
1نمونه ۀ نظریۀ پیشبرپایمقولۀ گل در زبان فارسی  بازنمایی شناختیِ

2محمدحسن ترابی

شناسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشجوي دکتراي زبان

3دوستشهال رقیب

دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده

به بررسی  و همکاران لیو و میتینگ )1975(پژوهش روش  ةشیو برپایۀپژوهش حاضر 

،)سال 10-13(آموزان دختر و پسر ابتدایی  هاي مقولۀ عینی گل براي دانش نمونه پیش

هاي  و دانشجویان دختر و پسر رشته)سال 16-18(و دبیرستان )سال 13-15(راهنمایی 

و تأثیر متغیرهاي سن، جنسیت و پرداخته زبان  ی و علوم پزشکی فارسیشناس روانکشاورزي، 

گردآوريبراي  .استدادهمورد مطالعه قرارها  نمونه این پیشگیريِ شکلبر را شینۀ تحصیلی پی

در.گرفتها قرار ۀ مجزا در اختیار آزمودنینام پرسشدو ،دو مرحلهدر هاي پژوهش،  داده

هاي مورد نظر را که در ذهن  اي از اعضاي مقوله شد تا هر نمونهنامۀ اول از آنان خواسته  پرسش

نامۀ اول تهیه شد، نیز از آنان  پرسشهاي  ۀ دادهبرپایۀ دوم، که نام پرسشدر .ارند، بنویسندد

داد نتایج این پژوهش نشان .یاز بدهندامت 5تا  1هاي مختلف از  شد تا به اعضاي مقولهخواسته 

 هایی قوي براي مقولۀ گل در زبان فارسی نمونه ترتیب پیش هاي رز، محمدي و یاس به گلکه 

 برپایۀ.دادند میروه آزمودنی پژوهش حاضر را تشکیل هاي دوازده گ نمونه همۀ پیشو بودند 

دلیل همکاري این سازمان براي  نگارندگان این پژوهش از سازمان آموزش و پرورش شهرستان شهرضا به-1

ها قدردانی و تحلیل داده گردآوريهاي ایشان در  دلیل کمک ها و همچنین امیرحسین میرزابه به داده گردآوري

.نمایند می
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نمونۀ  گیري پیش تأثیر زیادي بر شکل عوامل محیطی رسد میر نظ بههاي این پژوهش،  یافته

.دارنددر زبان فارسی مقولۀ گل 

.سیتت، جنتحصیال میزان سن،نمونه، گل،  پیشبندي،  مقوله:ها کلیدواژه

مقدمه-1

 ختلف بسازیم،م 2مقولۀ زارانهتوانیم  یم.داریم 1بندي ها توانایی باالیی در مقوله ما انسان

 پذیر است، بندي انعطاف وه، مقولهعال به.توانند بسیار ظریف و یا بسیار کلی باشند مقوالتی که می

دهیم و ها وفق  هاي جدید را با آن تجربه دهیم تاها را تغییر توانیم مقوله که می معنابه این 

از طرف دیگر، ما فقط چیزهایی را که در .کنیمهاي جدید ایجاد حتی اگر نیاز باشد، مقوله

ما حتی چیزهایی را که در ذهن هستند نیز  .کنیم بندي نمی خارج هستند مقوله جهان

.کنیم میصحبت  ها، ترس یا امید ایده افکار و هایی که دربارة کنیم، مانند زمان بندي می طبقه

توانایی ما براي فعالیت در جهان .دهد میما را تحت تأثیر قرار 3شناخت غیرزبانی ،بندي مقوله

ها  چیزها، فرایندها، روابط اجتماعی و دیگر انسان دقیقِ بنديِ فیزیکی و اجتماعی به مقوله

توان به  می.گون حائز اهمیت زیادي استبندي در زبان نیز از جهات گونا مقوله.وابسته است

توان هر  است که میه این معنبدرخت دانستن واژة .کرد ها نگاه مقوله منزلۀ اسامیِ ها به واژه

بندي  از سوي دیگر، خود زبان نیز مقوله.نامید درختگنجد،  می درختچیزي را که در مقولۀ 

هایی از یک عبارت زبانی واحد  هعنوان نمون مختلف به 4هاي آکوستیکی سیگنال.شود می

هایی از یک مقولۀ واژگانی یا  عنوان نمونه هاي زبانی متفاوت به شوند و یا عبارت بندي می مقوله

.)10-5،2003:11تیلور(گیرند  می هایی جاي مقولهدر و بند گذرا، نحوي، مانند اسم، فعل

دانشجوي  209ا مطالعه روي شناختی آمریکایی، ب شناس روان، 6شور، النور 1975در سال 

عنوان  هستند و بعضی از اعضا به 7ها مدرج داد که مقولهنشان زبان  ی انگلیسیشناس روان

در حاشیۀ آن  که دیگر اعضا شوند، درحالی می و عضو مرکزي هر مقوله شناخته 8نمونه پیش

1. categorization
2. category
3. non-linguistic cognition
4. acoustic
5. J. R. Taylor
6. E. Rosch
7. graded
8. prototype
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عنوان  رخ بهس براي مثال، در مقولۀ پرنده در زبان انگلیسی، سینه .گیرند میمقوله قرار

که مثالً پنگوئن و خفاش در حاشیۀ این مقوله قرار شود، درحالی می نمونه شناخته پیش

ها را با تصویر  داند که بتوان اعضاي آن عینی می اهایی ر ش در پژوهش خود مقولهور.گیرند می

.دادنشان 

)قلبی ي خوشبه معنا(5رنبه بررسی معناي واژة چینی )2009(4لیو و 3، کونگ2، لی1لیو

تشکیل چینی دختر و پسر دانشجوي  172کنندگان در این پژوهش را  شرکت.پرداختند

هایی بیاورند که  توانند مثال خواستند تا جایی که می ها از آزمودنیژوهشگران پ.دادند می

سؤال پاسخ دهند و  این که صادقانه به شد همچنین از آنان خواسته.باشد رننگر واژة انمای

ها،  تحلیل داده در مرحلۀ اولِ.بودهاي آنان محرمانه خواهد که پاسخ شد داده ناناطمی

Microsoftافزار  ها را وارد نرم پژوهشگران پاسخ Office Excel  ۀنام پرسشتا کردند 2003

پس از .قرار گرفتدانشجو  300شده در اختیار تهیه فهرست.کنند مادهآ راپژوهش  مرحلۀ دومِ

6کنندگان به درجۀ مرکزیت شرکت.شد معتبر شناخته نامه پرسش278ها،  نامه سشپرگردآوري

افزار  به نرمرا ها  این بار نیز داده.دادندامتیاز 7لیکرت ايِ نمره 5مقیاس  براساسنمونه  هر پیش

Microsoft Office Excel و بعد براي تشخیص این که آیا تفاوت کردند منتقل  2003

SPSSافزار  به نرمرا ها  غیرها وجوددارد یا نه، دادهمعناداري بین مت لیو و .دنکرد منتقل 11.5

.ندکرد شخصمبراي دانشجویان چینی را رنشش جنبۀ اصلی واژة  ،با این روش ،همکارانش

احترام به )3(یب نفس، ذهخرد و ت)2(نیکوکاري و ایمان، )1(ها به ترتیب شامل  این جنبه

عشق و دلسوزي )5(دوستی،  نوع)4(برخوردي با دیگران،  برادري و خوشوالدین، انجام وظایف 

هاي لیو و همکارانش، تفاوت  اساس یافتهبر .نددش پیشوایان سیاسی و افراد نیکوکار می)6(و

ا نبودن فقط بودن یفرزندمتغیر تک.نداشتدار از نظر جنسیت بین این شش جنبه وجودامعن

در بین دانشجویان علوم طبیعی .س و عشق و دلسوزي مؤثر بودیب نفذههاي خرد و ت در جنبه

شدن در شهرهاي  بزرگ.داشتدوستی وجود ي براي جنبۀ نوعمعنادارو علوم انسانی، تمایز 

1. M. Liu
2. Zh. Li
3. F. Kong
4. J. Liu
5. ren
6. centrality
7. Likert-typed 5 point scale
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نشان یب نفس را هذدوستی و همچنین خرد و ت نبۀ نوعي در جمعنادارمختلف نیز تفاوت 

.داد می

و افراد مختلف با توجه به  است هشد رائهنمونه ا کنون تعاریف متنوعی براي پیشتا

)1982:293(1زاده.اند داده ارائه آنهاي نظري متنوع خود، تعاریف گوناگونی از  چارچوب

گروهی از اشیاء  ياجزا 2اي نامشخص براي تولید و بازشناسی واره طرح ،نمونه پیش«:اعتقاددارد

بازنمایی ذهنی «:کند میزیر تعریف نمونه را به شکل نیز پیش)2007:175(3اوانز.»است

هاي یک مقوله را  هایی را که به بهترین شکل نمونه ها و ویژگی نسبتاً انتزاعی که خصیصه

اي از  واره ی طرحیبازنما ،نمونه از نظر او نیز پیش بنابراین،.»آورد می همکنند گرد می بازنمایی

؛1975:193(روش  از نظر.له استهاي اعضاي یک مقو ترین ویژگی ترین و یا مرکزي مهم

لیو و .نمونۀ یک مقوله است 4ترین بهترین نمونه یا واضح ،نمونه پیش ،)2009:44؛1978:36

ترین  مفاهیم مرکزي یا مرکزي«ها را  نمونه پیش روش، نیز به پیروي از)2009:42(همکاران 

ي یک مقولۀ خاص و هاي مشترك اعضا که بیشترین خصیصه 5اعضاي یک خانوادة مفهومی

.دانند می »ها را دارند هاي مشترك با دیگر مقوله کمترین خصیصه

هاي مختلف  نمونۀ مقولۀ عینی گل براي گروه نگارندگان در این پژوهش به بررسی پیش

 ۀ کاربرپایجا که مدل اصلی پژوهش حاضر  از آن.زبان پرداختند جنسیتی و تحصیلی فارسی

نمونه  ، در این پژوهش نیز پیشاست هقرار گرفت)2009(ارانو همک و لیو)1975(روش

اي از  شود و نه مجموعه می گرفتهترین مفهوم یا بهترین نمونۀ یک مقوله درنظر عنوان مرکزي به

.اصلی یک مقوله هستند ماهیتهاي انتزاعی که بیانگر  ویژگی

پیشینۀ پژوهش-2

1. L. A. Zadeh
2. recognizing
3. V. Evans
4. clearest
5. concept family
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شوند که  می نمونه شناخته عنوان پیش بهدریافتند که اعضایی )1975(1روش و مرویس

حال، اعضایی که  باشند و در عینرا با سایر اعضاي آن مقوله داشتهبیشترین مشابهت خانوادگی 

.ها دارند نمونۀ یک مقوله هستند، کمترین مشابهت خانوادگی را با اعضاي دیگر مقوله پیش

نمونه نسبت به اطالعات  یشدریافت که اطالعات جدید در مورد اعضاي پ)1975(2ریپس

و3تورسکی.یابندشتري دارند تا به کل مقوله تعمیمجدید دربارة سایر اعضاي مقوله شانس بی

یک مقوله را  ۀنمون نمونه و غیرپیش ن اعضاي پیشدوگانگی در امتیازدهی بی)1978(4گاتی

7شیباتانی.تندپرداخ دروغنمونۀ واژة  به بررسی پیش)1981(6و کی 5کلمن.دادندنشان 

رابخششواژه)2007:12(8ترزینو.نمونۀ ساخت مجهول پرداخت به بررسی پیش)1985(

9روئی .برد می نمونه بهره داند و براي مطالعۀ آن از پیش هاي الزم و کافی می فاقد ویژگی

صل حا 10در چینی، به توضیح مقولۀ شعاعی اژدهامفهوم  ۀنمون استفاده از پیشبا )2009:31(

نمونه را  شکلی از نظریۀ پیش)2010(12و اللومرا 11ماتزونه.پردازد می آناز گسترش معنایی 

عنوان  اي بین اعتقاد به وجود مفاهیم به دهد ناسازگاري مینشان کنند که  می معرفی

)2011:151(14فاکس.نداردو وجود و استفاده از اطالعات بافتی وجود 13ساختارهاي ثابت

.کند نمونه براي تحلیل مفهوم جنس و جنسیت استفاده از نظریۀ پیشکرد سعی

نمونه را براي تعریف مقوله بیماري مناسب  استفاده از مفهوم پیش)2008(15زاده صادق

معناي  درنمونۀ حرف اضافۀ  دارند که پیشاعتقاد)2010(17راد و یوسفی 16گلفام.داند می

نقش ظرف را  19بعدي است و براي نقطۀ متحرکش سه 18مکانی آن است که در آن نقطۀ ثابت

به مطالعۀ تأثیر پایگاه اجتماعی، تفاوت )1389(افراشی، روشن و رنجبري .کند می بازي

چهارم ابتدایی شمال و  آموزان کالس دانشۀنمون پیش گیريِ شکلجغرافیایی و جنسیت بر 

تأثیر پایگاه اجتماعی، میزان به بررسی )1390(روشن و لبش .جنوب شهر تهران پرداختند

1. C. B. Mervis 11. M. Mazzone
2. L. J. Rips 12. E. Lalumera
3. A. Tverski 13. constant structure
4. I. Gati 14. M. J. Fox
5. L. Coleman 15. K. Sadegh-Zadeh
6. P. Kay 16. A. Golfam
7. M. Shibatani 17. F. Yousefi Rad
8. K. A. Terzino 18. landmark
9. L. Rui 19. trajector
10. radial category
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نمونۀ مختلف، از جمله پرنده و غذا در بین  تماشاي تلویزیون و محیط اجتماعی بر سیزده پیش

بررسی به )1391(سلطانی .آموزان سال چهارم ابتدایی شهر اراك و فراهان پرداختند دانش

 ت بیانیِصف 25بررسی  به)1392(پور  ناظري.پردازد فارسی می ةنمونۀ معناي افعال ساد پیش

.ه استکرد مفهوم مرکزي آنان را مشخص و هفارسی از دیدگاه مقوالت شعاعی پرداخت ةساد

وش پژوهشر -3

ها را با استفاده  شوند که بتوان اعضاي آن می هایی عینی شمرده ، مقوله)1975(روش  در مقالۀ

هاي مختلف را  نی است، زیرا گلتوان گفت که مقولۀ گل عی از این رو، می.دادنشان از تصویر 

پژوهش حاضر، سن، جنسیت و پیشینۀ تحصیلی  متغیرهاي مستقلِ.دادنشان توان با تصویر  می

نمونۀ مقولۀ گل براي  پیشنوع متغیرهاي وابستۀ این پژوهش را نیز .ندشد گرفتهافراد درنظر

هاي این پژوهش  داده آوري جمع.دادند  میتشکیل ختلف ی و تحصیلی میتهاي سنی، جنس گروه

ها نیز از  براي تحلیل داده .شد انجام نامه پرسشبا استفاده از دو مرحله توزیع به روش میدانی و 

.شد هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده

ها دادهگردآوري-3-1

با هاي این پژوهش به روش میدانی و  آوري داده معجگونه که در بخش قبل اشاره شد،  همان

از افراد 1ۀ شمارة نام پرسشدر در مرحلۀ اول، .انجام شد نامه پرسشاستفاده از دو مرحله توزیع 

تا تاریخ تولد، جنسیت، شهر محل تولد، شهر یا روستاي محل اصلی زندگی خود را  شد خواسته

سالگی، محل کنونی زندگی، مدرسه یا دانشگاه محل تحصیل، شهر محل تحصیل  16قبل از 

کنند،  می ، رشتۀ تحصیلی، زبان مادري و احیاناً زبان دیگري را که در خانه به آن صحبتکنونی

 ی و کشاورزي تقسیمشناس روانرشتۀ تحصیلی دانشجویان به سه دستۀ علوم پزشکی، .بنویسند

به .دآورند، بنویسن میخاطر  گلی را که بهنام هر تا  شد کنندگان خواسته تسپس، از شرک .شد

بین  1ۀ شمارة نام پرسش.که هر پاسخی بدهند، درست است شد دگان یادآوريکنن شرکت

از مقاطع تحصیلی ابتدایی،  هریکآموزان یک کالس دخترانه و یک کالس پسرانه از  دانش

ند نکمدارسی را انتخاب ندکرد سعی گاننگارند.شد توزیع راهنمایی و دبیرستان شهر شهرضا

بین نامه پرسشاین ،همچنین .دنباشندزبانه را داشتهآموزان چ دانشکه کمترین تعداد 
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پس از .شد هاي تهران و اهواز توزیع اهدانشجویان دختر و پسر سه رشتۀ یادشده در دانشگ

ند، کردمی هاي افرادي که به زبانی غیر از فارسی صحبت نامه پرسش، ها  نامه پرسشآوري  جمع

شناختی مورد نیاز را  ادي که اطالعات جمعیتسال، و همچنین افر 30و باالي  6افراد زیر 

Microsoftافزار ها با هم ترکیب و وارد نرم سپس، پاسخ.ندشد ند، حذفبود نکرده کامل

Office Excel .شد2007

نامۀ جداگانه براساس  هاي سنی و تحصیلی یک پرسش در مرحلۀ دوم، براي هریک از گروه

 نامه پرسشهایی که در بیشتر از یک  گروه سنی، پاسخدر هر .تهیه شد 1نامۀ  هاي پرسش داده

نیز ابتدا از  نامه پرسشدر این .انتخاب شدند 2نامۀ شمارة  آمده بود، براي پرسش

، را 1نامۀ شمارة  شناختی، همانند پرسش کنندگان خواسته شد تا اطالعات جمعیت شرکت

نامۀ خود  در پرسش)1975(، دستورالعملی نظیر آنچه روش نامه پرسشدر این .کنند کامل

.پاسخ دهند نامه پرسشکنندگان بدانند دقیقاً چگونه باید به  قرارداده بود، استفاده شد تا شرکت

آموزان هر سه مقطع تحصیلی این دستورالعمل به صورت شفاهی نیز توضیح داده  براي دانش

آوري  پس از جمع.ها درست هستند نیز تأکیدشده بود که همۀ پاسخ نامه پرسشدر این .شد

.قبول کنار گذاشته شدند هاي غیرقابل نامه پرسش، همانند مرحلۀ اول، ابتدا 2نامۀ شمارة  پرسش

از هر گروه سنی یا تحصیلی  نامه پرسشمانده، تعداد سی  هاي باقی نامه پرسشسپس، از بین 

هاي هر گروه با  هنام پرسشصورت اتفاقی انتخاب شد تا براي تحلیل و مقایسۀ نتایج، تعداد  به

Excelافزار  ها وارد نرم در مرحلۀ بعد، داده.ها مساوي باشد سایر گروه افزار  و سپس نرم2007

SAS 9.1.3 (Service Pack 4 XP_PRO platform)  شد تا با تست آنالیز واریانس

هایی  براساس این تست، تنها تفاوت.شودتحلیل%5دانکن و در سطح معناداري  ۀطرف یک

)<05/0Pr(05/0ها، کمتر از  داد آن هاي درون عنادار هستند که نتایج حاصل از مقایسۀ دادهم

DELLتاپ  هاي یادشده با یک لپ تحلیل.باشد VOSTRO در تحلیل .انجام شد)(1510

هاي  نمونه هاي هر گروه بررسی شدند و سپس پیش ، ابتدا پاسخ2نامۀ شمارة  هاي پرسش داده

.جنسیتی و تحصیلی مختلف با هم مقایسه شدندهاي سنی،  گروه

ها آزمودنی -3-2
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68.آموز و دانشجو شرکت داشتند دانش 456در مجموع  ها، در مرحله اول گردآوري داده

ها، دختران به از بین آن.حضور داشتندسالۀ دو مدرسۀ ابتدایی شهر شهرضا 9-10آموز دانش

از میان این .ندداده بود کالس چهارم پاسخ هنام پرسش40پسران بهو  نامه پرسش28

ها حذف و در  آزمودنی بودنِ دوزبانهدلیلِ بهپسران ازنامه پرسش8ها، فقط تعداد  نامه پرسش

، پایۀ دوم مقطع راهنماییاز همچنین در این مرحله، .شد بررسی نامه پرسش60تعداد  ،مجموع

دختر  51پسر و  28که شامل داشتنداین پژوهش شرکت درهسال11-13آموز دانش 79

 ها آزمودنی بودنِدلیلِ دوزبانه از گروه دختران به نامه پرسش4از این بین نیز فقط .شدند می

سالۀ دوم 15-17دختر و پسر آموز شدان 100.شد بررسی نامه پرسش75و تعداد  حذف

13واب دادند که از این میان، ها ج نفر به سؤال 50از هر گروه  نیز حضور داشتند که دبیرستانی

دلیلِ به، نامه پرسش22از دختران، یعنی مجموعاً  نامه پرسش9از پسران و  نامه پرسش

.شد بررسی نامه پرسش78و تعداد  ها حذف آزمودنی بودنِ دوزبانه

پاسخ  ها نامه به پرسش دختر 18پسر و  51دانشجو،  69کشاورزي در مرحلۀ اول، رشته از 

دلیلِ بهنامه پرسش)36مجموعاً (6و از میان دختران  30ند که از میان پسران دبو داده

قرار مورد بررسی  نامه پرسش36فقط  ،و در مجموع شد کنار گذاشتهها  آزمودنی بودنِ دوزبانه

 1نامه شماره  به پرسش دختر33پسر و  15نفر،48شناسی در گروه دانشجویان روان.گرفت

از دختران، یعنی در مجموع  نامه پرسش8از پسران و  نامه پرسش5،این بیناز .دادندجواب

از بین  .شدبررسی نامه پرسش35ها حذف و  دوزبانگی آزمودنی دلیلِ به، نامه پرسش13

18ند که داد ها پاسخ نامه پرسشدختر به  37پسر و  55دانشجویان علوم پزشکی نیز 

بنابراین، .شد ها حذف دوزبانگی آزمودنی دلیلِ بهاز دختران  نامه پرسش7از پسران و  نامه پرسش

سن همۀ .شد بررسی نامه پرسش67وحذف نامه پرسش25، تعداد نامه پرسش92از مجموع 

.سال بود 28تا  19دانشجویان بین 

دانشجو، در  318آموز و  دانش 293هاي پژوهش حاضر،  دوم گردآوري دادهدر مرحله 

مدارس در این مرحله نیز .آموز و دانشجوي دختر و پسر شرکت داشتنددانش 611مجموع 

ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان از شهر شهرضا و از هرکدام یک پایۀ دخترانه و یک پایۀ پسرانه 

ین کمترند که نکمدارسی را انتخاب نداین بار نیز تالش کرد گاننگارند.انتخاب شدند

اجازة ورود به مدارس دخترانه و  گانبا این حال، چون نگارند.دناشبآموز دوزبانه را داشته دانش
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هاي دختران ابتدایی و  ، پاسخندهاي مدرسۀ ابتدایی پسرانه را نیافت همچنین به کالس

ها و  ها را براي این گروه همچنین پسران ابتدایی ناقص بود و کار تحلیل دادهو دبیرستانی 

آموزان دختر مدارس  از دانش.کردها را بسیار مشکل می ها با دیگر گروه همچنین مقایسۀ آن

هاي آنان، نامه پاسخ دادند که از میان پرسش)ابتدایی(2نامۀ شمارة  سشپرنفر به 54ابتدایی، 

شناختی و  دلیلِ عدم پاسخگویی به اطالعات جمعیت بودنِ آزمودنی، یکی به دلیلِ دوزبانه به یکی

ازآنجاکه براي .کنار گذاشته شدند هاي غیرواقعی یا ناقص اسخلِ پدلی نیز به نامه پرسش22

گرفته بودیم، درنظر نامه پرسشدر  5-1گل یک مقیاس  ةواژ نمونگیِ پیش ۀبررسی درج

ها این مقیاس  همه، برخی از آزمودنی بااین.گرفتند میاي قرار نمره پنج ةها باید در این باز پاسخ

گروهی نیز فقط به یک عضو .داده بودند 5یا باالتر از  1تر از  یینهایی پا نگرفته و نمرهرا درنظر

ماندة این گروه براي  نامۀ باقی پرسش 30تعداد .همه این موارد حذف شدند.نمره داده بودند

پاسخ داده )ابتدایی(2نامۀ شمارة  پرسش بهآموز پسر ابتدایی  دانش 58.بررسی حفظ شد

 دلیلِ اطالعات ناقصِ نفر به 3بودن،  دلیلِ دوزبانه نفر به 7هاي  هنام پرسش؛ از این میان،بودند

30.هاي ناقص و غیرواقعی کنار گذاشته شدند دلیلِ پاسخ نفر هم به 18شناختی و  جمعیت

هاي  آزمودنی.ندمانده براي بررسی و تحلیل حفظ شد باقی)ابتدایی(2نامۀ شمارة  پرسش

آموز دختر  دانش54.سال داشتند 10-13بین)ابتدایی(2نامۀ شمارة  دهنده به پرسش پاسخ

 نفر6هاي نامه مقطع راهنمایی در مرحله دوم پژوهش حضور داشتند و از میان آنان، پرسش

هاي  دلیلِ داده به نفر11شناختی ناقص و  دلیلِ اطالعات جمعیت بهنفر 6دلیلِ دوزبانگی،  به

7مانده، تعداد  باقی)راهنمایی(2نامۀ شمارة  سشپر 37از بین .غیرواقعی و ناقص حذف شدند

براي مقایسه حفظ نامه پرسش30صورت تصادفی کنار گذاشته شدند تا توازن  به نامه پرسش

نفر در این مرحله از پژوهش شرکت داشتند و به 49نیز پسران مقطع راهنمایی از بین.شود

6تعداد  ،نیز هاي آنان نامه پرسش از بین.پاسخ دادند)راهنمایی(2نامۀ شمارة  پرسش

شناختی ناقص حذف  دلیلِ اطالعات جمعیت به نامه پرسش10دلیلِ دوزبانگی و  به نامه پرسش

تا  ندشکل تصادفی کنار گذاشته شد به نامه پرسش3مانده نیز،  نامۀ باقی پرسش 33از .ندشد

سال  15تا  13بین )هنماییرا(2نامۀ شمارة  گویان به پرسش پاسخ.شودتوازن یادشده حفظ

پاسخ داده بودند، )دبیرستان(2نامۀ شمارة  پرسشدختر به 33در گروه دبیرستان، .داشتند

هاي ناقص و غیرواقعی کنار  دلیلِ داده نیز به نامه پرسشدلیلِ دوزبانگی و دو  به نامه پرسشیک 
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پسر نیز به 45.شدند مانده براي تحلیل و بررسی حفظ نامۀ باقی پرسش 30.گذاشته شدند

 مورد12نامه هاي آنان، ؛ از بین پرسشپاسخ داده بودند)دبیرستان(2نامۀ شمارة  پرسش

دلیلِ  به نامه پرسشناقص و یک  شناختیِ دلیلِ اطالعات جمعیت به مورد2دلیلِ دوزبانگی،  به

.ندسی حفظ شدمانده براي تحلیل و برر نامۀ باقی پرسش 30.هاي غیرواقعی حذف شدند داده

.سال داشتند 19تا  16بین )دبیرستان(2نامۀ شمارة  دهندگان به پرسش پاسخ

دانشجو از دانشکدة 318در مجموع ،در بخش دانشجویاندر مرحله دوم پژوهش و 

شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکدة پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکدة  روان

نامۀ دوم پاسخ  به سؤاالت پرسش)واقع در پاکدشت(حان دانشگاه تهران کشاورزي پردیس ابوری

پاسخ )کشاورزي(2نامۀ شمارة  پرسشدختر به 83دانشجویان رشته کشاورزي، از بین.دادند

دلیلِ ناقص  به نفر7بودنِ آزمودنی،  دلیلِ دوزبانه به نفر29هاي ؛ از این میان، پاسخداده بودند

هاي غیرواقعی یا ناقص کنار گذاشته  دلیلِ داده به نفر12شناختی و  تبودن اطالعات جمعی

شکل تصادفی حذف  به نامه پرسش5مانده،  باقی)کشاورزي(2نامۀ شمارة  پرسش 35از .شدند

دانشجوي پسر رشته کشاورزي 86.دنعدد شو 30هاي در دست بررسی،  نامه پرسششدند تا 

 مورد32ها، نامه از بین این پرسش.پاسخ داده بودند)يکشاورز(2نامۀ شمارة  پرسشنیز به 

نامۀ  پرسش 32از .هاي ناقص یا غیرواقعی حذف شدند دلیلِ داده به مورد22دلیلِ دوزبانگی و  به

نامۀ شمارة  پرسش دانشجویانی که به .شکل تصادفی حذف شدند نیز به نامه پرسشمانده، دو  باقی

شناسی  دانشجوي دختر رشته روان37.سال داشتند 25تا  19پاسخ دادند، بین)کشاورزي(2

دلیلِ  به نفر6هاي از بین آنان، پاسخ.اسخ دادندپ)شناسی روان(2نامۀ شمارة  پرسشبه 

2نامۀ شمارة  پرسش 30.هاي ناقص کنار گذاشته شدند دلیلِ داده به نفردوزبانگی و یک 

 37پسران نیز تعداد .یل و بررسی حفظ شدندماندة دختران براي تحل باقی)شناسی روان(

3دلیلِ دوزبانگی و  به نامه پرسش4را پاسخ دادند که )شناسی روان(2نامۀ شمارة  پرسش

نامۀ  پرسش 30.شناختی کنار گذاشته شدند دلیلِ اطالعات ناقص جمعیت نیز به نامه پرسش

دانشجویان .بررسی حفظ شدند ماندة پسران نیز براي تحلیل و باقی)شناسی روان(2شمارة 

آخرین گروه .سال داشتند 29تا  19هاي آنان بررسی شد، بین  شناسی که پاسخ روان

که از  پاسخ دادند، دانشجویان علوم پزشکی بودند ي مرحله دومها نامه پرسشدانشجویانی که به 

که )علوم پزشکی(2نامۀ شمارة  پرسش 45از بین .نفر پسر بودند 40نفر دختر و  45این بین 
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دلیلِ اطالعات  نیز به نامه پرسش3دلیلِ دوزبانگی و  به نامه پرسش12دختران پاسخ دادند، 

مانده  دختران باقی)علوم پزشکی(2نامۀ شمارة  پرسش 30.شناختی ناقص حذف شدند جمعیت

لوم ع(2نامۀ شمارة  پرسش 40پسران علوم پزشکی نیز به .براي بررسی و تحلیل حفظ شدند

دلیلِ  به نامه پرسش3دلیلِ دوزبانگی و  به نامه پرسش7ها  پاسخ دادند که از میان آن)پزشکی

)علوم پزشکی(2نامۀ شمارة  پرسش 30.ناقص کنار گذاشته شدند شناختیِ اطالعات جمعیت

هاي گروه علوم پزشکی بین  آزمودنی.ندماندة پسران نیز براي تحلیل و بررسی حفظ شد باقی

شناسی و علوم پزشکی حداقل دو  هاي سه گروه کشاورزي، روان آزمودنی.سال داشتند 27تا 19

.گذاشته بودند سر ترم اول تحصیل خود را پشت

ها توصیف داده -4

آموزان پسر و دختر به اعضاي مقولۀ گل و میزان فراوانی  هاي دانش پاسخ)1پیوست (1جدول 

 37هاي رز و محمدي هرکدام با  یۀ اطالعات این جدول، گلبرپا.دهد ها را نشان می این پاسخ

هاي الرنگی، هفت رنگ، زنبق، آزالیا و پیچک هرکدام با  بیشترین و گل)درصد 66/61(بار تکرار 

آموزان مقطع  هاي دانش کمترین فراوانی را در بین پاسخ)درصد 66/1(شدن  یک بار اشاره

هایی که در  ، پاسخ2ۀ شمارة نام پرسشاره شد، براي تهیۀ گونه که قبالً اش همان.ابتدایی داشتند

60(46هاي رز با فراوانی  گل.برده شده بود، حذف شدند ها نام مجموع فقط یک بار از آن

آموزان مقطع  هاي دانش بیشترین فراوانی را در بین پاسخ)درصد 56(44و محمدي با )درصد

خارسو، داوودي، لیون، اقاقیا، گل  هاي زبان گل لق بهکمترین فراوانی نیز متع.راهنمایی داشتند

واژگون، ۀ پنبه، آلستروبریا، میمونی، گل توپی، آالله، خرزهره، دانزینا، یاسمن، کتان، الل

ها براي  این گل.اند شدهذکر)درصد 33/1(شمعدانی و سینوري است که هرکدام فقط یک بار 

آموزان مقطع دبیرستان، گل  هاي دانش ر بین پاسخد.نامۀ بعدي کنار گذاشته شدند تهیۀ پرسش

هاي سوسن، ارکیده، پامچال، نسترن،  بیشترین فراوانی، و گل)درصد 10/64(50رز با فراوانی 

ین فراوانی را کمتر)درصد 28/1(1لی و گالیل با فراوانی  الملوك، آدنیس، زنبق، اقاقیا، لی تاج

.نامۀ دوم حذف شدند رسشها از پ بنابراین، این گل.اند داشته

هاي دانشجویان پسر و دختر به اعضاي مقولۀ گل و میزان  پاسخ)2پیوست (2جدول 

هاي دانشجویان رشتۀ کشاورزي، گل رز با فراوانی  در پاسخ.دهد ها را نشان می فراوانی این پاسخ
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یاسمن، هاي آنتریوم، میخک، چلچراغ،  گل.بیشترین فراوانی را داشت)درصد 48/48(16

گرگی،  انجیري، کوکب، پرندة بهشتی، رعنا، لیزیانتوس، ختمی، آفتابگردان، پنجه پونتیا، برگ

نیز کمترین فراوانی را داشتند و به )درصد 03/3(1منداب، آتریوم، ارکیده و شقایق با فراوانی 

هاي دانشجویان رشتۀ  در بین پاسخ.حذف شدند 2نامۀ شمارة  همین دلیل از پرسش

هاي  ، بیشترین فراوانی را در بین پاسخ)درصد 85/42(15شناسی، گل رز با فراوانی  نروا

هاي گالیل،  کمترین فراوانی در این گروه را هم گل.داد شناسی نشان می دانشجویان روان

نامۀ دوم کنار گذاشته  دادند که از پرسش سوسن نشان می ویاسمن، شقایق، زنبق، میمونی 

)درصد 79/41(28هاي دانشجویان علوم پزشکی نیز گل رز با فراوانی  در بین پاسخ.شدند

ین کمترعباسی، پامچال، سرخ و اطلسی  هاي اقاقیا، سنبل، نسترن، الله بیشترین فراوانی و گل

مانند سایر .هاي دانشجویان علوم پزشکی داشتند در بین پاسخ)درصد 49/1(بار  1فراوانی را با 

نامۀ بعدي کنار  ین فراوانی را داشتند، از پرسشترکمهایی که  ه هم گلها، در این گرو گروه

.گذاشته شدند

.ها با هم ترکیب شدند قبول، ابتدا این داده هاي قابل نامه پرسشهاي  پس از گردآوري داده

شد،  میهمچنین اگر پاسخی به عنوان زیرشمول یکی از اعضاي مقولۀ مورد سؤال شناخته

زردمثالً  .شد گرفته میلش درنظرعنوان عضو شام به گرفته درنظر رزعنوان  به رز آبیورز

ها، هر پاسخی که فقط یک بار براي هر گروه سنی یا تحصیلی تکرار سپس، در بین پاسخ.شدند

.شد 2نامۀ شمارة  ها وارد پرسش و سایر پاسخ شده بود، کنار گذاشته

در(هاي سنی  از گروه هریکاي براي  نامهپرسشها، ابتدا  داده گردآوريدر مرحلۀ دوم 

کشاورزي، (هاي تحصیلی  یک از گروهو براي هر)راهنمایی و دبیرستان مقاطع ابتدایی،

بود که ابتدا به اطالعات شده  ها خواسته از آزمودنی.شد تهیه)ی و علوم پزشکیشناس روان

در صفحۀ اول  2ۀ شمارة نام پرسشگویی به  سپس، راهنماي پاسخ.دهند شناختی پاسخ جمعیت

هر مقوله،  شده در از اعضاي معرفی هریککه به  شد گفتهها  آزمودنی به.قرار گرفتنامه پرسش

ی ذهنی یفاصله را به بازنماترین  به این صورت که به عضوي که نزدیک ،بدهندنمره 5تا  1از 

 4و  3، 2ز از ن نیهاي بین آ بدهند و براي حالت 5و به دورترین عضو  1آنان دارد، 

.کنند استفاده
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به اعضاي مقولۀ گل  آموزان پسر را که دانشمیانگین امتیازهایی )3پیوست (3جدول 

واري  تر باشد، نمونه نزدیک 1چه عدد میانگین به داشت که هرباید توجه.دهد مینشان اند،  داده

میانگین امتیازاتش به  ،در پژوهش حاضر، عضوي که نسبت به دیگر اعضا.آن مقوله بیشتر است

 نمونه شناخته عنوان پیش کند، بهبودن آن را تأییدمعنادارهاي آماري  تر باشد و داده نزدیک 1

 برايرا باالترین امتیاز  1/2دهد که گل یاس با میانگین  مینشان 3جدول .شود می

تفاوت این گل  دنِبومعنادارهاي تست دانکن نیز  دادهآورد و دست آموزان پسر ابتدایی به دانش

نمونۀ مقولۀ  توان گل یاس را پیش بنابراین، می).>0001/0Pr(کرد  میها را تأیید با سایر گل

ترتیب با  هاي گالیل و لیلیوم به ترین امتیاز را نیز گل پایین.گرفتگل براي این گروه درنظر

همچنین 3جدول  هاي داده.گیرند میداشتند و در حاشیۀ این مقوله قرار 86/3و83/3

.دهد مینشان اند،  آموزان پسر مقطع راهنمایی به اعضاي مقولۀ گل داده امتیازاتی را که دانش

ودست باالترین امتیاز را به3/1ن اطالعات این جدول، گل محمدي با میانگی براساس آورد

گل محمدي را  بنابراین،).>0001/0Pr(کرد  میهاي تست دانکن نیز این تفاوت را تأیید داده

ترین امتیاز نیز  پایین.آموزان پسر راهنمایی دانست نمونۀ مقولۀ گل براي دانش توان پیش می

ها در حاشیۀ این مقوله  است و این گل بوده8/4و انگشتانه با  72/4هاي زنبق با  متعلق به گل

آموزان پسر  ي دانش، برا)3(هاي جدول  داده براساس.گیرند می آموزان این گروه قرار براي دانش

هاي تست  آورد و دادهدست باالترین امتیاز را به 6/1ن مقطع دبیرستان، گل محمدي با میانگی

بنابراین، ).>0001/0Pr(کرد  میها را تأیید ي اختالف آن با سایر گلمعنادارآماري دانکن نیز 

ترین امتیاز نیز  نپایی.نمونۀ مقولۀ گل براي این گروه دانست توان گل محمدي را پیش می

.بود66/3اسمن، هر دو با امتیاز متعلق به نرگس و ی

آموزان دختر به اعضاي  دهد که دانش میانگین امتیازهایی را نشان می )4پیوست (4جدول 

باالترین امتیاز را  06/2هاي این جدول، گل محمدي با میانگین  داده براساس.اند مقولۀ گل داده

ي آن را معنادارهاي تست دانکن نیز  آورد و داده دست ر مقطع ابتدایی بهآموزان دخت براي دانش

نمونۀ مقولۀ گل براي  توان گفت گل محمدي پیش بنابراین، می).>0001/0Pr(کرد  می تأیید

دردست ترین امتیاز را به پایین48/4گل ساعتی نیز با .آموزان دختر ابتدایی است دانش و آورد

آموزان دختر مقطع راهنمایی، گل رز با  همچنین، براي دانش.گیرد می ارحاشیۀ این مقوله قر

ها نیز توسط  ي تفاوت آن با سایر گلمعنادارآورد که دست باالترین امتیاز را به 86/1میانگین
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.نمونۀ این گروه دانست توان گل رز را پیش و می)>0001/0Pr(شد تست دانکن تأیید

96/3ترتیب با  ه به اعضاي مقولۀ گل نیز متعلق به بامبو و کاکتوس بهترین امتیاز این گرو پایین

آموزان دختر دبیرستانی  براي دانش.ندقرار گرفتبود و این دو گل در حاشیۀ این مقوله  03/4و

باالترین امتیاز را داشتند و تفاوت این 3/2و83/1ترتیب با میانگین  هاي رز و نرگس به نیز گل

، اما ازآنجاکه )>0001/0Pr(کرد   میها را نیز تست آماري دانکن تأیید گلدو گل با سایر 

یاسمن و .بگیردراي این گروه نامنمونۀ گل ب تواند پیش تر بود، می نزدیک 1میانگین گل رز به 

.ترین امتیاز را داشتند پایین 31/3و2/3شقایق نیز با امتیاز 

ی آنان براي پیشینۀ تحصیل دلیلِ بهگل،  ۀولمقاعضاي امتیازات دانشجویان کشاورزي به 

5به اعضاي مقولۀ گل در جدول  امتیازات دانشجویان پسر.استداشتهاهمیت گاننگارند

دهد که دانشجویان پسر  مینشان هاي مندرج در این جدول  داده.استآمده)5پیوست (

ها را  و تفاوت این گل با سایر گلاند  داده3/1رز با میانگین کشاورزي باالترین امتیاز را به گل

نمونۀ مقولۀ گل  توان رز را پیش بنابراین، می).>0001/0Pr(کند  مینیز تست دانکن تأیید

هاي آنتریوم با ترین امتیاز این گروه نیز به گل پایین.براي دانشجویان پسر کشاورزي دانست

ی گروه دیگري هستند که به شناس وانردانشجویان پسر  .گرفت تعلق96/3و لیلیوم با امتیاز8/3

باالترین امتیاز را 5/1، گل یاس با)5(هاي جدول  داده براساس.دادنداعضاي مقولۀ گل امتیاز

0001/0(را تأییدکرد  ها سایر گلبا  دانکن نیز تفاوت یاسهاي تست آماري  آورد و داده دست به

Pr<.(ترین امتیاز این  پایین.مقولۀ گل دانستنمونۀ این گروه براي  توان پیش گل یاس را می

دهد که  مینشان همچنین )5(هاي جدول  داده.گرفت تعلق16/3گروه نیز به گل مریم با امتیاز

اختالف گل رز با .اند داده56/1دانشجویان پسر علوم پزشکی باالترین امتیاز را به گل رز با

نمونۀ  توان پیش بنابراین، گل رز را می).>0001/1Pr(ها را نیز تست دانکن تأییدکرد  سایر گل

ین امتیاز را نیز این دانشجویان به کمتر.مقولۀ گل براي دانشجویان پسر علوم پزشکی دانست

.اند داده23/3و یاسمن با13/3هاي گالیل گل

.دهد مینشان امتیازات دانشجویان دختر را به اعضاي مقولۀ گل )6پیوست (6جدول 

العات این جدول، دانشجویان دختر رشتۀ کشاورزي بیشترین امتیاز را به گل رز با اط براساس

هاي تست آماري  ها را نیز داده تفاوت آماري امتیاز این گل با سایر گل.اند داده23/1میانگین

نمونۀ گل براي  رسد که گل رز پیش مینظر بنابراین، به).>0001/0Pr(کند  می دانکن تأیید
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ترین امتیاز دانشجویان دختر رشتۀ کشاورزي نیز به گل آنتریوم با امتیاز پایین.باشداین گروه 

.استشده  ارائه 6ی نیز در جدول شناس روانامتیازات دانشجویان دختر رشتۀ .گرفت تعلق93/3

اند  بیشترین امتیاز را داده53/1ی به گل رز باشناس روانها، دانشجویان دختر  این داده براساس

نمونۀ مقولۀ  توان پیش ، گل رز را می)>0001/0Pr(با تأیید این تفاوت توسط تست دانکن  و

گل مریم با کشاورزي به رشته ین امتیاز را نیز دختران کمتر.گل براي این دانشجویان دانست

رز با  ، براي دانشجویان دختر علوم پزشکی، گل6هاي جدول  داده براساس.اند داده34/3امتیاز

ها را تست دانکن  این تفاوت با سایر گل کهاست آوردهدست باالترین امتیاز را به 13/1متیازا

نمونۀ مقولۀ گل براي این گروه  تواند پیش بنابراین، رز می).>0001/0Pr(کند  مینیز تأیید

.است 9/3ز متعلق به گل یاسمن باترین امتیاز نی پایین.باشد

نمونۀ گل، مقایسۀ  یر متغیرهاي سن، جنسیت و تحصیالت بر پیشاز آنجا که براي یافتن تأث

ها نیز نمونۀ این گروه نمود، پیش می آموزان و دانشجویان ضروري هاي مختلف دانش گروه

ها  آمده از این مقایسه دست نتایج به براساس.ندشد طرفۀ دانکن با هم مقایسه تست یک وسیلۀ هب

با )مقطع راهنمایی(سال 13-15، گروه سنی)>0001/0Pr(نتایج تست دانکن  و همچنین

نمونۀ مقولۀ گل براي پسران  بر پیش)=05659/0SEm(05659/0خطاي استاندارد میانگین

براي دختران نیز، هر سه گروه سنی  دادنشان )>0001/0Pr(نتایج تست دانکن .داشتتأثیر

079922/0(و دبیرستان )=048262/0SEm(، راهنمایی )=059163/0SEm(ابتدایی 

SEm(اند داشتهنمونۀ مقولۀ گل تأثیر بر پیش.

مقطع (سال 10-13که براي گروه سنی دادنشان )>0001/0Pr(نتایج تست دانکن 

،)=059163/0SEm(و دختران )=057808/0SEm(براي هر دو گروه پسران )ابتدایی

نیز )>0001/0Pr(نتایج تست دانکن .ردگذا مینمونۀ مقولۀ گل تأثیر متغیر جنسیت بر پیش

)مقطع راهنمایی(سال 13-15نمونۀ گل براي گروه سنی که متغیر جنسیت بر پیش دادنشان 

نتایج .داردتأثیر)=048262/0SEm(و دختران )=05659/0SEm(هر دو گروه پسران 

سال 16-18نیکه متغیر جنسیت براي گروه س بیانگر این بود)=0034/0Pr(تست دانکن 

079922/0(و دختران )=088905/0SEm(براي هر دو گروه پسران )مقطع دبیرستان(

SEm=( داردتأثیرنمونۀ گل  بر پیشنیز.
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هر دو گروه  نمونۀ گل براي داد با این که پیشنشان )=0062/0Pr(نتایج تست دانکن 

هر دو گروه پسران  نۀ گل براينمو گل رز بود، اما جنسیت بر پیش ،رشتۀ کشاورزي دانشجویان

)071943/0SEm=( و دختران)069343/0SEm=( نتایج  همچنین.داشتاین گروه تأثیر

که دانشجویان پسر و دختر که با این بودبیانگر این مطلب  ،)=268/0Pr(تست دانکن 

رز)=010198/0SEm(ی دو گل متفاوت یاس شناس روان عنوان  را به)=10153/0SEm(و

نبود و متغیر جنسیت  معنادارند، اما این تفاوت از نظر آماري بود کرده نمونۀ گل انتخاب پیش

3856/0(نتایج تست دانکن .نبودنمونۀ گل براي این رشتۀ تحصیلی نیز تأثیرگذار بر پیش

Pr=( نمونۀ گل براي دانشجویان پسر  پیشگیري  داد که جنسیت بر شکلنشان)069048/0

SEm=(ر و دخت)067318/0SEm=( استعلوم پزشکی تأثیرگذار نبوده.

هاي تحصیلی  د که در بین دانشجویان پسر گروهدانشان )=0018/0Pr(نتایج تست دانکن 

06905/0(و علوم پزشکی )=07194/0SEm(هاي تحصیلی کشاورزي  مختلف، رشته

SEm=(نتایج تست دانکن  همچنین .نمونۀ گل تأثیرگذارند بر پیش)1849/0Pr=( داد نشان

کشاورزي هاي  نمونۀ گل براي دانشجویان دختر رشته گیري پیش که پیشینۀ تحصیلی بر شکل

)06934/0SEm=( ،ی شناس روان)10153/0SEm=( و علوم پزشکی)06732/0SEm=(

.استنداشتهتأثیري

گیري و نتیجه بحث-5

شده به هر عضو و همچنین نتایج  زات دادهآمده از بررسی میانگین امتیا دست نتایج به براساس

آموزان پسر مقطع ابتدایی گل یاس با  نمونۀ مقولۀ گل براي دانش تست آماري دانکن، پیش

آموزان  ، براي دانش06/2آموزان دختر مقطع ابتدایی گل محمدي با ، براي دانش1/2میانگین

ر مقطع راهنمایی گل رز باآموزان دخت ، براي دانش3/1پسر مقطع راهنمایی گل محمدي با

آموزان دختر  و براي دانش 6/1آموزان پسر مقطع دبیرستان گل محمدي با  براي دانش ،86/1

نمونۀ این مقوله براي دانشجویان پسر  همچنین، پیش.بود 83/1مقطع دبیرستان گل رز با

، براي 23/1، براي دانشجویان دختر رشتۀ کشاورزي گل رز با3/1رشتۀ کشاورزي گل رز با 

ی شناس روان، براي دانشجویان دختر رشتۀ 5/1ی گل یاس با شناس رواندانشجویان پسر رشتۀ 

و براي دانشجویان دختر  56/1، براي دانشجویان پسر علوم پزشکی گل رز با53/1گل رز با
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هاي گل براي این  نمونه نکتۀ جالب این که مجموعۀ پیش.بود 13/1علوم پزشکی گل رز با

که با (است و در کنار گل نرگس شده  ها، فقط از بین سه گل رز، محمدي و یاس انتخاب گروه

ي با سایر اعضاي مقوله براي معناداردر کنار گل رز از نظر آماري تفاوت 3/2میانگین

دهند که در مرکز مقولۀ  میتشکیل ، چهار گلی را )آموزان دختر مقطع دبیرستان داشت دانش

.ندقرار گرفتآموزي و دانشجویی مورد بررسی در این پژوهش  ختلف دانشهاي م گل براي گروه

هایی بسیار قوي براي  نمونه ها پیش دهندة این واقعیت باشد که این گل تواند نشان این یافته می

ها با دیگر اعضاي  آیند و بسیار باثبات هستند و تفاوت آن می حساب بهدر زبان فارسی مقولۀ گل 

.بود معنادارهر گروه از نظر آماري نیز این مقوله براي 

نمونۀ مقولۀ گل براي  که متغیر سن بر پیشدنده مینشان آمده همچنین  دست نتایج به

آموزان دختر هر سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و  آموزان پسر مقطع راهنمایی و دانش دانش

آموزان هر  قوله براي دانشنمونۀ این م متغیر جنسیت نیز بر پیش.استگذاشتهدبیرستان تأثیر

است، انشجویان کشاورزي تأثیرگذار بودهسه مقطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و همچنین د

هاي  در بین گروه.استهاي دانشجویی نداشته دیگر گروهنمونۀ گل براي  ولی تأثیري بر پیش

نۀ گل براي نمو هاي تحصیلی کشاورزي و علوم پزشکی بر پیش تحصیلی مختلف نیز، رشته

نمونۀ گل براي دانشجویان  داشتند، ولی پیشینۀ تحصیلی تأثیري بر پیشدانشجویان پسر تأثیر

.دختر نداشت

هاي معنایی زبان فارسی نیز داراي ساخت  داد که مقولهنشان نتایج این پژوهش همچنین 

است، انیدارد ساخت درونی یک ویژگی جهکه اعتقاد ،)2009(روش  درونی هستند که با نظر

هاي مختلف متفاوت و  هاي معنایی فارسی براي گروه ساخت درونی مقوله ،همچنین.ستهمسو

درونی کند که این ساخت نمیادعا«است که کردهنیز بیان)1975:199(روش.متنوع بود

کردهاشاره خود نیز2009پژوهش سال در  و »هاي فرهنگی جهانی باشد باید براي همۀ گروه

پژوهش حاضر .نمونه است پذیري نظریۀ پیش نعطافمتغیر بودن ساخت درونی، نشانۀ ا که است

هاي مختلف  هاي مختلف زبان فارسی را براي گروه نمونه پذیري در پیش نیز این تنوع و انعطاف

هاي مختلف  ها و ساخت درونی مقوله ها، تنوع آن نمونه توجه به این پیش .دادنشان ها  آزمودنی

هاي  هاي مختلف براي فارسی زبانان، کتاب تألیف کتاب ی از نکاتی است که باید دربان فارسز
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افزارهاي مختلف مربوط به زبان  زبانان، نوشتن و طراحی نرم آموزشی فارسی براي غیرفارسی

.هاي مرتبط با هوش مصنوعی مورد توجه قرارگیرد ها و همچنین پژوهش فارسی براي رایانه
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ها پیوست

)1(پیوست 

آموزان به اعضاي مقولۀ گل هاي دانش پاسخ -1جدول

گل

دبیرستانراهنماییابتدایی

فراوانی 

پاسخ 

پسران

فراوانی 

پاسخ 

دختران

فراوانی 

کل 

ها پاسخ

فراوانی 

پاسخ 

نپسرا

فراوانی 

پاسخ 

دختران

فراوانی 

کل 

هاپاسخ

فراوانی 

پاسخ 

پسران

فراوانی 

پاسخ 

دختران

فراوانی 

کل 

هاپاسخ

000000101آدنیس

011000000آزالیا

112000000آفتابگردان

011011000آالله

011011000آلسترو بریا 

000000101ارکیده

011011101اقاقیا

000033000انگشتانه

112112000بامبو

15611011718بنفشه

022044101پامچال

011000000پیچک

000000101الملوكتاج

011011000خرزهره

011011000دانزینا

112101000داوودي

231437101163450رز

101101000خارسوزبان

111101101زنبق

022000000ژرورا

202044000ساعتی

00011112000سنبل

000268101سوسن

011011000سینوري
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134257000شب بو

1121151691120شقایق

011011000شمعدانی

112112000کاکتوس

011011000کتان

123000000کوکب

011011000گل پنبه

011011000گل توپی

022055101گالیل

101000000الرنگی

651142832303الله

الله 

واژگون
011011000

000000101لیلی

112000000لیلیوم

011011000لیون

27103783442549محمدي

610164222610212مریم

033055000میخک

011011000میمونی

066112000مینا

022033000ناز

101525617239918نرگس

033055101نسترن

02211011033نیلوفر

101000000هفت رنگ

همیشه 

بهار
022033000

10515712197411یاس

011011202یاسمن
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)2(پیوست 

هاي دانشجویان به اعضاي مقولۀ گل پاسخ-2جدول

گل

پزشکیعلومیشناسروانکشاورزي

فراوانی 

پاسخ 

پسران

 فراوانی

پاسخ 

دختران

فراوانی 

کل 

ها پاسخ

فراوانی 

پاسخ 

پسران

فراوانی 

پاسخ 

دختران

فراوانی 

کل 

هاپاسخ

فراوانی 

پاسخ 

پسران

فراوانی 

پاسخ 

دختران

فراوانی 

کل 

ها پاسخ

011000000آتریوم

101000112آفتابگردان

101000000آنتریوم

011000022ارکیده

000000011اطلسی

000000101اقاقیا

برگ 

انجیري
101000000

202000303بنفشه

000000011پامچال

پرندة 

بهشتی
101000000

پنجه 

گرگی
101000000

101000000پونتیا

101000000چلچراغ

101000000ختمی

1061631215121628رز

101000000رعنا

000011112زنبق

000000011سرخ

000000101سنبل

303011112سوسن

404000000شب بو

011011213قشقای

101000000کوکب
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303101022گالیل

303145516الله

الله 

عباسی
000000101

101000000لیزیانتوس

202000000لیلیوم

437044606محمدي

3253694610مریم

011000000منداب

101000000خکمی

000011000میمونی

112000000مینا

44825711516نرگس

000000101نسترن

000000617نیلوفر

303134303یاس

101101213یاسمن

)3(پیوست 

اي مقولۀ گلآموزان پسر به اعض میانگین امتیازات دانش -3جدول 

دبیرستانراهنماییابتداییگل

میانگین
خطاي 

استاندارد
میانگین

خطاي 

استاندارد
میانگین

خطاي 

استاندارد

--31/32584/046/222861/0آفتابگردان

--3/32719/046/329452/0اطلسی

--8/41213/0--انگشتانه

--24/421217/0--بامبو

06/32914/003/329743/043/324767/0بنفشه

--96/22785/063/328561/0پامچال
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----8/32218/0داوودي

43/22699/076/120724/03/228828/0رز

--72/410982/0--زنبق

----46/32658/0ژرورا

--13/32743/042582/0ساعتی

--13/426144/0--سنبل

--1/423659/0--نسوس

--26/32579/003/225136/0بو شب

63/22774/08/327709/056/323821/0شقایق

--23/325227/0--کاکتوس

----23/33096/0کوکب

--83/32449/01/422667/0گالیل

32917/04/225641/033/22316/0الله

----86/32183/0لیلیوم

33/2285/03/114503/06/119535/0محمدي

46/22945/063/326034/05/323853/0مریم

--46/32479/096/322223/0میخک

--2/3301/024/421436/0مینا

--66/2312/07/33/0ناز

56/22612/08/323642/066/327682/0نرگس

--13/32866/013/423358/0نسترن

16/22959/033/420529/04/326523/0نیلوفر

--3/32719/05/330229/0بهار همیشه

1/22215/062/224522/05/227439/0یاس

66/326839/0----یاسمن
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)4(پیوست 

آموزان دختر به اعضاي مقولۀ گل میانگین امتیازات دانش -4جدول

رستاندبیراهنماییابتداییگل

میانگین
خطاي 

استاندارد
میانگین

خطاي 

استاندارد
میانگین

خطاي 

استاندارد

--8/323192/05/323853/0آفتابگردان

--5/326972/02/322692/0اطلسی

--7/323069/0--انگشتانه

--96/324674/0--بامبو

27/325256/02/321118/031/220525/0بنفشه

--3/42528/06/323781/0پامچال

----48/32635/0داوودي

24/232031/04/118937/083/125409/0رز

--56/322326/0--زنبق

----14/425987/0ژرورا

--48/416339/01/325075/0ساعتی

--322489/0--سنبل

--13/322352/0--سوسن

--14/328966/013/322861/0بو شب

41/318732/023/325767/031/324866/0شقایق

--03/428561/0--کاکتوس

----25/421077/0کوکب

--82/330882/01/323659/0گالیل

83/228399/03/22205/006/322706/0الله

----92/322961/0لیلیوم

06/226229/086/120752/043/223333/1محمدي

03/329762/08/218194/063/228155/0مریم

--59/325742/053/322352/0میخک

--77/328412/033/322145/0مینا

--74/329523/033/318152/0ناز
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88/231262/036/217606/03/2217/0نرگس

--51/323492/09/222154/0نسترن

86/226132/07/219856/006/326667/0نیلوفر

--4/331091/08/221656/0بهار همیشه

11/30.3127621857/06/221762/0یاس

2/323997/0----یاسمن

)5(پیوست 

میانگین امتیازات دانشجویان پسر به اعضاي مقولۀ گل -5جدول 

علوم پزشکییشناسروانکشاورزيگل

میانگین
خطاي 

استاندارد
میانگین

خطاي 

استاندارد
میانگین

خطاي 

استاندارد

8/230096/0----آفتابگردان

83/227578/0----ارکیده

----8/321118/0آنتریوم

5/222869/0--43/218988/0بنفشه

3/11189/083/123036/056/122326/0رز

1/325975/0----زنبق

9/223659/0--2/226436/0سوسن

----223489/0بوشب

76/228641/0----شقایق

03/325136/08/230223/013/327847/0گالیل

4/117019/01/221091/076/121805/0الله

----96/318247/0لیلیوم

4/119535/046/232424/036/223235/0محمدي

222944/016/325857/023/226122/0مریم

----3/222565/0مینا

5/119028/06/225641/01/224612/0نرگس

06/324883/0----نیلوفر

66/123651/05/116435/04/226952/0یاس

23/325679/0----یاسمن
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)6(پیوست

دختر به اعضاي مقولۀ گلمیانگین امتیازات دانشجویان  -6جدول

علوم پزشکییشناس روانکشاورزيگل

میانگین
خطاي 

استاندارد
میانگین

خطاي 

استاندارد
میانگین

خطاي 

استاندارد

9/226414/0----آفتابگردان

4/325189/0----ارکیده

----93/327094/0آنتریوم

26/217243/0--6/222283/0بنفشه

23/11143/053/122352/013/110431رز

5/325257/0----زنبق

53/322352/0--9/221629/0سوسن

----16/323036/0بو شب

63/220613/0----شقایق

46/322861/064/232689/023/325227/0گالیل

93/117897/04/20.227939/120539/0الله

----13/327009/0لیلیوم

73/115111/033/325521/04/228203/0محمدي

76/117075/034/324951/083/119228/0مریم

----93/223941/0مینا

83/115962/034/324951/02/223684/0نرگس

16/320945/0----نیلوفر

93/118528/073/117897/0221056/0یاس

9/323659/0----یاسمن


