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چکیده

پژوهش حاضر مطالعهای استت رترای تعنتنن ر ت واژههتای الت ز ارتا

فارسز و رررسز س س همراتبز این واژهها .چتارچو ایتن پتژوهش ةریت
ررلنن و کز ( )1969در مورد همگا زهای ر
استفاده در این پژوهش رو دیتوی

واژههاستت .رو متورد

و کررتت ( 1994و  1995و )1999

است که را استفاده اا رو های آماری ،سعز در یافتن منتاا لت ت آ

در مورد ارا فارسز داریم .دادههای این پژوهش اا افترادی در دو رتروه

سنز درستا ز و دا شگاهز ره دست آمده استت .رررستز تتایا حالت اا
آامو های فهرستساای و امند و رهترین مو ه شا مزدهد کته ارتا

فارسز  6ر
1

واژة ال ز دارد 6 .ر

واژة ال ز در این ارتا رتهترتنتب

کارشناس ارشد ارا شناسز همگا ز ،دا شکدة ادرنات و ع وم ا سا ز ،دا شگاه روع ز سننا همدا ( ویسندة مسئول)؛

malizadeh89@basu.ac.ir
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عبارتند اا :آرز ،قرما ،سبا ،سفند ،سناه ،ارد ،که البته این تایا را ةریات

ررلنن و کز ( )1969همسو است.
واژههای کلیدی :ر

واژههتای الت ز ،رررستز س ست همراتبتز ،ةریت

ررلنن و کز ،آامو فهرستساای ،آامو امند و رهترین مو ه

 .1مقدمه
مطالعات ر

1

2

ره دو مرح ک ز تقسنم مزشود (لوسز و شتوددر  .)1979 ،تتا اوایت ستال

 1970فرض ک ز رر این رود که طنف ر

ها رتهلتورت قتراردادی رته طبقتههتایز تقستنم

مزشود که متناظر را واژههای موجود در آ هستند .در مرح دوم مطالعات ،فرض ک تز اا
سبنت فرهنگز ره همگا زهتای ر ت
ر ثهای ارا شناختز در خصتو

ر

تیننتر پنتدا کترد (دیتوی  3و کررتت .)1997 ،4پایت

رت

واژه را رترلنن 5و کتز )1969( 6رتا ا تشتار کتتا

واژههای ال ز :جها رنری و تکام آ ها رنا هاد د .این کتا در مورد همگا زها در

امرذاری طنف ر

ها در ارا های مخت ف است .این دو مردمشناس رتا رررستز  20ارتا

مخت ف اا خا وادههای ارا ز مخت ف ،مجموع یاادهرا ر
مرح تکام ز (س س همراتب ر

واژههای ال ز را که هفتت

 )7رهلورت ایر دارد ،اراده داد د:

شکل  :1س س همراتب جها ز ر

واژههای ررلنن و کز
1
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اا یافتههای ررلنن و کز این رود که ارا هایز کته کمتتر اا  11ر ت
(ره درت رنش اا  11ر

واژة الت ز دار تد

واژة ال ز در یک ارا وجود دارد) ،اا الگوی شتک  1پنتروی

مزکنند .هما طور که مشاهده مزشود ،در شک  1هفت سطح واژرا ز وجتود دارد رتدین
ترتنب که تمام ارا ها ر
ر

های سناه و سفند را در خود دار تد (ستطح  .)1ارتر ارتا ز سته
واژههتای ستفند و ستناه ،ر ت

واژة

واژة ال ز داشته راشد ،رهطور قطع عالوه رر ر ت

قرما نا در آ وجود دارد (سطح  )2و الز آخر .ا گ نسز ارا ز است کته رتا  11ر ت

واژة

ال ز در راالی این طنف قترار دارد و ارتا دا تز 1در رننت تو رتا دو ر ت

ارتدای این طنف قرار دارد (هایدر.)1972 ،2

واژة الت ز در

اررچه ررلنن و کز اا موثرترین افراد در تیننر سبنت فرهنگز ره همگا زها در مطالعات
م سو مزشو د اما راید رفت که ره سبز رود ارا ز این موضوع نا واقف رود تد؛

ر

اا این جهت که ارا ها در تعداد ر
مرروط ره ر

واژههای ال ز متفاوت هستند و همگا زهتای ر ت

های کا و ز 3هستند و ه ر

های حاشنهای( 4دیوی

و کررت.)1997 ،

مفاهنمز در این مقاله ره کار ررده شدها د که عبارتند اا:
ر

واژة ال ز :ررلنن و کز ( )1969چند ویژرز ررای ر ت

واژههتای الت ز عنتوا

کرد د .خست این که تکواژهای روده و ترکنبز باشد .ررای مثال آرز ر
است ولز آرز سنر و یا آرز فتز جاو ر

واژهای الت ز

واژههای غنرال ز رته شتمار متزرود .دوم ایتن

که رارط وع باید در آ وجود داشته راشد؛ ررای مثال خودی ،باتز و خردلتز توعز ارد
هستند و لذا ر
راشد؛ ررای مثال ر

واژة ال ز م سو

ر و د ر گز است که تنها ررای مو و چو مورد استفاده قترار ررفتته

و لذا ر گز ال ز م سو
ر

مزشو د .سوم این کته رایتد کتارررد وستنعز داشتته

مزشود .رهعنوا مثتالز اا ایتن دستت در فارستز متزتتوا رته

منشز اشاره کرد که فقط ررای چشم ره کار مزرود .چهارم این کته کتارررد ایتن واژه

راید در منا اغ ب مردم یک جامعه و ه اا لنفز خا  ،رترای مثتال طراحتا داخ تز و یتا
ر گراها ،رایا راشد؛ ررای مثال ر

واژههایز چو رر جز ،پوالدی ،سررز و مستز اغ تب
1
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در منا ف اکارا کارررد دارد .در هایت این که واژة مورد ةر باید واژهای قرضز راشتد و
یا این که اا جسمز ررفته شده راشد؛ ررای مثال ر
م سو شده و ر

واژة شکالتز و یا رژ واژههایز فر گز

واژة خاکز و یا موشز رهترتنب ر

مو

خاک و ر

هستند.

آامو فهرستستاای : 1آامتو ز استت کته در آ  ،رتا استتفاده اا دو عامت فراوا تز 2و

منا گنن جایگاه و ترکنب آ ها را هم (شتاخ
مشخ

ررجستتگز ،)3الت ز رتود یتک ر ت

واژه

مزشود.

آامو امند  :4آامو ز است ررای تعننن ارتباط ر
آامو رهترین مو ه :5آامو ز است ررای تعننن ر

سئوال مطرح در این پژوهش این است که ر

ر

واژهها را تشخن
واژة کا و ز.

واژههای ال ز در ارا فارسز کدامنتد

و چه تعداد د؟ هدف اا ا جام این پژوهش تعننن تعداد ر

واژههای ال ز در ارا فارسز

رر اساس معنارهای ارا ز و شناختز استت .در ایتن مقالته ستعز متزشتود قت
پژوهشهای ا جام ررفته در مورد ر

.

موجتود در

در این ارا ررطرف رردد .رتا توجته رته معنتارهتای

ررلنن و کز ( )1969مزتوا در همنن ارتدای مقاله رفتت کته  6ر ت

واژة الت ز در ارتا

فارسز وجود دارد اما ضرورت ا جام این پتژوهش اثبتات ایتن ق تنه رتا استتفاده اا آامتو
است .در این مقاله خستت تعریفتز اا مفتاهنم رننتادی ارادته متزشتود .آ رتاه پنشتننهای اا
مقاالت ارادهشده در ارا فارسز و ارتا هتای دیگتر آورده شتده ،در ادامته رو
مطالع موردی این پژوهش آمده است .سپ

ت قنتو و

ت ن دادههای آامو ها و رررستز یکپارچت

این دادهها اراده رردیده است و رخش ا تهایز تنجهرنری مقاله است.
 .2پیشینة پژوهش

 .1 .2پژوهشهایی در مورد زبان فارسی

در ارا فارسز پژوهشهای معدودی در امنن ر

مقال «رررسز ر

واژه ا جام شتده استت کته عبارتنتد اا:

واژههتا در ارتا فارستز» (منصتوری ،)1375 ،رخشتز اا کتتا فارستز
1

list task
frequency
3
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4
naming task
5
best exemplars
2
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(ماهوتنتتا  )1997 ،و پایتتا ام ت کارشناستتز ارشتتد عستتکری کرمتتا ز ( .)1995تنهتتا کت ت
ارا شناختز مقال منصوری ( )1375این است که چارچو ارا شناختز آ اا ررلنن و کتز
است و همچننن وع پژوهش آ رر اساس م اسب فراوا ز ر

واژهها در یک منطقته رتوده

است .یکز اا اشکاالت این مقاله این است کته فقتط رته عامت فراوا تز اتکتا کترده استت.
منصوری را تقسنم ر

واژهها ره ال ز و خا

غنرالتت ز 1نستتت) ،ر تت

(که معادل ل ن ز رترای ر ت

واژههتای

واژههتتای ارتتا فارستتز را  10واژه اا منتتا ر تت

واژههتتای

س س همراتب ررلنن و کز دا سته است .منصوری  orangeو  greyرا نتا رتهاشتتباه رتهترتنتب
ارغوا ز و طوسز ترجمه کرده است .البتته وی دسترستز داشتتن رته کاتتالوگ ر ت

هتا و

وجود پارهای مشکالت در امر ت قنو را دال رتر مقتدماتز رتود پژوهشتش دا ستته و آ را
واژههتای الت ز ارتا فارستز دا ستته استت .عستکری کرمتتا ز ( )1995در

ماینتدة ر ت

مطالعهای که رر روی ر
یااده ر

واژههای ال ز فارسز در منطق کرما و حومه ا جتام داده ،هتر
واژة الت ز ارتا فارستز دا ستته استت و

واژة س س همراتب ررلنن و کز را ر

همچننن در پژوهش خود ،ارغوا ز را را دو واژة ارغوا ز و ارشکز اراده کرده است.
پژوهش دیگر در این امننه مقال «رو ه های ر
وی ررای یافتن ر

در ارا فارسز» اا افشار ( )1377استت.

واژههای ال ز ،آ چه را در رنن رروهتز متخصت

قالزرافها ،رواج دارد ،پنش ررفته است .ک ر
است و م قو م ترم رهجای ر

واژهها ،ر

 ،یعنتز ر گراهتا و

واژهها در این مقاله رتنش اا  170متورد

های ال ز را  8مورد دا سته است.

ماهوتنا در کتا فارسز ( )1997در رخش واژرا  ،ر

واژههای ارتا فارستز را دو

دسته دا سته است :ال ز و مشتو اا ک ماتز دیگر .ره عقندة ماهوتنا هر ر
«–ای» یا «–ی» ختم شود ،مشتو است .ر
سبا ،رنفش ر ت

واژهای که رته

واژههای ستفند ،ستناه ،قرمتا (یتا سترر) ،ارد،

هتای الت ز و قهتوهای ،تار جز ،آرتز ،دودی ،خاکستتری و لتورتز را

واژههای مشتو دا سته و آ ها را منتسب ره چنای مزدا د؛ ردین معنا که آرز رهمعنز ره ر ت
آ است .دیدراه ماهوتنا در این امننه ر ث لرفز است و رراساس رویکرد ررلنن و کتز
نست.
non-basic

1
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عموااده و همکتارا ( )2012رتا استتفاده اا الگتوی ارتا شناستز شتناختز تفتاوتهتا و
شباهتهای موجود در منا استعاراتز را که را ر

واژههای ال ز در ایتن دو ارتا وجتود

دارد ،مورد رررسز قرار داد د .در این پژوهش ر

واژههای ال ز طبتو معنتارهتای ارتا ز

ررلنن و کز  5مورد ا تخا شده است (ارد ،سبا ،سفند ،قرما ،سناه) ،که رهاشتباه ر
آرز اا فهرست ر

واژههای ال ز حذف شده است (را این توجنه که این واژه منسو رته

واژة «آ » است) .در مقدم این مقاله آمده است که ر

واژهای در یک ارا ال ز است

که ررای هم سخنگویا آشنا راشد .این جم ه در حقنقتت تاق
رفت ر

استت و رتهجتای آ رایتد

واژهای ال ز است که ستریعتتر رته نهتن ستخنگویا رنایتد (لوستز و شتوددر،

 .)1979ره این مقاله متزتتوا اشتکال دیگتری نتا وارد کترد .متثال ر ت

واژة رتنفش تمتام

ویژرزهای مورد اشتاره در مقالته را دارد ،حتتز تمتام ستخنگویا رتا ایتن ر ت
هستند؛ پ

واژة

واژه آشتنا

چرا این واژه ال ز در ةر ررفته شده است؟

رتتهطتتور ک تتز متتزتتتوا رفتتت پتتژوهشهتتای ا جتتامررفتتته در ارتتا فارستتز هتتن کتتدام
آامو رنناد بودها د و تنها ره عوام واژرا ز ررلنن و کز رسنده کردها تد و ستعز در اثبتات
آ و یا رررسز ل ت آ داشتها د.
 .2 .2پژوهشهایی در مورد زبانهای دیگر
مطالعات در مورد ر

ر

2

ها اا اما یاکورسن )1941( 1و ررینبرگ ( 1969 ،1966و )1975

وروی ارا شناختز ره خود ررفت .پژوهشهای رستناری در ارتا هتای مخت تف ا جتام

شده است تا عالوه رر پندا کرد تعداد ر ت

واژههتای الت ز یتک ارتا  ،لت ت و ستقم

جها زهای ررلنن و کز را نا در آ ارتا رستنجند .چتارچو ایتن مقتاالت تقریبتا یکستا
است« :ر

واژههای الت ز ارتا عررتز» (الرشتند« ،)2008 ،3ر ت

چنچودا( »4دیوی « ،)1994 ،وورف و جها زهای واژرا ز ر ت
«ر ت

واژههتتای الت ز ارتتا روستتز» (دیتتوی « ،)1994 ،ر ت

واژههتای الت ز ارتا

» (ویتکوستکز،)1982 ،5
واژههتتای الت ز در ارتتا
1
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فنال دی» (اوسکوال )2007 ،1و «ر

واژههای ال ز در ارتا چتک» (اوستکوال )2008 ،اا

این دست پژوهشها هستند.
در ایتتن پتتژوهش متتا رتتا استتتفاده اا چتتارچو مقتتاالتز کتته رتته رررستتز ارتتا شتتناختز
واژهها اختصا

ر

دار د ،سعز مزکننم ر

 .3روش انجام پژوهش
رو

واژههای ال ز ارا فارسز را تعننن کننم.

2

ارادهشده توسط دیوی

مورد استفاده در این پژوهش رو

و کررتت (،1995 ،1994

 )1999است ره این ترتنب که پرسش امهای را سه آامو فهرستتستاای ،امنتد و رهتترین
مو ه ررای کودکا و یک آامو فهرستساای ررای راررساال ا جتام شتد .در ادامته هتر
یک اا این آامو ها مختصرا شرح داده مزشود.
 .1 .3آزمون فهرستسازی

ره آامود زها رفته شد که «هر تعداد ر

را که ر دید ام ربرید .امالی واژههتا التال مهتم

نست» .ره کودکا  4دقنقه و ره راررساال  2دقنقته فرلتت داده شتد تتا فهرستت ختود را
رنویسند .آامود زها تشویو مزشد د که ره وشتن ادامه دهنتد تتا اما شتا رته اتمتام ررستد.
فرض ما در این آامو این است که ر ت
منا گنن جایگاه کمتری سبت ره ر

واژههتای الت ز در ایتن ارتا فراوا تز رنشتتر و

واژههای غنرال ز دار د (یعنز اودتر رته نهتن یتک

فرد مزرسند).
 .2 .3آزمون نامیدن

 65اسالید ر گز ره  60فر پسر و دختری که ارتدا آامتو فهرستتستاای و کتورر گتز را
ا جام داده رود د ،شا داده شد و در جوا سئوال پرسشگر که «ایتن چته ر گنته؟» اا آ هتا
2

Uusküla

1

اا خا م فریبا اکبری ،کارشناس رشت ارا و ادرنات فرا سه دا شگاه روع زسننا همدا  ،رهدلن احمات ایتادی کته در

ا جام آامو ها کشند د و ما را یاری رستا د د ،سپاستگااریم .اا مهنتدس رهتنن متوالیز ،دا شتجوی کارشناستز ارشتد
کامپنوتر دا شگاه لنعتز شریف ،نا که در طول ت ن های خستنن این پژوهش ،را استفاده اا ارتا رر امته ویستز  Cو

ت ت م نط رمافااری جاوا ،در راالرفتن دقت کار ما را یاری رسا د د ،متشکریم.
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خواسته شد تا ام هر ر

را رگویند و در مقار هر اسالیدی که امز ررای آ مزدا ستند

رگویند « مزدا م» .ترتنب مایش اسالیدهای ر گز رترای همته یکستا رتود .استالیدهتا در
اتاقز را ور مناسب ،در یک دستگاه کامپنوتر جنبتز رتا تور لتف

متعتادل ،در یتک فایت

پاورپوینت ره آامود زها شا داده شد .هر مستطن ر گز در این اسالیدها حدود یکسوم
اا ف ای منا ز آ اسالید را که امنن خاکستریر

داشت ،اشیال متزکترد تتا رته توعز

کتتا و تتتوجهز را رتترای آامتتود ز تشتتکن دهتتد .فتترض متتا در ایتن آامتتو ایتتن رتتود کتته
ر

واژههای ال زِ رنشتری ررای اسالیدهای ر گتزِ متفتاوت متورد استتفاده قترار خواهتد

ررفت و اتفاق ةر رنشتری در مورد اسالیدهایز را ر

واژههای ال ز در رنن آامتود زهتا

وجود دارد .استالیدهای ر گتز در ایتن پتژوهش اا منتا ر ت

هتای ستایت html-color-

 namesرراساس کدهای  Hexمرروط ره  htmlا تختا شتده رود تد .اا منتا  140ر ت
کدهای مخت ف  65ر

ا تخا شد د؛ دلن حذف مارقز ر

رتا

ها شباهت رسنار ایادشتا

ره یکدیگر رود (. )HTML-Color-Names, 2012
 .3 .3آزمون بهترین نمونه

در این آامو که در ا تهای آامو ها اا دا تشآمتواا ( 30دختتر و  30پستر) ررفتته شتد،

جدول ر گز ما س  )1943( 1ره آ ها شا داده شد و اا آ ها خواستته شتد تتا رهتترین مو ت
ر گز مرروط ره یااده ر

ررلنن و کز را رته پرسشتگر شتا دهنتد .رترای دقنتوتتر شتد

دادهها ره آامود زها رفته شد که « ارر رختوای متداد ر گتز ستبات رو رهتم شتو رتدی،
کدومو ا تخا مزکنز؟» (این پرسش رهجای پرسش «کدوم قرماتره یتا کتدوم آرتزتتره؟»
ا تخا شد چراکه رر اساس مشاهدات ،کودک « قرماتر و یا آرزتر» را « قرما پرر
آرز پرر

و یتا

» تعبنر مزکرد) .فرض ما در این آامتو ایتن استت کته آامتود زهتا در متورد

رت

واژههتتای ال ت ز اتفتتاق ةتتر رنشتتتری دار تتد و رتتهعبتتارتز ،م ت متتورد اشتتاره ر ترای

ر

واژههای ال ز ،ره هم ادیکتر است.

Munsell

1

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 131 /

 .4 .3آزمون کوررنگی

اا آ افرادی آامو امنتد ررفتته شتد کته توا تایز ر ت

رننتز متعتادلز داشتتند .آامتو

کتتورر گز استتتفادهشتتده اا ستتایت  1TCVررفتتته شتتده رتتود .ایتتن آامتتو پ ت
فهرستساای اا کودکا ررفته مزشد و ارر کتودکز ر ت

اا آامتتو

رننتز متعتادلز داشتت ،همتا

ل ةه آامو امند را ا جام مزداد.
 .5 .3آزمودنیها

2

در مجموع دادههای  282فر در این پژوهش مورد ت نت قترار ررفتت .در شتهر مالیتر در
م دودة سنز  8-9سال  13دختر و  8پسر ،کته مشتکالت کتورر گتز داشتتند ،در آامتو
امند شرکت داده شد د .در همنن م دودة سنز در شتهر همتدا  63دختتر و  64پستر در
آامو فهرستساای شرکت کرد د .رعد اا این آامو اا تمام آامود زهتا آامتو امنتد
ررفته شد تا آ تعدادی که مجموع تعداد دا شآمواا شهر مالیر و همدا  30دختر و 30
پسر رشود .در م دودة سنز راررساال  18-30سال تنها آامو امند ررفته شتد .اا رتنش

اا  400فر در ک سه دا شگاه این آامو ررفته شد که را توجه ره این که متزرایستت ارتا
مادری آامود زها فارسز راشد ،اا منا آامود زها ،دادههای افرادی که ارتا متادریشتا
فارسز بود و یا رشت ت صن زشا ارا های فرا سه و ا گ نسز و عررز رتود ،حتذف شتد د.
 64فر اا این افراد مرد و  64فر ا رود د .هتن یتک اا آامتود زهتا اطتالع داشتتند کته
موضوع پژوهش چنست و حتز رشت ت صن ز پرسشگرها ره آ ها رفته شده رود.
 .4تحلیل دادهها

در این رخش ره اراد تایا حال اا آامو های مرروط ره ر

واژههای ال ز ارا فارسز

مزپرداایم .آامو های فهرستساای و امند  ،خست رهلورت جدارا ه و مستتق متورد

2

colorvisiontesting.com

اطالعات مرروط ره کودکا درستا ز اا درستا مع م شهرستا مالیر و درستا های شهند فراها ز و ارتنستننا شهرستتا

1

همدا جمعآوری شده است .آامو فهرستساای دا شگاهنا در دا شگاههای روع زستننا و مرکتا جهتاد دا شتگاهز
شهرستا همدا ا جام شد؛ البته  6فر اا آامود زها اا دا شگاه لنعتز شریف تهرا رود د.
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ت ن قرار ررفته ،سپ
ر

ت ن ز جامع اا دادههای ایتن دو آامتو ارادته متزرتردد .ررختز

هایز که اا سوی آامود زها رنا شد ،متنوع رود د که ررای ت ن آسا تر ،آامو هتا
هایز چو کرمز ،لجنز ،یشمز ،پستهای که در جدول نکر شتدها تد،

یکپارچه شد د .ر

رهترتنب کرم ،سبا لجنز ،سبا یشمز ،میا پستهای یا پوست پستهای نا نکر شتد د .رته ةتر
طوسز و خاکستری ا طباق واژرا ز کام ز در ارتا فارستز داشتته راشتند

مزرسد دو ر

اما در این پژوهش ره ایتن دلنت کته تعتدادی آامتود ز در فهرستتهتای ختود و حتتز در
امدهز خود ره ر

ها اا هر دو واژه ،ررای ارجاع رته دو ر ت

متفتاوت ،استتفاده کرد تد،

این واژهها دو واژة مستق اا هم در ةر ررفته شدها د؛ این موضوع در مورد دو ر ت
سرر و قرما نا لادق است .تمام ر

واژة

هایز که ره توعز اا ةتر واژرتا ز رتا هتم متفتاوت

رود د رهعنوا واژرا مستق در ةر ررفته شد د؛ ررای مثال آرز تنره ،آرز فتز یا قهتوهای
تنره و قهوهای سوخته که در حقنقت ممکن است طنف ر گز یکسا ز را متورد اشتاره قترار
داده راشند اما دو واژة مستق اا هم رود د.
 .1 .4فهرستسازی

در این آامو  ،در مجموع  4176ر

ر

واژه اا سوی  282فر رنا شد کته اا ایتن منتا 144

واژة متمایا مشاهده شد .منا گنن تعداد واژههای افراد  14/8ر

رترای هتر فترد رتوده

است (پسترهتا  13/19واژه و دختترهتا  16/21واژه را در فهرستت ختود قترار داد تد) .ارتر
رخواهنم ا دکز اا ر ث روا شناختز موضوع و تایا آ ر ث کرده راشنم ،اشتاره رته ایتن
کته جالبتوجه است که کودکا اغ ب ر
را را عناوینز مث «پرر
طنفهای ر

واژههای ال ز یا طنفهای الت ز ر ت

 ،روشن ،تنره و یا کمر

هتا

» آوردها د و افراد راررسال ررای ایتن

واژرا مرروط را ساختها د که این موضتوع شتا گر رشتد ارتا ز کتودک

است که رهطور ک ز کامال هماما را رشد شناختز او نستت؛ کتودک در حقنقتت هما نتد
یک فرد رالغ طنفهای ر گز را رهدرستز اا هم تمنا مزدهد اما هنوا واژههای مناسب آ ها
را فرا گرفته است.
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در جدول  1ر

واژههایز را که در فهرست آامود زهتا رتهعنتوا واژة خستت آمتده

رود د ،رهتفکنک درستا ز و دا شگاهز و سپ

رهطتور ک تز آوردیتم .خستتنن واژهای کته

رنشتر آامود زها در جایگاه خست فهرستشا ره آ اشاره کرد د آرز رود ( 71فتر) ،قرمتا
را  59فر و سبا را  44فر رهعنوا خستنن واژة فهرست خود مورد اشاره قرار داد تد .یکتز
اا عوام ت تعنتتننکننتتده در ال ت ز رتتود ر ت

واژه ،خستتت رنتتا شتتد آ واژه اا ستتوی

آامود زهاست.
جدول  :1ر

هر ر

واژههای نکرشدة خست در فهرستساای (رنشتر اا  25درلد= 70فر)

واژه رر اساس سه متینر فراوا ز ،منا گنن جایگاه و ررجستگز در جدول شتماره

 2آورده شده است .در رروه سنز کودکا درستا ز ،در مجموع  2118ر ت
 154فر رنا شد که اا این منا  76ر
این رروه سنز  13/75ر

واژه اا ستوی

واژة متمایا مشاهده شد .منتا گنن تعتداد واژههتای

ررای هر فرد روده است .دلن رنا واژههای اشارهشده اا ستوی

رنش اا  70فر این رود که هرچه فراوا ز واژهها کمتتر اا ایتن مقتدار راشتد ،احتمتال الت ز
رود آ کم مزشود .تعداد ر

های دارای فراوا ز رنش اا  70فر 17 ،مورد رتوده کته در

این جدول آمده است .هما طور که مشاهده متزشتود ،اا منتا آ هتا ر ت

واژههتای آرتز،
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قرما ،سبا ،ارد ،لورتز ،ار جز ،سفند ،ستناه ،رتا فراوا تز رتاالی  89درلتد (یعنتز در 89
درلد فهرستها آمدها د) ،رنشترین فراوا ز را در مجموع دارا هستند.

1

جدول ( :2تعداد ک = )282فهرستساای :واژههای رنا شده اا سوی حداق  25درلد ک آامود زها

1

ر

واژههای را فراوا ز کمتر اا  70کته در جتدول نکتر شتدها تد عبارتنتد اا :یاستز ،یشتمز  ،ارشتکز ،ارغتوا ز،

فنرواهای ،ر بهز ،رژ ،سرخارز ،فسفری ،وکمدادی ،شنری ،آلبالویز ،پستهای ،لنمتویز ،شتکالتز ،خردلتز ،آجتری،

الجوردی ،جگری ،ایتو ز ،پوستپناای ،رادمجا ز ،خاکز ،مسز ،پرتقالز ،آرز آسما ز ،آرز فتز ،سباآرز ،حنتایز،

لجنز ،لدفز ،قهوهای کمر

 ،قهوهای پرر

 ،آرز روشن ،چمنز ،پ نگز ،سبا ارتشز ،استن ز ،ا اری ،آرز تار جز،

ن وفری ،یخچالز ،قهوهای سوخته ،رررهای ،عست ز ،فنتدقز ،کالباستز ،ستررز ،دلفننتز ،روجتهای ،بتاتز ،ستکافهای،

قرماقهوهای ،منشز ،سرر ،قرما کمر

 ،عدسز ،شتتری ،تنترهای ،استتخوا ز ،قترهآرتز ،ارد قنتاری ،آرتز دررتاری،

قنری ،کبود ،خودی ،موشز ،آرز ا گاری ،شرارز ،رر ا ،ک هغاای ،اخرایز ،فن ز ،دارچننز ،کتاهویز ،ستن ور ،خامته-
ای ،موای ،عنارز ،الکز ،دودی ،یاقوتز ،لورتز پرر

ر

 ،کدوتنب ز ،سنری ،چورز ،ارریشمز ،رنفش کمر

رنالسز ،آرز سنر ،سبا روشن ،ار جز کمر

 ،لورتز کمر

 ،نغالز ،سناه کمر

 ،ار جز پرر

 ،خرمایز ،رنفش پرر ت

 ،سفند کثنف.

 ،کبارز ،ارد پرر

 ،لتورتز کتم-

 ،ارد کمر ت

،
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متینر دیگری که مورد ت ن قرار ررفته ،منا گنن جایگاه است .جایگاه رته ایتن مفهتوم
است که یک آامود ز یک واژه را در کدام قسمت و یا جایگاه فهرست خود وشته استت
و منا گنن جایگاه اینرو ه م اسبه مزشود که جایگاههای متناظر هر فرد رته دستت آمتده و
سپ

تقسنم رر تعداد ک افراد مزشود .منا گنن جایگاه در واقع ردین معنز است کته یتک

واژه رسنار سریعتر اا واژهای دیگر ره نهن آمده است که شا اا آسا تتر رتود یتک واژه
در آ ارا و نا ال ز رود آ واژه مزراشد .در حقنقتت متزتتوا رفتت کته ارتر تمتام
آامود زها ر

واژه ای یکسا را در ارتتدای فهرستت ختود متورد اشتاره قترار متزدا نتد،

منا گنن جایگاه متناظر آ واژه ررارر را  1مزرود .در ستو رتب مرروط ره ستتو ششتم ،رتبت
متناظر فراوا ز و منا گنن جایگاه آمده است .اما ز که دو واژه فراوا ز یکسا و یا منتا گنن
جایگاه ررارری داشتته راشتند ،رتبته متنتاظر آ هتا را ررارتر در ةتر متزرنتریم .ارتر رختواهنم
کا دیداهای ر

واژههای ال ز ارا فارسز را رر اساس رتب متناظر هر یک اا متینترهتای

فراوا ز یا جایگاه منا گنن معرفز کننم ،ره تنج دقنقز مزرستنم؛ همتا طتور کته مشتاهده
مزشود ارر رخواهنم آ واژههایز را که حداق نمز اا آامود زها ره آ ها اشاره کتردها تد
جاو این فهرست پنشنهادی خود قرار ردهنم ،ره دوااده ر

مزرستنم (همتا دوااده واژة

خست جدول راال) و ارر رخواهنم این فهرستت را رتر استاس متینتر منتا گنن جایگتاه ارادته
دهنم ،ر

کرمز اا این فهرست دواادهتایز حذف و ر

ن ز ره آ اضافه مزشتود؛ رته

این دلن راید اا متینر سومز ره ام ررجستگز استتفاده کترد کته ستوترو ( 2001و )2002
ررای اولنن رار ره آ اشاره کرد تا اا این طریو رتوا د این دو متینتر را رته هتم مررتوط ستااد
(ستو آخر جدول  .)2ارر یک کسر را تصور کننم (فرمول  ،)1در لورتِ کستر ،فراوا تز
( )Fمتنتتاظر واژه و در مختترجِ کستتر ،منتتا گنن جایگتتاه ( )mPآ واژه را در تعتتداد کتت
آامود زها ضر مزکننم؛ حال این کسر شاخ

شتناختز ررجستتگز ( )Sرا رته دستت

مزدهد (ترکنب فراوا ز و منا گنن جایگاه دقت تصمنمرنری در متورد الت ز رتود یتک
واژه را رنشتر مزکند) .رهعنوا مثال ،واژة آرز را فراوا ز  277فر و منتا گنن جایگتاه ،3/37
ررجستگز  0/29خواهد داشت.
فرمول 1

)S = F/(N mP
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ما در این پژوهش ده ر

خست جدول (آرز ،قرما ،سبا ،ارد ،ستناه ،ستفند ،رتنفش،

ار جز ،لورتز ،قهوهای) را رر اساس شاخ
ر

های ال ز ارا فارسز اراده کردیم چرا کته در حقنقتت رته ةتر متزرستد کته توعز

شکاف منا دو ر
ر

شناختز ررجستتگز رتهعنتوا کا دیتداهتای

قهوهای و طوسز اا ل اظ مقدار ایتن شتاخ

وجتود دارد و پت

اا

طوسز ،رار دیگر فال ه ررجستگز منا واژهها رسنار ره هم ادیک مزشود.

شکل  :2ررجستهترین ر

واژههای ارا فارسز رر اساس شاخ

شناختز ررجستگز

 .2 .4نامیدن

در این آامو  ،ره هر یک اا افراد (که مجموعا  60فر رود د) 65 ،اسالید را شتا دادیتم و

اا آ ها خواستنم ر
امدهز  65اسالید ر

این اسالیدها را ام ربر د .درمجموع ،آ ها  3859حالت مخت ف رترای
مورد ةر ره کار ررد د ( 65×60منهتای  41پاستخِ « متزدا تم») .اا

منا واژههایز که ره این اسالیدها اطالق شد 60 ،ر

واژة مخت ف ره دستت آمتد .ر ت

-

واژههایز که راالتر اا  10درلتد افتراد اا آ هتا رترای اشتاره رته هتر استالید ر گتز استتفاده
کرد د ،در جدول  3آمده است .رهطور کامال تصادفز چند اسالید را دوراره ره آامتود زهتا
شا دادیم .آامود زها آ ر

هایز را که ر

اطمننا دوراره تکرار مزکرد د؛ در مواردی که ر

واژههای ال ز رود تد ،رتدو وقفته و رتا
واژههای غنرالت ز رترای رتار دوم رته

آ ها شا داده مزشد ،را تردیتد و کمتز فکتر پاستخ متزداد تد .در ایتن آامتو  ،ده ر ت
پنشنهادی ما ررای ر

واژة ال ز رود ارا فارسز ،که در آامو فهرستساای ام رردیم

(رجوع شود ره مودار  ،)2مجموعا  80درلد پاسخهتا را شتام متزشتد د .رتهعبتارتز80 ،
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درلد اا ر

واژههایز که ررای امند  65اسالید مورد ةر اا سوی افراد رته کتار ررفتته

شد ،همنن ده ر

پنشتنهادی متا (آرتز ،قرمتا ،ستبا ،ارد ،ستناه ،ستفند ،رتنفش ،تار جز،

لتتورتز ،قهتتوهای) رود تتد .ایتتن ده واژه در  63استتالید اا  65استتالید واژههتتایز رود تتد کتته
رنشترین استفاده را داشتند .واژة کرمز در  2اسالید دیگر رنشترین استفاده را داشته است .در
جدول  3اطالعات مرروط ره اسالیدها و پاسخهتای آامتود زهتا رتهترتنتب شتا داده شتده
است .ر

هایز که مشاره رود د و یا ره ةر گار درا واژههای خالز ررای آ ها در ارتا

فارسز وجود دارد که راعث متمایا شد آ ها اا دیگر ر

ها شود ،کنتار رذاشتته شتد د.

در جدول  3ررای مثال اسالید ر گز ( 556B2Fاسالید اول) را  68/3آامتود زهتا ،ستبا ،و
 11/6افراد ،لجنز رنا کرد د .راید توجه داشت که در این جدول آ واژههایز آمده استت
که حداق  10درلد اا آامود زها آ واژه را مورد اشاره قرار داده راشند ،ره این دلن کته
اما ز که یک واژه اا سوی کمتر اا  10درلد افراد رنا شده راشتد ،رتهطتور حتتم آ واژه
مورد اتفاق ةر افراد رسنار کمز روده و مزتوا آ را ادیده ررفت .واژههای ستبا و لجنتز
در اسالید ر گز خست اا سوی  80درلد آامود زها رنا شد ،ردین معنتز کته واژههتای
دیگری نا ررای این اسالید مورد اشاره قرار ررفت که رهدلن درلد پاینن اا نکر آ هتا در
این جدول خودداری شده است.
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در جدول  4اطالعات مرروط ره ت نت آامتو امنتد را آوردهایتم .در ستتو چهتارم
جدول سبت فراوا ز ر

واژة مورد ةر ره تعداد اسالیدی که آ ر

استفاده قرار ررفته است یا در حقنقت منا گنن استفاده اا آ ر

واژه در آ ها متورد

واژه آمتده استت .ستتو

پنجم این جدول متینر دیگری ره ام ررتری 1را معرفز مزکند .یتک ر ت
ررتر است ،ارر درلد رنا آ ر
راشد؛ ررای مثال ر
ر

در یتک استالید

در آ اسالید ،رارگتر مساوی مقتدار متورد ةرمتا

واژة سفند در  12اسالید ررتری یتکدهتم دارد یعنتز در  12استالید،

واژة سفند اا سوی حداق یکدهم آامود زها ( 6فر) رنا شده است .هما طور کته

اا جدول ررمزآید 11 ،ر

واژه ررتری پنجاهدرلدی دار د؛ این  11ر ت

واژة مورد ةر ررلنن و کز هستند .رنشتنن مشتخ
است .اما ز مقدار این متینر  1مزشود که ر
دارای ررتری مشخ

2

واژه همتا 11

رتودرز (ستتو آختر)  1و کمننت آ 0
واژة مرروط تنها ررای اطالق ره اسالیدهتای

ره کار رود و این متینر لفر مزشود ،اما ز کته ر ت

واژة متورد ةر

ررای اسالیدهایز ره کار رود کته آ استالیدهتا ررتتری متورد ةر را داشتته راشتند .در ایتن
پژوهش ،مشخ

رودرز یک ر

واژه را اا تقسنم فراوا ز آ واژه در استالیدهتایز کته

ررتری  50درلد دارد ،رر ک فراوا تز آ واژه در کت استالیدهتا و آامتود زهتا م استبه
کردیم .تفاوت منا گنن استفادة واژه (ستو چهارم) و مشتخ
در این است که در حقنقت متینر مشخ

رودرز ثبات یا اتفاق ةر آامود زهتا را در متورد

یک اسالید ر گز شا مزدهد؛ یعنز درست است که ر
مورد استفاده قرار ررفته و ر
در مورد ر

رتودرز واژه (ستتو ششتم)

واژة آرز کمر

واژة سناه رهطور منا گنن  1رتار

حدودا  4رار ،اما اتفاق ةتر آامتود زهتا

واژة سناه رسنار رنشتر اا چنای رتود کته رته استالیدی واژة آرتز کتمر ت

را

سبت دهند.

dominancy
specificity

1
2
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جدول  :4ت ن آامو امند

ر

تعداد اسالید را ررتری متناظر

ردیف

فراوا ز

واژه

درلد

سبت

فراوا ز

ره تعداد

1

سفند

14/05

8/98

3

رنفش

5/76

3/81

قرما

6/85

4/38

11/99

7/66

4/38

2/89

5

1/66

1 /6

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

آرز

سناه

19/34
1/53

ار جز

3/98

لورتز

10/35

کرمز

3/12

سبا

ارد

قهوهای
آرز

کمر

آرز

پرر

لورتز

کمر

سبا

کمر

لورتز
پرر

سبا

پرر

طالیز

طوسز
قرما

پرر

لجنز

اسالید

1/10

1 /4

1 /3

1 /2

2 /3

3 /4

12

11

9

9

9

9

5

0/918

9

6

4

1

1

0/411

6

6

6

5

3

3

1

0/870

13

9

9

9

8

6

0

0/882

4

12/36
1

1

6/84

مشخ

رودرز

9/10

19

2/55

شاخ

5

13

19
1

3

19

16

12

6

1

1

1

1

2

2

2

13

11

6

2

2

2

2

4

2

2

1

1

0

0/983

0/660

0/609

3

2

1

0

0/773

2

1

1

1

0

0

0

0/576

0/034

4/58

11

2

0

0

0

0

0

-

0/021

2/89

7

1

0

0

0

0

0

-

0/020

3/71

6

0

0

0

0

0

0

-

0/017

2/42

5

0

0

0

0

0

0

-

0/008

1/88

3

0

0

0

0

0

0

-

0/008

2/06

2

0

0

0

0

0

0

-

0/004

1/63

2

0

0

0

0

0

0

-

0

-

0/002

1/83

1

0

0

0

0

0

0

-

0/003

1/75

1

0

0

0

0

0

0

-

0/49

2/79

1/18

5

1

0

3

1

1

0/917

0

0

0

0

0

0

0

0/575
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مقایستته تعتتداد استتالیدهتتای ر گتتز رتتا منتتاا ررتتتری متنتتاظر آ هتتا رتتهتفکنتتک جنستتنت
آامود زها شا مزدهد که ک تعداد استالیدهتای دارای ررتتری مشتخ
ررتری تقریبا رر هم منطبو هستند اما پ

 ،تتا  50درلتد

اا آ رفتتهرفتته فالت رتنن کت تعتداد دختترا و

پسرا ایاد مزشود .تعداد اسالیدهای یتک دختتر  8یتا  9ستاله فارستزارتا در ررتتری 75
درلد ،معادل تعداد اسالیدهای یتک فترد رتالغ عتر ارتا در همتنن منتاا ررتتری استت
(الرشند .)10 :2008 ،این تفاوت تعداد مایتا گر داشتتن واژههتای رنشتتر رترای ر ت

هتا در

دخترهاست ( مودار .)3

شکل  :3تعداد ر

واژههای ررتر در ک اسالیدها را توجه ره مناا ررتری متناظر ره تفکنک جنسنت

 .3 .4بهترین نمونه

جدول ر گز ما س ( )1943که ر

ها را رهترتنب طنف ر گز( 1ستو هتای  0تتا 40؛ کته

ررای ةم جدول و مایش آ در ا دااة تعنننشده اا دهگا فاکتور ررفته شده استت؛ متثال

 21را رهلورت  2در راال و  1در پاینن آوردهایم) ،و مناا اشتباع )A-J( 2را در ختود جتای
داده است ،رهلورت مادین در مودار  4آوردهایم و تایا حال اا اشتارة دا تشآمتواا
ره ر
ر

ها را در آ شا دادهایم .ت ن این جدول را در قسمت تنجهرنری رنا کردهایم.
واژهها رهترتنبِ تعداد خا های که مورد اشاره قرار ررفتند ،اا کمتتر رته رنشتتر فهرستت

شده و در قسمت تنجهرنری مورد ارایارز قرار ررفتها د .ررای ر

واژههتا ،عالمتتهتای

اختصاری در ةر ررفتنم تا تصویر در ا دااة تعنننشده ،قار متایش راشتد .رتهعنتوا مثتال،
ر

سفند را را عالمت ( )+شا دادیم.
hue
value

1
2
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شکل  :4مکا های مورد اشاره در آامو رهترین مو ه

 .5نتیجهگیری

در ت ن های آماری دو وع ت ن وجود دارد .ت ن خست مدل ما ع 1امنتده متزشتود.
در این ت ن  ،ره واژهها رر اساس داشتن و یا داشتتن ارا

یتک عامت  ،ارا

مثبتت و یتا

منفز داده مزشود و در ا تها مجموع ارا ها م اسبه شده و تنجهرنری ا جام متزشتود .در

ت ن دوم ،مدل مقناسز ،2که خود ره دو وع مقناسز ترتنبز 3و فال های 4تقسنم متزشتود،
رتبهرندی اهمنت دارد .تفاوت مدل مقناسز ترتنبتز و فالت های در ایتن استت کته در متدل
مقناسز فال های اختالف هر واژه را واژهای رتا رتبت دیگتر نتا رته دستت متزآیتد .در ایتن
پژوهش اا هر دو رو

استفاده شده است تا مناا دقت تایا رهدستآمده رنشتر شود.

در قسمت ت ن آامو فهرستساای سه عام را مهتم دا ستتنم .عامت تنتاظر رتبته در
لورتز ررای یک ر

واژه ارا

مثبت ق متداد شتده استت کته رتبت فراوا تز و منتا گنن

جایگاه آ واژه را هم یکز روده راشد .هما طور که اا جدول  5ررمتزآیتد ،تنهتا واژههتای
آرز ،قرما و سبا تناظر رتبه داشتها د و لذا ارا

مثبت تنها ره این سته واژه داده شتد .تنتاظر

رتبه ثبات دو عام را شا مزدهد و در تنجه ،اتفاق ةر در مورد ال ز رتود یتک واژه را.
عام رعدی در این قستمت ررجستتگز رتنش اا  0/1استت .ایتن مقتدار ررجستتگز رتهدلنت
همسن

رود مقادیر ررجستگز تا این مقدار روده است .در تمامز ت ن های این رختش اا

معنار همسنگز ،که توسط مودارهای فراوا ز رمافاارMicrosoft Office Excel v.2007

م اسبه شدها د ،استفاده شده است .منا گنن جایگاه نا ره همنن دلنت کمتتر اا  7/5در ةتر
1

hurdle model
scale model
3
ordinal
4
interval
2
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ررفته شده است .در قسمت امند  ،عام ز ره ام سبت فراوا ز ره منا گنن را مزرنننتد کته اا
تقسنم فراوا تز رتر منتا گنن واژههتا رته دستت آمتده استت .ررتتری  3/4و مقتدار  0/7رترای
رودرز نا اا معنارهای دیگر این جدول هستند .مجموع امتنااهتای اراشتز واژههتا

مشخ

در ستو آخر آمده است.
جدول  :5رررسز رر اساس مدل ما ع یافتههای مرروط ره آامو فهرستساای و امند
امند

فهرستساای
منا گنن

سبت

ررتری ،3/4

مشخ

تناظر

ررجستگز

رتبه

رنش اا 0/1

سفند

-

+

+

آرز

+

+

+

+

رنفش

-

+

+

+

+

سناه

-

+

+

+

+

+

قرما

+

+

+

+

+

+

6

ار جز

-

+

-

+

+

-

3

سبا

+

+

+

+

+

+

6

لورتز

-

+

+

+

+

-

4

ارد

-

+

+

+

+

+

5

کرمز

-

-

-

-

-

-

0

قهوهای

-

-

-

-

-

-

0

ر

واژه

ر

جایگاه
کمتر اا 7/5

فراوا ز ره

مجموع

رارگتر

رودرز رنش

مساوی 1

اا 0/7

+

+

+

5

+

+

6

-

4
5

منا گنن
رنش اا 1/5

واژههای ال ز فارسز را ره ارا های  6و  5سبت دادهایتم و ع تت را همبستتگز

این امتنااها مزدا نم و ترتنب واژهها رر اساس الت ز رتود رتدین قترار خواهتد رتود :آرتز،
قرما ،سبا (این سه واژه مقدار یکسا دار د و ررای رته دستت آورد ترتنتب آ هتا اا معنتار
موجود در جدول  1استفاده کردیم) ،سفند ،سناه و ارد .ررای اثبات این ادعا ره وعز دیگتر
این عوام را مورد ت ن قرار مزدهنم (ت ن مقناسز)؛ ردین لورت که هتر عامت را رته
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ترتنبِ شمارة رتبه مورد رررسز قرار مزدهتنم .در جتدول  5شتش عامت داریتم کته عامت
خست تنها مزتوا د ارا

مثبت و منفز داشته راشد 5 .عامت ختواهنم داشتت کته رررستز

رتبهای آ ها در جدول  6آمده است .البته عام ششم در این ت ن مرروط ره ت ن آامتو
رهترین مو ه است؛ رهعنوا مثال ر

واژة آرز اا عام خست که ررجستتگز رتنش اا 0/1

است ،امتناا  1مزرنرد چرا که رنشترین ررجستگز را دارد .اا عام  ،2امتنتاا  ،1اا عامت ،3
امتناا  ،1اا عام  ،4امتناا  ،2اا عام  5امتناا  2را مزرنرد و اا عامت آختر کته مررتوط رته
آامو رهترین مو ه است ،امتناا  8را مزرنرد و درمجموع امتنتاا آ  15متزشتود .هترچته
امتناا واژهای کمتر راشد ،ال ز رود آ واژه قطعزتر است .در عام  ،4واژههای لتورتز
و ار جز هر دو امتناا ررارر مزرنر د و نا واژههتای رتنفش ،ستناه و ارد امتنتاای ررارتر هتم
ررفتها د .ترتنب ر
مورد شش ر

واژهها رر اساس هر دوی این ت ن ها یکسا روده است؛ البته تنها در

واژة خست و در مورد سه واژة رعدی متزتتوا ةتر قطعتز داد چترا کته
واژههتای

ترتنب این سه واژه در این دو وع ت ن متفاوت استت ،لتذا آ هتا را جتاو ر ت
ال ز فارسز دا ستهایم.
جدول  :6رررسز رتبهای یافتههای جدول  5رههمراه یافتههای آامو رهترین مو ه
آرز

قرما

سبا

سفند

سناه

ارد

ار جز

رنفش

مجموع امتناا مرروط ره رتب  6فاکتور

لورتز

ر

واژه

17

21

25

26

27

31

39

39

48

یافتههای ررخاسته اا آامو فهرستساای ،امند و رهترین مو ه شا مزدهد که ارا
فارسز شش ر

واژه ال ز دارد که ره ترتنتب اولویتت در جتدول  7آمتده استت .و ایتن

شا مزدهد که تمام  11ر

واژه ررلنن و کز در ارا فارسز ر

جدول  :7ر
ر

واژة ال ز فارسز

واژه ال ز شدها د.

واژههای ال ز ارا فارسز ،رهترتنب ال زرود
آرز

قرما

سبا

سفند

سناه

ارد
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