيف يکساني بطين قابهيطت تصطور و بطار هيجطاني و نيطز قابهيطت تصطور و
برانگي تگي ومود داشت .به اين معنا که کهلاتي با بار يا برانگي تگي بيشتر راحتتر تصويرسازي ميشدند.
نتيجهگيري :عهيرغم همبستگي معنادار بين بار و برانگي تگي چون برانگي تگي کهلات مثبت و منفي متفاوت بود

و هر بعد با ويژگيهاي واژگاني متفاوتي همبستگي داشت اين دو بعد مجزا هستند .ايطن اسطتقالل بايطد در مطالعطات
نينده مدنظر باشد .فهرست واژگان هيجاني فارسي اين تحقيق که هم به لحاظ ابعاد هيجاني و هطم واژگطاني -معنطايي
نلرهدهي شد ميتواند ابزاري اوليه براي مطالعات نتي باشد.
واژههاي کهيدي :هيجانها برانگي تگي پردازش کهلات


مقدمه

پيچيده است که آمادگي براي واکنش را در فرد ايجاد مايکناد

هيجانات در تجارب انسان و برخوردهااي موفقياتآمياز

[ .]2در مدلهاي نظاري ،باراي هيجاان سااختاري دو بعادي
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همبستگي ابعاد هيجاني کلمات و مولفههاي واژگاني-معنايي در دانشجويان

مريم مخلصين و همکاران

بستگيابعادهيجانيکلماتومولفههايواژگاني ...


هم

احساسات (مثبت ،منفاي) دارد در حاا يکاه برانگيختگاي باه

هيجاني و مو فههاي واژگاني-معنايي ضروري است تا هنگاام

شدت فعالسازي اشاره ميکناد يعناي محار تاا اه حاد

بررسي اثار ابعااد هيجاان بار سارعت خوانادن ،مو فاههااي

هيجانآور ،پريشانکنناده ياا آراماشبخاش اسات [ .]3ماثالا

واژگاني-معنايي موثر کنترل شوند تا در نتايج تداخل ننمايناد.

"خيانت" کلمهاي منفي و بسيار برانگيزاننده است در حا يکاه

اين مسا ه در بررسيهاي واژگاني-معنايي نياز صااد اسات

"ناراضي" کلمهاي منفي با برانگيختگي کمتار اسات .کلماات

مثالا عنوان مايشاود کلماات انتزاعاي ) (Abstract wordsدر

هيجاني نسبت به کلمات خنثي مثال "صاند ي" برانگيختگاي

مقايسه با کلمات عيني همبستگي بيشتري باا هيجاان دارناد

بيشتري دارند [.]4-6

[.]16

در مطا عات مختلف به ندرت به هر دو بعد هيجاان توجاه

در واقع عالوه بر بعضاي مو فاههااي واژگااني -معناايي،

شده و تحقيقات اخير روي تشخيص کلمه کاه اثار هيجاان را

محتااواي هيجاااني کلمااات نياز روي پااردازش شااناختي اثاار

بررسي کردهاند روي بار تمرکز نموده و از برانگيختگاي غافال

ميگذارد .با اين همه ،اطالعات کمي درباره گونگي رابطه دو

شدهاند [ .]7در واقع هنوز نکات مبهم متعددي دربااره هيجاان

بعد متفاوت هيجان با هم و با مو فههاي واژگاني-معنايي موثر

وجود دارد مثالا مشخص نيسات کاه آياا باار و برانگيختگاي

در سرعت پردازش کلمات وجود دارد .در اين تحقياق عاالوه

همبستگي دارند يا دو بعد کامالا مستقلند [ .]1برخاي معتقدناد

بر بررسي رابطه بين باار و برانگيختگاي ،رابطاه هار ياک از

برانگيختگي ذاتاا با بار تعامل دارد [ ]8-10نان ه در بعضي

مو فههاي واژگاني-معنايي را با هم و با ابعااد هيجااني ماورد

مطا عات همبستگي  Uشکلي بين آنها ديده شده است []4-6

بررسي قرار داديم.

و [ .]10اما برخي مادلهاا نياز آنهاا را مت يرهاايي مساتقل

در برخي از زبانها پايگاه اطالعات هنجاري براي کلمات

ماايداننااد [ ]1،9کااه شااواهد آن از مطا عااات رفتاااري و

هيجاني وجود دارد [ ]4-6و [ ]18-21اما فرضايهاي وجاود

تصويربارداري اعصااب ) (Neuro-imagingضامن پاردازش

دارد مبني بر اينکه در مو فههاي واژگاني-معنايي و محتواي

کلمات هيجاني حاصال شاده اسات [ )2007( Lewis ]11و

هيجاني کلمات ميتواند در اثار پايشزميناههااي فرهنگاي و

 )2010( Citronفعا يت مجزاي مناطق م زي هنگام پاردازش

اجتماعي-زباني متفاوت باشاد [ .]17از ايان رو نتاايج آنهاا

کلمه را براي بار و برانگيختگي گزارش نمودهاند بهطاوريکاه

قابل تعميم به زبان فارسي نيست.

آميگدال با برانگيختگي و کورتکس اوربيتاو فرونتاال باا باار

مواد و روشها

هيجاني مرتبط است [.]12،11

اين ياک مطا عاه مقادماتي در فرهنا

در بررسيهاي شناختي ،مشخص شده که بار هيجااني بار

و زباان فارساي

سرعت تشخيص بينايي کلماات )(Word visual recognition

ميباشد که انتخاب و تعيين حجم نمونه آن بار اساان نتاايج

موثر است [ ]13و اين استقالل اثر بار در اند مطا عاتي که به

مطا عهاي خارجي [ ]10و با عنايت باه حاداقل حجام نموناه

بررسي همبستگي ابعاد هيجان پرداختهاناد ،دياده شاده اسات

مورد نياز در برآورد ضريب همبستگي و آزمون برابري آن باا
عدد صفر انجام شده است .بر اسان آماره ) z=ω√(n-3که در

[ ]11[ ،]14و [ .]8،7بهعالوه سرعت تشخيص کلماات تحات
تاثير برخي مو فههااي واژگااني-معناايي

آن ) ω=1/2 Ln (1+r)/(1-rو  rهمااان ضااريب هاامبسااتگي

(lexico-semantic
(Age of

ميباشاد ،باا در نظار گارفتن حاداکثر  %5خطااي ناوع اول

) ،acquisitionآشااااااااانا باااااااااودن )،(Familiarity

 z=1/96و ضريب همبستگي حداقل برابر با  0/2حجم نمونه

) propertiesمانناد طاول ،بساامد ،سان ياادگيري
عينيت ) (Concretenessو قابل تصور بودن

 100نفر محاسبه و در نظر گرفته شد 100 .نفار ( 50دختار و

)(Imageability
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هيجاااني ،اشاااره بااه شاادت خوشااايند ياا ناخوشااايند بااودن

کلمه نيز قرار دارد [ .]15بنابراين اطالع از همبستگي بين ابعاد

جلد ،16شماره ( 3پياپي ،)55بهار 1394

کومش

دانشگاه سمنان به صاورت داوطلاب در ايان تحقياق شارکت

هيجاني بر اسان مقيان  7نمرهاي يکرت بهصورت  +3بسيار

نمودند .افراد وارد شده به مطا عه همگي تاکزباناه و فارساي

مثبت 0 ،خنثي و  -3بسيار منفي بود .برانگيختگي ،قابل تصور

زبان بودند ،هايچ ساابقهاي از مشاکالت گفتااري و خوانادن

بودن کلمه ،ميزان آشنايي و مواجهه باا کلماه نياز بار اساان

نداشتند ،راست دسات و داراي بيناايي طبيعاي بودناد .ساابقه

نمرهدهاي  7گزيناهاي (از  0اصاالا تاا  6کاامالا برانگيزانناده)

مشکالت روحي-رواني مانند افسردگي ،هم ناين اخاتالتت

مشخص ميشد .سن يادگيري (در ) کلماه از باين  7گزيناه

عصبشناختي و سابقه سوء مصرف ماواد ياا ا کال در آنهاا

( 0-2سا گي 2-4 ،سا گي 4-6 ،سا گي 6-9 ،سا گي-12 ،

وجود نداشت و خانمها در دوره منس نبودند .اطالعات مذکور

 9سااا گي 12-16 ،سااا گي و باااتي  16سااا گي) انتخاااب

از طريااق خودااهاااري افااراد و پاار کااردن فاارم اطالعااات

ميشد .گزينه ديگري در انتهاي نمرات مربوط به هر کلماه در

دموگرافيک محقق ساخته جمعآوري گرديد.

همه بخشها ،به عنوان گزينه "ناشناخته" قارار داشات تاا در

از آنجا که در زبان فارسي فهرساتي از کلماات هيجااني

صورت عدم تشخيص و در کلمه ،فرد بتواناد آنرا انتخااب

موجود نبود براي انتخاب کلمات هيجاني و خنثي ابتدا فهرست

کند .به اين ترتيب هر يک از شرکتکنندگان به  300کلماه در

واژگان هيجاني زبان انگليسي  ]10[ SAWLبه فارسي ترجمه

 5بخااش (بااار هيجاااني ،برانگيختگاي ،قابليات تصااور ،ساان

بساامد واژگاان []25

اکتساب ،ميزان آشنا بودن کلمه) يعناي در مجماوع باه 1500

نيز موجود بودند (100کلمه) انتخاب شدند .ساسس  300کلمه

کلمه نمرهدهي کردند .براي بررسي اعتبار آزمون %10 ،کلمات

بسامد واژگان انتخاب و با يک مطا عه او يه توساط

( 30کلمه) از هر بخش تکاراري باود .کال آزماون حادود 1

پنج آسيبشنان گفتار و زبان و زبانشنان کلمات بر اساان

ساعت و  30دقيقه به طول ميانجاميد که بسته به انتخاب خود

بار هيجاني نمرهدهي شدند .سسس باا حاذف آن ماواردي کاه

افراد جهت جلوگيري از خستگي ميتوانستند در ناد جلساه

توافقي بر سر بار هيجاني آنهاا نباود ياا ابهاام معناشاناختي

طي دو هفته آن را به پايان برسانند .در اين مطا عاه باه جااي

داشتند ،نهايتااا  300کلماه باه عناوان فهرسات نهاايي واژگان

مت ير عينيت از قابليت تصور استفاده شاد زيارا در مطا عاات

طوري انتخاب شد که ثلث آنها خنثي ،ثلاث ديگار مثبات و

پيشين مکرر را نشان داده شده است که اين ويژگي نسابت باه

يک سوم باقيمانده منفي بودند .اين کلمات از حاظ دساتوري

عينيت ،توانايي تصويرسازي فرد را منعکس ميکند .خصوصااا

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

با توجه به اينکه کلمات عيني و هيجاني قابليت تصور بااتيي

برانگيختگي متنوع بودند .ساسس ايان کلماات باا اساتفاده از

داردند [.]27،26

شد و از آن ميان کلماتي که در فرهن
از فرهن

پرسشنامه به افراد ارائه شد تا به هر بخش نماره دهناد .ايان

ساير مو فههاي واژگاني-معنايي يعني عينيت ،طول (تعداد

بررسي به صاورت پاردازش آشاکار ()Explicit processing

هجا و حروف و صداهاي) کلمه ،بسامد و طبقه واژگاني توسط
محققين از کتاب فرهن

کلمات نوشتاري با مقيان نمرهدهي يکرت بود.
پيش از ورود به هر بخاش و نمارهدهاي باه کلماات آن،

بساامدي واژگاان و دايارها معاارف

آسيبشناسان زبان نمرهدهي شد.

توضيحاتي به صورت نوشتاري درمورد نحوه نمرهدهاي باراي

سسس دادهها توسط برنامه  SPSS-16مورد بررساي قارار

مطا عه افراد وجود داشت .شارکتکننادگان پايش از پاياان و

گرفت .ميانگين و انحراف معيار براي هر يک از مو فهها در هر

تحويل نمرهدهي به تمام کلمات هر مو فه قادر نبودند به سراغ

کلمه محاسبه شد و با استفاده از ضريب هامبساتگي پيرساون

مو فه بعدي بروند و ترتيب ارائه اين مو فههاا و کلماات درون

ارتباط بين هر يک از مو فهها با هم سنجيده شد.

آن براي هر شرکتکننده تصادفي بود تا پاسخهاا تحات تااثير
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 50پسر) از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي و دانشکده فني

خستگي يا مو فه قبلي جهتدهي نشاوند .نمارهدهاي باه باار

مريم مخلصين و همکاران

بستگيابعادهيجانيکلماتومولفههايواژگاني ...


هم

فرم رضايتنامه وارد تحقيق ميشدند و هيچ يک اجبااري در

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

پاسخدهي نداشتند و هر زمان به ميال خاود مايتوانساتند از

خنثي و حد فاصل اين محدوده که شامل  6کلماه باود جهات

آزمون خارج شوند .نام و اطالعات شخصي آنها باه صاورت

کاهش ابهام حذف شد) .هيچ يک از کلمات موجود به عناوان

محرمانه باقي ميماند و هر فرد صرفاا باا ياک کاد شناساايي

ناشناخته نمرهدهي نشده بود.

ميشد .در صورت تمايل به اطالع از نتايج تحقيق ،يافتهها در

در جدول  1تعداد کلمات متعلق به هر طبقه دساتوري بار

پايان طرح در اختيار آنان قرار ميگرفت .جهت جلاوگيري از

حسب بار هيجاني مشخص شده است .از  300کلماه انتخااب

خستگي آزمودنيها ،پس از نمرهدهي به هر مو فاه اساتراحت

شده  243مورد اسم 47 ،کلمه صفت و  10واژه معنااي فعلاي

کوتاهي براي آنان در نظر گرفته شده بود و در صاورت باروز

داشت 158 .کلمه بار هيجاني مثبت 79 ،مورد بار منفي داشت

خستگي ميتوانستند پاسخها را در ند جلساه طاي  2هفتاه

و  57واژه خنثي بود.
براي بررسي اعتبار آزمون پيش از اجرا  30کلماه از هار

ارائه کنند.

بخش بهصورت تصادفي در اختيار  15نفر که در طرح شرکت

نتايج

نداشتند به فاصله  2هفته نمرهدهي شد و همبستگي بين نمرات

ميانگين سن شارکتکننادگان  22ساال (کامتارين  18و

آزمون-پسآزمون در هار بخاش بررساي شاد کاه در هماه

بيشترين  30سال) با انحراف معياار  2/47باود .مياانگين و

بخشها از اعتبار خاوبي (بااتي  )0/7برخاوردار باود و در

انحراف معيار مجموع نمرات براي هر کلمه محاسبه و سسس با

جدول  2آورده شده است.

توجه به نمره حاصله کلمات بر اسان بار هيجاني در سه طبقه
جدول  .1آمار توصيفي از نمرات ويژگيهاي واژگاني -معنايي بر حسب بار هيجاني :نمرات بين  +1تا  +3مثبت ،نمرات  -3تا  -1منفي و نمرات بين  0/9تا
 -0/9خنثي محسوب شده اند 6 .کلمه در بين اين نمرات قرار داشت که حذف شد.
بار هيجاني
ويژگيهاي واژگاني-معنايي

مثبت( 158کلمه)

منفي( 79کلمه)

ميانگين انحراف معيار حداقل حداکثر ميانگين انحراف معيار حداقل

خنثي( 57کلمه)
حداکثر ميانگين انحراف معيار حداقل حداکثر

بار هيجاني

2006

0046

1003

2097

-1099

0046

-1001 -2065

0026

0055

0089 -0086

بار هيجاني²

4049

1081

1006

8082

4017

1070

1002

7002

0037

0024

0

0079

برانگيختگي

3059

0080

1086

5073

4025

0060

2060

5072

2073

0070

1050

4074

آشنايي

4038

0067

2063

6008

3064

0057

2064

4081

3083

0070

2037

5010

سن يادگيري

3074

0083

1030

5041

4025

0076

1089

6016

4008

0083

2019

5065

قابليت تصور

4029

1007

2057

6069

3082

0065

2048

6023

4024

0083

2097

6030

تعداد حرف

4055

1024

2

8

4077

1048

2

9

4061

1023

2

8

تعداد واج

5072

1071

2

12

6010

1082

2

12

5070

1078

3

10

تعداد هجا

2031

0081

1

5

2034

0090

1

5

2028

0086

1

4

بسامد

2194

2349041

1202093

232

7010

2872

5339059

1292 19728 228

جدول  :2همبستگي نمرات آزمون-پس آزمون
بار هيجاني

0077

آشنايي

0083

برانگيختگي هيجاني

0072

قابليت تصور

0070

سن يادگيري

0080

29614 502

هم نين در بررسي و مقايسه برانگيختگي کلمات مثبات و
منفي با استفاده از آزمون منويتني ،مشخص شد برانگيختگاي
کلمااات منف اي ب ايش از کلمااات خنث اي (-71/8 ،P<0/001
020
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مثبت ،منفي و خنثي قرار داده شدند (ميانگين بار  -1تا  -3به

جلد ،16شماره ( 3پياپي ،)55بهار 1394

کومش

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

تعداد واج کمتري داشته و در سنين کمتري فرا گرفته ميشوند.

برانگيختگااي کلمااات هيجاااني باايش از کلمااات خنثااي و

رابطه بين ابعاد هيجاني و ويژگايهااي واژگااني-معناايي

برانگيختگي کلمات منفي به صورت معناداري بيش از کلماات

کلمات :هامبساتگي باين هار ياک از ابعااد هيجااني (باار و

مثبت ميباشد (.)z)237(=-6/01 ،P<0/001

برانگيختگي) با ويژگيهاي واژگاني-معنايي از طريق محادود
کردن تاثير ساير مت يرها ،در جدول  4مشاخص شاده اسات.
همبستگي قوي معناداري با شيب متوساط همساو ()r=0/34
ب اين بااار هيجاااني و مي ازان آشاانايي کلمااات مشاااهده شااد
بهطوريکه کلماتي که بار هيجاني بايشتاري داشاتند آشاناتر
بودند .هم نين همبستگي ضعيف معناداري باا شايب ضاعيف
همسو با مقادير يکسان بين قابليت تصور با بار هيجاني و نياز
قابليت تصور با ميزان برانگيختگي وجود داشت ( )r=0/12به
اين معنا که کلمات داراي برانگيختگي باتتر ياا باار هيجااني

شکل  .1نمودار نمرات بار هيجاني و برانگيختگي کلمات

ب ايشتاار ،قاباال تصااورتر بودنااد و راحااتتاار توسااط فاارد
تصويرسازي ميشدند.

رابطه بين ويژگيهاي واژگاني-معنايي :رابطه بين همه اين
مت يرها دو به دو از طريق محدود کردن اثار سااير مت يرهااي

از آنجا که ميزان آشنايي و قابليت تصور با باار هيجااني

واژگاني-معنايي و هيجاني مورد بررسي قرار گرفات و ميازان

همبستگي داشت ،ذا براي مشخص شدن اين رابطاه از آناا يز

همبستگي و سطح معنااداري آنهاا در جادول  3آورده شاده

رگرسيون خطي و درجه  2استفاده شد که باار هيجااني در آن

است .همانطور که مشخص است رابطه معکون معناداري بين

به عنوان مت ير مستقل و ميزان آشنايي و قابليت تصاور مت يار

سن يادگيري با ميزان آشنا بودن کلمات ( )r=-0/44و قابليت

وابسته بودند .در آناا يز رگرسايون خطاي باين باار و ميازان

تصور آنها ( )r=-0/52وجود دارد بهطوريکه کلماتي که در

آشنايي ،با وارياانس ،%22

r²=0/22 ،F=86/14 ،P<0/001

سن کمتر آموخته شدهاند آشناترند و قابليت تصور بايشتاري

و بااا آنااا يز رگرس ايون درجااه  2بااا  %4افاازايش واري اانس،

دارند .هم نين همبستگي معناداري باين تعاداد حارف و واج

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

( ،)r=-0/49حرف و هجا ( )r=-0/22و واج و هجا (-0/62

مدل درجه  2به نظر مناسبتر ميرسد .نتيجه آنا يز رگرسايون

= )rمشاهده ميشود .همبستگي همسويي نيز بين تعداد حارف

خطي بين قابليات تصاور و باار هيجااني باا وارياانس ،%33

با قابليت تصور ( )r=0/12و سن يادگيري کلماات باا تعاداد

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

حرف ( )r=0/15هم نين بين تعداد هجا و ميزان آشانا باودن

رگرس ايون درجااه  2باادون ت يي ار در واري اانس،P<0/001 ،

کلمات ( )r=0/15وجود دارد .رابطه معکوسي نيز باين تعاداد

 r=0/18 ،F=5/34و  r²=0/03بود .بنابراين رگرسيون خطي

واج با ميزان آشنا بودن کلمات ( )r=-0/17و سان ياادگيري

را ميتوان براي آن مناسب دانست و بر طبق آن قابليت تصور
کلمات مثبت براي افراد بيش از کلمات منفي بود.
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=( )z)136و برانگيختگي کلمات مثبات نياز بايش از کلماات

کلمات ( )r=-0/12نيز ديده ميشود بهطوريکه کلمات آشناتر

مريم مخلصين و همکاران

بستگيابعادهيجانيکلماتومولفههايواژگاني ...


هم
جدول .3ارتباط و سطح معناداری بین ویژگیهای واژگانی-معنایی ()r-values
میزان آشنایی

1

***-4400

-4440

4440

4440

**-4410

*4410

سن یادگیری

***-4400

1

***-4400

-4440

**4410

*-4410

4414

قابلیت تصور

-4440

***-4400

1

-4414

*4410

-4414

44440

بسامد

4440

-4440

-4414

1

-4440

4440

-4440

تعداد حرف

4440

**4410

*4410

-4440

1

***4400

***4400

تعداد واج

**-4410

*-4410

-4414

4440

***4400

1

***4400

تعداد هجا

*4410

4414

44440

-4440

***4400

***4400

1

جدول  .0ارتباط و سطح معناداری بین هر بعد هیجان با ویژگیهای واژگانی معنایی همراه ()r-values
ويژگيهاي واژگاني-معنايي
بار هيجاني
بار هیجانی
برانگیختگی هیجانی

میزان آشنایی

سن یادگیری

قابلیت تصور

بسامد

تعداد حرف

تعداد واج

تعداد هجا

***4430

4440

*4410

4440

-4443

-44440

4440

4440

4440

*4410

44440

-4440

4440

4440

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

بحث و نتيجهگيري

معناداري برانگيختگي بيشتري ايجاد ميکردناد (،P<0/001

مطا عه در فرهن هاي مختلف نشان داده است که در همه

 )z)237( =-6/01کااه اياان يافتااه ماايتوانااد بااا فرضاايه
"عقبنشيني ( ")Withdrawalمطرح شده توسط  Robinsonو

زبانها کلماتي براي موارد و جنبههاي خوشايند و ناخوشاايند
وجااود دارد [ .]28،17امااا در ع اين حااال در مو فااههاااي

همکارانش ( )2001توجيه شود که ميگويد محر هاي منفاي

واژگاني-معنايي و محتواي هيجاني کلمات مايتواناد در اثار

و داراي برانگيختگي زياد ،حا ت دفاعي و عقبنشايني ايجااد

پيش زمينههاي فرهنگي و اجتماعي-زبااني مياان زباانهااي

ميکنند[ ]29در حا يکه محرکات مثبت و با برانگيختگي کام،

مختلف ،متفاوت باشد [ ]17از اين رو نتايج مطا عاات ماذکور

واکااانش تقرياااب ( )Approachو نزدياااک شااادن را بااار

در ساير زبانها و فرهن ها نميتواند قابل تعمايم باه زباان و

ميانگيزند[ .]7از آنجاا کاه آميگادال و سيساتم يمبياک در

فرهن

مواجهه با پديدهها و محر هاي منفي و تهديدکننده به سرعت

ما باشد.

عليرغم انجام مطا عه او يه جهت انتخاب مجموعه واژگان

پاسخ ميدهند و واکنشهاي دفاعي مانند عقبنشيني و فرار را

فارسي و قرار دادن تعداد مساوي از کلمات در ساه طبقاه بار

در پي دارند ،ميزان برانگيختگي و تحريکپاذيري نسابت باه

اسان بار هيجاني ( 100کلمه در هر طبقه) ،پس از نمرهدهاي

کلمات منفاي مايتواناد بايشتار باشاد .ناان اه  Langو

نانچه در جدول  1نيز مشخص است اين توازن به هم خورد

همکارانش [ ]22نيز بيان ميکنند محرکاات منفاي مايتوانناد

و نتايج مشخص سااخت باراي جواناان دانشاجو  158کلماه

بسيار تهديدکننده باشند و نيازمند دفاع يا دور شادن ساريعند.

مثبت 79 ،کلمه منفي و  57کلمه خنثي قرار داشت.

برعکس نانچه  Higgenمطرح ميکند محرکات مثبت مرتبط
بااا امنيات و آرامااش هسااتند و بنااابراين نيااز بااه واکاانش و

همانطور که جدول  1نشان ميدهد و در بررسي بيشتار

برانگيختگي زياد ندارند [.]30

مشخص شد ،کلمات منفي عليرغم ميانگين بار هيجاني کمتار
نسبت به کلمات مثبت و قابليت تصاور يکساان اماا باهطاور
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ویژگیهای واژگانی -معنایی

میزان آشنایی

سن یادگیری

قابلیت تصور

بسامد

تعداد حرف

تعداد واج

تعداد هجا

جلد ،16شماره ( 3پياپي ،)55بهار 1394

کومش

همکارانش [ ]6مطرح ميکنند ،از آنجاا کاه يافتاههاا نشاان

و همکاران و  Citronو همکارانش نيز دياده شاد [ ]24،23و

ميدهد نمرات برانگيختگي در کلمات مثبت و منفي (بساته باه

[ .]10هم نين همبستگي بين ميزان آشنايي و سن يادگيري در

بار هيجاني) متفاوت است ،نميتوان ايان دو بٌعاد را دو قطاب

اياان مطا عااه در تحقيااق  Birdو  Citronنيااز مشاااهده شااد

متضاد ( )Bipolar oppositesدانست .برخي يافتههاي حاصل

[ .]23،10رابطه مشخص شده در اين مطا عه بين قابليت تصور

از تصويربرداري اعصاب نيز شاهدي بر اين مدعا است [.]11

با سن يادگيري مبني بر زودتر فراگرفتن کلمااتي کاه قابليات

هم نين از جدول  1مايتاوان مشااهده کارد کاه ميازان

تصور بيشتر دارند در مطا عه  Citronو همکارانش نيز دياده

آشنايي کلمات منفي نسبت به ساير طبقات کمتر اسات و ايان

شد [ .]10در نهايت رابطه باين مت يرهااي مرباوط باه طاول

ميتواند به د يل سن يادگيري باتتر آنها نيز باشاد .بارعکس

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

همانطور که مشخص است سن يادگيري کلمات مثبت کمتر از

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

ساير کلمات و ميزان آشنايي آنها بيشتر است .باهعاالوه باا

 Stadthagen-Gonzalesو همکااااااارانش [ ]24و  Citronو

بررسي بيشتر مشخص شد در فهرست واژگاان ايان تحقياق

همکارانش وجود داشت .در مجموع ميتوان گفات مت يرهااي

بسامد کلمات مثبت بهصورت معناداري بيش از کلماات منفاي

واژگاني-معنايي معموتا آنقدر همبستگي قوي نشان مايدهناد

اساات ( )z)237( =-4/13 ،P<00001و اي ان کاااهش مي ازان

که مشخص ساختن نقش هر مت ير باه تنهاايي در تشاخيص و

آشنايي و باتتر بودن سن يادگيري کلمات منفي را ميتوان باه

در کلمه را دشوار ميسازند [.]31
ابعاد هيجاني با مو فههاي واژگااني-معناايي هامبساتگي

بسامد کمتر آنها نسبت داد.
همانطور که از شکل  1مشخص است ،بار و برانگيختگي

محدود و متفاوتي داشتند .بهطوريکه با افزايش باار هيجااني

هيجاني بعد از محدود کردن اثر ساير مت يرها ارتباط  Uشکلي

( ه مثبت و ه منفي) کلمه براي فرد آشناتر بود که اين يافته

را نشان دادند .به اين معنا که کلمات هيجاني (مثبات و منفاي)

بااا نتااايج مطا عااه  Lewisو همکااارانش [ ]11و  Citronو

نسبت به کلمات خنثي برانگيختگي بيشتري ايجاد ميکردناد.

همکارانش در سال  2014همسو نبود که افراد کلمات مثبت را

در مطا عاااات  Bradleyو همکاااارانش ( Kanske ،)1999و

آشناتر مشخص ساخته بودند .از آنجا که آشنا بودن به ميازان

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

مواجهه فرد با کلمه مذکور اشاره دارد و نوعي خاود ارجااعي

همکاران ( )2014نيز بار و برانگيختگي هامبساتگي درجاه 2

است  Citronاحتمال سوگيري در نمرهدهي را مطارح سااخته

داشتند و با افزايش بار منفي و مثبت ،برانگيختگي نيز افزايش

بودند .که ا بته نين اجتنابي در مطا عه حاضر وجود نداشت.

مييافت [ ]4-6و [ .]10به عالوه نمرات برانگيختگاي کلماات

هم نين مطا عه حاضر نشان داد هار اه باار هيجااني و

منفي بيشتر از کلمات مثبت بود ( )P<0/001که اين يافته در

ميزان برانگيختگي بيشتر ميشد ،کلمات براي افاراد بايشتار

تحقيق  Citronو همکارانش [ ]10و نياز در بررساي  Langو

قابال تصاور باود .رابطاه يافتااه شاده باين قابليات تصااور و

همکااارانش [ ]22نياز وجااود دارد و يافتااهاي در حماي ات از

برانگيختگي تنها در مطا عه  Citronو همکارانش مشاهده شده

استقالل و مجزا بودن ابعاد هيجاني است.

است و اين گونه از سوي آنها توجيه شده است که محرکاات

در بررسي همبستگي ويژگيهاي واژگاني-معنايي ،ارتباط

برانگيزانناده ( )Arousing stimuliممکان اسات خطرناا و

يافت شده بين سن يادگيري و آشنايي به اين معنا کاه کلمااتي

تهديدکننده باشند و نيازمند واکنش سريعند .بنابراين محرکاات

که در سن کمتر آموخته شادهاناد آشاناترند و قابليات تصاور

مذکور ميتوانند با تجارب زودهنگام در زندگي و خلق تصوير

بيشتري دارند .همبستگي مشابهي بين قابليات تصاور و سان

ذهني از آنها همراه باشند [.]10
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مريم مخلصين و همکاران

... بستگيابعادهيجانيکلماتومولفههايواژگاني


هم

حوريه احدي و جناب آقاي دکتار مهادي بختياار باه جهات

به طور خالصه يافتهها نشان ميدهد اگر ه بار هيجاني و

راهنماييهاي ارزشمندشاان اعاالم مايداريام و در نهايات از

برانگيختگي با هم همبستگي باتيي دارند اما در عين حاال از

دانشجوياني که در انجام اين تحقيق مشارکت داشتند صاميمانه

آنجا که بار هيجاني منفي کلمات برانگيختگي بيشتري نسبت

.قدرداني ميکنيم

 هام ناين باار و برانگيختگاي باا،به بار مثبت ايجاد ميکنند
 بناابراين،معنايي متفاوتي همبستگي دارند-مو فههاي واژگاني
ميتوان دو بعد هيجان را حاداقل از جهااتي مجازا و مساتقل
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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 lexicosemantic and emotional dimensions, could also be used as a primary tool in future studies.
Keywords: Emotions, Arousal, word processing
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