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Introduction: Wisdom is known as the highest stage of cognitive transformation and the highest 

level of personality transformation. Various factors such as philosophical mentality as a kind of 

deep thinking in life affairs, social perspective-taking as an understanding of the views of others’, 

and self-restraint that involve personal control about the emotions affect wisdom. The purpose of 

this study was to highlight wisdom based on philosophical mentality, social perspective-taking, 

and self-restraint in students.   

Methods: The research method is descriptive and correlational. For this purpose, 384 students  

were selected from students at Bu-Ali Sina University through a multistage cluster sampling meth-

od in the  (2017-2018) academic year. The research tools included the Ardelt  wisdom scale (2003), 

Soltani philosophical mentality scale (1996), the social perspective-taking scale of Mohagheghi et 

al (2016) and Weinberger and Schwartz self-restraint scale (1990). Data were analyzed by Pearson 

correlation, multiple regression using SPSS software.   

Results: The results revealed that philosophical mentality, social perspective-taking, and self-re-

straint	could	predict	the	wisdom	with	a	beta	coefficient	of	0.35,	0.21,	and	0.13,	respectively.		

Conclusion: Based on the results of this research, it is suggested that with by emphasizing the 

importance and training of philosophical mentality, social perspective-taking, and self-restraint in 

the educational environments, it can enter wise people to the labor market and society.
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http://orcid.org/0000-0002-2655-8825
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تبیین خرد بر اساس ذهنیت فلسفی، دیدگاه گیری اجتماعی و خودبازداری در دانشجویان

مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1399
صفحات  1-11

مینا چراغ زاده1، رسول کرد نوقابی2*

1. کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
2. دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

مقدمه: خرد به عنوان باالترین مرحله تحول شناختی و عالی ترین سطح تحول شخصیت فرد شناخته شده است. عوامل 

مختلفی از جمله، ذهنیت فلسفی به عنوان نوعی تفکر عمیق در امور زندگی، دیدگاه گیری اجتماعی به عنوان درك نقطه 

نظرات دیگران و همچنین خودبازداری که شامل کنترل شخصی در خصوص هیجانات بر خردورزی تأثیرگذار هستند. 

هدف از پژوهش حاضر تببین خرد بر اساس ذهنیت فلسفی، دیدگاه گیری اجتماعی و خودبازداری در دانشجویان بود. 

روش کار: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. بدین منظور 384 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا 

 Ardelt در سال تحصیلی 97-96 به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های خرد

  Weinberger 2003(، ذهنیت فلسفی سلطانی )1375(، دیدگاه گیری اجتماعی محققی و همکاران )1395( و خودبازداری(

و Schwartz )1990( بود. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان به 

وسیله از نرم افزار SPSS-22 تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد ذهنیت فلسفی، دیدگاه گیری اجتماعی و خودبازداری به طور مثبت و معنادار به ترتیب 

با ضریب بتای 0/35، 0/21 و 0/13 قادر به پیش بینی خرد می باشند.  

نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود در محیط های آموزشی با تأکید بر اهمیت و آموزش ذهنیت 

فلسفی، دیدگاه گیری اجتماعی و خودبازداری بتوان افراد خردمند را وارد بازار کار و جامعه کرد.    

مقدمه
شناسایی  لذا  می باشد،  بشری  اهداف  مهم ترین  از  انسان  تعالی  و  رشد 
عوامل موثر برای رشد و شکوفایی همه جانبه شخصیت و استعداد های 
راستا  این  در  است،  بوده  جوامع  اکثر  در  مهمی  موضوع  همواره  انسان 
خرد )Wisdom( به عنوان آخرین سطح از رشد و تعالی انسانی نقش 
انسان های شایسته دارد. هر  این هدف و پرورش  به  مهمی در رسیدن 

چند حافظه، مهارت های تحلیلی و هوش اهمیت باالیی دارند اما برای 
موفقیت در تحصیل و کار کفایت نمی کنند و اهمیت مهارت هایی چون 
خرد مهم تر تلقی می شود، لذا در طول قرن ها در فرهنگ های مختلف 
خردمندی از واالترین فضائل قلمداد شده است )1(. عالقه به بررسی خرد 
مقوله ای است که در حوزه های علمی مانند روان شناسی به سرعت رو به 

چکیده

2

doi.org/10.30699/icss.22.2.1

دریافت: 1397/10/06               
اصالح نهایی: 1398/10/24                 

پذیرش: 1398/10/26

واژه های کلیدی
خرد

ذهنیت فلسفی
دیدگاه گیری اجتماعی

خودبازداری

نویسنده مسئول
دانشگاه  همدان،  ایران،  نوقابی،  کرد  رسول 
علوم  و  اقتصاد  دانشکده  سینا،  بوعلی 

اجتماعی، گروه روان شناسی
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3

فزونی می باشد که در طول دو دهه گذشته، پژوهش های روان شناسی 
پیرامون آن از نظر کیفیت رشد یافته است )2(. خرد یکی از پیچیده ترین 
و وسیع ترین مفاهیم بشری است، این مفهوم نمایان گر رشد قوای فکری و 
توسعه رفتار انسانی است. به دلیل ماهیت رازگونه آن این مفهوم موضوع 
از  تحقیق در زمان ها، مکان ها و فرهنگ های مختلف است، بهره مندی 
دانشمندان،  فیلسوفان،  موفق می باشد.  و جوامع  افراد  ویژگی های  خرد 
هستند  و  بوده  این  دنبال  به  همه  مشابه  تالشی  در  سازمانی  متفکران 
که ماهیت آن را مشخص کنند زیرا معتقدند برای هدایت انسان چیزی 
مهم تر از خرد وجود ندارد )3(. از پیشگامان مطالعه علمی خرد، گروهی 
تحت عنوان خرد Berlin هستند که خرد را نوعی تخصص در مسائل 
بنیادین زندگی تعریف کرده اند. خرد برخورداری از بینش عمیق و قضاوت 
درست درباره ماهیت انسان و مشکالت اساسی او در زندگی، روش های 

برنامه ریزی و مدیریت یک زندگی خوب است )4(.
ویژگی های  از  ترکیبی  عنوان  به  خرد  از  تعریفی  به   )2003(  Ardelt

شخصیتی با سه بعد گسترده شناختی، تأملی و عاطفی پرداخته است که 
از نظر او وجود هر سه بعد برای خردمندی فرد الزم است. بعد شناختی 
خرد نشان دهنده میل به دانستن حقیقت و درك عمیق از زندگی است. 
بعد تأملی نشان دهنده خود آزمایی و توانایی مشاهده پدیده ها از زوایای 
ویژگی های  شامل  که  است  فراشناخت  نوعی  بنابراین  است،  مختلف 
درون نگرانه و شهودی است و بعد عاطفی به عنوان عشق همدالنه، مهربان 
بودن و درك دیگران می باشد. البته در سه دهه اخیر تعریف واضحی از 
خرد ارائه نشده است با توجه به اهمیتی که به شناخت و عاطفه داده 
شده است تفاوت دارند در برخی از تعاریف شناخت بسیار مهم در نظر 
گرفته شده و در بعضی دیگر شناخت کم رنگ تر شده و به تلفیق شناخت 
و عاطفه بسیار اهمیت داده شده است )5(. با توجه به این که خرد با 
دانش، آگاهی و شناخت همراه است و از سویی افزایش دانش، توانایی 
به  تفکر در مورد جنبه های متعدد یک موقعیت  توانایی  انتزاعی،  تفکر 
 )Philosophical mind( فلسفی  ذهنیت  ویژگی های  از  طور همزمان 
به شمار می روند، به نظر می رسد خرد با ذهنیت فلسفی در ارتباط باشد. 
ذهنیت فلسفی معادل روح فلسفی خصوصیاتی است که در رفتار و طرز 
و  با مشکالت  رو شدن  به  رو  دیگران،  با  وی  برخورد  در  فیلسوف  فکر 
باعث  به چشم می خورد که  تمام شئونات زندگی وی  به طور کلی در 
این خصوصیات شامل کنجکاوی زیاد،  از دیگران می شود، که  او  تمایز 
ارزش های  از  به نفس و طرفداری  اتکای  فهم عمیق، دید وسیع، صبر، 
انسانی است. بی شک الزمه فکری رشد قشری از جامعه مانند دانشجویان 
حضور ویژگی هایی نظیر باز بودن دریچه فکری، گستردگی افق اندیشه، 
گشودگی فضای اندیشه و انعطاف پذیری است تا بر مبنای این خصوصیات 

توانایی بررسی اندیشه های گوناگون را در خود بیابد )6(.
Ardelt )2003( همدلی، عشق به دیگران و درك آنها را زیربنای خردمندی 

نیز   )Perspective taking social( اجتماعی  دیدگاه گیری  می داند. 
منعکس کننده ابعاد شناختی و عاطفی است که به فرد اجازه می دهد، در 
حالی که یگانگی خود را حفظ می کند با فرد همدلی کند و از جایگاه او به 
مسائل بنگرد )7(. دیدگاه گیری نوعی گرایش ذهنی است برای این که افراد 
خود را جای دیگران بگذارند، دیدگاه گیری یک فرایند شناختی فعال است 
که در آن افراد باید به دیدگاه خود محورشان غلبه کرده و دنیا را به صورتی 
که برای دیگران پدیدار می شود تصور نمایند. دیدگاه گیري به طور صریح 
روي مؤلفه شناختی مربوط به حساسیت همدالنه تمرکز دارد. از میان 
فرایندهاي روانی که تعامالت اجتماعی را تسهیل و هموار می سازد همدلی 
افراد  اجتماعی  از طریق دیدگاه گیری   .)8( ایفا می کند  را  نقش کلیدی 
می توانند، افکار، احساسات و انگیزه های دیگران را تشخیص و درك نمایند. 
اصطالح دیدگاه گیری اجتماعی دارای ابعاد شناختی و هیجانی است و به 
فرد این امکان را می دهد در حالی که هویت و یگانگی خود را حفظ می کند 
با فرد دیگری همدلی کند و دنیا را از چشمان او ببیند. در واقع دیدگاه گیری 
به عنوان گام مهمی در رشد شناختی انسان به شمار می رود )9(. توانایی 
دیدگاه گیری اجتماعی از لحاظ نظری با رشد معرفت شناختی همراه است و 
در ردیف مهارت های سطح باالی شناختی، نظیر تفکر انتقادی، حل مسئله 
و قضاوت پیچید قرار می گیرد. دیدگاه گیری اجتماعی از لحاظ اینکه پاسخ 
هیجانی یا احساس نگرانی نسبت به فرد دیگر را شامل نمی شود، از همدلی 
متفاوت است و می تواند دیداری باشد که در آن افراد جایگاه فیزیکی شان 
را تغییر می دهند تا اشیا را آن گونه که فرد دیگری می بیند، مشاهده کند 
یا به صورت شناختی باشد که در طی آن فرد از لحاظ ذهنی، نقطه نظر 
خود را شبیه حالت شناختی دیگری می کند. به بیان دیگر دیدگاه گیری، 
فرآیند تعلیق نقطه نظر شخصی یک فرد در تالش برای دیدن یک موقعیت 
از دیدگاه فرد دیگری است )10(. افرادی که توانایی دیدگاه گیری دارند 
ممکن است دیدگاه مثبت تری داشته باشند و می توانند نیازها، عالیق و 
آرزوهای دیگران را بهتر برآورده سازند، بنابراین می تواند باعث افزایش خرد 
افراد شود، زیرا فرد خردمند دارای عشق همدالنه و دلسوزانه می باشد که با 
هیجانات مثبت از قبیل، رفتارهای همدالنه، مهربان بودن و درك دیگران 

همراه است )11(.
هر چند ذهنیت فلسفی و دیدگاه گیری اجتماعی ممکن است به عنوان 
از دیدگاه  اما  نظر گرفته شوند  در  افراد  در  ویژگی های مهم خردمندی 
Ardelt )2005( مدیریت و تنظیم هیجاناتی مثل خشم در افراد خردمند 

جایگاه ویژه ای دارد، از این رو عواملی همچون خودمهارگری و کنترل خشم 
نیز با خرد می توانند در ارتباط باشند. خودبازداری )Self-restraint( به 
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توانایی و گرایش  معنای سرکوب تمایالت خودخواهانه است و در واقع 
به سر و سامان دادن احساس ها، رفتارهای کالمی و غیرکالمی و دیگر 
 )1990(  Schwartzو Weinberger .)12( گونه های خود بیان گری است
خودبازداری را به عنوان یک ساختار فوق العاده می دانند که جنبه های 
مختلف سازگاری با جامعه و کنترل خود را در بر می گیرد. خودبازداری 
یک ویژگی روان شناختی است که با کنترل و نظارت شخصی همراه است 
که شخص قادر به تعویق انداختن رفتار خویش و هدایت دوباره آن به 
شیوه دقیق و عاقالنه می باشد. بازداری نقش بسیار مهمی در خودگردانی 
هیجانی دارد. نارسایی بازداری باعث می شود که شخص در تنظیم و کنترل 
 )1970( Perls بر اساس نظر .)هیجان و برانگیختگی مشکل پیدا کند )13
اشخاص سالم می توانند مسئولیت زندگی خودشان را بپذیرند، می دانند که 
فقط خودشان مسئول زندگی یا هر آنچه می گویند، می کنند و می اندیشند، 
هستند و نیز می گوید هر ارگانیسمی برای حفظ تعادل، همواره به تعادل 
با محیط و خودتنظیمی نیاز دارد. مفهوم تحقق )خود( و آگاهی از خود 
باشد  انسان روان سالمی داشته  تا  این خود تنظیمی کمک می کند  به 
)14(. بازداری امکان کنترل برانگیختگی همراه با تجربیات عاطفی را فراهم 
می کند و در تعدیل زمان غلبه بر تجربه عاطفی نقش دارد. به هنگام تجربه 
حالت های عاطفی اگر محرك عاطفی توانایی بازداری را سلب کند، اعمال 
بازداری عاطفی مختل می شود و تنظیم موثر حالت هیجانی رخ نمی دهد. 
یک رویکرد در تبیین این بد تنظیمی هیجانی، به سوگیری توجه ناشی از 
وجود مولفه هیجانی اشاره دارد که مانع از اعمال بازداری و تنظیم هیجانی 
مناسب با موقعیت شده و زمینه برون ریزی پرخاشگرانه و تکانشگرانه را 

فراهم می آورد )15(.
در زمینه ارتباط همه متغیرهای پژوهش حاضر مطالعه ای صورت نگرفته 
به  بوده  پژوهش  متغیرهای  با  ارتباط  در  پژوهش هایی که  به  لذا  است، 
طور مختصر اشاره می شود: از جمله پژوهش های انجام شده می توان به 
ارتباط عشق و همدلی با خرد، )16(، ارتباط خرد با بهزیستی و شادی 
و  همدلی  ارتباط   )18( قضاوت  و  تصمیم گیری  با  خرد  رابطه   ،)17(
دیدگاه گیری با سطوح تعارض بین فردی ) 19( ارتباط خرد با یادگیری و 
روابط اجتماعی )20(، رابطه ذهنیت فلسفی با بهبود عملکرد )21(، نقش 
سبک های هویت و اعتقادات دینی در پیش بینی خردورزی )22(، تبیین 
خردمندی بر اساس هوش موفق و خودکارآمدی )23( و رابطه ذهنیت 

فلسفی با هوش معنوی )24(، اشاره کرد.
ادبیات تحقیق نشان داد خرد مقوله ای است که پژوهش های روان شناسی 
پیرامون آن از نظر کیفیت در دو دهه اخیر رشد یافته است. همچنین 
خرد به عنوان باالترین مرحله  تحول شناختی و عالی ترین سطح تحول 
شخصیت فرد شناخته شده است. عوامل مختلفی بر رشد خردمندی تاثیر 

داردند، ذهنیت فلسفی به عنوان نوعی تفکر عمیق در امور زندگی و حقایق، 
دیدگاه گیری اجتماعی به عنوان درك نقطه نظرات دیگران و دیدن دنیا 
از چشم فرد مقابل و همچنین خودبازداری که شامل کنترل شخصی در 
خصوص هیجاناتی همچون خشم و به دنبال آن مراعات دیگران می باشد 
که این متغیرها به عنوان پیش بین های خرد در این پژوهش در نظر گرفته 
شدند. جمع بندی پژوهش های مورد اشاره نیز حاکی از وجود ارتباط مثبت 
و معنادار خرد با عشق و همدلی، مذهب، یادگیری، کیفیت زندگی، هوش 
و خود کارآمدی می باشد که ارتباط گسترده خرد با متغیرهای مختلف را 
نشان می دهد. از سویی هیچ پژوهش داخلی و خارجی نقش سه متغیر 
با  ارتباط  در  را  خودبازداری  و  اجتماعی  دیدگاه گیری  فلسفی،  ذهنیت 
خردمندی بررسی نکرده است که این امر می تواند به عنوان ضرورت انجام 
این پژوهش در نظر گرفته شود و پژوهش حاضر می تواند جهت روشن 
نمودن روابط بین این متغیرها مفید و راه گشا باشد، لذا پژوهش حاضر در 
پی بررسی این سوال است که آیا ذهنیت فلسفی، دیدگاه گیری اجتماعی 

و خودبازداری توان پیش بینی خرد در دانشجویان را دارند یا خیر؟

روش کار
با توجه به این که هدف پژوهش حاضر، تبیین خرد بر اساس ذهنیت 
فلسفی، دیدگاه گیری اجتماعی و خودبازداری دانشجویان بود، از روش 
توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه این پژوهش شامل کلیه 
بوعلی سینا  دانشگاه  ارشد  و کارشناسی  دانشجویان مقطع کارشناسی 
همدان در سال تحصیلی 1397-1396 )7772 نفر( بود. حجم نمونه در 
این پژوهش از طریق جدول تعیین حجم نمونه Morgan، 384 بدست 
پذیرفت،  صورت  مرحله ای  چند  خوشه ای  روش  به  نمونه گیری  آمد. 
بدین صورت که در مرحله اول از بین 9 دانشکده دانشگاه، 4 دانشکده 
اجتماعی(،  علوم  و  اقتصاد  و  پایه  علوم  کشاورزی،  مهندسی،  و  )فنی 
به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس در مرحله دوم از بین 
انتخاب شدند.  دانشکده 4 کالس(،  هر  )از  دانشکده ها 16 کالس  این 
رضایت  با جلب  افراد  انتخاب  از  که پس  بود  بدین صورت  اجرا  شیوه 
آنها پرسشنامه ها و توضیحات مربوط به آن در اختیارشان قرار گرفت. 
همچنین محرمانه ماندن اطالعات و اختیاری بودن مشارکت در پژوهش 
برای آنها شرح داده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خرد 
دیدگاه گیری   ،)1375( سلطانی  فلسفی  ذهنیت   ،)2003(  Ardelt

اجتماعی محققی و همکاران )1395( و خودبازداری Weinberger و 
Schwartz )1990( استفاده شد.

 :)Three Dimensional Wisdom Scale( مقیاس سه بعدی خرد
دیدگاه  از  مفهوم خرد  اساس  بر   )2003(  Ardelt توسط  مقیاس  این 
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Clayton و Birren )1980( ساخته شده است. در این مقیاس، خرد 

به عنوان متغیری مکنون با شاخص های اثرشناختی، عاطفی، و تأملی 
مورد ارزیابی قرار می گیرد )25(. این مقیاس شامل 39 گویه )در دو فرم 
A  و B( در طیف لیکرت 5 درجه ای است که 14 گویه بعد شناختی 
)گویه های 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13 و 15 از فرم A و 7، 10، 13، 16، 
 B (، 12 گویه بعد تأملی )گویه های 6 و 10 از فرمB 19 و 23 از فرم
از فرم B( و 13 گویه بعد عاطفی  و 1، 11، 14، 17، 20، 22 و 24 
)گویه های 2، 4، 8، 12و 14 از فرم A و 2، 4، 6، 9، 12، 15، 18 و 21 
از فرم B( را می سنجد. از نمرات حاصل از این مقیاس خرد در هر یک 
از سه بعد و در نهایت خردمندی کلی بدست خواهد آمد. Ardelt  در 
پژوهشی میان دانشجویان روایی مقیاس 3D-WS را در ابعاد شناختی، 
تاملی و عاطفی و نمره کل به ترتیب 71 درصد، 75 درصد، 66 درصد 
و 72 درصد و ضریب پایایی را نیز پس از گذشت 10 ماه 85 درصد 
گزارش کرد )25(. همچنین پایایی این مقیاس در ایران توسط، نوقابی 
و همکاران )1394( مورد اندازه گیری قرار گرفت. آلفای کرونباخ را برای 
کل مقیاس 0/83، برای بعد شناختی 0/73، برای بعد تأملی 0/56 و 
برای بعد عاطفی 0/58گزارش کرده اند )26(. مقدار آلفای کرونباخ این 

مقیاس در این پژوهش 0/76 بدست آمد.
توسط  فلسفی  ذهنیت  سنجش  پرسشنامه  فلسفی:  ذهنیت  مقیاس 
سلطانی )1375( تدوین و اجرا شد که از 60 گویه تشکیل شده است که 
به منظور سنجش میزان ذهنیت فلسفی افراد به کار می رود. نمره گذاری 
پرسشنامه به صورت طیف لیکرت 4 درجه ای می باشد که برای گزینه های 
»هرگز«، »بندرت«، »بعضی مواقع«، »تقریباً همیشه« به ترتیب امتیازات 
1، 2، 3 و 4 در نظر گرفته می شود. این پرسشنامه از 3 خرده مقیاس 
شامل: جامعیت، انعطاف پذیری و تعمق تشکیل شده است )27(. برای 
سنجش روایی پرسشنامه ذهن فلسفی، از روش اعتبار سازه استفاده شده 
بررسی  افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه  نظر  این روش،  در  که 
با ویژگی های ذهن  تعیین میزان همخوانی گویه ها  برای  بنابراین،  شد. 
فلسفی بر اساس تشخیص متخصصان فلسفه و تعلیم و تربیت عمل شده 
است. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای این پرسشنامه توسط 
مرتضایی مقدم )1380(، 0/73 بوده است )28(. مقدار آلفای کرونباخ این 

پرسش نامه در این پژوهش 0/71 بدست آمد.
فارسی  زبان  به  که  مقیاسی  اجتماعی:  دیدگاه گیری  مقیاس 
غیر  پژوهش هاي  در  ندارد.  وجود  بسنجد  را  اجتماعی  دیدگاه گیری 
ایرانی نیز براي سنجش دیدگاه گیري از مقیاس هاي همدلی یا از بیان 
سناریو و کدبندي پاسخ شرکت کنندگان استفاده شده است. محققی و 
همکاران )1395( با ترکیب 6 گویه زیر مقیاس دیدگاه گیري از شاخص 

بهره  از مقیاس  واکنش پذیري بین فردي Davies )1980( و 13 گویه 
یا دیدگاه گیري  نام همدلی شناختی  همدلی Cohen )2004( که زیر 
اجتماعی هستند مقیاس جدیدي تدوین نمودند. معیار انتخاب 13 گویه 
از مقیاس بهره همدلی نیز بار عاملی گویه ها بوده که در تحلیل عاملی 
انجام شده اولیه این 13 گویه بیشترین سهم را در عامل همدلی شناختی 
داشته اند و یک گویه توسط محقق به مقیاس اضافه شد و جهت سنجش 
پایایی، مقیاس روی یک نمونه اجرا شد. از میان 20 گویه مقیاس، 5 گویه 
که همبستگی کمی با مقیاس داشتند حذف شده و مقیاس به یک مقیاس 
15 گویه ای تبدیل شد و پایایی مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی با استفاده 
از آلفای کرونباخ 0/78 به دست آمد )8(. مقدار آلفای کرونباخ این مقیاس 

در این پژوهش 0/63 بدست آمد.
مقیاس خودبازداری: مقیاس خودبازداری، یک پرسشنامه 30 عبارتی 
مورد  را  خشم  فرونشانی  توانایی  و  هیجانی  بازداری  میزان  که  است 
ارزیابی قرار می دهد. این آزمون در سال 1990 توسط Weinberger و 
Schwartz تهیه شده است و یکی از مقیاس های پرسشنامه  سازگاری 

دارای  خودبازداری  مقیاس   .)29( می رود  شمار  به   Weinberger

آزمون  این  مقیاس های  زیر  است.  مقیاس  زیر   4 و  کلی  مقیاس  یک 
از: فرونشاندن خشم  اما مجزایی هستند، عبارتند  که سازه های مشابه 
)سواالت 6، 10، 20، 22، 25، 28، 30(، کنترل تکانه )سواالت 2، 3، 
 ،11  ،7  ،5  ،1 )سواالت  دیگران  مراعات   ،)27  ،24  ،18  ،15  ،12  ،8
 ،23  ،21  ،14  ،13  ،9  ،4 )سواالت  مسئولیت پذیری  و   )26  ،19  ،16
یا  موافقت  میزان  لیکرت 5 درجه ای  مقیاس  آزمودنی ها در یک   .)29
مخالفت خود با هر یک از عبارات را بیان کرده و امتیاز آزمودنی از طریق 
جمع کردن امتیاز عبارات مربوط به هر زیر مقیاس محاسبه می شود.

 )1994 ،Feldman و Weinberger 1991؛ به نقل از(  Weinberger

ضریب همبستگی این مقیاس را در نمونه ای 386 نفری از دانش آموزان 
شهری، 0/91 گزارش کرده است )30(. پایایی بازآزمایی را نیز در یک 
فاصله دو هفته ای 0/89 و در یک فاصله 7 ماهه، 0/76 گزارش کرده 
است. Weinberger و Feldman )1994(، همسانی درونی کل آزمون 
را برابر با 0/85 تا 0/88 و همسانی درونی زیر مقیاس فرونشاندن خشم: 
0/79 تا 0/82، کنترل تکانه: 0/66 تا 0/69، مراعات دیگران: 0/68 و 
آلفای  مقدار   .)30( است  کرده  ذکر   0/77 تا   0/76 مسئولیت پذیری: 

کرونباخ این مقیاس در پژوهش حاضر 0/79 به دست آمد.
داده ها با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی مانند میانگین و 
انحراف معیار مورد تحلیل قرار گرفتند و برای بررسی ارتباط متغیرها از 
آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان توسط 

نرم افزار SPSS-22 استفاده شد.
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یافته ها 
ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان در جدول 1 ارائه شده است.

برای بررسی سوال پژوهش، از رگرسیون چندگانه استفاده شد. در مدل 
رگرسیون، متغیرهای خودبازداری، ذهنیت فلسفی و دیدگاه گیری اجتماعی 
به عنوان پیش بین و خرد به عنوان متغیر مالك در نظر گرفته شدند. میانگین 

اجتماعی،  نمرات در مقیاس های خرد، دیدگاه گیری  استاندارد  انحراف  و 
ذهنیت فلسفی و خودبازداری در جدول 2 ارائه شده است. همان گونه که 
مشاهده می شود، میانگین خرد، 110/96، میانگین ذهنیت فلسفی 153/73، 
میانگین دیدگاه گیری اجتماعی 34/76 و میانگین خودبازداری، 96/33 است.

برای اجرای رگرسیون پیش فرض های نرمال بودن با آزمون کلموگروف_
اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت و مقدار معناداری برای همه متغیرها 
بیشتر از 0/05 بود و فرض نرمال بودن مورد پذیرش قرار گرفت )جدول 
2(. برای بررسی رابطه خطی بین متغیرها از همبستگی پیرسون استفاده 
شد که نتایج حاکی از ارتباط معنادار بین متغیرها داشت همه روابط در 
سطح 0/01 معنادار بودند )جدول 3(. آزمون Durbin-Watson برای 
ارزیابی استقالل خطاها به کار رفت که میزان این آماره 1/67 بدست آمد 
بازه مناسب )بین 1/5 تا 2/5( قرار داشت )DW= 1/67(. برای  که در 
بررسی هم خطی بین متغیرها از شاخص های ضریب تحمل و عامل تورم 

واریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول 3 ارائه شده است.
بر اساس اطالعات جدول 3، همان گونه که مشاهده می شود، مقدار 
اجتماعی  دیدگاه گیری   ،0/521 فلسفی  ذهنیت  با  خرد  همبستگی 
معنادار  آماری  نظر  از  که  می باشد   0/452 خودبازداری  و   0/434
باالتر  متغیرها  برای  تحمل  ضریب  شاخص  نتایج   .)P>0/01( است 
تورم  شاخص  همچنین  است،  مناسبی  محدوده  در  و  است   0/3 از 
در  است.  مناسبی  محدوده  در  که  آمده  بدست   3 زیر  نیز  واریانس 
جداول  در  آن  نتایج  که  شد  اجرا  چندگانه  رگرسیون  تحلیل  ادامه 

4 و 5 ارائه شده است.

جدول 1. ویژگی جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش

درصدتعدادجنسمقطع

کارشناسی

15139/3زن

12632/8مرد

27772/1کل

کارشناسی ارشد

5614/6زن

5113/3مرد

10727/9کل

جدول 2. شاخص های گرایش مرکزی و نتایج آزمون کلموگروف_اسمیرنف برای متغیرهای مورد مطالعه

ZPخطای معیارمیانگینفراوانیمتغیرها

384110/960/660/0950/200خرد

384153/730/810/1510/200ذهنیت فلسفی

38434/760/230/1340/200دیدگاه گیری اجتماعی

38496/330/540/2180/092خودبازداری
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جدول 4، آزمون تحلیل واریانس را جهت بررسي معناداري مدل رگرسیون 
نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می شود، مقدار آماره F برابر با 64/04 
بوده و از لحاظ آماری معنادار می باشد )P>0/01(. بنابراین، مدل رگرسیون

و  اجتماعی  دیدگاه گیری  فلسفی،  اساس ذهنیت  بر  پیش بینی خرد  برای 
خودبازداری، از لحاظ آماری معنادار است. با توجه به مجذور R، متغیرهای 
پیش بین در معادله رگرسیون می توانند تا 34 درصد واریانس خرد را تبیین کنند.

ذهنیت  از  یک  هر  سهم  تبیین  برای  را  رگرسیون  ضرایب   ،5 جدول 
فلسفی، دیدگاه گیری اجتماعی و خودبازداری در پیش بینی خردمندی 
به  نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می شود، همه ضرایب مربوط 
این عامل ها، از لحاظ آماری معنادار است )P>0/01(. همچنین، با توجه

به مقادیر ضرایب رگرسیون استاندارد، ذهنیت فلسفی با مقدار آماره بتای 
استاندارد برابر با 0/35، از سهم بیش تری برای تبیین خرد برخوردار است. 
دیدگاه گیری اجتماعی با سهم بتای 0/21 و خودبازداری با سهم بتای 

0/13 در تبیین خرد نقش معناداری دارند.

تورم واریانس )VIF(آماره تحمل1234متغیر

0/981/01-1. ذهنیت فلسفی

0/731/36-**20/42. دیدگاه گیری

0/731/36-**0/46**30/23. خودبازداری

---**0/45**0/43**40/52. خرد

جدول 3. آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی خطی بودن رابطه بین متغیرها

جدول 4. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی خرد توسط ذهنیت فلسفی، دیدگاه گیری اجتماعی و خودبازداری

مدل
مجموع 
مجذورات

درجه
 آزادی

FPRR2میانگین مجذورات

21474/6237158/21رگرسیون

64/040/0010/580/34 42474/71380111/78باقی مانده

63949/33383کل

متغیر
ضرایب رگرسیون غیر 

استاندارد
ضرایب رگرسیون 

استاندارد )بتا(
tP

Bخطای معیار

5/130/001---30/225/89ثابت

0/280/040/356/590/001ذهنیت فلسفی

0/620/140/214/430/001دیدگاه گیری اجتماعی

0/160/070/132/310/021ثابت

جدول 5. ضرایب استاندارد شده مدل پیش بینی خرد بر اساس ذهنیت فلسفی، دیدگاه گیری اجتماعی و خودبازداری

 **P>0/01
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بحث
فلسفی،  اساس متغیرهای ذهنیت  بر  تبیین خرد  هدف پژوهش حاضر 
دیدگاه گیری اجتماعی و خودبازداری بود. ذهنیت فلسفی، دیدگاه گیری 
اجتماعی و خودبازداری به عنوان متغیر پیش بین و خرد متغیر به عنوان 
در  شدند.  تحلیل  همزمان  روش  به  رگرسیون  معادله  در  مالك  متغیر 
راستای ارتباط خرد با ذهنیت فلسفی نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های 
)33-31(، در راستای ارتباط خرد با دیدگاه گیری اجتماعی نتایج پژوهش 
حاضر با پژوهش های )16، 34( و در راستای ارتباط خرد با خودبازداری 

نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های )38-35( همسو است.
در زمینه ارتباط ذهنیت فلسفی و خرد پژوهشی انجام نگرفته است اما 
بر اساس نظر Webster )2003( فرد خردمند بر گشودگی به تجارب 
تأکید دارد. گشودگی شامل انعطاف پذیری نسبت به افکار و بینش های 
جدید است لذا به مفهوم خالقیت بسیار نزدیک است )37(، از آنجایی 
اسمیت  و  می باشد  فلسفی  ذهنیت  ابعاد  از  یکی  انعطاف پذیری  که 
و  بینی  دیگر  نواندیشی،  با  انعطاف پذیری  که  می کند  بیان   )1965(
خالقیت سروکار دارد و فرد مسائل را از جهات مختلف می بیند )38(. بر 
اساس دیدگاه Yang )2011، 2014( نیز یکی از پیشایندهای تأثیرگذار 
بر خرد یکپارچگی اصول فکری با اصول اخالقی می باشد. افراد خردمند 
پدیده ها و مسائل را از چشم اندازهای مختلف ادراك می کنند و به طور 
عمیق به مساله می پردازند، بنابراین ذهنیت فلسفی می تواند به عنوان 
عاملی در پیش بینی رشد خردمندی این افراد مؤثر باشد، زیرا فرد دارای 
ذهن فلسفی امور مسلم زندگی را مورد سؤال قرار می دهد و افکار خود 
را به آنچه که دیده، محدود نمی سازد بلکه با فعال سازی افکارخود، به 
استخراج  به  و  پرداخته  خود  مشاهدات  کل  از  موردی  دقیق  مشاهده 
قاعده ای که آن موارد در آن وضعیت قرار داده می پردازد و داللت هایی 
که آن موارد به آن اشاره دارند را روشن می کند و سعی در کشف حقایق 
تفکر صحیح  در  را  افراد  فلسفی  ذهنیت  واقع  در   .)41  ،40( دارد  آن 
کمک می کند و او را به داشتن قضاوت های صحیح عادت می دهد و فرد 
صرفا خود را محصور به امور نامحسوس نمی کند بلکه قوه خالقانه ذهن 
خویش را به کار می گیرد. با توجه به موارد گفته شده می توان این گونه 
تببین کرد که ذهنیت فلسفی با خرد رابطه مثبت و معناداری دارد و 
پیش بینی کننده مثبتی برای خرد است، بنابراین می توان با سعی در 
پرورش ابعاد ذهنیت فلسفی که شامل جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری 

است میزان خرد را در دانشجویان افزایش داد.
پژوهشی در خصوص ارتباط بین خرد و دیدگاه گیری اجتماعی انجام نشده 
است، از آنجا که دیدگاه گیری ارتباط تنگاتنگی با همدلی دارد و روی 
مؤلفه شناختی حس همدالنه تمرکز دارد نقشی اساسی در دیدگاه گیری 

اجتماعی ایفا می کند، می توان ارتباط آن را با خرد منطقی در نظر گرفت. 
در نظریه سه بعدی خرد Ardelt  )2003( بُعد عاطفی یکی از ابعاد خرد 
به عنوان ویژگی های شخصیت انسان بیان شده است. این بعد شامل عشق 
و عالقه همدالنه و احساساتی به دیگران و رفتار دلسوزانه همراه با انگیزه 
برای پرورش رفاه دیگران می باشد. فرد خردمند با کاهش خودمحوری و 
بینش عمیق نسبت به رفتار خود قادر به همدلی و عشق ورزی به دیگران 
می باشد. اشخاص خردمند به جای واکنش های منفی مانند خشم، طرد 
یا افسردگی، سعی می کنند دیدگاه های دیگران را درك نموده و دنیا را از 
 )2004( Brown همچنین .)چشمان او دیده و با او همدلی نمایند )25
در مدل رشدی خود بیان نموده است فهم دیگران به معنای درك عمیق 
سایر  بنیاد  و  اساس  ویژگی  این  و  است  متفاوت  اخالق های  با  دیگران 
ظرفیت  دیگران،  با  مشارکت  توانایی  شامل:  خردمند  افراد  خصوصیات 
همدلی با آنان و اشتیاق برای کمک به آنها است )42(. دیدگاه گیری دارای 
ابعاد شناختی و هیجانی است و به فرد این امکان را می دهد در حالی که 
هویت و یگانگی خود را حفظ می کند با فرد دیگری همدلی کند و دنیا 
را از چشمان او ببیند. دیدگاه گیری یک فرایند شناختی فعال است که 
در آن افراد باید به دیدگاه خود محورشان غلبه کرده و دنیا را به صورتی 
که برای دیگران پدیدار می شود ببینند )43(. لذا با توجه به مطالب ارائه 
شده می توان این گونه تببین کرد که از طریق دیدگاه گیری اجتماعی 
که باعث افزایش رشد معرفت شناختی می شود می توان میزان خرد را 
باعث می شود  با دیگران  داد. همچنین دیدگاه گیری و همدلی  افزایش 
افراد به رفتارهای منفی دیگران با بخشندگی و عشق مشفقانه پاسخ دهند، 

بنابراین دیدگاه گیری اجتماعی می تواند با خرد در ارتباط باشد.
تحقیقاتی در زمینه رابطه خرد و خودبازداری تاکنون انجام نگرفته است 
اما در زمیه تنظیم هیجانی و ارتباط آن با خرد می توان نتایج پژوهش 
انجام شده را با پژوهش های )39-35( همسو دانست. خرد با همدلی و 
مراعات و درك دیگران که یکی از ابعاد خودبازداری می باشد در ارتباط 
است. تنظیم هیجانی یک عنصر کلیدی برای خرد می باشد، شناسایی 
خردورزی  سازنده  معیار  مناسب  شرایط  در  هیجانات  بستن  کار  به  و 
موقعیت های  در  خود  هیجانات  مدیریت  به  را  قادر  افراد  این  و  است 
مختلف همچون خشم می کند )39(. از طرفی خودبازداری نقش مهمی 
در خودگردانی هیجانی دارد و نارسایی بازداری باعث می شود فرد در 
تنظیم و کنترل هیجانات منفی خود با مشکالت اساسی رو به  رو شود. 
خودبازداری از انکار و سرکوب کردن هیجانات منفی جلوگیری می کند 
به  هیجانی  تنظیم   )2014(   Gluck و   Bluck نظر  اساس  بر   .)30(
افراد  که  دارد  این  به  اشاره  خرد  رشد  مدل  در  عوامل  از  یکی  عنوان 
خردمند احساسات منفی خود را سرکوب نمی کنند و آنها را برای مدت 
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را  منفی شان  هیجانات  باید  آنها  اما  نمی دارند،  نگه  خود  درون  زیادی 
داشته  هیجاناتشان  روی  بیشتری  بازداری  و  کنترل  و  کنند  محدود 
باشند، بنابراین بین خرد و خودبازداری رابطه مثبت و معناداری وجود 
نداشتن  و  دلسوزانه  رفتارهای  شامل  که  خرد  همچنین   .)39( دارد 
هیجانات منفی نسبت به دیگران و همچنین فهم و درك افراد می باشد، 
با مراعات دیگران به عنوان یکی از ابعاد خودبازداری به معنای فهم و 
درك احساس و هیجات دیگری و یا برقراری ارتباط عاطفی با شخص 
به مطالب  توجه  با  بنابراین  دارد.  معناداری  و  مثبت  رابطه  است  دیگر 
گفته شده می توان این گونه تبیین کرد که خودبازداری با جلوگیری از 
سرکوب هیجانات منفی و در مقابل آن با کنترل هیجاناتی چون خشم 
در جهت جلوگیری از آسیب رساندن به دیگران، و همچنین مراعات و 
برای خرد  پیش بین خوبی  دیگران می تواند  هیجانات  و درك  همدلی 
باشد. لذا می تواند خرد را در دیگران افزایش داده و زمینه رشد آن را 

نیز فراهم کند.
نواندیشی و مشاهده دقیق  انعطاف پذیری،  بر  تأکید  با  ذهنیت فلسفی 
خرد  توانایی  رشد  موجب  کردن  قضاوت  در  صحیح  توانایی  و  حقایق 
با تأکید بر همدلی، عاطفه،  می شود. همچنین دیدگاه گیری اجتماعی 
برای  موثری  کننده  پیش بینی  شناختی  معرفت  رشد  و  دیگران  درك 
و  مختلف  شرایط  در  هیجان  مدیریت  با  خودبازداری  می باشند.  خرد 
و  تکانه  و  خشم  کنترل  خصوص  به  هیجانات  روی  کنترل  و  بازداری 
همچنین مراعات دیگران و مسئولیت پذیری می تواند عامل دیگری برای 
پیش بینی خرد باشد. بنابراین ذهنیت فلسفی، دیدگاه گیری اجتماعی و 
خود بازداری سه عنصر موثر در خصوص پیش بینی میزان خرد در افراد 

به ویژه دانشجویان نقش مهمی دارند.
زندگی،  عمیق  درك  به  رسیدن  مانند  مولفه هایی  خرد  که  آنجایی  از 
درك و همدلی نسبت به دیگران و توانایی مدیریت هیجانات را در بر 
می گیرد می تواند با متغیرهایی مانند ذهنیت فلسفی که باعث می شود 
افراد به مسائل گوناگون نگاه عمیق تری داشته باشند، خودبازداری که 
توانایی کنترل هیجانات خود و فرونشاندن تکانه ها ی خود را دارند بیشتر 

می توانند دیدگاه ها و هیجانات فرد دیگر را درك کنند و دیدگاه گیری 
به عنوان درك دیگران و برقراری رابطه با دیگران می باشد، رابطه مثبتی 
از سازه های مهم  با توجه به اهمیت خرد به عنوان یکی  باشد.  داشته 
روان شناسی مثبت در نظام های آموزشی دنیا به خصوص در سال های 
با خردمندی پیام های  اخیر، شناسایی پیشایند ها و متغیرها ی مرتبط 
با  زیرا  دارد،  تربیت  و  تعلیم  برنامه ریزان  و  متخصصان  برای  مهمی 
شناسایی این عوامل می توان به طراحی برنامه های مداخله ای و آموزشی 
همچون  نباید  زیرا  پرداخت.  دانشجویان  خردمندی  افزایش  زمینه  در 
را دغدغه  آنها  و  تأکید کرد  تفکر  و مهارت های  بر هوش  تنها  گذشته 
آموزشی  محیط های  آوردن  فراهم  با  بلکه  دانست،  آموزشی  نظام های 

غنی می توان افراد خردمند را وارد جامعه ساخت.
از جمله محدودیت های پژوهش حاضر تعداد اندك پژوهش ها در زمینه 
خرد، دیدگاه گیری اجتماعی و خودبازداری و محدود بودن ابزار پژوهش 
می شود  پیشنهاد  خرد،  گسترده  دامنه  به  توجه  با  بود.  پرسشنامه  به 
متغیرهایی مانند حل  مسأله، نقش معنا در زندگی و تنظیم هیجانی با 

خرد در پژوهش های آتی مورد بررسی قرار گیرند.

نتیجه گیری
این پژوهش با هدف تببین خرد بر اساس ذهنیت فلسفی، دیدگاه گیری 
فلسفی،  ذهنیت  داد  نشان  نتایج  شد.  انجام  خودبازداری  و  اجتماعی 
به  قادر  معنادار  و  به طور مثبت  و خودبازداری  اجتماعی  دیدگاهگیری 
فلسفی،  و ذهنیت  بین خودبازداری  میباشند. همچنین  پیشبینی خرد 
و  خودبازداری  بین  و  اجتماعی  دیدگاهگیری  و  فلسفی  ذهنیت  بین 
دیدگاهگیری اجتماعی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد که وجود 
بر اهمیت و آموزش ذهنیت فلسفی، دیدگاه گیری  ارتباط ها تأکید  این 

اجتماعی و خودبازداری به منظور باالبردن خرد افراد را نشان می دهد. 

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی است.
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Introduction: Considering the need to provide valid instruments for research and clin-

ical work, the present study aimed to develop and evaluate the psychometric properties 

and factor structure of the Persian version of the monetary choice questionnaire.   

Methods: In this cross-sectional survey, 400 students were selected through convenience 

sampling from all students of Kermanshah universities. The data were collected through 

Consideration of Future Consequences scale and Monetary Choice Questionnaire and 

were analyzed using statistical methods of Cronbach’s alpha, intra-class and Pearson 

correlation tests, and the exploratory factor analysis.   

Results:	The	findings	showed	that	the	internal	consistency	of	the	scale	using	Cronbach’s	

alpha was 0.89, its split-half reliability was 0.88, and its test-retest reliability was 0.78 

for a three week. The exploratory factor analysis results showed that the single-factor 

structure and the three-factor structure of the questionnaire were valid.  

Conclusion:	According	to	findings,	 the	monetary	choice	questionnaire	has	acceptable	

validity and reliability, and given the relatively short time it takes to be completed. So, it 

can be an appropriate tool for employing in both clinical and research situations.
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ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس سنجش کاهش اهمیت تأخیری

مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی
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هاشم جبرائیلی1*         ، مهسا فعله گری2، طناز صیدی2 

1. استادیار روان شناسی سالمت، گروه روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
2. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

مقدمه: با توجه به ضرورت فراهم ساختن ابزارهای معتبر جهت پژوهش و کار بالینی، پژوهش حاضر با هدف ساخت و 

بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی پرسشنامه انتخاب پولی انجام شد. 

با  نفر  دانشگاه های شهر کرمانشاه 400  دانشجویان  بین همه  از  زمینه یابی مقطعی  پژوهش  قالب یک  روش کار: در 

استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق مقیاس در نظر گرفتن پیامدهای آینده 

و پرسشنامه انتخاب پولی گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری آلفای کرونباخ، آزمون های 

همبستگی درون کالسی، همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی اکتشافی به وسیله نرم افزار SPSS-22 انجام گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که همسانی درونی مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ  0/89، پایایی تصنیف آن  0/88 و 

پایایی بازآزمایی آن برای یک دوره زمانی سه هفتگی 0/78 می باشد. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که 

هم ساختار تک عاملی و هم ساختار سه عاملی پرسشنامه معتبر است.  

برخوردار است.  قبولی  قابل  پایایی  و  روایی  از  پولی  انتخاب  فارسی پرسشنامه  نتیجه گیری: می توان گفت که نسخه 

همچنین با توجه به زمان نسبتاً کوتاهی که برای پر کردن آن مورد نیاز است می تواند ابزار مناسبی برای به کارگیری هم 

در موقعیت های بالینی و هم در موقعیت های پژوهشی باشد.    

مقدمه
و  تاخیری  پاداش های  به  را  فوری  پاداش های  انتخاب  هنگام  ما  بیشتر 
زمانی  اما  می دهیم.  ترجیح  کمتر  پاداش های  به  را  بیشتر  پاداش های 
که این جنبه ها، یعنی پاداش کم در حال حاضر یا پاداش زیاد بعداً، در 
بسیاری  مثال،  برای  پیچیده می شود.  انتخاب  قرار می گیرند  مقابل هم 
از ما ترجیح می دهیم که به جای خوردن تکه ای از یک کیک تناسب 

اندام بهتری داشته باشیم. اما مشکل اینجاست که آن تکه کیک، اگرچه 
اکنون در دسترس  دارد، همین  ارزش کمتری هم  ما  برای  در مجموع 
و مستلزم تالش کمی در حدود بلند کردن چنگال است، در حالی که 
مثال  این  در  باشد.  و کوشش  زمان  مستلزم  است  ممکن  اندام  تناسب 
اگرچه عوامل مختلفی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود، اما می توان 
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مشکل اساسی را که در کار است مشاهده کرد: پاداش های فوری به طور 
نامتناسبی وزن بیشتری در تصمیمات ما دارند. برای مثال، دانشجویان 
ممکن است به جای مطالعه برای امتحان فردا به مهمانی بروند؛ سیگاری ها 
بعد از ترك دوباره به مصرف باز می گردند؛ و افراد چاق در مقاومت در برابر 

خوردن شکست می خورند )1(.
یکی از عواملی که در مثال های باال رفتارهای غیر انطباقی در آن اشتراك 
دارند کاهش اهمیت تأخیری )Delay discounting( است، که عبارت 
است از یک پدیده رفتاری که در خالل آن تقویت کننده ها در نتیجه 
تأخیر در دریافت ارزش خود را از دست می دهند )2(. کاهش اهمیت 
تأخیری یک اصطالح اقتصاد رفتاری است که نشان دهنده کاهش در 
ارزش جاری پاداش آینده در نتیجه افزایش تأخیر در دریافت آن پاداش 
انسان ها  هم  که  می کنند  مطرح  آزمایشگاهی  پژوهش های   .)3( است 
هزلولی  تابع  یک  طبق  را  پاداش ها  اهمیت  عموماً  انسان ها  غیر  هم  و 
)Hyperbolic( یا شبه هزلوری )Hyperbolic-like( کاهش می دهند 
)4، 5(. هسته اصلی تحلیل های کاهش اهمیت تأخیری از درجه بندی 
شخصی آزمودنی ها از میزان کاهش اهمیت نشات می گیرد. این میزان 
کاهش اهمیت که با k نمایش داده می شود شیب تابع هزلولی یا شبیه 
تأخیر  با  همراه  پاداش های  از  آزمودنی  ذهنی  ارزش  که  است  هزلولی 
روی آن قرار می گیرد. بنابراین، در حالی که میزان کمتر تأخیر ارزش 
پاداش را به طور اساسی تحت تأثیر قرار می دهد، ارزش های k بزرگ تر 
ظرافت  و  اهمیت  است.  اهمیت  کاهش  تند  نسبتاً  شیب  نشان دهنده 
ارزش k این است که به عنوان یک مسیر کوتاه و میانبر در توصیف یک 
رابطه مرتبه باالتر میان یک تقویت کننده و اثر آن بر رفتار عمل می کند. 
در واقع، هنگام توصیف عملکرد آزمودنی ها در اندازه های مکرر تأخیر، به 
طور ذهنی دشوار است که بگوییم دقیقاً ارزش با چه سرعتی به عنوان 
کارکردی از تأخیر کاهش می یابد. بنابراین، خالصه کردن این رابطه در 
یک اصطالح )k( وسیله ای هم دقیق و هم کارآمد برای توصیف پدیده 

کاهش اهمیت است )6(.
یک  تأخیری  اهمیت  کاهش  که  است  آن  از  حاکی  پژوهشی  شواهد 
فرایند رفتاری فرا بیماری )Trans-disease( است که زیربنای بسیاری 
از مشکالت سالمتی را تشکیل می دهد )7(. بر اساس شواهد پژوهشی، 
نشان   k ارزش  از  استفاده  با  که  تأخیری  اهمیت  در  کاهش  میزان 
از جمله  رفتاری  مشکالت  از  بسیاری  نیرومند  پیش بین  می شود  داده 
 ،10( چاقی  و  خوردن  اختالل های   ،)9  ،8( مواد  مصرف  اختالل های 
11(، رفتارهای جنسی پرخطر )12، 13(،  قمار بازی بیمارگونه )14( و 

وابستگی به فن آوری )15( است.
هم شواهد تجربی و هم شواهد بالینی نشان داده است که کاهش اهمیت 

تأخیری فرضی پاداش ها در انسان ها ارتباط نیرومندی با کاهش اهمیت 
تأخیری پاداش ها در موقعیت های واقعی دارد )16(. به دلیل این که به 
نظر می رسد کاهش اهمیت تأخیری فرضی شکلی معتبری از انتخاب بین 
در  برای صرفه جویی  پژوهشگران   ،)1( باشد   )Intertemporal( زمانی 
زمان و هزینه از آزمون های فرضی برای فراخواندن میزان کاهش اهمیت 
آزمودنی ها به شدت استفاده می کنند )6(. اگرچه اشکال بسیار متنوعی 
اما شاید معتبرترین  از آزمون های کاهش اهمیت تأخیری وجود دارد، 
آزمونی که تاکنون برای سنجش کاهش اهمیت تأخیری مورد استفاده 
ابزاهای  به  پولی است که، نسبت  انتخاب  قرار گرفته است، پرسشنامه 
دیگر که به صورت تکالیف رایانه ای هستند، از این امتیاز برخوردار است 
به  و  بوده  راحت تر  پژوهشی  و  بالینی  موقعیت های  در  آن  اجرای  که 

صورت گسترده تری نیز به کار رفته است )17، 18(.
پرسشنامه انتخاب پولی شامل 27 انتخاب دو مقوله ای بین پاداش های 
پولی کوچک تر فوری و پاداش های بزرگ تر همراه با تأخیر است که برای 
فراهم ساختن برآوردهایی از میزان کاهش اهمیت تأخیری افراد طراحی 
شده است. پاداش های فوری در دامنه ای از 11 تا 78 دالر و پاداش های 
همراه با تأخیر در دامنه از 25 تا 85 دالر با تأخیر 7 تا 186 روز قرار 
دارند. چهار اندازه به دست می آید که شامل سه میزان مجرای کاهش 
اهمیت برای پاداش های کوچک )35-11 دالر(، متوسط )60 -20 دالر( 
 .)18( است  اهمیت  کاهش  کلی  میزان  نیز  و  دالر(   31-85( بزرگ  و 
بالینی  سودمندی  و  روان سنجی  ویژگی های  شد،  گفته  که  همان طور 
پرکاربردترین  از  به یکی  را  ابزار )19، 20( آن  این  و پژوهشی مشهود 

مقیاس های کاهش اهمیت تبدیل کرده است )21(.
با  پولی  انتخاب  پرسشنامه  نمرات  که  دادند  نشان  و همکاران   Kirby

تکانش گری  مقیاس  مانند  تکانش گری  اندازه گیری  ابزارهای  دیگر 
و  دارد  همبستگی   )Barratt Impulsiveness Scale(    Barratt
میانگین نمرات پرسشنامه انتخاب پولی در مصرف کنندگان مواد نسبت 
به گروه کنترل غیر مصرف کننده باالتر است )18(. همچنین، پژوهش ها 
نشان داده است که نمرات پرسشنامه انتخاب پولی همبستگی باالیی با 
نمرات ابزارهای سنتی سنجش کاهش اهمیت تأخیری دارد )22(. در 
انتخاب  این پژوهش ها مطرح می کنند که پرسشنامه  تنها  نه  مجموع، 
پولی ابزار معتبری برای اندازه گیری کاهش اهمیت تأخیری است، بلکه 
قابل  صرفه جویی  و  بودن  کوتاه  و  سادگی  به  توجه  با  پرسشنامه  این 
مالحظه در زمان، ابزار ایده آلی برای اجرا هم در زمینه های بالینی و هم 
در زمینه های پژوهشی است. بنابراین، با توجه به اعتبار و کارایی این 
پرسشنامه و نبود ابزاری برای سنجش کاهش اهمیت تاخیری به زبان 
فارسی، پژوهش حاضر با هدف طراحی و بررسی ویژگی های روان سنجی 
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نسخه فارسی پرسشنامه انتخاب پولی انجام گرفت. 

روش کار
پژوهش حاضر از نوع تحلیلی_مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر 
سال  دوم  نیمسال  در  کرمانشاه  دانشگاه های  دانشجویان  کلیه  شامل 
آماری  روش های  گرفتن  نظر  در  با  نمونه  بود. حجم  تحصیلی 97-98 
مورد استفاده برای تحلیل داده ها، فرمول کوکران )Cochran( با میزان 
خطای 5 درصد و نیز در نظر گرفتن احتمال ریزش شرکت کنندگان 400 
نفر برآورد شد. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری در دسترس 
استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری آلفای 
و  پیرسون  همبستگی  کالسی،  درون  همبستگی  آزمون های  کرونباخ، 

تحلیل عاملی اکتشافی به وسیله نرم افزار SPSS-22 انجام گرفت.
با توجه به این که ماده های پرسشنامه انتخاب پولی صرفاً انتخاب بین دو 
پاداش پولی )یکی فوری و دیگری همراه با تأخیر( است، از لحظه ترجمه 
فارسی ماده ها مشکل خاصی وجود نداشت. تنها مشکل موجود انتخاب 
برابری قدرت خرید و  تا ضمن  بود  برای هر دالر  معادل ریالی مناسب 
هم ارز بودن ارزش هر پاداش ریالی با معادل دالری آن، محاسبه نمرات 
این پرسشنامه دشوار  به پیچیدگی نمره گذاری  با توجه  نیز  آزمودنی ها 
نباشد. به خاطر این حساسیت و در نتیجه بحث و گفتگوهایی که بین 
مؤلفان این مقاله انجام شد، در نهایت تصمیم بر آن شد که هر دالر معادل 
هزار تومان در نظر گرفته شود. برای مثال، به جای این ماده که »ترجیح 
می دهید 54 دالر امروز یا 80 دالر 30 روز دیگر دریافت کنید؟« این ماده 
که »ترجیح می دهید 54 هزار تومان امروز یا 80 هزار تومان 30 روز دیگر 
دریافت کنید؟« استفاده شد. پس از تهیه نسخه فارسی، این پرسشنامه 
همراه با پرسشنامه های دیگر در سه دانشگاه رازی، علوم پزشکی کرمانشاه 
تا  گرفت  قرار  اختیار جمعیت هدف  در  کرمانشاه  واحد  آزاد  دانشگاه  و 
چنانچه مایل به شرکت در پژوهش باشند پرسشنامه ها را پر کنند. عالوه 
بر این، جهت به دست آوردن پایایی بازآزمایی این پرسشنامه با فاصله 
کارشناسی  دوره  دانشجویان  از  نفر   30 روی  بار  دو  هفته ای   3 زمانی 
دانشگاه رازی اجرا شد. از 400 نفر شرکت کننده در پژوهش حاضر 166 
نفر )41/5 درصد( از دانشگاه رازی، 109 نفر )27/3 درصد( از دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه و 125 نفر )31/3( از دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه 
بودند. اطالعات جمعیت شناختی نیز حاکی از آن بود که 121 نفر )30/3 
درصد( از شرکت کنندگان مرد و 279 نفر )69/8 درصد( زن هستند. از 
نظر وضعیت تاهل، 348 نفر )87 درصد( مجرد و 51 نفر )12/8( درصد 
متأهل بودند و یک نفر نیز وضعیت تأهل خود را ذکر نکرده بود. میانگین 

سن شرکت کنندگان 22/64 با انحراف استاندارد 3/68 بود.

 Consideration of( پرسشنامه در نظر گرفتن پیامدهای آینده
برای  وسیله ای  پرسشنامه  این   :)Future Consequences Scale

اندازه گیری میزانی است که افراد پیامدهای دور رفتار جاری خود را در 
نظر می گیرند و بر اساس آن عمل می کنند. افرادی با نمره باال در مالحظه 
پیامدهای آینده بیشتر روی داللت های آینده رفتار خود تمرکز می کنند 
و بر اساس پیامدهای آینده انتخاب های خود را تنظیم می کنند، در حالی 
که افرادی با نمره پایین در مالحظه آینده بیشتر روی نیازها و نگرانی های 
فوری تمرکز می کنند. این پرسشنامه شامل 12 سؤال است که در یک 
مقیاس لیکرت پنج درجه ای از یک )کاماًل مخالف( تا پنج )کاماًل موافق( 
نمره گذاری می شود. نمره گذاری ماده های 3، 4، 5، 9، 10، 11 و 12 به 
صورت معکوس است. در این مقیاس دامنه نمرات از 12 تا 60 است و 
نمرات باالتر نشان دهنده میزان باالتری از در نظر گفتن پیامدهای آینده 
است )23(. در پژوهشی که به منظور ساخت این پرسشنامه انجام شد، 
چهار نمونه دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت که ضریب آلفای کرونباخ 
برای این نمونه ها بین 0/81 تا 0/86 به دست آمد. پایایی بازآزمایی این 
برای یک  و  نفر 0/76  با 88  دو هفتگی  زمانی  دوره  برای یک  مقیاس 
دوره زمانی پنج هفتگی با 105 نفر 0/72 به دست آمد. تحلیل عاملی 
اکتشافی و تأییدی نیز مؤید ساختار عاملی این پرسشنامه بود )24(. در 
پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه با شرکت 30 نفر از 
دانشجویان دانشگاه رازی 0/78 و پایایی بازآزمایی پرسشنامه با شرکت 
همین افراد در فاصله سه هفتگی 0/72 به دست آمد. نتیجه تحلیل عاملی 

اکتشافی نیز نشان دهنده ساختار تک عاملی این پرسشنامه بود.
 :)Monetary Choice Questionnaire( پرسشنامه انتخاب پولی
این پرسشنامه شامل مجموعه ثابتی از 27 ماده است که انتخاب هایی 
بین پاداش های کوچک تر فوری و پاداش های بزرگ تر همراه با تأخیر به 
شرکت کنندگان ارائه می شود )17، 18(. پاداش های فوری در دامنه ای 
بین 11 تا 78 دالر و پاداش های همراه با تأخیر در دامنه بین 25 تا 
85 دالر با تأخیر 7 تا 186 روز قرار دارند. پاداش های همراه با تأخیر 
بر مبنای اندازه در سه گروه قرار گرفته اند که هر گروه شامل 9 ماده 
)از  پاداش های متوسط  تا 35 دالر(،  )از 25  پاداش های کوچک  است: 
50 تا 60 دالر( و پاداش های بزرگ )از 75 تا 85 دالر(. همان طور که 
Kirby و همکاران )18( توصیف کرده اند، مقدار کاهش اهمیت هزلولی 

شرکت کنندگان )ارزش k( با قرار دادن اطالعات در فرمول زیر تعیین 
می شود:

Vimmediae = V delayed /(1+kD(
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که در آن V ارزش پاداش به دالر و D تأخیر به روز است. در پرسشنامه 
انتخاب پولی ارزش k در دامنه ای بین 0/00016 و 0/25 قرار می گیرد 
که ارزش های باالتر نشان دهنده ترجیح بیشتر برای پاداش های کوچک تر 
 k فوری نسبت به پاداش های بزرگ تر همراه با تأخیر است. هر ارزش
با ترتیب تقریباً 2/5 واحدی در یک مقیاس لگاریتمی افزایش می یابد. 
ارزش های k با در نظر گرفتن نقطه میانی بین اندازه های کاهش اهمیت 
مرتبط با هر ماده و سپس بررسی الگوی پاسخ دهی شرکت کنندگان در 
کوشش های مختلف برآورد می شود تا تعیین شود که کدام ارزش k با 
بررسی  با  دارد.  را  بیشترین هماهنگی  پاسخ دهی شرکت کننده  الگوی 
یک  تفاوت گذاری  عدم  نقطه  می توان  این شکل،  به  پاسخ دهی  الگوی 
را  فوری  پاداش های  و  تأخیر  با  همراه  پاداش های  بین  شرکت کننده 
انتخاب های  نسبت   ،k ارزش  مناسب ترین  تعیین  برای  کرد.  استنباط 
هماهنگ یک شرکت کننده با هر ارزش k محاسبه می شود. ارزش k ای 
که باالترین نسبت را فراهم کند ارزشی است که به آن شرکت کننده 
اختصاص داده می شود. اگر دو یا چند ارزش نسبت مشابهی را داشته 
به آن شرکت کننده میانگین آن  k اختصاص داده شده  ارزش  باشند، 
ارزش ها خواهد بود. با توجه به دشوار بودن محاسبه ارزش k برنامه های 
رایانه ای مختلفی برای انجام این کار نوشته شده است که از جمله آنها 
 )Syntax( و سینتکس )از طریق اکسل )6 k می توان به محاسبه ارزش

SPSS )3( اشاره کرد. در پژوهش حاضر با توجه به سهولت وارد کردن 

داده ها در SPSS از روش دوم استفاده شد.

یافته ها 
جهت بررسی پایایی نسخه فارسی پرسشنامه انتخاب پولی، نخست این 
پرسشنامه با فاصله زمانی سه هفته ای روی 30 نفر از دانشجویان دوره 
کارشناسی دانشگاه رازی انجام شد. نتایج آزمون همبستگی درون کالسی 
)Intraclass correlation( با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که 
پایایی بازآزمایی نمره پاداش های کوچک )ارزش k پاداش های کوچک( 
0/62، پاداش های متوسط )ارزش k پاداش های متوسط( 0/68، پاداش های 
بزرگ )ارزش k پاداش های بزرگ( 0/89 و پایایی نمره کل پرسشنامه 
)ارزش k کلی( 0/78 است که تمام این ضرایب از لحاظ آماری معنادار 
)P>0/001( بودند. پایایی همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از آزمون 
آلفای کرونباخ در نمونه اصلی پژوهش برای 9 ماده مربوط به پاداش های 
کوچک 0/75، برای 9 ماده مربوط به پاداش های متوسط 0/71، برای 9 
ماده مربوط به پاداش های بزرگ 0/71 و برای تمام ماده های پرسشنامه 
0/89 به دست آمد. همچنین، پایایی تصنیف این پرسشنامه با استفاده از 
 0/88 )Guttman split-half coefficient( Guttman ضریب تصنیف

به دست آمد.

جدول 1. ضرایب آلفای کرونباخ سه بخش و کل پرسشنامه انتخاب پولی

ضریب آلفای کرونباخماده ها

90/75 ماده مربوط به پاداش های کوچک

90/71 ماده مربوط به پاداش های متوسط

90/71 ماده مربوط به پاداش های بزرگ

0/89کل ماده ها

با  اکتشافی  عاملی  تحلیل  از  پرسشنامه  عاملی  ساختار  بررسی  جهت 
روش تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شد. قبل از استفاده از این تحلیل 
از  استفاده  با  اکتشافی  عاملی  تحلیل  انجام  برای  داده ها  بودن  مناسب 
 Kaiser-Meyer( همکاران  و   Kaiser نمونه گیری  کفایت  آزمون 
کرویت  آزمون  و   )Olkin measure of sampling adequacy

گرفت.  قرار  بررسی  مورد   )Bartlett,s test of Sphericity( بارتلت 
 )X2=4962/09، P>0/01؛ KMO=0/91( نتایج حاصل از این آزمون ها

نشان دهنده مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی اکتشافی بود. نتایج 
 )Scree plot( سنگریزه  نمودار  اساس  بر  هم  تحلیل،  این  از  حاصل 
آن  از  حاکی  تبیین شده،  واریانس  درصد  اساس  بر  هم  و   )1 )نمودار 
واریانس  از کل  تبیین حدود 52 درصد  با  عاملی  راه حل سه  بود که 
پرسشنامه، در مقایسه با راه حل تک عاملی که تنها حدود 30 درصد از 
کل واریانس پرسشنامه را تبیین می کرد، توضیح بهتری برای ساختار 

عاملی پرسشنامه فراهم می کند )جدول 2(.
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نمودار 1. نمودار سنگ ریزه برای تعیین تعداد مناسب عامل ها

عامل سومعامل دومعامل اولماده ها

0/03-10/580/13. ترجیح 54 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 55 هزار تومان 117 روز دیگر

20/440/140/33. ترجیح 55 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 75 هزار تومان 61 روز دیگر

30/590/140/15. ترجیح 19 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 25 هزار تومان 53 روز دیگر

0/02-40/010/77. ترجیح 31 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 85 هزار تومان 7 روز دیگر

50/260/240/54. ترجیح 14 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 25 هزار تومان 19 روز دیگر

0/040/05-60/77. ترجیح 47 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 50 هزار تومان 160 روز دیگر

70/110/660/23. ترجیح 15 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 35 هزار تومان 13 روز دیگر

80/040/730/19. ترجیح 25 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 60 هزار تومان 14 روز دیگر

0/030/07-90/69. ترجیح 78 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 80 هزار تومان 162 روز دیگر

0/010/40-100/59 ترجیح 40 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 55 هزار تومان 62 روز دیگر

0/010/790/10-11. ترجیح 11 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 30 هزار تومان 7 روز دیگر

120/650/010/19. ترجیح 67 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 75 هزار تومان 119 روز دیگر

130/720/010/10. ترجیح 34 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 35 هزار تومان 186 روز دیگر

جدول 2. بارهای عاملی ماده های مختلف پرسشنامه انتخاب پولی روی عامل های استخراج شده
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نمرات پرسشنامه کاهش  بین  بررسی روایی مالکی، همبستگی  جهت 
آینده«  پیامدهای  با نمره پرسشنامه »در نظر گرفتن  اهمیت تأخیری 
با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. علت 
انتخاب این پرسشنامه این بود که این سازه از لحاظ نظری نزدیک ترین 
سازه به کاهش اهمیت تاخیری محسوب می شود. نتایج از همبستگی 
منفی معنادار )P>0/05( میان نمره در نظر گرفتن پیامدهای آینده و 
نمرات مختلف )نمره کل، کاهش اهمیت تأخیری مربوط به پاداش های 
کوچک، کاهش اهمیت تأخیری مربوط به پاداش های متوسط و کاهش 
اهمیت تأخیری مربوط به پاداش های بزرگ( پرسشنامه کاهش اهمیت 
آینده  پیامدهای  که  افرادی  که  معنا  این  به  داشت.  حکایت  تأخیری 
انتخاب های جاری را کمتر در نظر می گیرند عالقه خود را به پاداش های 

همراه با تاخیر سریعتر از دست می دهند.

بحث
فارسی  نسخه  روان سنجی  ویژگی های  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
پرسشنامه انتخاب پولی انجام شد. نتایج آزمون آلفای کرونباخ و آزمون 
تصنیف Guttman حکایت از آن داشت که پرسشنامه از انسجام درونی 

خوبی برخوردار است. در حالی که ضریب تصنیف Guttman حاکی از آن 
بود که نصف اول پرسشنامه مشابه نصف دوم آن است و همبستگی باالیی 
بین نمرات شرکت کنندگان در دو قسمت پرسشنامه وجود دارد، ضریب 
آلفای کرونباخ نشان داد که هر کدام از ماده ها همبستگی باالیی با سایر 
ماده ها دارند و کل پرسشنامه کاماًل یک دست است. از نتایج قابل توجه 
آزمون آلفای کرونباخ این بود که ارتباط هر ماده با نمره کل پرسشنامه 
)ارزش k کلی( بیش از ارتباط آن ماده با نمره مربوط به سطوح خاصی 
از پاداش ها )ارزش k پاداش های کوچک، ارزش k پاداش های متوسط و 
ارزش k پاداش های بزرگ( بود که به آن تعلق داشت. این یافته به این 
معنا است که شاید تقسیم پرسشنامه به سه بخش و به دست آوردن نمره 
مجزا برای هر بخش خیلی ضرورت نداشته باشد و نمره کل پرسشنامه 

بازنمایی کننده بهتر کاهش اهمیت تأخیری در افراد است.
ضریب  محاسبه  با  پرسشنامه  زمانی  ثبات  درونی،  انسجام  بر  عالوه 
بار اجرای  همبستگی درون کالسی بین دو نمره به دست آمده از دو 
پرسشنامه با فاصله زمانی سه هفتگی به دست آمد. پایایی بازآزمایی به 
دست آمده برای نمره کل پرسشنامه 0/78 درصد بود که میزان باالیی 
پرسشنامه  این  مناسب  زمانی  ثبات  نشان دهنده  و  می شود  محسوب 

عامل سومعامل دومعامل اولماده ها

140/120/420/60. ترجیح 27 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 50 هزار تومان  21 روز دیگر

0/030/54-150/49. ترجیح 69 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 85 هزار تومان 91 روز دیگر

160/550/030/36. ترجیح 49 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 60 هزار تومان 89 روز دیگر

0/060/23-170/66. ترجیح 80 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 85 هزار تومان 157 روز دیگر

180/350/090/53. ترجیح 24 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 35 هزار تومان 29 روز دیگر

0/050/780/09-19. ترجیح 33 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 80 هزار تومان 14 روز دیگر

0/030/09-200/74. ترجیح 28 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 30 هزار تومان 179 روز دیگر

210/160/100/81. ترجیح 34 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 50 هزار تومان 30 روز دیگر

0/060/14-220/75. ترجیح 25 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 30 هزار تومان 80 روز دیگر

0/010/620/44-23. ترجیح 41 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 75 هزار تومان 20 روز دیگر

0/080/24-240/73. ترجیح 54 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 60 هزار تومان 111 روز دیگر

250/110/300/67. ترجیح 54 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 80 هزار تومان 30 روز دیگر

0/030/17-260/72. ترجیح 22 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 25 هزار تومان 136 روز دیگر

0/110/780/04-27. ترجیح 20 هزار تومان امروز در برابر ترجیح 55 هزار تومان 7 روز دیگر
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حداقل برای یک دوره زمانی متوسط است. با این وجود، یافته مهم تر 
تفاوت ثبات زمانی به دست آمده برای سطوح مختلف پاداش بود. در 
حالی که کمترین ثبات زمانی با ضریب همبستگی درون کالسی 0/62 
ضریب  با  زمانی  ثبات  بیش ترین  داشت،  تعلق  کوچک  پاداش های  به 
0/89 به پاداش های بزرگ اختصاص داشت و ضریب پایایی بازآزمایی 
به دست آمده برای پاداش های متوسط نیز میان این دو قرار داشت. این 
یافته نشان می دهد که پایداری پاسخ های افراد در طول زمان به بزرگی 
افراد در  انتخاب  پاداش بستگی دارد و هر چه پاداش ها بزرگ تر باشد 
طول زمان نیز از ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود. این یافته به نوعی 
ممکن است مکمل دیدگاه Kirby و همکاران )18( باشد که دو نکته را 
در مورد کاهش اهمیت تأخیری مطرح می کنند. نخست اینکه کاهش 
اهمیت تأخیری در مورد تمام افراد اتفاق می افتد و با ثابت نگه داشتن 
میزان پاداش، پاداشی برای فرد ارجح تر است که زمان دستیابی به آن 
کمتر باشد. دوم این که کاهش اهمیت تأخیری یک صفت شخصیتی 
محسوب می شود و زمانی که افراد در دو راهی بین انتخاب پاداش های 
کوچک تر فوری تر و پاداش های بزرگ تر مؤخرتر قرار می گیرند الگویی 
از پاسخ دهی را از خود نشان می دهند که اگرچه از الگوی پاسخ دهی 
فرد  که  می رود  انتظار  و  است  ثبات  دارای  اما  است  متفاوت  دیگران 
یافته  این  زمان حفظ کند.  را کماکان در طول  پاسخ دهی  الگوی  این 
نشان می دهد که اگرچه ممکن است کاهش اهمیت تأخیری یک صفت 
ثبات  دارای  زمان  طول  در  افراد  پاسخ دهی  الگوی  و  باشد  شخصیتی 
بزرگ تر  پاداش های  ثبات در مورد  این  به نظر می رسد که  باشد، ولی 
بیشتر است و افراد در مورد پاداش های کوچک تر نوسان بیشتری را در 

طول زمان از خود نشان می دهند.
پولی  انتخاب  پرسشنامه  فارسی،  نسخه  عاملی  ساختار  بررسی  جهت 
استفاده  اصلی  مؤلفه های  تحلیل  شیوه  به  اکتشافی  عاملی  تحلیل  از 
عاملی  مقایسه ساختار تک  تحلیل  این  انجام  از  اصلی ترین هدف  شد. 
با ساختار سه عاملی پرسشنامه بود. به زبان ساده تر، هدف این بود که 
انتخاب مناسب تری  از نمره کلی پرسشنامه  آیا استفاده  مشخص شود 
است یا استفاده از سه نمره برای سطوح متفاوت پاداش بازنمایی بهتری 
از کاهش اهمیت تأخیری در افراد فراهم می کند. نتایج تحلیل عاملی 
نشان داد که با توجه به پارامترهای مختلف، از جمله میزان کل واریانس 
تبیین شده توسط راه حل انتخاب شده و بار عاملی ماده ها روی عامل یا 
عامل های استخراج شده، هم راه حل تک عاملی و هم راه حل سه عاملی 
بازنمایی مناسبی از ساختار عاملی این پرسشنامه فراهم می کند و هم 
با استفاده از نمره کل پرسشنامه و هم با استفاده از سه نمره به دست 
کاهش  میزان  مورد  در  می توان  پاداش  متفاوت  سطح  سه  برای  آمده 

اهمیت تأخیری افراد آگاهی کسب کرد. این یافته همسو با نتایج آزمون 
آلفای کرونباخ است که نشان داد همبستگی هر ماده هم با نمره کل 
پرسشنامه و هم با نمره سطح خاصی از پاداش )پاداش  کوچک، متوسط 

و بزرگ( که بدان تعلق داشت باالست.
برای بررسی روایی مالکی پرسشنامه انتخاب پولی، همبستگی بین نمرات 
این پرسشنامه با نمره پرسشنامه »در نظر گرفتن پیامدهای آینده« مورد 
بررسی قرار گرفت. پرسشنامه در نظر گرفتن پیامدهای آینده مقیاسی 
است که برای اندازه گیری میزانی که افراد پیامدهای آینده رفتار جاری 
استفاده  اساس آن عمل می کنند، مورد  بر  و  نظر می گیرند  را در  خود 
قرار می گیرد. افرادی با نمره باال در این پرسشنامه بیشتر روی پیامدهای 
آینده رفتار خود تمرکز می کنند و بر اساس آن انتخاب های خود را انجام 
بیشتر  پرسشنامه  این  در  پایین  نمره  با  افرادی  که  حالی  در  می دهند، 
روی نیازها و نگرانی های فوری تمرکز می کنند. نتایج آزمون همبستگی 
از ارتباط منفی بین نمرات دو پرسشنامه حکایت داشت، این یافته همسو 
با یافته De Luca و همکاران حاکی از آن است که افرادی که کمتر به 
پیامدهای آینده رفتار توجه دارند، بیشتر روی پاداش های فوری تمرکز 
دارند و تصمیمات خود را بر اساس پیامدهای فوری رفتار اتخاذ می کنند 
)23(. کاهش اهمیت تاخیری می تواند ارتباطی هم با تکانش گری داشته 
باشد که تاثیر عمده ای بر تصمیم گیری و رضایت از زندگی دارد )25(. 
برای مثال، تکانش گری در حوزه پس انداز و سرمایه گذاری می تواند به 
پیامدهای منفی مانند انباشت مقدار زیادی بدهی یا شکست در پس اندازه 
پول کافی برای بازنشستگی منجر شود. یکی از مسیرهایی که تکانش گری 
ممکن است به چنین پیامدهای منفی منجر شد از طریق کم بها دادن به 
رویدادهای آینده شبیه به آن چیزی است که در کاهش اهمیت تاخیری 
رخ می دهد. بنابراین، افرادی با کاهش اهمیت تاخیری باال ممکن است به 
دلیل تمرکز بیش از حد بر پاداش های فوری در زندگی روزمره به صورت 

تکانش گرانه تصمیم بگیرند.
با وجود این، با توجه به اینکه این پرسشنامه تنها روی یک گروه اجرا 
شده است برای کسب اطمینان بیشتر از قابلیت کاربرد آن می توان آن 
را روی گروهی افراد که بر اساس پیشینه پژوهش میزان کاهش اهمیت 
تأخیری در آن ها باالست، مانند افرادی با سوء مصرف مواد، اجرا کرد 
و نتایج را با افراد عادی مقایسه کرد تا بهتر بتوان در مورد سودمندی 

بالینی آن نظر داد.

نتیجه گیری
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه انتخاب 
مناسبی  بازآزمایی  و  کردن  نیمه  دو  درونی،  همسانی  پایایی  از  پولی 
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It is also not suitable for military organizations. The present study aimed to investigate the validity and 

reliability, as well as to extract the normative scores of the Military Managers’ Strategic Thinking Test 

(STMT) based on situational judgment and the components of intellectual inclusiveness, intellectual 

humility,	and	intellectual	flexibility.			

Methods: The statistical population in this study included all managers and staff of the National Defense 
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respondent chooses one answer in each scenario. The Goldman Strategic Thinking Questionnaire (2007) 

was also used to assess criterion validity.   

Results:	Analysis	of	research	data	showed	that	the	structure	based	on	three	subscales	using	the	confir-

matory	factor	analysis	 to	explain	and	fit	a	good	situation.	Also,	 the	reliability	coefficients	of	 internal	

consistency and test-retest were optimal. Accordingly, the researcher’s hypothesis that the structure is 

based	on	three	components	of	intellectual	inclusiveness,	intellectual	humility,	and	intellectual	flexibility	

is	confirmed.		

Conclusion: It seems that research evidence supports the consideration of all three components as cog-
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مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1399
صفحات  22-32

میثم صادقی1، حسین حسن پور2*

1. استادیار روان سنجی، گروه روان شناسی شناختی، مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی، تهران، ایران 
2. استادیار مهندسی پزشکی، موسسه داده پردازی شناخت محور آتی نگار، گروه علوم شناختی، تهران، ایران

مقدمه: نسخه های فارسی مقیاس های سنجش تفکر راهبردی در کشور همگی بر اساس خوداظهاری هستند. همچنین 

مناسب با سازمان های نظامی نیستند. هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی و استخراج نمرات هنجار آزمون تفکر 

استراتژیک مدیران نظامی مبتنی بر قضاوت موقعیتی و بر اساس مؤلفه های جامعیت فکری، تواضع فکری و انعطاف پذیری 

شناختی بود. 

روش کار: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه مدیران و کارکنان دانشگاه عالی دفاع ملی در نیمه اول سال 1398 

بود. که از بین آنها تعداد 189 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. شرکت کنندگان با استفاده از آزمون تفکر 

استراتژیک مدیران نظامی توسط Weyhrauch )2017( که تحت نظر مؤسسه مطالعات نظامی مرتبط با علوم رفتاری و 

شناختی ارتش آمریکا طراحی شده است مورد ارزیابی قرار گرفتند. این آزمون شامل 12 سناریو است که پاسخ گو در هر 

برای بررسی روایی   )2007( Goldman انتخاب می کند. همچنین پرسشنامه تفکر راهبردی  را  از پاسخ ها  سناریو یکی 

مالکی به کار گرفته شد.

یافته ها: تحلیل داده های پژوهش نشان داد ساختار مبتنی بر 3 خرده مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی جهت 

تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است. همچنین ضرایب پایایی همسانی درونی و بازآزمایی در حد مطلوب 

بود. بر این اساس مفروضه پژوهشگر مبنی بر ساختار مبتنی بر 3 مؤلفه جامعیت فکری، تواضع فکری و انعطاف پذیری 

شناختی مورد تأیید قرار گرفت  

نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد شواهد پژوهشی از در نظر گرفتن هر سه مؤلفه تحت عنوان ابعاد 

شناختی برای تفکر راهبردی نظامی، حمایت می کند و می توان این آزمون را در ارزیابی های نظامی مورد استفاده قرار داد.    

مقدمه
و  پیچیدگی  افزایش  به  پاسخ  در  سازمان ها  گذشته،  دهه   چند  طی 
غیرقابل پیش بینی بودن محیط، به تحول ساختارها و فرآیندهای خود 
بوروکراتیک  بسیار  سازمانی  ساختارهای  گذشته  در   .)1( پرداخته اند 
وظیفه ای  تقسیمات  و  معین  سلسله مراتبی  سطوح  با  و  است  بوده 
ساختار  از  سازمان ها  از  بسیاری  امروزه  مقابل،  در  می شدند.  مشخص 

سریع تر  واکنش  و  چابکی  فشار  تحت  و  کرده  استفاده  »ادهوکراسی« 
به محیط، نیازمند توسعه  ساختارها و فرآیندها به صورت غیرمتمرکزتر 
و انعطاف پذیرتر هستند )2(. شناسایی زمینه  های محیطی سازمان در 
جهت تعیین چگونگی برنامه ریزی مناسب استراتژیک از اهمیت باالیی 
ساختاری  تغییرات  و  مداوم  روندهای  با  محیط هایی  است.  برخوردار 
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دارای  محیط های  از  متفاوتی  استراتژیک  انتخاب های  نیازمند  اندك، 
هستند  موجود  نیروهای  فرکانس  و  دامنه  جهت گیری،  در  پویایی 
نمایان گر سیستم های پیچیده  تطبیقی  پویایی  )3(. چنین محیط های 
باشد، اجرای  قرار داشته  هستند. وقتی سازمان در چنین محیط هایی 
از عملکرد مناسب به وظیفه ای دشوارتر  استراتژی به منظور اطمینان 
مبدل شده و نیازمند سرمایه گذاری بیشتر جهت توسعه  شایستگی های 
تفکر استراتژیک در سراسر سازمان، به ویژه در میان رهبران آن خواهد 
بود. بدین ترتیب، تفکر استراتژیک در کسب و کارهای مدرن از اهمیت 
باالیی برخوردار شده است )4(، و تمرکز پژوهشی ویژه ای در این راستا، 
نه تنها به دلیل اهمیت تفکر استراتژیک در اطمینان از موفقیت سازمانی 
بلند مدت، بلکه به دلیل وجود شواهدی از عدم وجود مهارت های تفکر 
استراتژیک در میان رهبران سازمانی، مورد نیاز است )5(. پژوهش های 
انجام گرفته در زمینه  تفکر استراتژیک نه تنها بر مفهوم سازی آنچه تفکر 
استراتژیک مستلزم آن است متمرکز بوده )6، 7(، بلکه نحوه  توسعه و 
بهبود آن )8(، و نیز دشواری کار مدیران استراتژیک در این باره )9( را 
نیز مورد توجه قرار داده است. به نظر می رسد در میان پژوهشگران این 
حوزه اجماع مناسبی در زمینه زمان و تجربه  مورد نیاز برای توسعه  تفکر 
پژوهشگران  توسط  همچنین  روند  این   .)10( دارد  وجود  استراتژیک، 
حوزه  نظامی به عنوان تحول الزم برای نیروهای مسلح دنبال شد )11(. 
متحده،  ایاالت  ارتش  اجتماعی  و  رفتاری  علوم  تحقیقات  پژوهشکده  
اخیراً دست به سلسله تحقیقاتی در زمینه  بررسی نیازهای ارتقای تفکر 
که  فرآیندی  مشابه   .)13 ،12( است  زده  امریکا  ارتش  در  استراتژیک 
توسط Goldman شرح داده شد، افسران ارتش با توان بالقوه  باال، غالباً 
با ارتقای رتبه و تجربیات ناشی از آن، دیدگاه و دانش الزم جهت سطوح 
و  اصول  )فرماندهی بخش  به دست می آورند  را  فرماندهی  استراتژیک 

آموزش ارتش ایاالت متحده(.
باشد،  نیاز  استراتژیک  تفکر  توسعه   در  خاصی  تجربیات  به  چنانچه 
برای  فعالیت ها  این  تخصیص  چگونگی  زمینه   در  عملی  مسئله   یک 
و  بهینه سازی  برای  یعنی  می آید.  وجود  به  سازمانی  تصمیم گیرندگان 
تصمیمات  بایستی  رهبران  سازمان،  در  استراتژیک  متفکران  ارتقای 
آگاهانه ای را درباره  افرادی که دارای پتانسیل قرار گرفتن در موقعیت های 
برتر سازمانی هستند اتخاذ کنند، به شیوه ای که امکان راهنمایی و ارتقای 
آنها به صورت صحیح، در جهت استفاده  مناسب از مهارت های استراتژیک 
وجود داشته باشد. ساختارهای مختلفی برای پیش بینی پتانسیل افراد در 
زمینه  تفکر استراتژیک وجود دارد. به عنوان مثال، دانش عمومی و فنی، 
هوشمندی، خالقیت، سازگاری و شخصیت به عنوان عوامل پیش بینی 
ارتش شناخته می شوند )14(.  در  استراتژیک  آمادگی شناختی  کننده  

توانایی  شامل  مدیریت،  حوزه  در  پژوهشی  ادبیات  در  مشابه  لیستی 
شناختی، شخصیت و تجربه  کاری است )10(.

به طور کلی، ذهنیت تفکر استراتژیک بیان گر تمایل فرد برای حل مسائل 
به شکلی است که با عناصر تفکر استراتژیک سازگار باشد، به ویژه از نظر 
انعطاف پذیری، فروتنی و جامعیت. در بسیاری از مطالعات به مسئله  ذهنیت 
تفکر  ذهنیت  داشتن   .)16  ،15( است  شده  پرداخته  استراتژیک  تفکر 
استراتژیک در کنار توانایی شناختی و دانش گسترده برای تبدیل شدن 
به یک متفکر استراتژیک موفق، از اهمیت باالیی برخوردار است. توانایی 
ارزیابی این ذهنیت دارای منافع عملی و نظری فراوانی برای پژوهشگرانی 
است که به تفکر استراتژیک به عنوان یک شایستگی نگاه می کنند. این 
پژوهش به دنبال دستیابی مستقیم به ذهنیت تفکر استراتژیک و از طریق 

آزمون قضاوت موقعیتی ))Situational Judgment Test )SJT( است.
اواخر قرن نوزدهم  ابزارها برای سنجش قضاوت موقعیتی، در  نخستین 
به  درباره   علمی  پژوهش های   .)17( بیستم طراحی شدند  قرن  اوایل  و 
کارگیری متغیرهای پیش بینی کننده  عملکرد شغلی نشان داد که SJTها، 
قدرتمندی هستند )18(. از آن زمان توجه  پیش بینی کننده های نسبتاً 
بیشتری به این ایده معطوف شد که SJT ها خودشان یک ساختار نیستند، 
بلکه روش سنجش ساختارها را بیان می کنند )18، 19(. از این رو، توانایی 
SJT در پیش بینی عملکرد یا هر معیار دیگر، بستگی به ساختاری خواهد 

داشت که برای ارزیابی این معیار طراحی شده است.
استراتژیک  تفکر  پرسشنامه    )2005( همکاران  و   Pisapia

که  کردند  تدوین  را   )Strategic Thinking Questionnaire(
بوده است )15،  استراتژیک  نظریات درباره  رهبری  بیان گر نخستین 
خود  شاخص های  نظر  از  محدودیت هایی  پرسشنامه  این  در   .)20
گزارش دهی رفتاری به چشم می خورد. به ویژه نتایج به دست آمده 
از وجود سوگیری مطلوبیت  اندك، حاکی  واریانس  و  باال  با میانگین 
شیوه ای  به  دارند  تمایل  که  است  پاسخ دهندگان  سوی  از  اجتماعی 

که شرح داده شده رفتار کنند.
با استفاده از فرمت SJT، ذهنیت پاسخ دهندگان از طریق انتخاب هایی 
تمایالت  می دهند،  انجام  مختلف  مسائل  و  سناریوهای  به  توجه  با  که 
مسائل  این  به  واکنش  در  استراتژیک  ذهنیت  یک  اتخاذ  جهت  آنها 
و  تحلیل  مورد  می رسانند،  انجام  به  راستا  این  در  که  فعالیت هایی  و 
استنباط قرار می گیرد. این رویکرد اعتبار باالیی را ارائه می کند چرا که 
ادراك یک پاسخ مطلوب و تغییر پاسخ های خود در این راستا را برای 
پاسخ دهندگان دشوار خواهد کرد. در عین حال به کمک این رویکرد 
می توان به جای خود ارزیابی های انتزاعی و عمومی، از طریق سناریوهای 
مشخص و به صورت مستقیم به ذهنیت مخاطبین دسترسی پیدا کرد. 
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محسوب  ارزیابی  برای  الزم  شرط  اگرچه  کاربران  نزد  باالتر  اعتبار 
از  مناسب تر  بازخوردهای  و  مثبت  واکنش های  دلیل  به  اما  نمی شود، 
اهمیت باالیی برخوردار است )21(. از دیگر مزیت های عملی استفاده از 
فرمت SJT در ارزیابی ذهنیت تفکر استراتژیک، امکان بررسی لیست 
گسترده تری از کاندیداهای مد نظر به عنوان متفکرین استراتژیک در 
شبیه سازی  یا سیستم های  ارزیابی  مراکز  با  مقایسه  در  است.  سازمان 
دارند،  شده  شبیه سازی  محیط های  و  دیده  آموزش  افراد  نیازمند  که 
SJT ها که تنها نیازمند خودکار و کاغذ هستند بسیار ساده تر و ارزان تر 
جلوه می کنند. از این رو می توان از SJTها برای ارزیابی افراد بیشتری 
ارزیابی ذهنیت  این،  بر  استفاده کرد. عالوه  دیگر  به روش های  نسبت 
تفکر استراتژیک جدایی از توانایی در این رابطه، شناسایی توان بالقوه  
افراد و ایجاد فرصتی برای بروز مهارت های تفکر استراتژیک برای آنها را 
ممکن می کند. با شناسایی به موقع این توانایی ها، هدایت و توسعه  آنها 

به صورت بلندمدت ممکن خواهد شد.
استفاده از روش SJT در ارزیابی ذهنیت تفکر استراتژیک دارای منافع 
عملی دیگری نیز خواهد بود. از دیدگاه آزمون دهندگان، می توان از نتایج 
به دست آمده در جهت بررسی میزان انحراف فرآیندهای فکری نسبت 
به آنچه نظریه ها بیان می کنند، به ویژه در مقابله با مسائل استراتژیک 
اصلی  فراشناختی که یک عنصر  آگاهی  ترتیب  بدین  و  استفاده کرده 
در تفکر استراتژیک است را ارتقا بخشید. SJTها معموالً با استفاده از 
سناریوهای مربوط به یک حوزه  خاص از عملکرد شغلی ایجاد می شوند. 
به کارگیری سناریوهای مربوطه در حوزه های شغلی  امکان  به منظور 
ویژه، نمونه های در نظر گرفته شده از میان افسران ارتش اخذ شد تا 
در  از تخصص های شغلی  و مستقل  منعکس کننده  یک حوزه  عمومی 
ارتش )Military Occupational Specialties( باشد، بدین ترتیب 
امکان استفاده از این ابزار پیشرفته در تمامی سازمان های نظامی وجود 

خواهد داشت.
 Mindest Test )STMT( نظامی  مدیران  استراتژیک  تفکر  آزمون 
به  واقعی  از سناریوهای  تا  است  Strategic Thinking( طراحی شده 

عنوان پایه ای برای ارزیابی ذهنیت و اندیشۀ رو به رشد مدیران نظامی 
استفاده کند و مبنای آن بررسی تفکر و ذهنیت آنها به واسطۀ طرز فکر 
این افراد در مورد مشکالت مبهمی که در سطوح نظامی ارائه می شود، 
از بررسی  است. در این آزمون، مفهوم ذهنیت و تفکر استراتژیک پس 
دقیق و جامع در سطح نظری و عملی، در زمینۀ نظامی و در حوزه های 
گسترده تر مدیریت سازمانی، توسعه یافته است. سه ویژگی مهم وجود 
دارد که ارزش آن را دارد که در مراحل رشد تفکر استراتژیک در مدیران 
نظامی بر روی آنها تمرکز شود عبارتند از: 1( انعطاف پذیری شناختی: 

تمایل به وفق دادن و تطبیق درك، نظر، یا رویکرد فرد زمانی که شرایط 
فکری:  جامعیت   )2 می شود؛  ارائه  جدیدی  اطالعات  یا  می کند  تغییر 
استقبال از اطالعات و نظرات به دست آمده از طیف گسترده ای از منابع 
)افراد، گروه ها، رشته های تحصیلی، یا سایر منابع مرتبط(؛ و 3( تواضع 
فکری: سطح آرامش فکری مرتبط با اشتباه کردن یا درك ناقص، همراه 
با تمایل به بررسی خود، بررسی مسائل، طوری که اگر درك از مسائل به 

نحوی اشتباه باشد، چطور می شود )13(.
بر اساس این سه ویژگی های مشترك مربوط به تفکر و ذهنیت استراتژیک، 
نسخه اولیه آزمون ذهنیت و تفکر استراتژیک )STMT( در سال 2017 
طراحی شده است )22(. از این روی پژوهشگر در پژوهش حاضر قصد 
دارد یکی از جدیدترین و قوی ترین مقیاس های سنجش تفکر راهبردی 
مدیران نظامی STMT  را پس از بازگرداندن به زبان فارسی و بومی سازی 
و  کارکنان  از  گروهی  روی  ایران،  نظامی  محیط های  ساختار  اساس  بر 

مدیران نظامی با کمک روش های جدید روان سنجی، اعتباریابی کند.

روش کار
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بود. از حیث نوع گردآوری اطالعات 
جزء مطالعات پیمایشی و از نظر روش شناسی، از جمله مطالعات اعتباریابی 
انجام  قالب کلی یک طرح پژوهشی توصیفی  به حساب می آید که در 
گرفت. در این پژوهش از روش های همبستگی، مطالعه نیکویی برازش، 
تحلیل عاملی و تحلیل پایایی جهت مطالعه میزان ارتباط و همخوانی بین 
متغیرهای مورد ارزیابی پرسشنامه ها، مبانی نظری و نیز استانداردسازی 
پرسشنامه استفاده شد. بازه زمانی اجرای پژوهش حاضر از فروردین تا 
شهریور 1398 بود. جامعه آماری در این مطالعه شامل همه مدیران و 
کارکنان دانشگاه عالی دفاع ملی در نیمه اول سال 1398 بودند. با در نظر 
گرفتن این موضوع که پژوهش حاضر به دنبال اعتباریابی و هنجاریابی 
مقیاس STMT بر اساس روش تحلیل عاملی تاییدی و نیز روش های 
هنجاریابی بود و از آنجایی که تحلیل های همبستگی از نوع رگرسیونی 
در  هستند،  زیاد  نمونه های  نیازمند  عمدتاً  ساختاری  معادالت  مدل  و 
این پژوهش 200 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. دربارۀ حجم 
مدل  نوع  از  تحقیق همبستگی  به روش  مربوط  پژوهش های  در  نمونه 
معادالت ساختاری و هنجاریابی نظرات گوناگون وجود دارد ولی همه بر 
این موضوع توافق دارند که مدل معادالت ساختاری شبیه تحلیل عامل 
از فنون آماری است که با نمونۀ بزرگ قابل اجرا می باشد )23(. بر اساس 
و همچنین  اندازه گیری شده  متغیرهای  توزیع  و  انتظار  مورد  اثر  اندازه 
لحاظ توان آزمون، به ازای هر پارامتر برآورد شده حداقل 15 آزمودنی 
ممکن کافی باشد، به شرط اینکه اندازه برآورد اثر بزرگ باشد و متغیرهای 
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اندازه گیری شده دارای توزیع نرمال باشند )23(. پس از اجرای آزمون و 
کنار گذاشتن فرم های ناقص، در نهایت 189 آزمون وارد تحلیل نهایی 
شد. در این مطالعه جهت جمع آوری داده از آزمون سنجش تفکر راهبردی 

و پرسشنامه تفکر استراتژیک استفاده شد.
)STMT( آزمون سنجش تفکر راهبردی

نظر مؤسسه  و تحت   Weyhrauch توسط  ژوئن 2017  در  آزمون  این 
مطالعات نظامی مرتبط با علوم رفتاری و شناختی ارتش آمریکا براساس 
مؤلفه های شناختی تفکر راهبردی طراحی و اعتباریابی شد )22(. این 
آزمون شامل 21 سناریو است که پاسخ گو در هر سناریو یکی از پاسخ ها را 
انتخاب خواهد کرد. مبنای این آزمون مؤلفه های جامعیت فکری، تواضع 
فکری و انعطاف پذیری شناختی هستند، که بر اساس دستورالعمل آزمون 
محاسبه خواهند شد. به شدت توصیه می شود که مجری آزمون پیش 
از برگزاری آن در مورد ماهیت آن بحث و گفتگو نکند. اگر متقاضیان 
از برگزاری آزمون بدانند که این آزمون به منظور بررسی  آزمون پیش 
تفکر استراتژیک و یا انعطاف پذیری، تواضع و جامعیت است، احتمال دارد 
که پاسخ های خود را تا حدی تغییر دهند. از آنجایی که این آزمون به 
عنوان تمرینی برای خودآگاهی و بازتابی صادقانه از خود در نظر گرفته 
شده است، این دانش پیش از آزمون از میزان مفید بودن آزمون می کاهد. 
در دفترچۀ آزمون، هر گویه )هم سناریو و هم گزینه های پاسخ( با فضایی 
مستطیل شکل خالی برای یادداشت ها همراه است. متقاضیان آزمون باید 
هر  برای  تا  بنویسند  را  خود  یادداشت های  که  شوند  تشویق  نحوی  به 
سناریو تشویق افکار آنها به صورت مستند موجود باشد و در نتیجه در 
 STMT نهایی  نسخه  نماید.  آسان تر  را  مورد سناریوها  در  بحث  آینده 
فقط بر اساس 12 سناریو است. نتایج تجربی توصیف شده در پژوهش 
Weyhrauch، نشان داد که بر مبنای ویژگی های روان سنجی، بهترین 

اندازه گیری از این سازه با استفاده از 12 مورد به دست می آید. مدت زمان 
برگزاری آزمون بر مبنای 12 گویه حدود 15 دقیقه است. برای مثال، اگر 
فقط نمرات آزمون مهم باشد، نسخه 12 موردی مناسب خواهد بود، برای 
مثال برای مقایسۀ گروه ها و کارهای پژوهشی. امتیاز هر گویه بر اساس 

ترکیبی از دو پاسخ به دست می آید:
به احتمال زیاد کدام گزینه را انتخاب می کنید؟ )به معنی تأیید(

احتمال انتخاب کدام گزینه کمتر است؟ )به معنی رد(
ترکیبی از این پاسخ ها نشان می دهد که آزمون دهنده پاسخ هایی را تأیید 
و یا رد می کند که ذهنیت و تفکر استراتژیک را درك می کند یا متوجه 
نمی شود. این سیستم برای هر سناریو نمراتی را ارائه می دهد که از -2 
)نشان دهنده مخالف با ویژگی ها تفکر استراتژیک( تا +2 گسترده شده 
است )همسویی با ویژگی های ذهنی تفکر استراتژیک را نشان می دهد(. 

با استفاده از کلید گویه ارائه شده، برای هر گویه امتیازی در نظر گرفته 
به  مربوط  نمره  سه  آوردن  دست  به  برای  نمرات  این  سپس  می شود. 

ویژگی ها و نمره کلی با یکدیگر جمع می شوند.
امتیاز انعطاف پذیری فکری: 2، 5، 11، 12

امتیاز تواضع فکری: 1، 4، 6، 7
امتیاز جامعیت ذهنی: 3، 8، 9، 10

هنگام محاسبۀ امتیازات، افزودن نمره منفی مانند کم کردن ارزش اصلی 
آن نمره می باشد. بنابراین، جمع بستن امتیازات 1، 2، 0 و -2 ، همانند )1 

+ 2 + 0 - 2( = 1 است )22(.
Goldman پرسشنامه تفکر استراتژیک

پرسشنامه تفکر استراتژیک از 40 گویه تشکیل شده است که به منظور 
سنجش میزان تفکر استراتژیک به کار می رود. نمره گذاری پرسشنامه 
گزینه های  برای  آن  در  که  است  درجه ای   4 لیکرت  طیف  صورت  به 
ترتیب  به  همیشه«  »تقریباً  و  مواقع«  »بعضی  ندرت«،  »به  »هرگز«، 
امتیازات 1، 2، 3 و 4 در نظر گرفته می شود. گویه های شماره 7، 11، 
به صورت  و 40   38 ،37 ،36  ،35 ،33 ،30 ،24 ،23 ،20 ،16  ،13
محتوا  جنبه  دو  از  پرسشنامه  روایی  می شوند.  نمره گذاری  معکوس 
از  نظرخواهی  طریق  از  محتوا  روایی  گرفت.  قرار  آزمون  مورد  سازه  و 
استادان مدیریت و روایی سازه با روش تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. 
برای محاسبه پایایی سازگاری بین پرسش ها از ضریب آلفای کرونباخ 

استفاده شد که باالی 0/80 به دست آمد )24(.

یافته ها 
در نخستین گام برای تحلیل سؤاالت فرم اولیه 12 سؤالی ترجمه شده 
و سپس مجدد نسخه فارسی ترجمه شده به انگلیسی بازگردانده شد و 
مغایرت ها مورد بررسی و اصالح قرار گرفته و نسخه اولیه تدوین شد. 
نفر متخصص مالك  نظر 8  آزمون  روایی محتوایی  به منظور سنجش 
 ratio )CVI(( قرار گرفت. ابتدا با استفاده از شاخص روایی محتوایی

Content validity( که بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:

Cvr= ne- N/2 / N/2

که در آن ne معادل تعداد افرادی است که در نظر خواهی آن سوال 
تعداد  برابر   N و  کرده اند  مشخص  ضروری  سوال  یک  عنوان  به  را 
کل شرکت کنندگان در نظر خواهی است، نمره ای برای هر سوال به 
با شاخص هایی روایی محتوایی که در  نمره  دست می آید. سپس هر 
برای  آمده  دست  به  نمره  اگر  شد.  مقایسه  است  آمده  الوشه  جدول 



دوره 22، شماره 2، تابستان 1399 مجله تازه های علوم شناختی

27

در ادامه جدول شاخص های روان سنجی سواالت آزمون پس از اجرا در 
نمونه  پژوهش گزارش شده است.

نتایج میانگین سؤاالت در جدول 2 نشان می دهد بیشترین میانگین مربوط 
به سواالت 4 و 10 بوده است. بنابراین این دو سؤال ساده ترین سؤاالت 
آزمون هستند و بیشترین نمرات را به طور متوسط شرکت کنندگان از این 
سؤاالت کسب کرده اند. همچنین کمترین میانگین مربوط به سواالت 8 و 
12 بوده است. بنابراین این دو سؤال سخت ترین سؤاالت آزمون هستند و 
کمترین نمرات را به طور متوسط شرکت کنندگان از این سؤاالت کسب 
نموده اند. نتایج حاصل از ضرایب تشخیص نیز نشان می دهد سؤاالت 4، 
8 و  11 دارای بیشترین ضریب تشخیص بوده و سؤاالت 3، 1 و 7 دارای 

کمترین ضریب تشخیص در آزمون بوده اند.
به منظور بررسی روایی سازه فهرست و تایید ساختار چهار عاملی نسخه 
فارسی از روش تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم  استفاده  شد. به 
عنوان یک گام پیش بین برای تحلیل عاملی تاییدی با در نظر گرفتن این 
مورد که متغیرهای ترتیبی و گویه های ناپیوسته در مدل وجود داشت، 
برای برآورد پارامترها از برآورد حداقل مربعات وزنی )DWLS( و پارامتر 

تتا در طول تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم استفاده شد.
تحلیل  مدل  برازش  شاخص های  از  آمده  دست  به  نتایج  اساس  بر 
الگو در جهت  نمود که در مجموع  بیان  تاییدی فوق می توان  عاملی 
تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است، در واقع مفروضه 

هر سوال از نسبت جدول بیشتر باشد آن سوال دارای روایی محتوای 
همچنین  می ماند.  باقی  نهایی  آزمون  در  و  شد  گرفته  نظر  در  خوب 
محاسبه   CVI محتوایی  روایی  نسبت  محتوایی،  روایی  برای سنجش 
شد. برای محاسبه این نسبت هر سوال بر اساس سه شاخص سادگی، 
مربوط   =1( نمره ای   4 مالك  یک  اساس  بر  بودن  مربوط  و  وضوح 
نیست، 2= نسبتا مربوط است، 3= مربوط است و 4= کاماًل مربوط 
است( توسط متخصصین نمره گذاری شد و بر اساس فرمول زیر این 

نسبت برای هر سوال محاسبه شد.
تعداد کل متخصصین/تعداد متخصصینی که به یک سوال نمره 3 یا 4  

CVI = داده اند
بر این اساس سواالتی که باالی 0/75 بود در آزمون نگه داشته شدند.

همان گونه که نتایج جدول 1 نشان می دهد در پایان این مرحله در نهایت 
با تغییرات در 2 سوال )سؤال 4 و 8(، آزمون جهت اجرای اولیه متشکل از 

12 سوال که روایی محتوایی آنها احراز شد آماده گردید.

CVRCVIگویه ها

10/750/87

20/750/75

310/87

40/750/75

50/750/87

611

70/751

80/750/75

911

100/750/87

1110/87

120/750/87

جدول 1. شاخص های روایی محتوایی
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پژوهشگر مبنی بر 3 عاملی بودن آزمون STMT مورد تأیید قرارگرفت 
.)GFI=0/97، RMSEA=0/04(

نظامی  راهبردی  تفکر  متغیر  برای  همگرا  شواهد  بررسی  منظور  به 
 50 نمونه  یک  در  راهبردی  تفکر  گزارش دهی  خود  پرسشنامه  از 

این  بین  همبستگی  ضریب  شد.  استفاده  شرکت کنندگان  از  نفری 
دو مقیاس در جدول 3 گزارش شده است. با توجه به نتایج جدول 
شود  می  تایید  مقیاس  دو  بین  معنادار  مثبت  همبستگی  وجود 

.)P>0/05(

جدول 2. شاخص های روان سنجی سواالت آزمون تفکر راهبردی نظامی

انحراف استاندارد میانگین ضریب تشخیص سؤالگویه

10/320/420/97

20/440/331/03

30/300/990/88

40/421/430/89

50/430/040/99

60/650/530/98

70/320/011/08

80/58-0/431/02

90/520/661/01

100/431/140/98

110/570/081/06

120/44-0/601/16

شکل 1 . مدل تحلیل عاملی تأییدی در حالت ضرایب استاندارد شده
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به منظور بررسی پایایی )Reliability( آزمون STMT ، روش همسانی  
درونی )آلفاي کرونباخ( و ضریب باز آزمایی )پس از سه هفته در 35 نفر 

از گروه نمونه( به کار گرفته  شد.
همان گونه که در جدول 4 مشاهده می شود ضرایب پایایی پرسشنامه در 

.)α<0/7( کل مقیاس و مؤلفه های آن رضایت بخش است

مدیران  راهبردی  تفکر  آزمون  ابعاد  هنجار  نمرات  استخراج  منظور  به 
ابعاد  از  برای هر یک  استفاده شد.   T و   Z استاندارد  نمرات  از  نظامی 
نمرات معیار در جدول 5 گزارش  به  نمرات خام  تبدیل  نتایج  آزمون، 
شده است. نتایج جدول 5 نشان می دهد نقطه برش در مقیاس جامعیت 

فکری و تواضع فکری )میانگین( نمره خام 2 است. 

 Goldman با فرم خود گزارش دهی استاندارد تفکر راهبردی  STMT جدول 3. ضرایب همبستگی بین

12مقیاس

STMT-11

Goldman 0/341*2-فرم خودگزارش دهی استاندارد تفکر راهبردی

بازآزماییآلفای کرونباخمقیاس/پایایی

STMT0/7360/819  )کل(

0/7650/834جامعیت فکری

0/7910/864تواضع فکری

0/7400/80انعطاف پذیری شناختی

STMT  جدول 4. شاخص پایایی همسانی  درونی کل مقیاس

 )T و  Z جدول 5. هنجارسازی مقیاس )نمرات

نمره خام
انعطاف پذیری شناختیتواضع فکریجامعیت فکری

ZTZTZT

-4-2/8921-2/9121-1/7133

-3-2/4026-2/4625-1/2737

-2-1/9530-2/1728-0/8242

-1-1/5135-1/6733-0/3846

0-1/0639-1/18380/0651

1-0/6144-0/69430/5155

2-0/1349-0/20480/9560

30/29530/30531/4064

40/74570/79581/8468

51/18621/28632/3774

61/63661/78682/7678

72/08712/45743/4384
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بحث
به دست آوردن درك جدید در مورد بهبود استراتژی سازمانی از طریق 
ارتقای اثربخشی متفکران استراتژیک، هدفی مشترك میان پژوهشگران، 
به  دسترسی  اخیراً  است.  سازمانی  رهبران  و  انسانی  منابع  متخصصان 
و  اخذ شده  استراتژیک  تصمیمات  آن  در  که  از سازمان ها  بخش هایی 
از آن با عنوان جعبه سیاه یاد می شد، برای محققان ممکن شده است 
)25(. البته هنوز بایستی شناخت بیشتری نسبت به پویایی فردی و بین 
فردی درباره  تفکر استراتژیک و ایجاد استراتژی حاصل شود. پژوهش 
حاضر در نظر داشت به منظور ارتقای این شناخت، یک ساختار جدید 
با عنوان ذهنیت تفکر استراتژیک را مفهوم سازی کند. در کنار توانایی 
شناختی و دانش حاصله از حوزه های مختلف که به کمک زمان، تجربه 
و آموزش به دست می آید، این ذهنیت دیدگاهی در رابطه با عملکرد 
مناسب فرد را در مقابل چالش های پیچیده و ابهام آمیز فکری که برای 

موفقیت استراتژیک مورد نیاز است، ایجاد می کند.
تفکر  ذهنیت  ارزیابی  برای  معیاری  ایجاد  اصلی،  هدف  راستا  این  در 
استراتژیک و کمک به شناسایی توانمندی های تفکر استراتژیک در میان 
اعضای سازمان و ارتقای این افراد تا سطح رهبری استراتژیک بوده است. 
مطالعه  حاضر در نظر داشت درك نظری ذهنیت تفکر استراتژیک به عنوان 
قضاوت  آزمون  به کمک  این ساختار  و همچنین سنجش  یک ساختار 
موقعیتی در جهت شناسایی و توسعه  آن برای حوزه های کاری مختلف 
سازمان را محقق کند. بدین منظور و در راستای نهایی شدن آزمون با 
استفاده از نظریه کالسیک اندازه گیری این موارد انجام شد: بررسی پایایی 
آزمون، بررسی روایی آزمون و استخراج نمرات هنجار. جهت بررسی روایی 
در پژوهش حاضر روایی صوری، روایی محتوایی و روایی سازه مورد بررسی 
قرار گرفت. نتیجه این پژوهش نشان داد که در گام اول و بر اساس نظر 
متخصصان با تغییرات در 2 سوال، پرسشنامه جهت اجرای اولیه متشکل 

از 12 سوال که روایی محتوایی آنها احراز شد آماده گردید. 
در مرحله بعد تحلیل سؤاالت این آزمون مورد بررسی قرار گرفت که 
نتایج نشان داد بیشترین میانگین مربوط به سواالت 4 و 10 بود. بنابراین 
این دو سؤال ساده ترین سؤاالت آزمون هستند و بیشترین نمرات را به 
طور متوسط شرکت کنندگان از این سؤاالت کسب کرده اند. همچنین 
کمترین میانگین مربوط به سواالت 8 و 12 بود. بنابراین این دو سؤال 
سخت ترین سؤاالت آزمون هستند و کمترین نمرات را به طور متوسط 

شرکت کنندگان از این سؤاالت کسب کرده اند.
در مرحله بعد ساختار 3 عاملی آزمون تفکر راهبردی نظامی با استفاده 
از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست 
آمده می توان بیان نمود که در مجموع الگو در جهت تبیین و برازش از 

وضعیت مناسبی برخوردار است و می توان گفت مفروضه پژوهشگر مبنی 
بر سه عاملی بودن آزمون تفکر راهبردی نظامی مورد تأیید می باشد. این 
سه مؤلفه همان طور که پیشتر ذکر شد جامعیت فکری، تواضع فکری و 
انعطاف پذیری شناختی هستند. انعطاف پذیری شناختی تمایل به وفق 
دادن و تطبیق درك، نظر، یا رویکرد فرد زمانی که شرایط تغییر می کند 
یا اطالعات جدیدی ارائه می شود. جامعیت فکری استقبال از اطالعات 
گروه ها،  )افراد،  منابع  از  گسترده ای  طیف  از  آمده  دست  به  نظرات  و 
رشته های تحصیلی، یا سایر منابع مرتبط( است؛ و تواضع فکری، سطح 
آرامش فکری مرتبط با اشتباه کردن یا درك ناقص، همراه با تمایل به 
نحوی  به  از مسائل  اگر درك  بررسی مسائل، طوری که  بررسی خود، 

اشتباه باشد، چطور می شود، است )22(.
SJT ،Porterfield را برای افسران امنیتی به کار گرفته و در حالی که 
آلفای پایینی در آن به دست آمد، آن را یک عامل پیش بینی کننده  مؤثر 
 SJT نیز یک مدل Schmitt و Chan .)25( در عملکرد شغلی دانست
را در بخشی دیگر به کار گرفته و آلفای نهایی 0/55 را به دست آوردند 
)26(. با این وجود نمونه هایی موفق از SJT هم قابل مشاهده است که 
در آنها مقادیر آلفا با قابلیت اطمینان مناسب به دست آمده است )به 
عنوان مثال، Ascalon )27(، 0/69؛ Born و همکاران )28(، 0/91(. 
این گونه پیشنهاد شده که تمرکز بیشتر بر آزمون ساختارهای معین به 
 Born .)27( جای دامنه  کلی کار، می تواند نتایج بهتری را حاصل کند
و همکاران نیز یک SJT با تمرکز بر ساختار را در زمینه بررسی هوش 
اجتماعی به کار گرفته و آلفای بسیار باالیی را به دست آوردند )28(. 
زمینه  هوش  در   Young توسط  گرفته شده  کار  به   SJT این حال  با 
 SJT هیجانی آلفای پایینی را حاصل کرد )29(. به همین ترتیب مدل
به کار گرفته شده توسط Smith با تمرکز بر جهت گیری کارآفرینی، 
آلفایی برابر با 0/32 را ایجاد نمود )30(. عالوه بر این، استفاده از ضریب 
مورد  درونی،  ثبات  و  پایایی  برای  استاندارد  شاخصی  عنوان  به  آلفا 
انتقاد برخی از پژوهشگران قرار گرفته است. استفاده از شاخص دیگر 
در ساختارهای همگن، همانند پوشش محتوای یک دامنه  نیز می تواند 
توانمندی های دیگری نسبت به پایایی و ثبات درونی برای آزمون ایجاد 
 STMT کند. وقتی هدف از آزمون، تجزیه و تحلیل نمرات است، پایایی
از اهمیت باالتری برخوردار می شود )18(. با این حال، یکی از نقاط قوت 

SJTها، وفاداری به محتواست )31(.

نتیجه این پژوهش نشان داد که روایی همگرا این آزمون در حد قابل 
قبولی است. ضریب همبستگی نمره کل مقیاس با فرم خود گزارش دهی 
بود )24(. شدت ضریب  Goldman معنادار  راهبردی  تفکر  استاندارد 
بر  مبتنی   STMT )آزمون  است  اندازه گیری  خطای  بیان گر  متوسط 
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محرك مبهم و توانایی تصمیم گیری است، فرم خود گزارش دهی مبتنی 
بر گزارش شخصی و ذهنی افراد است(. عالوه بر این، شایان ذکر است 
تفاوت های روش شناختی میان STMT و آزمون Goldman می تواند بر 
تفاوت نمرات تأثیرگذار باشد. آزمون Goldman عمدتاً بر خود ارزیابی 
مخاطب و گرایش های کلی او متکی است، اما STMT پاسخ دهنده را 
در شرایطی قرار می دهد که این گرایش ها را در قضاوت های موقعیتی 

متعدد به کار بگیرد.

نتیجه گیری
ارزیابی ذهنیت  انتخاب آزمون قضاوت وضعیتی به عنوان روشی برای 
مهم  نکته  است.  پژوهش حاضر  قوت  نقاط  از جمله  استراتژیک،  تفکر 
اینکه فرمت SJT روشی نسبتاً ارزان محسوب شده و امکان شبیه سازی 
آن در مقیاس کوچک وجود دارد، بدون آنکه بر خودآگاهی و صداقت 
اعتبار،  روش،  این  دیگر  مزایای  جمله  از  شود.  اتکا  پاسخ  دهندگان 
و خود  گروهی  مباحثات  امکان  و همچنین  کمتر  نامطلوب  پیامدهای 
می تواند  بزرگتر  نمونه های  از  استفاده  بود.  خواهد  افراد  برای  ارتقایی 
باالتر  انعطاف پذیری  همچنین  و  کرده  تسهیل  را  داده ها  جمع آوری 

به  حال،  این  با  آورد.  وجود  به  را  روان سنجی  امکان  بیشینه سازی  و 
درباره   کلی  دیدگاه  نبود  همچون  مشکالتی  دارای   STMT کارگیری 
الگوهای فکر و تصمیم گیری در زندگی واقعی جوامعی است که آزمون 

در آنها به انجام می رسد.
بر اساس موارد ذکر شده در باب آزمون تفکر راهبردی مدیران نظامی، 
باشد.  اثرگذار  غربال گری می تواند  ارزشیابی های  در  آزمون جدید  این 
با در نظر گرفتن این موضوع که آزمون حاضر با استفاده از روش های 
مناسب آماری تهیه شده لذا پیشنهاد می شود در کشور ما از این ابزار 
این  در  ارایه شده  نتایج  که  این  به  توجه  با  استفاده شود.  غربال گری 
پژوهش مربوط به محیط های نظامی می باشند، لذا درباره تعمیم نتایج 

به سایر مشاغل باید جانب احتیاط رعایت شود.

تشکر و قدردانی
از کلیه شرکت کنندگان در پژوهش و مسئوالن پژوهشکده آماد دانشگاه 
عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی تشکر و قدردانی می گردد. الزم به 
ذکر است این پژوهش تحت نظر و با حمایت مالی دانشگاه عالی دفاع 

ملی و تحقیقات راهبردی صورت گرفته است.
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Introduction: Modality	and	how	information	is	presented	are	among	the	most	influential	factors	in	attention	

processing,	memory	and	learning.	Even	though	children	with	ADHD	show	deficits	in	receiving	integrated	

information from the visual and auditory systems and despite strong theoretical backgrounds, it has been less 

addressed in working memory interventions. Therefore, the effect of modality on working memory training 

in the near and far transfer was investigated through two Cambridge Neuropsychological Test Automated 

Battery (CANTAB) sub-tests.   

Methods: This study was conducted as a 20-session intervention program on 61 children with ADHD in the 

age group of 8-12 years. They were evaluated by Spatial Working Memory (SWM) and Rapid Visual Infor-

mation Processing (RVP) sub-tests. The subjects were divided into four groups: visual and auditory training 

groups and active and passive control groups. The intervention program included 40-60 minutes of working 

memory training for the training groups and 5-10 minutes for the active control group and no intervention 

for the non-active control group. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance.   

Results:	Significant	differences	were	observed	in	the	post-test	in	both	the	visual	and	auditory	groups	in	the	

sensitivity and bias (RVP), as well as total error index (SWM). However, in the use of strategy and reaction 

time,	there	were	no	significant	differences.		

Conclusion:	Concerning	the	significant	difference	between	training	groups	and	control	groups,	the	modal-

ity-based	working	memory	training	program	seems	successful.	Also,	the	lack	of	significant	difference	be-

tween the visual and auditory groups indicates the same effect of both modalities on the near and far transfer.
doi.org/10.30699/icss.22.2.33
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طلیعه شیخ فندرسکی1، علیرضا مرادی3،2*           ، محمد عفت پناه4، میثم صادقی5

1. دانشجوی دکتری روان شناسی شناختی، گروه روان شناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی، تهران، ایران 
2. استاد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3. استاد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی، تهران، ایران 
4. دانشیار روان پزشکی کودك و نوجوان، بیمارستان ضیائیان، پردیس بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5. استادیار سنجش و اندازه گیری، گروه روان شناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی، تهران، ایران

مقدمه: مدالیته و نحوه ارائه اطالعات، یکی از مداخله گرهای اثرگذار بر پردازش های توجهی، حافظه  کاری و یادگیری است 

که گرچه از پشتوانه های نظری محکمی برخوردار است اما در مداخله های حافظه  کاری، کمتر به آن پرداخته شده است. 

این در حالی است که کودکان با اختالل نقص توجه و بیش فعالی، در دریافت یکپارچه اطالعات از سیستم های دیداری و 

شنیداری با مشکل مواجهه هستند. از این رو ، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدالیته و نحوه ارائه اطالعات در حافظه 

 کاری بر دو انتقال دور و نزدیک از طریق دو خرده آزمون CANTAB انجام شد. 

روش کار: این مطالعه در قالب یک طرح آزمایشی 20 جلسه ای بر روی 61 کودك با اختالل نقص توجه و بیش فعالی در 

گروه سنی 12-8 سال اجرا و از طریق دو خرده آزمون حافظه کاری دیداری/فضایی و پردازش سریع اطالعات دیداری انجام 

گرفت. گروه نمونه شامل چهار گروه آموزش دیداری، آموزش شنیداری، کنترل فعال و غیرفعال بودند. مداخله شامل 60-

45 دقیقه  آموزش برای گروه های دیداری و شنیداری، 10-5 دقیقه برای گروه کنترل فعال و نبود مداخله در گروه کنترل 

غیرفعال بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری انجام شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در متغیرهای حساسیت به محرك و سوگیری به پاسخ از آزمون پردازش 

سریع اطالعات دیداری و خطای کلی از آزمون حافظه کاری دیداری/فضایی، در هر دو گروه دیداری و شنیداری در پس آزمون 

وجود دارد، اما در استفاده از راهبرد و زمان واکنش، تفاوت معناداری وجود نداشت.  

نتیجه گیری: برنامه آموزش حافظه  کاری مدالیته محور، با توجه به تفاوت معنادار بین گروه های آموزش و کنترل اثرگذار 

بوده است. همچنین نبود تفاوت معنادار بین دو گروه دیداری و شنیداری، از اثر یکسان هر دو مدالیته بر انتقال دور و 

نزدیک خبر می دهد.

مقدمه
عصب  اختالل های  شایع ترین  از  یکی  نقص توجه/بیش فعالی  اختالل 
پنجم  ویراست  اساس  بر  آن  بالینی  و عالئم  است  روان پزشکی  تحولی 
راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی )DSM-5( به دو دسته 
اصلی بی توجهی و تکانش گری/بیش فعالی تقسیم می شود. آخرین آمار 
شیوع جهانی این اختالل 10/2 درصد است )1(، شیوع این اختالل در 

ایران بر مبنای نظر والدین 15/6 درصد و از نظر مربیان 17/2 درصد 
 10/2( آن  جهانی  شیوع  آمار  آخرین  از  باالتر  که  است  شده  ارزیابی 
درصد( است )2(. کودکان مبتال به این اختالل عمومأ با وجود هوش بهر 
طبیعی، توانایی یادگیری کمی دارند و به صورت ثانویه مستعد بسیاری 
از اختالل های روان شناختی هستند )3(. اغلب پژوهشگران نقص مرکزي 
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در اختالل بیش فعالی/تکانش گری را در عملکرد لوب پیشانی می دانند 
که مسئول کنترل مهاری، تنظیم توجه و حافظه  کاری است و نقایص 
شناختي و رفتاري مختلف این کودکان را توجیه می کند )4(. بر این 
مبنا عوامل شناختی که در این اختالل بیش از همه قابل مشاهده اند، 
اختالل در کارکردهای اجرایی، بازداری و حافظه  کاری است. از آنجایی 
که دارو درمانی تاثیر معناداری بر مشکالت روان شناختی این کودکان 
 .)5( می رسد  نظر  به  مفید  مولفه ای  چند  درمان های  پیشنهاد  ندارد، 
یکی از مهم ترین مدل ها، مدل مفهومی حافظه  کاری است که در آن 
تکانش گری  بی توجهی،  موجب  کاری  حافظه   در  اطالعات  سریع  محو 
و عدم سازمان دهی می شود. مداخالت مبتنی بر این نظریه، دو مولفه 
برای  معتقدند  و  می گیرند  نظر  در  را  اطالعات  دوام  و  ظرفیت  اصلی 
حافظه  رد  حفظ،  ورودی  محرك های  است  الزم  رفتار  سازمان دهی 
برای پیدا کردن میزان مشابهت ها جستجو و در نهایت بر مبنای میزان 
شباهت با اطالعات گذشته، رفتار یا عملکرد متناسب با موقعیت بازیابی 
شوند )6(. در این میان الزم است برای حفظ اطالعات در مدت زمان 
از حواس پرتی جلوگیری  و  مهار  رقیب،  رویدادهای  اطالعات،  پردازش 
شود و این یک مولفه اساسی در سایر مدل ها همچون مدل مهار رفتاری 
اساسی یکپارچگی  پایه اصلی و  نیز هست که در آن مهار،   Barkley

رفتار را شکل می دهد )7(. 
توجه یکی از مهم ترین عالئم در اختالل بیش فعالی است که برای اجرای 
رفتار انعطاف پذیر و هدفمند ضروری است. حافظه  کاری نقش پررنگی 
در جهت دهی و سوگیری توجه و یا پردازش اولویت ها بازی می کند و 
اطالعات نگهداری شده در حافظه  کاری می تواند کارآمدی پردازش های 
توجهی را افزایش یا کاهش دهد )8، 9(. از یک  سو به محض افزایش 
نامرتبط  اطالعات  پردازش  به  تمایل  کاری،  حافظه   در  شناختی  بار 
اولویت ها مبهم می شوند که  پردازش  و  و شناسایی هدف  بیشتر شده 
نشان دهنده افزایش فعالیت قشر حسی مرتبط با محرك است و نتیجه 
به   .)10( بود  خواهد  عوامل حواس پرتی  به  نسبت  رفتاری  تداخل  آن 
حواس پرتی  به  نسبت  کاری  حافظه   در  ضعف  با  افراد  دلیل  همین 
بهبود عملکرد حافظه  کاری می تواند  بنابراین  مستعدتر هستند )11(. 
شود  روزمره  عملکردهای  بهبود  و  بی توجهی  عالئم  کاهش  به  منجر 
)12(. از سوی دیگر بر مبنای نظریه بار شناختی، ظرفیت حافظه  کاری 
محدود بوده و اضافه شدن هر گونه بار شناختی اضافه به آن یاگیری 
را مختل می کند )13(. مدالیته یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر بار 
شناختی است و دریافت یکپارچه محرك های دیداری و شنیداری برای 
طبیعی  محیط  از  یادگیری  افزایش  و  شناختی  بار  رساندن  حداقل  به 
ضروری به نظر می رسد )14(. به نظر می رسد که مدالیته شنیداری نه 

تنها در ایجاد بار شناختی اثر گذارتر است )15(، بلکه بیشتر تحت تاثیر 
عوامل حواس پرتی قرار می گیرد این دو عامل می تواند در محیط های 
طبیعی، عملکرد کودك را تحت تاثیر قرار دهد )16، 17(. در اختالل 
نقص توجه و بیش فعالی دریافت اطالعات دیداری و شنیداری به  صورت 
یکپارچه نبوده و توجه در این کودکان وابستگی زیادی به اثر مدالیته 
دارد )18(. بنابراین در محیط های طبیعی اغلب اطالعات از طریق یکی 
از کانال های دیداری و شنیداری دریافت شده و سایر اطالعات در دایره 
توجهی قرار نخواهند گرفت. این موضوع موجب از دست دادن بسیاری 
از اطالعات و یادگیری نامنسجم در این کودکان می شود. با این حال، 
اغلب مطالعات پیشین به حافظه  کاری بینایی توجه داشته اند و آموزش 
حافظه  کاری به صورت شنیداری تا حد زیادی نادیده گرفته شده است، 
به یک مدالیته  تنها  افراد در دریافت اطالعات  این در حالی است که 
وابسته نیستند. کودکانی که اغلب، اطالعات را از کانال دیداری دریافت 
می کنند و اطالعات شنیداری را به  طور عمده از دست می دهند، احتماال 
از آموزش حافظه  کاری به صورت دیداری کمتر سود خواهند برد چرا 
ناتوان  شنیداری  طریق  از  محیطی  اطالعات  دریافت  در  همچنان  که 
خواهند ماند. بنابراین احتماأل آموزش حافظه  کاری به صورت شنیداری 
بر آن  باشد. عالوه  بیشتری داشته  اثرگذاری  این کودکان می تواند  در 
پرداخته   کاری  آموزش حافظه   در  مدالیته  اثر  به  که  مطالعاتی  معدود 
بودند نواقصی چون زمان کم اجرای مداخله و عدم استفاده از رویکرد 
توجه  آنها  به  این مطالعه  بنیادین در طراحی مطالعه داشته اند که در 
شده است )19، 20(. با توجه به اهمیت دریافت یکپارچه اطالعات در 
جهت دهی توجه و یادگیری موثر از محیط، در این پژوهش به بررسی 

اثر مدالیته بر نتایج حاصل از آموزش حافظه  کاری پرداخته شد. 

روش کار
نیمه  قالب یک طرح  بود که در  نوع مداخله مقطعی  از  مطالعه حاضر 
آزمایشی، در بیمارستان ضیائیان تهران و در سال 98-97 انجام شد. گروه 
نمونه، 60 کودك 12-8 سال مبتال به اختالل نقص توجه و بیش فعالی 
بودند که در سال 98-97 به بیمارستان ضیائیان تهران مراجعه کردند. 
از کسب رضایت  بعد  و  ارجاع  روان پزشک  با تشخیص  نمونه ها  تمامی 
کتبی و شفاهی از خانواده ها در پژوهش شرکت داده شدند. افرادی که 
هرگونه اختالل همراه نورولوژیک، اختالل یادگیری یا هوش بهر پایین 
داشتند در این مطالعه شرکت داده نشدند. ارجاع اولیه کودکان به بخش 
تکامل توسط روان پزشکان بیمارستان صورت گرفت. در ابتدا مصاحبه 
از  اطمینان  از  بعد  و  اجرا  والد  و  کودك  با حضور   K-SADS بالینی 
تشخیص، برای بررسی میزان غلبه توجه دیداری و شنیداری و تشخیص 
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این  بر  و  کرده  شرکت   IVA-2 آزمودن  در  کودکان  بیش فعالی،  نوع 
اساس در چهار گروه 15 نفره آموزش شنیداری، آموزش دیداری، کنترل 
فعال و کنترل غیرفعال قرار گرفتند. سپس به ترتیب، خرده آزمون های 
تکلیف جستجوی حرکتی )Motor Screening Task( برای اطمینان 
اطالعات  پردازش سریع  آزمون  افراد در شرکت در مطالعه،  توانایی  از 
دیداری ))Information Processing Rapid Visual )RVP( برای 
 Memory )SWM(( بررسی توجه پایدار و آزمون حافظه  کاری فضایی
Spatial Working( برای عملکرد های حافظه  کاری توسط پژوهشگر 

اجرا شدند. جلسات مداخله توسط چهار روان شناس بالینی آموزش دیده 
در بخش تکامل بیمارستان ضیائیان برگزار شد. فاصله شرکت کنندگان 
ارزیابی  جلسات  برای  نمایش گر  اندازه  و  سانتی متر  نمایش گر60  تا 
افراد گروه های  تمامی  بود.  اینچ  اینچ و در جلسات مداخله 15   10/1
جلسه   20 فعال  کنترل  گروه  و  شنیداری  آموزش  و  دیداری  آموزش 
مداخله آموزشی دریافت کردند اما افراد گروه کنترل غیرفعال، هیچ گونه 
مداخله ای دریافت نکردند. این مداخالت به صورت دو جلسه 45-60 
دقیقه ای در هفته برای گروه آموزش و برای گروه کنترل فعال 10-15 
دقیقه اجرا شد. تمامی شرکت کنندگان در هر زمانی از مداخله، مجاز 
به خروج از طرح بودند. بعد از اتمام مداخله، نمونه ها بار دیگر ارزیابی 
از  استنباطی  و  توصیفی  در سطح  آماری   بررسی های  پایان  در  شدند. 

طریق نرم افزار SPSS-26 انجام شد.
برنامه مداخله

بنیادین Core training، در دو  برنامه بر مبنای رویکرد آموزش  این 
نسخه دیداری و شنیداری )60-45 دقیقه ای( برای گروه های آموزشی 
و یک نسخه )15-10 دقیقه ای( برای گروه  کنترل فعال تهیه شد. گروه 
کنترل فعال تمامی تکالیف مشابه با گروه های آزمایش را اجرا می کنند 
با این تفاوت که زمان اجرا تکالیف کمتر بوده است. مجموعه ای از هفت 
تکلیف شناخته شده حافظه  کاری به شکل انطباق پذیر طراحی و در این 
بسته قرار گرفتند. تمامی تکالیف در تمامی ویژگی ها یکسان و تنها در 
نحوه ارائه محرك هایی که نیاز به بروزرسانی و دستکاری مداوم اطالعات 

داشتند، متفاوت بودند. این تکالیف شامل: 
 9 تا   3 معکوس  بازیابی  تکلیف شامل  این  ارقام معکوس:  فراخنای 
عدد است که برای اجرا به پردازش های دوگانه نگهداری، دستکاری و 

بروزرسانی مداوم اطالعات نیاز دارد.
حرف   9 تا   3 بازیابی  و  حفظ  شامل  تکلیف  این  عملیاتی:  تکلیف 
ریاضی  ساده  مسائل  جواب  صحت  مورد  در  تصمیم گیری  با  همزمان 
به عنوان محرك اضافه است و برای اجرا به حفظ، تمرین کالمی، مهار 

محرك نامرتبط، بروزرسانی و انتقال آمایه نیاز دارد.

  n این تکلیف شامل مقایسه مداوم محرك حاضر با :N-back تکلیف
محرك قبل است و برای اجرا به نظارت بر محرك های ورودی، حفظ 
اطالعات در عین حال مهار اطالعات نامرتبط، بروزرسانی و انتقال نیاز 

دارد. 
تکلیف مقایسه دو فهرست: مواد داخل هر فهرست به صورت جداگانه 
و تک تک ارائه شده )تعداد مواد داخل دو فهرست برابر و تعداد آنها از 
9-3 ماده متغیر است( و تکلیف شامل نگهداری اطالعات مرتبط با هر 
فهرست و پیدا کردن اشتراك بین آنها است. این تکلیف برای اجرا نیاز به 
حفظ و دستکاری اطالعات، مهار پاسخ های نامرتبط و ایجاد اتصال بین 
شيء )Binding Object to Context( و زمینه مربوط به خود دارد که 
یکی از عوامل محدودکننده ظرفیت حافظه  کاری محسوب می شود )21(.

شکل،  یادسپاری  به  شامل  تکلیف  این  فضایی:  بازشناسی  تکلیف 
رنگ و جایگاه فضایی 9-3 ماده و سپس انتخاب اشکال دیده شده از 
میان شکل های مشابه و قرار دادن آنها در جایگاه مشخص شده برای 
تمرین کالمی،  بازشناسی فضایی،  به  اجرا  برای  تکلیف  این  آنها است. 
حفظ، بروزرسانی، دستکاری اطالعات، مهار محرك های اضافه و اتصال 

3 مشخصه به هم نیاز دارد.
تکلیف کدگذاری: این تکلیف شامل به یاد سپاری محرك نشانه )یکی 
از حروف الفبای فارسی( و محرك هدف )اعداد مربوط به هر حرف( و 
بازیابی اطالعات مربوط به محرك نشانه است که بدون ترتیب مشخص 
به  اطالعات،  دستکاری  و  بر حفظ  عالوه  اجرا  برای  ارائه خواهند شد. 

یادگیری تداعی، سرعت پردازش و هوش کالمی نیاز است.
تکلیف ماز: این تکلیف نسخه فضایی تکلیف گستره ارقام بوده و شامل 
به یادسپاری جهت حرکت به صورت مستقیم و معکوس است و برای اجرا 

جهت یابی فضایی، حفظ و دستکاری اطالعات ضروری هستند.
ابزارها

و  خلقی  اختالل های  ساختاریافته  نیمه  تشخیصی  مصاحبه 
طول  و  فعلی  تشخیص  نوجوانان،  و  کودکان  برای  اسکیزوفرنی 
برای  ساختاریافته  نیمه  مصاحبه  یک  ابزار  این   :)K-SADS( عمر 
است  نوجوان  و  کودك  روان پزشکی  اختالل های  نشانه های  ارزیابی 
از  چهارم  نسخه  با   1997 سال  در  را  آن  همکاران  و   Kaufman که 
معیارهای تشخیصی و آماری DSM-IV تطبیق دادند )22(. در ایران 
این نسخه در سال 1384 توسط Ghanizadeh به فارسی برگردانده 
شده و اعتبار نسخه فارسی این پرسشنامه 0/81 و اعتبار بازآزمایی این 
آزمون 0/69 گزارش شده است )23(. این مصاحبه نیمه ساختاریافته 
با در نظر گرفتن والدین، کودك و مصاحبه کننده تکمیل می گردد. در 
بخش اول اگر 3 نمره از 4 سوال اولیه کسب شود، بخش ضمیمه اختالل 
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رفتاری بیش فعالی که شامل 20 سوال است تکمیل می شود. در انتها 
برای تعیین نوع بیش فعالی بخش I که مربوط به عدم توجه و بخش 
اجرای  تکمیل می شود.  است  بیش فعالی/تکانش گری  به  مربوط  که   II
مصاحبه 30 تا 40 دقیقه زمان می برد و فرد می بایست حداقل شش 

نشانه را به مدت 6 ماه، قبل از 12  سالگی داشته باشد.
این   :)IVA-2( شنیداری  و  دیداری  پیوسته  عملکرد  آزمون 
آزمون یکی از انواع آزمون عملکرد های پیوسته است )CPT( و عالوه 
شاخص های  بررسی  برای  نقص توجه/بیش فعالی،  اختالل  تشخیص  بر 
استفاده  مورد  شنیداری  و  دیداری  مدالیته  دو  در  تمرکزی  و  توجهی 
 Mateer و   Sohlberg آزمون مدل توجهی  این  قرار می گیرد. مبنای 
 DSM–5 بوده که در سال 1987 ارائه شده )24( و در نهایت بر مبنای
تدوین شد است. شواهد پژوهش حاکی از آن است  که حساسیت این 
آزمون برای تشخیص صحیح اختالل نقص توجه/بیش فعالی 92 درصد 
بوده است. بازه سنی 6 تا 96 سال برای این آزمون تعریف شده و مدت 
زمان اجرای آن 20 دقیقه است. نسخه فارسی این آزمون دارای ضریب 

اعتبار 0/53 تا 0/93 است )25(.
 Test Automated Battery )CANTAB(( آزمون های 
Cambridge  Neuropsychological(: این آزمون از سال 1980 

از  مختلفی  حیطه های  و  شده  ارائه  کمبریج  دانشگاه  توسط  میالدی 
عملکردهای شناختی را مورد ارزیابی قرار می دهد و به فرهنگ و زبان 
در  درونی  همبستگی  و   0/4-0/64 آزمون  این  پایایی  نیست.  وابسته 
کودکان با اختالل نقص-توجه/بیش فعالی در سنین 12-4 سال، 0/90-
این  با  باالیی در بررسی های مرتبط  اعتبار  0/73 گزارش شده است و 
کودکان دارد )26(. همچنین اثر تمرین در آن نسبت به سایر آزمون های 

عصب روان شناختی کمتر است )27(.
  Processing )RVP(( دیداری  اطالعات  سریع  پردازش  آزمون 
Rapid Visual Information(:  این آزمون زیر مجموعه آزمون های 

توجهی و سرعت روانی حرکتی است و برای بررسی توجه پایدار دیداری 
مورد استفاده قرار می گیرد. در این آزمون، اعداد 9-2 به صورت نیمه 
تصادفی ارائه و از آزمون شوندگان خواسته می شود تا صفحه را در هنگام 
آزمون 9  اجرای  زمان  اعداد لمس کنند.  از  رقمی  توالی سه  تشخیص 
نمره  آزمون شامل: 1(  این  در  استفاده شده  است. شاخص های  دقیقه 
از  که  هدف(  محرك  به  و حساسیت  تمیز  غیرپارامتریک  )مقیاس   A′
تفریق احتمال پاسخ صحیح )Probability of Hit( و پاسخ های کاذب 
)Probability of False Alarm( به دست می آید و عددی است بین 
صفر (حداقل تمیز و حساسیت( و یک )حداکثر حساسیت به محرك(. 
2( نمره ′′β )مقیاس غیرپارامتریک سوگیری( که از تقسیم احتمال پاسخ 

صحیح و پاسخ های کاذب به دست می آید. سوگیری به پاسخ مثبت )در 
نظر گرفتن هدف، فارغ از حضور یا عدم حضور( با نمره نزدیک به صفر، 
عدم  یا  از حضور  فارغ  تشخیص هدف  )عدم  منفی  پاسخ  به  سوگیری 
حضور( با نمرات منفی و افرادی بدون سوگیری در پاسخ گویی با نمره ای 
نزدیک به یک مشخص می شوند. 3( شاخص میانگین زمان واکنش که 

به معنای میانگین زمانی صرف شده برای پاسخ صحیح است.
 Working  Memory )SWM(( فضایی  کاری  حافظه   آزمون 
Spatial(: این آزمون شامل جستجوی محرك هدف تا زمان پیدا شدن 

آن در جایگاه های فضایی مختلف است. دشواری آزمون بر مبنای تعداد 
جعبه ها تعیین می شود. شاخص های استفاده شده در این آزمون شامل: 
1( شاخص خطای کلی که شاخصی است از ظرفیت حافظه  کاری و از 
مجموع خطای درونی )بازبینی مجدد جعبه ای که در طی یک جستجو 
خالی بوده( و خطای بینابینی )بازبینی مجدد جعبه ای که قبال هدف در 
آن پیدا شده(، منهای خطای دوگانه )تکرار خطاهای درونی و بینابینی( 
به دست می آید. 2( شاخص راهبرد که نماینده استفاده از راهبرد برای 
جستجو است و آن را به عنوان شاخصی برای عملکرد های اجرایی در 
نظر می گیرند. حداقل و مطلوب ترین نمره برای راهبرد 1 است و تخمین 
جعبه  از  را  جدید  جستجوی  فرد،  که  دفعاتی  تعداد  محاسبه  با  نمره 

نامشخص شروع کند به دست می آید.

یافته ها 
قرار  بررسی  مورد  نمونه،  گروه  جمعیت شناختی  ویژگی های  ابتدا  در 
گرفت. نتایج نشان داد که بین گروه ها از نظر سن، تحصیالت، جنسیت 

و نوع اختالل تفاوت معناداری وجود ندارد )جدول 1(.
میانگین و انحراف معیار متغیرهای دو آزمون RVP و SWM در جدول 
کوواریانس  تحلیل  روش  از  فرضیه ها  بررسی  برای  و سپس  گزارش   2

چند متغیری استفاده شد.
برای اطمینان از همگن بودن عملکردهای شناختی در چهار گروه، آزمون 
نرمال بودن شاپیرو_ویلک اجرا و فرضیه نرمال بودن هر شاخص در هر 
گروه احراز شد. مفروضه برابری واریانس های خطا، از طریق آزمون همگنی 
واریانس های لوین نیز در متغیرهای مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. 
آزمون کرویت بارتلت حاکی از همبستگی کافی بین متغیر های وابسته بود 
)χ2=1781/166 و P>0/0001(. اما با توجه به معناداری آزمون ام باکس 

با مقدار 2/340 اثر پیالی گزارش شده است.
بین  معنادار  تفاوت  که  داد  نشان  پیالی  اثر  متغیری  چند  آزمون 
 partial η2=0/29( دارد  وجود  کوواریانس ها  کنترل  از  بعد  گروهی 
همچنین،   .)F)15/150(=4/084،  P>0/0005،  Pillai,s Λ=0/87،
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بررسی آزمون اثرهای بین گروهی مشخص کرد که در متغیرهای سرعت 
واکنش و راهبرد، تفاوت معناداری بین گروه ها مشاهده نمی شود اما در 

حساسیت به محرك )A′( و سوگیری به پاسخ )′′β( و همچنین خطای 
کل، تفاوت بین گروه ها در پس آزمون معناداری است )جدول 3(.

جدول 1. اطالعات جمعیت  شناختی

شاخص های آماریکنترل  غیرفعالکنترل فعال آموزش دیداری آموزش شنیداریمتغیر

9/18F=0/752، P=0/526 )1/27(9/43 )1/59(9/66 )1/11(9 )1/25(سن

تحصیالت

46/7 درصد43/8 درصد13/3 درصد46/7 درصددوم

χ2 =0/110
13/3درصد25 درصد40 درصد20 درصدسوم

40 درصد6/3 درصد20 درصد26/7 درصدچهارم

-5/12 درصد26/7 درصد6/7 درصدپنجم

نوع اختالل
ADD)46/7( 7)10 )6/5درصد(8 )53/3 درصد(11 )73/3 درصد

χ2 =0/476
ADHD)6 )40 درصد(7 )43/8 درصد(4 )26/7 درصد(8 )53/3 درصد

جنسیت
5 )31/3 درصد(2 )3/ 13درصد(4 )26/7درصد(2 )1/ 13درصد(دختر

χ2 =0/505
11 )68/8 درصد(13 )86/7 درصد(11 )73/3 درصد(13 )86/7 درصد(پسر

SWM و RVP جدول 2. میانگین و انحراف معیار آزمون های

متغیرها
گروه کنترل غیرفعالگروه کنترل فعالگروه دیداریگروه شنیداری

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

RVP

زمان واکنش
719/19214/6730/39191/12784/31163/21653/69101/79پیش آزمون

664/78149/17700/16107/05710/19234/84751/00160/19پس  آزمون

حساسیت
0/790/080/780/030/760/080/780/04پیش آزمون

0/870/050/850/040/790/060/760/04پس  آزمون

سوگیری
0/640/320/610/290/540/320/600/30پیش آزمون

0/870/050/920/030/680/220/570/24پس  آزمون

SWM

راهبرد
37/264/3840/133/1138/373/0038/131/76پیش آزمون

35/002/8736/403/5437/182/5337/332/28پس  آزمون

خطای کلی
52/4620/6059/4613/2661/6211/2358/8616/11پیش آزمون

23/336/3235/0015/5950/7517/5556/7811/13پس  آزمون
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برای تعیین تفاوت بین گروه ها در این سه متغیر  وابسته، آزمون  مقایسات 
زوجی )آزمون های تعقیبی( Bonferroni استفاده شد. با توجه به این 
که در متغیر زمان واکنش در آزمون RVP و متغیر راهبرد در آزمون 
SWM، اثر و تفاوت معناداری یافت نشد، این دو متغیر از تحلیل های 

)P<0/05( آتی حذف شده اند
به محرك  در شاخص حساسیت  که  داد  نشان  زوجی  مقایسات  نتایج 
معناداری  تفاوت  آزمون  در پس  و شنیداری  دیداری  بین گروه   ،)′A(
وجود نداشت )SE=0/021 و M=0/024(. اما تفاوت این شاخص بین 
گروه شنیداری و گروه کنترل فعال )SE=0/020 و *M=0/082(. و گروه 
کنترل غیرفعال )SE=0/020 و *M=0/113( معنادار بود. گروه دیداری 
 )M=0/058* و SE=0/020( نیز، تفاوت معناداری با گروه کنترل فعال
در  که  همان طور  داشت.   )M=0/090* و   SE=0/020( غیرفعال  و 
نمودار 1 قابل مشاهده است، میانگین  شاخص حساسیت به محرك در 

دو گروه مداخله به عدد یک نزدیک شده که نشان دهنده اثر مداخله در 
هر دو گروه شنیداری و دیداری بر میزان حساسیت و افزایش تشخیص 

محرك هدف در طول زمان است.
معناداری  تفاوت   ،)β′′( محرك  به  سوگیری  متغیر  در  همچنین، 
و   SE=0/062( نشد  مشاهده  شنیداری  و  دیداری  گروه های  بین 
گروه  با  شنیداری  گروه  بین  شاخص  همین  در  اما   .)M=0/056
کنترل فعال )SE=0/060 و *M=0/170( و غیرفعال )SE=0/060 و 
*M=0/307( تفاوت معنادار بود. همین طور گروه دیداری با گروه کنترل 

 SE=0/061( غیرفعال  کنترل  و   )M=0/226* و   SE=0/059( فعال 
متغیر  در  میانگین ها  بررسی  داشت.  معناداری  تفاوت   )M=0/363* و 
یا منفی در دو گروه  سوگیری نشان داد که سوگیری به پاسخ مثبت 
آزمایش به یک نزدیک شده که نماینده ای است از کاهش سوگیری به 

پاسخ )نمودار 1(.

جدول 3. آزمون اثرهای بین گروهی و مقایسه متغیرهای وابسته در پس آزمون

مجذوراتFPمیانگین مجذوراتDfمجموع مجذوراتمتغیر هاآزمون ها

RVP

110594/203336867/731/4680/2340/078زمان واکنش

0/11630/03913/7080/0010/422حساسیت

1/16230/38715/1610/0010/467سوگیری

SWM
55/672318/5572/2420/0940/115راهبرد

7648/84532549/61518/3430/0010/514خطای کلی

RVP نمودار 1. میانگین عملکرد گروه ها در آزمون

1

0/90

0/80

0/70

0/60

0/50



دوره 22، شماره 2، تابستان 1399مجله تازه های علوم شناختی

40

بحث
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مدالیته و نحوه ارائه اطالعات در حافظه  
کاری بر دو انتقال دور و نزدیک و با رویکرد آموزش بنیادی در کودکان 
با اختالل نقص توجه/بیش فعالی  بود. بررسی نتایج آزمون SWM نشان 
داد که متغیر خطای کلی که شاخصی از ظرفیت حافظه  کاری دیداری 
دو گروه  در  را  قابل توجهی  بهبود  مداخله  اجرای  از  بعد  است،  فضایی 
فراتحلیل های  و  مطالعات  سایر  با  یافته  این  می دهد.  نشان  آموزشی 
صورت گرفته، که اثر انتقال نزدیک را تأیید کرده اند همسو بود )28-30( 
)پژوهشگران معتقدند یکی از مواردی که در محدودیت ظرفیت حافظه  
کاری موثر است، اتصال ناکافی بین اجزاء بازنمایی ها به معنای اتصال 
بین مشخصه های هر بازنمایی برای شکل دهی موضوعی در حافظه  کاری 
است )21(. در این مداخله این مهم، از طریق تکالیف مقایسه فهرست ها 
و روابط فضایی در هر دو مدالیته، تسهیل شده و همان طور که نتایج 
در  کاری  حافظه   مشابه  عملکرد های  به  نزدیک  انتقال  می دهد  نشان 
آزمون SWM صورت گرفته است. اما آنچه مطالعه حاضر را از مطالعات 
دیگر جدا می کند، اثر آموزش حافظه  کاری به صورت شنیداری و اثر 

و  دیداری  پردازشی  کانال های  ماهیت  است.  نتایج  بر  ارائه  از  نوع  این 
شنیداری که اولین بار توسط Baddeley در سال 1986 مطرح شد، 
به تفاوت در پردازش  اطالعات ورودی، عملکرد و واکنش افراد نسبت 
به مدالیته اشاره دارد. از آنجایی که گوش ها بر خالف چشم ها قابلیت 
تمرکز بر محرك هدف و یا بسته شدن را ندارند، محرك های شنیداری 
حتی اکر یکسان نباشند، به طور همزمان وارد گوش شده و طبقه بندی، 
می کند  دشوارتر  را  شنیداری  اطالعات  در  اولویت  انتخاب  و  وزن دهی 
)31(. ملزومات اجرای کارآمد این مداخالت، پردازش های سریع دیداری 
و شنیداری  است که افزایش ظرفیت و دوام اطالعات در حافظه  کاری 
با بروزرسانی، حفظ و نگهداری، تمرکز بر اطالعات مرتبط و حذف  را 
تفاوت های  بر مبنای  این مداخالت  نامرتبط تسهیل می کند.  اطالعات 
فردی در دریافت اطالعات ورودی بوده و از طریق آموزش حافظه کاری 
توجه کمک  مرکز  در  مدالیته ضعیف تر  قرار گرفتن  به  مدالیته محور، 
مطالعات  معدود  از  یکی  که   Schneider مطالعه  طرفی،  از  می کند. 
مشابه با مطالعه حاضر است، قابلیت آموزش پذیری حافظه  کاری در هر 

آموزش  گروه های  بین   ،SWM آزمون  کلی  خطای  شاخص  در 
و   SE=4/551( نشد  مشاهده  معناداری  تفاوت  شنیداری  و  دیداری 
 SE=4/392( فعال  کنترل  گروه  با  شنیداری  گروه  اما   .)M=9/995
و   )M=29/431* و   SE=4/439( غیرفعال  و   )M=23/170* و 

گروه دیداری با کنترل فعال )SE=4/387 و *M=13/769( و غیرفعال 
اما   .)P<0/05( دارند  معنادار  تفاوت   )M=196/476* و  SE=4/496(
گروه ها  از  یک  هیچ  بین  معناداری  تفاوت  راهبرد،  بررسی شاخص  در 

مشاهده نمی شود )نمودار 2(.
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SWM نمودار 2. میانگین عملکرد گروه ها در آزمون
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دو مدالیته را تأیید می کند. آن چه Schneider در بررسی اثر آموزش 
 Intra-modal درون مدالیته ای  اثر  کرد،  مطرح  شنیداری  و  دیداری 
به لحاظ مدالیته مشابه  انجام گرفته  نزدیک: آزمون  و مداخله  )انتقال 
باشند( و برون مدالیته ای Across-modal )انتقال دور: آزمون و مداخله 
به لحاظ مدالیته متفاوت باشند( بود. مطالعه وی نشان داد که آموزش 
حافظه  کاری به صورت شنیداری در زمان محدود )8 جلسه درمانی( 
برخالف آموزش دیداری )18(، قابلیت تعمیم برون مدالیته ای را ندارد 
)19(. با توجه به این که تفاوت معناداری بین نتایج گروه های دیداری 
و شنیداری مشاهده نمی شود، می توان نتیجه گرفت که با افزایش طول 
جلسات، نه تنها انتقال نزدیک )درون مدالیته ای( در گروه دیداری بلکه 
انتقال دور )برون مدالیته ای( برای گروه شنیداری نیز قابل دستیابی است 
و افراد گروه شنیداری با توجه به بار شناختی بیشتر در این مدالیته، نه 
تنها در مواجهه با محرك های شنیداری، بلکه در مقابل محرك هایی که 

ماهیت حسی متفاوتی دارند بهتر عمل کرده اند.
عملکرد های  از شاخص های  یکی  که  راهبرد  از  استفاده  در شاخص  اما 
مطالعات  همچون  پژوهش ها  از  برخی  آنچه  برخالف  است،  اجرایی 
اثر آموزش حافظه  کاری بر این شاخص خبر می دهند  از   Klingberg

مشاهده  حاضر  مطالعه  در  مداخله  از  بعد  معناداری  تفاوت   )33  ،32(
نشد )شکل 1(. برای بررسی راهبرد الزم است تا زیربناهای شناختی آن 
مورد بررسی قرار گیرد، افراد برای استفاده از راهبرد به برنامه ریزی ارادی 
حرکتی، ادراك عاقبت هر حرکت، جافظه، فراشناخت و نظارت بر عملکرد 
عدم  مداخله،  این  در  رعایت شده  نکات  از  یکی   .)34( دارند  نیاز  خود 
استفاده از رویکرد آموزش راهبردی برای آموزش حافظه  کاری بوده است 
چرا که مطالعات نشان داده اند که این شیوه به طور مستقیم بر ظرفیت و یا 
کارآیی حافظه  کاری اثرگذار نبوده و قابلیت تعمیم پذیری آموزش به سایر 
تکالیف را کمتر می کند )35(. با وجود کشف راهبرد های جدید در طی 
جلسات و برای پیشبرد مراحل مختلف تکالیف، در نظر گرفتن فراشناخت 
و نظارت بر عملکرد با استفاده از بازخورد های متعدد و بهبود حافظه در 
این مداخله، به نظر می رسد که استفاده از راهبرد در تکالیف تمرین شده، 
قابلیت تعمیم پذیری به سایر تکالیف را نداشته و یا برای کشف راهبرد های 
 Gray جدید، به زمان و تمرین بیشتر نیاز است. این یافته همسو با مطالعه
است که این اثر را برای استفاده از راهبرد تأیید نکرده است )36(. بنابراین 
پیشنهاد می شود که در مطالعات آتی: 1( به بررسی اثر زمان در استفاده از 
راهبرد در مداخالت حافظه  کاری پرداخته شود 2( برنامه ریزی و درك از 

عاقبت عملکرد در این مداخالت بیشتر مورد توجه قرار گیرد.  
موافقان  و   )37  ،10( مخالفان  توجهی،  عملکردهای  بر  دور  انتقال  اثر 
 RVP پایدار  توجه  آزمون  طریق  از  انتقال  این  دارد.  زیادی   )39 ،38(

و بر مبنای نظریه تشخیص عالمت بررسی شد. تشخیص ادراکی هدف 
و  بوده  ارتباط  در  حافظه  کاری  محتوای  با  می شود  شناخته   A′ با  که 
اطالعاتی که در حافظه  کاری نگهداری می شوند، بهتر ردیابی خواهند 
شد )40(. نتایج نشان می دهد که میانگین نمرات حساسیت به محرك 
در دو گروه آموزشی به یک نزدیک شده که به معنای بهبود تمیز، حفظ 
)شکل2(.  است  اضافه  محرك های  میان  از  عددی  توالی  های  ردیابی  و 
مقایسه های درون گروهی، تفاوت معناداری را بین دو گروه آموزشی با 
دو گروه کنترل نشان داد که این نتایج، همسو با مطالعه گذشته، قابلیت 
آموزش پذیری این شاخص را تأیید می کنند )41(. همچنین این یافته 
را دو روند  و  Engle که ظرفیت حافظه  کاری   Unsworth نظریه بر 
همزمان حفظ توجه بر اطالعات مرتبط و سرکوب اطالعات نامرتبط و 
استفاده همزمان از محرك ها می  دانند، صحه می گذارد )42(. پس می توان 
نتیجه گرفت که با افزایش ظرفیت حافظه  کاری، توانایی کنترل اطالعات 
مرتبط و نامرتبط و حفظ توجه بر محرك های مختلف محیطی افزایش 
می یابد. نکته قابل توجه در مورد نتایج به دست آمده این است که اگرچه 
شاخص حساسیت به محرك  دیداری، شاخصی است که بر عملکردهای 
اما آزمودنی های گروه شنیداری نیز به طور  توجهی دیداری تکیه دارد 
قابل توجهی درك بهتری از حفظ محرك در حافظه و بازیابی آن در طول 
تکلیف داشته اند. یکی از دالیل این یافته را می توان در اثر مدالیته جستجو 
کرد، بدین معنا که استفاده از دو مدالیته به جای یک مدالیته می تواند 
یادگیری را تسهیل کند چرا که یکپارچگی مدالیته های حسی، موجب 
استفاده بهینه تر از منابع توجهی و تخصیص کارآمدتر منابع بر اطالعات 
افراد گروه شنیداری در دریافت و  نامرتبط خواهد شد )43(.  مرتبط و 
حفظ اطالعات شنیداری با مشکل مواجهه بوده اند و با بهبود عملکرد های 
از  از اطالعات مرتبط( که  حافظه  کاری )حفظ، دستکاری و جلوگیری 
طریق شنیداری ارائه می شدند، توانایی حفظ توجه بر محرك های دیداری 
و شنیداری در آنان افزایش یافته است. این یافته در گروه دیداری و با 
توجه به ضعف این گروه در دریافت اطالعات دیداری و بهبود عملکرد های 
توجهی بعد از مداخله، طبیعی به نظر می رسد اما در گروه شنیداری عالوه 
بر صحه گذاشتن بر اثر یکپارچگی دیداری شنیداری در حفظ توجه بر 
محرك، به لزوم استفاده از منابع توجهی بیشتر با توجه به بار شناختی 
باالتری که برای درگیر شدن در تکالیف شنیداری الزم است اشاره دارد. 
یکی از مهم ترین عواملی که می بایست در مطالعات بعدی مورد توجه قرار 
گیرد، مبحث دوام مهارت های کسب شده است. توجه به دوام اطالعات 
در طول زمان برای مداخالت شنیداری و دیداری و با توجه به بارشناختی 
در  باالیی  اهمیت  می کنند،  تحمیل  شنیداری  مداخالت  که  بیشتری 

طراحی مداخالت خواهد داشت. 
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شاخص سوگیری به پاسخ گویی را با مهار یا عدم مهار حرکتی در مواجهه 
با شرایط دشوار مرتبط می دانند و این شاخص می تواند نماینده ای برای 
به  سوگیری  شاخص   .)44( باشد  تکانشی  غیر  یا  تکانشی  رفتارهای 
رویکرد فرد در پاسخ گویی اشاره دارد بدین معنا که نمرات نزدیک به 
به  افزایش سوگیری  به صفر،  نزدیک  نمراتی  و  کاهش سوگیری  یک، 
سمت پاسخ مثبت و رویکرد بی پروا تر در پاسخ گویی )رفتار تکانشی در 
مواجهه با شرایط دشوار( را نشان می دهند. میانگین نمره آزمودنی های 
در شاخص سوگیری در گروه های دیداری و شنیداری به یک نزدیک 
شد و به نظر می رسد با بهبود عملکرد حافظه  کاری رفتارهای تکانشی و 
فاقد تصمیم گیری کاهش  می یابد. گرچه شاخص حساسیت به محرك و 
سوگیری دو شاخص مستقل از هم در نظر گرفته می شوند اما شناسایی 
هستند  عواملی  نامرتبط  محرك های  مهار  و  اختصاصی  طور  به  هدف 
که در سوگیری اثرگذار هستند. توجه به این نکته که تفاوت معناداری 
بین دو گروه دیداری و شنیداری مشاهده نمی شود به معنای کارآمدی 
با  همراستا  رفتار،  کنترل  و  تکانشی  رفتارهای  در  شنیداری  مداخالت 
مداخالت از طریق دیداری است. با این حال، بسنده کردن به نتایج در 
شرایط آزمایشگاهی کافی به نظر نمی رسد و الزم است آزمودنی ها در 

شرایط تنش زای محیطی نیز مورد بررسی قرار گیرند. 
دو شاخص ′A و ′′β، بر مبنای نظریه  تشخیص عالمت، مکانیسم های زیر 
بنایی روند تصمیم گیری در شرایط نامطمئن هستند. بنابراین چون هر دو 
شاخص در پس آزمون بهبود قابل توجهی را نشان می دهند می توان نتیجه 
گرفت که با بهبود ظرفیت حافظه  کاری، روند تصمیم گیری در شرایط 
حساس در کودکان با اختالل نقص توجه/بیش فعالی، به طور قابل توجهی 
تسهیل می شود. همچنین یکپارچی اطالعات در فضای حافظه  کاری و در 
نتیجه تخصیص منابع توجهی بر محرك هدف از طریق اطالعات وارد شده 
توسط هر دو مدالیته، می تواند عاملی تعیین کننده بر نتایج باشد. یکی از 

مهم ترین محدودیت های مطالعه حاضر، تعداد افراد شرکت کننده در هر 
گروه  بود، پیشنهاد می شود مطالعه حاضر با تعداد افراد بیشتر مجددأ تکرار 
غیرآزمایشگاهی  شرایط  در  که  مقیاس هایی  از  استفاده  شود. همچنین 
)طبیعی( می تواند عملکرد افراد را مورد ارزیابی قرار  دهد، توصیه می شوند. 

نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، مدالیته محور بودن آموزش حافظه  
کاری را نشان داد که مشخص می کند نوع مدالیته ارائه شده در تعیین 
نتایج اثر گذار است. بنابراین الزم است قبل از شروع مداخالت، وضعیت 
افراد در توجه دیداری و شنیداری مشخص و بر مبنای میزان نواقص در 
هر مدالیته، مداخالت اعمال گردد. چرا که در روند یادگیری، تفاوت های 
فردی در تجربیات قبل از یادگیری و یا مواجهه با مدالیته های مختلف 
اهمیت باالیی دارد که همین عامل می تواند بر دریافت، حفظ و توجه 
بر محرك های محیطی اثر گذار بوده و در نهایت منجر به از دست دادن 
بسیاری از اطالعات محیطی شود که از طریق مدالیته غیرغالب دریافت 
می شوند. بر این اساس دریافت یکپارچه اطالعات از دو کانال دیداری و 
شنیداری اهمیت بسزایی دارد، بنابراین اگر فردی در توجه، مهار و حفظ 
اطالعات شنیداری نقایص بیشتری در مقایسه با اطالعات دیداری داشته 
باشد، آموزش حافظه  کاری از کانال دیداری به تنهایی کارآمد نخواهد 
تفاوت های  به  بنابراین توصیه می شود در مداخالت حافظه کاری  بود. 

فردی و اثر مدالیته بر نتایج، توجه شود.

تشکر و قدردانی
کد  با  فناوری های شناختی  و  علوم  ستاد  مالی  با حمایت  مطالعه  این 
طرح 6861 و همکاری بیمارستان ضیائیان تهران خصوصأ بخش تکامل 

صورت گرفته است. 
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Introduction: Thalassemia is one of the most common chronic and hereditary diseases. 

This study’s main purpose was to determine the effectiveness of Mindfulness-Based Stress 

Reduction (MBSR) training on psychological symptoms, pain in patients with thalassemia 

major.   

Methods: This quasi-experimental study with pretest-posttest design with control group 

was carried out in 2019. Fifty patients with thalassemia major in Bandar Abbas city were 

selected purposefully and assigned to experimental (n=25) and control (n=25) groups. 

8-session training was performed to the experimental group in Mindfulness-Based Stress 

Reduction. The Beck Anxiety and Depression questionnaire, Brief Pain questionnaire 

was used for data collection in pretest and posttest phases. Data were analyzed by SPSS 

21 software using univariate and multivariate analysis of covariance.   

Results:	By	controlling	 the	pretest	effect,	 there	 is	a	 significant	effect	 in	 the	Mindful-

ness-Based Stress Reduction in reducing the anxiety (F=32.72) and depression (F=49.02), 

pain (F=25.47), (P=0.001).  

Conclusion: The Mindfulness-Based Stress Reduction is an effective method in reducing 

the psychological symptoms, as well as pain in patients with thalassemia major.
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مقدمه: تاالسمي یکي از شایع ترین بیماري هاي مزمن و ارثي است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی 

آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر عالئم روان شناختی، درد بیماران مبتال به تاالسمی ماژور بود. 

روش کار: در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون/پس آزمون با گروه کنترل که در سال 1398 انجام شد، 50  فرد 

مبتال به تاالسمی ماژور ساکن شهر بندرعباس به صورت هدفمند انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند )25 

نفر در هر گروه(. گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند. برای 

جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب و افسردگی Beck و مقیاس مختصر درد در مراحل پیش آزمون و پس آزمون استفاده 

شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و به وسیله نرم افزار SPSS-21 انجام گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد، با کنترل اثر پیش آزمون، آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در گروه آزمایش بر کاهش 

اضطراب )F=32/72 ؛P>0/001(، افسردگی )F=49/02 ؛P>0/001( و درد )F=25/47 ؛P>0/001( تاثیر معناداری داشته است.  

نتیجه گیری: با توجه نتایج این پژوهش، می توان آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را به عنوان تسهیل کننده 

در امر یادگیری و عاملی موثر در کاهش عالئم روان شناختی و شدت درد در افراد مبتال به تاالسمی پیشنهاد داد.

مقدمه
تاالسمي یکي از شایع ترین بیماري هاي مزمن و ارثي است. طبق آمار 
  Federation Thalassaemia )TIF(( فدراسیون بین المللی تاالسمی
International( حدود 200 هزار بیمار مبتال به تاالسمی ماژور تحت 

درمان در دنیا به ثبت رسیده است. حدود 240 میلیون نفر در سراسر 
به  نفر  ساالنه حدود 200000  و  هستند  مبتال  بتا  تاالسمي  به  جهان 

این جمعیت افزوده مي شود. تاالسمي تنها یک مشکل بهداشتي براي 
بیماران و خانواده هاي آنها نیست بلکه براي سیستم بهداشت عمومي نیز 
هزینه بر است. این بیماري همچنین یکي از بیماري هاي وراثتي شایع 
در ایران است )1(. مراجعات مکرر این بیماران به مراکز درماني جهت 
ترانسفوزیون خون موجب تغییر شیوه زندگي، غیبت هاي مکرر آنان از 

چکیده
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نفس،  به  اعتماد  کاهش  اجتماعي،  فعالیت هاي  کاهش  کار،  و  مدرسه 
احساس بي کفایتي و حقارت ناشي از وابستگي به دیگران، خشم، ناامیدي 
بر  نامطلوبي  تأثیرات  این،  بر  عالوه  مي شود.  زودرس  مرگ  از  ترس  و 
سالمت روان سایر اعضاي خانواده مي گذارد. به طور کلي اثرات بار رواني 
این بیماري در بسیاري از جنبه هاي زندگی فرد و خانواده وی قابل رویت 
در  ناگزیرند  تاالسمي  نظیر  مزمن  بیماري هاي  به  مبتالیان   .)2( است 
تمام طول زندگي خود تحت درمان مداوم پزشکي قرار باشند و در ادامه 
زندگي به این درمان ها وابسته هستند. نتایج برخي از پژوهش ها نشان 
اختالل  بیماري حداقل دچار یک  این  به  مبتالیان  مي دهد 80 درصد 
روان شناختي مي باشند )3(. بیشترین میزان عالئم روان شناختی در این 
بیماران به ترتیب مربوط به افسردگی، اضطراب، بیماری های روان تنی 
و مشکالت اجتماعی است )4(. نگرانی و افسردگی در 47 درصد از این 
بیماران وجود دارد و این امر موجب اشکال در امر خودمراقبتی و وضعیت 
روانی آنها می شود. افسردگی در این بیماران می تواند به علت مزمن بودن 
بیماري، درمان طوالنی، انتظار مرگ زودرس، تغییر وضعیت ظاهري فرد، 
احساس محرومیت، واکنش هاي اجتماعی باشد )Patel .)5 و همکاران در 
پژوهشی نشان دادند که بیماران مبتال به تاالسمی از دوره های طوالنی و 
متعدد افسردگی و سطح پایین کیفیت زندگی رنج می برند )6(. همچنین 
Eren و همکاران در پژوهش خود نشان دادند که معموالً بیماران مبتال 

به تاالسمی دچار نشانه های اضطراب و افسردگی می شوند )7(. درد به 
عنوان نشانه ای شایع همیشه همراه بیماران مبتال به تاالسمی بوده است. 
و  مو  ریزش  زودرس،  خستگی  ضعف،  سردرد،  از  معموال  بیماران  این 
دردهای عضالنی اسکلتی شکایت دارند )Caytemel .)8 و همکاران در 
پژوهش خود به زخم های بسیار دردناك پای بیماران مبتال به تاالسمی 
اشاره داشتند که منجر به تحمل درد شدید و طاقت فرسا در این بیماران 
می گردد )Pakbaz .)9 و همکاران نیز میزان درد متوسط در بیماران 
تاالسمی را 21 درصد و درد شدید را در 14 درصد بیماران تزریق خونی 
گزارش کردند )10(. با افزایش سن میزان درد در این بیماران نیز افزایش 
می یابد. تحقیقات همچنین وقوع دردهای عضالنی و استخوانی و مفصلی 
را در اندام تحتانی و ستون فقرات در بیماران مبتال به تاالسمی گزارش 

کرده اند )8(.  
در میان درمان هایي که در دو دهه اخیر در مورد درد مزمن و عالئم 
روان شناختی همچون اضطراب و افسردگی مورد توجه قرار گرفته است 

)11، 12(، برنامه ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس
Mindfulness-Based Stress Reduction( مي باشد. این روش برای 

دامنۀ وسیعی از افراد مبتال به اختالالت مرتبط با استرس و درد مزمن 
طراحی شد )13(. در این الگو، ذهن آگاهي یعني متمرکز کردن توجه 

عامدانه شخص نسبت به تجربه اي است که در حال حاضر در جریان 
است، این توجه داراي ویژگي غیرقضاوتي و همراه با پذیرش است. هدف 
روش هاي مبتني بر ذهن آگاهي، کاهش نقش هشیاري محدود شده و 
برخي از تاثیرات هیجاني و رفتاري پریشان کننده تجارب روان شناختي 
در بیماران مي باشد )14(. مطالعات زیادي به خصوص در سال هاي اخیر 
انجام شده که به اثرات MBSR در گستره هاي بالیني پرداخته است. 
به طور کلي در مطالعاتي که در مورد اثر MBSR بر درد مزمن انجام 
گرفته است حاکی از کاهش معنادار در عالئم جسماني و روان شناختي 
در بیماران درد مزمن بعد از شرکت در برنامه MBSR بوده است )15(. 
در واقع می توان گفت مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی صالحیت خود 
عود  از  پیشگیری  شامل  مختلف  روان شناختی  مشکالت  درمان  در  را 
افسردگی، درد مزمن، سوء مصرف مواد و کاهش پاسخ های روان شناختی 
 MBSR  .)17  ،16( داده اند  نشان  استرس  برابر  در  منفی  فیزیکی  و 
افزایش مهارت های مقابله ای هم بر نشانه های افسردگی و  با  می تواند 
هم بر نشانه های استرس، اضطراب و نگرانی روان شناختی در نوجوانان 
آسیب پذیر تاثیر داشته باشد )18(. همچنین Raj و Kumar اثربخشی 
درد،  )عالئم  روان شناختی  مشکالت  از  وسیعی  گستره  بر   MBSR

توجه  با  بنابراین   .)19( دادند  نشان  را  افسردگی(  و  استرس  اضطراب، 
به مطالب ذکر شده، پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش کاهش 
استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر عالئم  روان شناختی و درد بیماران 

مبتال به تاالسمی ماژور انجام شد. 

روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله اي با طرح پیش آزمون/پس آزمون بود 
که در سال 1398 بر روی بیماران مبتال به تاالسمی ماژور مراجعه کننده 
انجام شد.  بندرعباس  بیمارستان های سطح شهر  و  به مراکز تخصصی 
متخصصان  مساعدت  با  که  بود  صورت  بدین  مداخله  گروه  انتخاب 
بیمار   89 بندرعباس  شهر  سطح  تخصصی  درمانگاه های  و  آنکولوژی 
به  مطالعه  ورود  مالك های  به  توجه  با  و  ماژور  تاالسمی  تشخیص  با 
شرکت در پژوهش دعوت شدند. سپس از میان آنان 50  بیمار به روش 
نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند 
به  اهداف مطالعه  ابتدا اطالعات الزم در زمینه  نفر در هر گروه(.   25(
وارد مطالعه شدند.  اختیار خود  و  تمایل  با  آنها  و  ارائه گردید  بیماران 
معیارهاي ورود به پژوهش شامل: سن باالی 16 سال، تشخیص بیماری 
تاالسمی ماژور توسط متخصص انکولوژی، نداشتن اختالل روان شناختی، 
عدم دریافت درمان روان شناختی دیگر بود. معیار خروج از مطالعه نیز 
عدم تمایل افراد به ادامه همکاري و حداکثر دو جلسه غیبت برای هر 

)MBSR((
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بیمار بود. الزم به ذکر است که این پژوهش حاضر دارای کد اخالق با 
شماره IR.HUMS.REC.1398.044 است. براي جمع آوري اطالعات 
پرسشنامه  از  پس آزمون  و  پیش آزمون  فاز  دو  در  شرکت کنندگان 
افسردگی بک، پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه مختصر درد استفاده 
شد. ابتدا هر دو گروه در مرحله پیش آزمون پرسشنامه افسردگی بک، 
پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه مختصر درد را تکمیل کردند. سپس 
در مرحله مداخله گروه آزمایش تحت آموزش برنامه MBSR به صورت 
 )20( Kabat-Zinn 8 جلسه 90 دقیقه ای که بر اساس دستورالعمل
تهیه شده است، قرارگرفتند )جدول 1(. در نهایت دو هفته پس از درمان 
مجدد از آزمودنی های دو گروه پس آزمون عمل آمد. تجزیه و تحلیل 
داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-21 صورت گرفت، بدین صورت که 
ابتدا نرمال بودن توزیع داده ها با آزمون کولموگروف_اسمیرنوف بررسی 
از  پژوهش  متغیرهای  نظر  از  تفاوت دو گروه  بررسی  برای  شد. سپس 
آزمون  کارگیری  به  از  قبل  گرفته شد.  بهره  کوواریانس  تحلیل  آزمون 
تحلیل واریانس، مفروضه های آن به وسیله آزمون باکس، المبدای ویلکز 

و آزمون لون مورد بررسی قرار گرفت.
 Depression  Inventory )BDI-II(( پرسشنامه افسردگی بک

 )Beck

این پرسشنامه که شامل 21 سوال است، به  منظور سنجش بازخوردها و 
نشانه های بیماران افسرده و توسط Beck ساخته شده است. هر پرسش 
آن دارای چهار گزینه می باشد که بر اساس یک مقیاس لیکرتی به ترتیب با 
نمرات صفر تا 3 نمره گذاری می شوند و نمره بیشتر، نشان دهنده افسردگی 
بیشتر است. حداکثر نمره هر فرد در این پرسشنامه، 63 خواهد بود. به 
عنوان یک قاعده کلی نمره 19-14 افسردگی خفیف، 28-20 افسردگی 
متوسط و 29 تا 63 به عنوان افسردگی شدید در نظر گرفته می شود )21(. 
حمیدی و همکاران در پژوهشی ثبات داخلی این پرسشنامه را با روش 
آلفای کرونباخ و تصنیف به ترتیب 0/93و 0/64 گزارش کرده اند )22(. 

 )Beck Anxiety Inventory )BAI(( پرسشنامه اضطراب بک
یک مقیاس خودسنجی 21 سوالی است که اضطراب افراد را می سنجد. 
 )3( شدید  و   )2( متوسط   ،)1( خفیف   ،)0( اصال  صورت،  به  سواالت 
 63 تا  صفر  از  اضطراب  نمرات  دامنه  بنابراین،  می شوند.  نمره گذاری 
 7 تا  صفر  دامنه  در  آمده  دست  به  نمره  که  صورتي  در  بود.  خواهد 
باشد،   8-15 بین  اگر  ندارد،  اضطرابي  هیچ  بررسي  مورد  فرد  باشد 
 26-63 بین  اگر  و  متوسط  باشد،   16-25 بین  اگر  خفیف،  اضطراب 
باشد، نشان دهنده اضطراب شدید است )23(. در ایران مطالعات انجام 
شده نشان می دهد که این پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار است. 
با روش  ضریب همسانی درونی آن )آلفاي کرونباخ( 0/92، پایایی آن 
بازآزمایی به فاصله یک هفته 0/75 و همبستگی سواالت آن از 0/3 تا 

0/76 متغیر است )24(.
 )Brief Pain Inventory )BPI(( مقیاس مختصر درد

بیماران  در  مزمن  درد  اندازه گیری شدت  برای  استاندارد  مقیاس  یک 
از  این مقیاس  بالینی دچار درد مزمن است.  بیماران  سرطانی و دیگر 
دو بخش اصلی؛ سنجش شدت درد و میزان تداخل در امور روزمره و 
سؤاالت زمینه ای تشکیل شده است. بخش حسی شامل 4 ماده است 
که شدت درد را به صورت اخیراً، حداقل درد، بدترین درد و متوسط 
درد طی هفته گذشته را اندازه گیری می کند. نمره گذاری این مواد از 
باالتر  نمره  هرچه  است.  تصور(  )غیرقابل   10 تا  درد(  وجود  )عدم   0
باشد، نشان دهنده شدت بیشتر درد است. بخش دیگر که میزان تداخل 
 7 از  واکنشی(  )بعد  می سنجد  را  اشخاص  عمومی  کارکردهای  با  درد 
سؤال تشکیل شده است )25(. وکیل زاده و نخعی پایایی و روایی این 
پرسشنامه را روی بیماران مبتال به سرطان را مورد ارزیابی قرار دادند. 
و  ابعاد شدت  برای  کرونباخ  آلفای  روش  به  را  پرسشنامه  پایایی  آنان 
سازه  روایی  همچنین  کردند.  گزارش   0/89 0/87و  ترتیب  به  واکنش 

پرسشنامه را 0/87 به دست آورده اند )26(.

جدول 1. شرح جلسات آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

محتواجلسات

جلسه اول
تعیین اهداف جلسه، تمرین خوردن کشمش، دادن پسخوراند و بحث در مورد تمرین خوردن، تمرین وارسی بدنی، آغاز تمرین با تمرکز بر 

تنفس کوتاه 40 دقیقه، دادن بازخورد و بحث در مورد وارسی بدنی

جلسه دوم

تمرین وارسی بدنی، بازنگری تمرین، بازنگری تکلیف خانگی، تمرین افکار و احساسات )پیاده روی در خیابان(، ثبت وقایع خوشایند، مراقبه 

نشسته 10 تا 15 دقیقه، توزیع جزوات جلسه دوم بین شرکت کنندگان، ارایه تکالیف خانگی، نوار وارسی بدنی 6 بار در 7 روز، تنفس با حضور 

ذهن 15-10 دقیقه، 6 بار در 7 روز، ثبت وقایع خوشایند یا لذت بخش )هر روز(، حضور ذهن از فعالیت های عادی
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یافته ها 
اضطراب،  متغیرهای  نمره های  معیار  انحراف  و  میانگین   1 جدول 
مراحل  در  کنترل  گروه  و  آزمایش  گروه های  در  درد  و  افسردگی 
پیش آزمون و پس آزمون نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود 

اضطراب،  نمرات  میانگین  کنترل،  گروه  به  نسبت  آزمایش  گروه  در 
پیش آزمون  مرحله  به  نسبت  پس آزمون  مرحله  در  درد  و  افسردگی 

کاهش یافته است.

محتواجلسات

جلسه سوم
تمرین دیدن و شنیدن به مدت 50 دقیقه، 30 تا 40 دقیقه حالت مراقبه )آگاهی از حس های قوی بدنی(، تمرین فضای تنفس 3 دقیقه ای و 

بازنگری آن، قدم زدن با حضور ذهن و بازنگری آن، تهیه فهرستی از وقایع ناخوشایند

جلسه چهارم
تمرین 5 دقیقه ای دیدن و شنیدن، 40 دقیقه مراقبه آگاهی از تنفس، بدن، صدا و افکار، بازنگری تکلیف خانگی، فضای تنفس 3 دقیقه ای، 

بررسی تکالیف تجربیات ناخوشایند، فضای تنفس 3 دقیقه ای

جلسه پنجم
40 دقیقه مراقبه نشسته، بازنگری تمرین، بازنگری تمرین خانگی، فضای تنفس و بازنگری آن، فضای تنفس سه دقیقه ای، توزیع جزوات تکلیف 

خانگی، فضای تنفس سه دقیقه ای به طور منظم )3 بار در روز(

جلسه ششم
مراقبه نشسته 40 دقیقه ای، بازنگری تمرین، بازنگری تکلیف خانگی )شامل مراقبه بدون نوار وتنفس عمیق(، آماده شدن برای اتمام دوره، 

خلق، افکار وتمرین نقطه نظرات یا افکار جانشین، زمان تنفس وبازنگری آن، توزیع جزوات جلسه 6 وتعیین تکلیف خانگی

جلسه هفتم

40 دقیقه مراقبه نشسته، بازنگری تکالیف خانگی، تهیه فهرستی از فعالیت های لذت بخش و فعالیت هایی که منجر به حس از عهده بر آمدن 

می شود، برنامه ریزی و تهیه یک برنامه مناسب برای چنین فعالیت هایی، فضای تنفس 3 دقیقه ای به عنوان گام اول برای داشتن حضور ذهن، 

توزیع جذوات جلسه ششم بین توزیع کنندگان، دادن تکالف خانگی

جلسه هشتم

تمرین وارسی بدنی، بازنگری تکلیف خانگی )شامل نظام های هشداردهنده اولیه و برنامه های عمل (، بازنگری کل برنامه، بحث در مورد این 

که چگونه به بهترین نحو، تحرك و نظمی که در 7 هفته گذشته چه در تمرین های منظم و چه تمرین های غیرمنظم ایجاد شده ادامه یابد، 

وارسی و بحث در مورد برنامه ها و یافتن دالیل مثبت برای ادامه تمرین، توزیع جزوات جلسه 8 بین شرکت کنندگان، پایان دادن به کالس ها 

با آخرین مراقبه

جدول 1. میانگین و انحراف معیار نمره های متغیرهای اضطراب، افسردگی و درد در گروه های مورد مطالعه

گروه کنترلگروه آزمایشمتغیرها

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون

9/4±10/519/2±10/419/8±12/716/3±18/3اضطراب

12/1±13/419/3±7/419/1±11/813/2±16/2افسردگی

1/3±1/58/5±1/38/2±1/67/1±8شدت درد

برای بررسی پیش فرض های نرمال بودن توزیع داده ها و همگنی واریانس 
متغیرها به ترتیب از آزمون کلموگروف_اسمیرنوف و آزمون لون استفاده 
گردید. نتایج آزمون کلموگروف_اسمیرنوف برای هیچ یک از متغیرهای 

که  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین   ،)P<0/05( نبود  معنادار  پژوهش 
نیز  لون  آزمون  نتایج  نرمال می باشند.  توزیع  دارای  پژوهش  متغیرهای 
نشان داد که واریانس همه متغیرهای پژوهش در بین دو گروه با یکدیگر 
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تفاوت معناداری ندارند )P<0/05(، بنابراین فرض همگنی واریانس ها نیز 
پذیرفته شد. سرانجام، آزمون یکسانی شیب رگرسیون نیز نشان داد که 
تعامل کوواریت ها )پیش آزمون( و متغیرهای وابسته )پس آزمون ها( در 

.)P<0/05( سطوح عامل معنادار نیست
همان طور که مشاهده می شود نتایج جدول 2 نشان می دهد که پس 

متغیرهای  در  کنترل  و  آزمایش  گروه  دو  بین  پیش آزمون  کنترل  از 
اضطراب )F=32/72 ؛P>0/001(، افسردگی )F=49/02 ؛P>0/001( و 
درد )F=25/47 ؛P>0/001( تفاوت معنادار وجود دارد. یعنی، میانگین 
به طور  به گروه کنترل  این دو متغیر نسبت  آزمایش در  نمرات گروه 

معناداری کاهش یافته است.

جدول 2. تحلیل کوواریانس یک راهه برای نمرات پیش آزمون پس آزمون متغیرهای پژوهش در گروه  آزمایش و گروه کنترل

مجموع متغیر
مجذورات

Df میانگین
مجذورات

Fاندازه اثرP

804/451804/4532/720/63P>0/001اضطراب

1136/4211136/4249/020/74P>0/001افسردگی

738/771738/7725/470/52P>0/001درد

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی 
بر ذهن آگاهی بر عالئم روان شناختی و درد بیماران مبتال به تاالسمی 
ماژور انجام شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که آموزش کاهش 
استرس مبتنی بر ذهن آگاهی باعث تغییر عالئم روان شناختی و شدت 
به عبارت دیگر،  درد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است. 
جلسات  در  که  افرادی  در  درد  شدت  و  روان شناختی  عالئم  میزان 
بودند  کرده  شرکت  آگاهی  ذهن  بر  مبتنی  استرس  کاهش  آموزش 
با  یافته  این  با گروه کنترل کاهش معناداری داشته است.  در مقایسه 
این  یافته های  تبیین  در   .)15-19( است  دیگر همسو  مطالعات  نتایج 
مطالعه می توان گفت کیفیت درد به واسطه شدت، تازگی، پیش بینی 
تغییر  این  و  می کند  تغییر  آن  بودن  تهدیدآمیز  میزان  و  ناپذیری 
درد  افزایش  نوسان  به  و  درد شده  روی  بر  فرد  تمرکز  باعث  می تواند 
می تواند  آموزشی  برنامه  در  درد  با  مرتبط  اطالعات   .)27( منجر شود 
از  بیماران نگرانی کمتری  باعث شود که  به کاهش درد منجر شده و 
 Dick با آن مبادرت ورزند. همچنین  به رویارویی فعال  درد داشته و 
و Rashiq معتقدند آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی از 
طریق آموزش راهبردهای مقابله ای فعال باعث افزایش توان افراد برای 
مقابله با درد شده و افراد ناتوانایی کمتری را گزارش می کند. به نظر 
می رسد با آموزش مهارت های مقابله ای فعال بیماران به میزان بیشتری 
مهارت های  آموزش  طریق  از  و  پرداخته  درد  پدیده  مجدد  ارزیابی  به 
این   .)28( می پردازند  شده  برنامه ریزی  مشکل گشایی  به  مسئله  حل 
مثبت،  مجدد  ارزیابی  فعال،  رویارویی  افزایش  به  می توانند  آموزش ها 

مشکل  گشایی  نتیجه  در  و  منفی  افکارخودآیند  با  مخالفت ورزی 
و  درد  ادراك  کاهش  به  هم  طریق  این  از  و  گردد  شده  برنامه ریزی 
هم به افزایش مهارت های کارآمد منتهی گردد. از طرفی دیگر آموزش 
خودکنترلی به افزایش مهارگری و خویشتن داری بیماران در مقابله با 
کنترل  را  منفی خود  هیجانات  فرد  آموزش ها  این  در  می انجامد.  درد 
یا  تعدیل  با  و  می گیرد  عهده  به  را  خود  مشکالت  مسئولیت  و  کرده 
تصحیح آنها و ارزیابی مجدد مثبت روی مشکالت خود به مهارگری و 

همچنین ارتقای وضعیت مقابله ای خود کمک می کند )29(.
از دالیل دیگر تبیین یافته های این مطالعه این است که آموزش ذهن 
آگاهي با کمک به افراد در شناخت بهتر خود و افزایش تجربه نگرشي 
غیرقضاوتي، پذیرا بودن و... سبب مي شود که افراد در ارتباط با دیگران از 
روابط آگاهي پیدا کرده و میزان تماس هاي اجتماعي آنها افزایش یابد و به 
نحوي بر رفتارهاي بین فردي نیز اثربخش باشد. به عبارتي مي توان گفت 
آموزش ذهن آگاهي باعث افزایش آگاهي از روابط شده که همین امربه 
نوبه خود استرس را کاهش مي دهد. از سوي دیگر، در این مداخله به بیان 
منابع معمول به وجود آورنده استرس در این بیماران و واکنش مناسب 
به استرس پرداخته شد که خود سبب برخورد آگاهانه تر با موقعیت هاي 
استرس زاي معمول و در بعضي موارد حذف این منابع مي شود. همچنین 
تنفس شکمي که در این جلسات آموزش داده شد، به کاهش اثرات منفي 
استرس منجر مي شود. تهیه لیست افکار و خواسته هاي غیرمنطقي نیز به 
شناخت آگاهانه تر افکار ایجادکننده اضطراب و استرس کمک مي کند. 
شناخت این گونه افکار غیرمنطقي و به چالش کشیدن آنها، به بررسي 
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منطقي تر و واقع بینانه تر این افکار منتهي مي شود که خود باعث کاهش 
اضطراب مي شود. با توجه به تمرکز آموزش ذهن آگاهي بر فرآیندهاي 
با  را  روابطشان  تا  مي کند  کمک  افراد  به  آموزش  این  شخصي،  درون 
بدین صورت  و  تغییر دهند  احساساتشان  و  تفکرات  دروني،  حالت هاي 
آموزش  همچنین،  مي شود.  اضطراب  دروني  نشانه هاي  کاهش  سبب 
روش هاي آرمیدگي عضالني، تمرکز عمیق، آرمیدگي ماهیچه اي همراه 
با آرام سازي فکري باعث عادي شدن جریان تنفس و کاهش نشانه هاي 

بیروني اضطراب مي شود )30(.  
از  آگاهانه  ایجاد شناخت  از طریق  آگاهي  آموزش ذهن  این،  بر  عالوه 
وضعیت خود، همراه با شناخت مسایل تسهیل کننده افسردگي مي تواند 
به برخورد آگاهانه تر با این مسایل منجر شود. همچنین تهیه لیست افکار 
منفي روزانه و جایگزیني این جمله ها و افکار با افکار مثبت تا حدودي به 
تغییر رویه افکار منفي و کاهش اثر مخربشان کمک خواهد کرد. آموزش 
ذهن آگاهي سبب مي شود که عناصر نگرش ها، توجه و قصد همزمان در 
فرد تقویت شود و تقویت این مولفه ها به وي اجازه مي دهد دیدگاهي را 
در تجربیات رشد دهد که از حالت قضاوتي، عیني و غیر مشروح افکار، 
به سمت  آید  بیرون  گذرا  پدیده هاي  عنوان  به  هیجانات  و  احساسات 
تفکراتي غیر قضاوتي و پذیرا پیش رود و انعطاف پذیري را در فرآیندهاي 
که  مي شود  باعث  تغییر  این  دیگر،  عبارت  به  کند.  خود حس  ذهني 
الگوهاي عادتي یا حالت هاي ذهني را شناسایي و قطع  بتواند  شخص 
نموده و پاسخ هایي را آغاز کند که بیشتر منعکس کننده باشد تا واکنشي 
که همین امر به آگاهي کامل از فرآیندهاي ذهني ناکارآمد و جایگزین

ساختن فرآیندهاي ذهني سالم منجر مي شود )31(. این پژوهش نیز 

همچون سایر پژوهش ها با محدودیت هایی مواجه بود. از جمله این که 
در پژوهش حاضر از ابزارهای خودگزارش دهی استفاده شد که ممکن 
است افراد در ابراز مشکالت خود و پاسخ به پرسشنامه ها صداقت و دقت 
کامل را به خرج نداده باشند و با توجه به تاثیر عوامل انسانی، در نتایج 
پژوهش محدودیت هایی در این خصوص به وجود آمده باشد. همچنین 
باید در نظر داشت که پژوهش حاضر در شهر بندرعباس اجرا شده و 
تعمیم نتایج به دیگر نقاط کشور باید با احتیاط صورت گیرد، به همین 
دلیل در تفسیر نتایج پژوهش، باید این محدودیت ها مد نظر قرار گیرد. 

نتیجه گیری
با توجه نتایج این پژوهش، می توان آموزش کاهش استرس مبتنی بر 
ذهن آگاهی را به عنوان تسهیل کننده در امر یادگیری و عاملی موثر در 
کاهش عالئم روان شناختی و شدت درد در افراد مبتال به تاالسمی ماژور 
پیشنهاد داد. همچنین پیشنهاد می شود با توجه به تاثیر این آموزش 
در کاهش عالئم روان شناختی و شدت درد از نتایج پژوهش های انجام 
شده در این زمینه به صورت عملی در مراکز مشاوره و مراکز درمانی 
استفاده شود، به طوری که در این مراکز، کارگاه ها و دوره های آموزش 
کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برای بیماران و درمانگران در نظر 

گرفته شود. 

تشکر و قدردانی
بر خود الزم می دانیم از تمامی افرادی که ما را در انجام این پژوهش یاری 

کردند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.  
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Introduction: The present study aimed to investigate the effect of cognitive training on learning through 

dart-throwing skills.   

Methods: Forty third- and fourth-grade students of the primary school were voluntarily selected. This 

study	was	 conducted	 in	 two-phase.	 In	 the	 first	 phase,	 in	 other	 to	 cognitive	 enhancement,	 cognitive	

training was performed, and in the second phase, dart-throwing training was performed using the com-

mon	methods	of	observational	learning.	In	the	first	phase,	the	pre-test	was	performed,	and	groups	were	

matched based on age and pre-test scores, and they were divided into two groups of cognitive exercise 

and no cognitive exercise (n=20). The cognitive group was given eight sessions of cognitive training 

with an emphasis on tasks related to executive functions. Then, both groups received the cognitive test. 

Pre and post cognitive tests were performed using Corsiblack software. In the second phase, groups were 

divided into two groups of 10 observational+physical and physical groups. Dart-throwing skill pre-test 

was then taken from groups. Four groups performed 3-session dart-throwing training (20 throws), with 

exception of observation+physical group in which they observe the skilled model of dart-throwing. Then 

again, the post-test was taken at the end of the second phase from all four group.   

Results:	Cognitive+observational+physical	group	performed	significantly	better	on	the	Dart	post-test.		

Conclusion: Considering the result of the study, it could suggest that if cognitive training enhances 

cognitive skills underlying observational learning, it will improve the speed of the learning through 

observation on dart throwing skills.
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مقدمه: هدف کلی تحقیق تاثیر تمرینات شناختی بر یادگیری از طریق مشاهده در مهارت پرتاب دارت بود.  

روش کار: نمونه مورد مطالعه 40 نفر از دانش آموزان کالس سوم و چهارم دبستان بودند که به صورت داوطلبانه انتخاب 

شدند. پژوهش در دو فاز اجرا شد، در فاز اول تمرینات شناختی برای تقویت شناختی و در فاز دوم تمرینات مهارت دارت با 

استفاده از یادگیری مشاهده ای انجام گرفت. در فاز اول مطالعه ابتدا از آزمودنی ها پیش آزمون شناختی گرفته شد. سپس 

گروه ها همسان سازی شدند و به دو گروه تمرین شناختی و بدون تمرین شناختی تقسیم شدند )هر گروه  20 نفر(. به 

گروه شناختی 8 جلسه تمرینات شناختی با تاکید بر تکالیف مرتبط به کارکردهایی اجرایی داده شد. سپس از هر دو گروه 

پس آزمون شناختی گرفته شد. نمونه ها در پیش آزمون و پس آزمون شناختی با استفاده از نرم افزار Corsi Block ارزیابی 

شدند. در فاز دوم مطالعه گروه ها به دو گروه 10 نفری مشاهده ای+بدنی و بدنی تقسیم شدند. از هر چهار گروه پیش آزمون 

مهارت پرتاب دارت گرفته شد. چهار گروه سه جلسه تمرین دارت )20 پرتاب( انجام دادند، فقط گروه مشاهده ای+بدنی 

عالوه بر پرتاب دارت ویدئو مدل ماهر پرتاب دارت را مشاهده کردند. مجددا از هر چهار گروه پس آزمون شناختی گرفته شد.

کرد. عمل  گروه ها  سایر  از  بهتر  معناداری  طور  به  دارت  پس آزمون  در  شناختی+مشاهده ای+بدنی  گروه  یافته ها: 

از طریق تمرین شناختی، مهارت های  اگر  از مطالعه می توان گفت که  به دست آمده  نتایج  به  با توجه  نتیجه گیری: 

شناختی را که زیربنای شناختی یادگیری مشاهده ای هستند، تقویت کنیم، می توان سرعت یادگیری از طریق مشاهده در 

مهارت پرتاب دارت را افزایش دهیم.

مقدمه
مربیان  مهم  دغدغه های  از  یکی  و  بدنی  تربیت  اصلی  اهداف  از  یکی 
در تربیت بدنی، تسهیل فرایند فراگیری یک مهارت از طریق آموزش 
رایج  روش های  از  یکی  عنوان  به  مشاهده ای  یادگیری  است.  مناسب 
فراگیر  آن  در  که  ادراکی  است  فرایندی  مهارت های حرکتی،  آموزش 
مشاهده  طریق  از  را  مهارت  یک  به  مربوط  اطالعات  می کند  تالش 

 Magil  .)2  ،1( کند  تقلید  آن  از  سپس  و  تحلیل  پردازش،  دریافت، 
عنوان می کند که، الگوبرداری و اکتساب مهارت را تسهیل می کند، به 
الگوهای  تولید  به  مهارت  مشاهده  یادگیری  اولیه  مراحل  در  خصوص 
نظریه وساطت شناختی، در  اساس  بر  حرکتی کمک می کند )1، 2(. 
دست  به  مهارت  از  شناختی  بازنمایی  یک  فراگیر  یادگیری  این  طول 
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می آورد و از آن استفاده می کند تا حرکت را تنظیم کند و به عنوان معیار 
انجام مهارت مورد استفاده  درستی حرکت برای پی بردن به خطا در 
قرار دهد )2(. همچنین دیدن حرکات یک فرد و یادگیری مشاهده ای 
مرتبط،  اطالعات  انتقال  بهتر،  توانایی اصالح خطا، عملکرد  افزایش  به 
تقویت یادآوری، افزایش اعتماد به نفس و انگیزش منجر می شود )1، 
3(. عالوه بر این، طبق نظر Bandura چهار مرحله: توجه، یادسپاری، 
بازآفرینی و انگیزش، عوامل موثر در یادگیری مشاهده ای هستند که در 
کلیه این چهار مرحله فرآیندهای شناختی نقش اساسی دارند. از این رو، 
پردازش های شناختی و پردازش اطالعات زیربنای یادگیری مشاهده ای 
نقش ضروری  از طریق مشاهده  یادگیری  در  بازنمایی شناختی  است. 
ذخیره سازی  و  ادراك  کسب،  شناختی،  بازنمایی  این  ایجاد  در  دارد. 
است  ضروری  کننده  مشاهده  فراگیری  برای  اجرا  به  مربوط  اطالعات 
)4(. اگر بتوان به طریقی با افزایش توانایی و هوش شناختی افراد، قدرت 
کسب، ادرك و ذخیره سازی اطالعات را در افراد افزایش داد، آیا می توان 

انتظار داشت که سرعت یادگیری مشاهده ای ارتقاء یابد.  
یک روش برای افزایش هوش شناختی پروتکل تقویت شناختی است. 
توانایی شناختی عبارت است از فرآیندهای عصبی درگیر در اکتساب، 
پردازش، نگهداری و کاربست اطالعات )5(. کارکردهای اجرایی عبارتند 
از مجموعه ای از فرایندهای شناختی سطح باال هستند که از اطالعات 
حاصل از سیستم حسی استفاده کرده و رفتار را تولید و تعدیل می کنند. 
توجهی  منابع  کنترل  و  کارآمد  هدفمند،  اعمال  برای  کارکردها  این 
ضروری اند )6-4(. کارکردهای اجرایی به عنوان چتری برای فرآیندهای 
شده اند  تعریف  می کنند،  ایجاد  هدفمند  رفتار  که  پیچیده  شناختی 
برنامه ریزی،  شامل  کلی  طور  به  اجرایی  کارکردهای  مولفه های   .)4(
و  دریافت  و  بازداری  کنترل  انتخابی،  توجه  سازمان دهی،  مهارت های 
نگهداری اطالعات شناختی به طور مطلوب است )6(. حافظه کاری به 
عنوان بخشی از کارکردهای اجرایی شناختی تلقی می شود. حافظه کاری 
قابلیت بروزرسانی و فعال نگه داشتن اطالعات است که در انجام کارها 
حافظه  همان  یا  کاری  .حافظه   )7( سپرد  خاطر  به  را  آنها  است  الزم 
طول  در  کودکان  یادگیری  تقویت  در  کلیدی  نقشی  بینایی_فضایی 
سال های مدرسه و فراتر از آن در طول بزرگسالی دارد )8، 9(. عملکرد 
موفق در بسیاری از حیطه هایی که در دنیای پیش روی ما وجود دارد، 
به طور حتم وابسته به توانایی فرد در انتخاب کردن و انجام دادن فعالیت 
اصطالحا  این عمل  که  دیگر محرك هاست  گرفتن  نادیده  و  ارائه شده 
بازداری نامیده می شود. بازداری پاسخ نیز مولفه ای از مولفه های کارکرد 
تحت تأثیر  می تواند  برنامه ریزی  در  فرد  عملکرد   .)10( است  اجرایی 
انتخاب  امکان  بازداری  بدین صورت که  باشد.  بازداری و حافظه کاری 

مناسب ترین پاسخ از میان پاسخ های موجود را فراهم می کند. حافظه 
کاری به نگهداری اطالعات در جهت دست یابی به رفتار مورد نظر کمک 
می کند. توجه هم به عنوان مولفه دیگری از کارکردهای اجرایی نقش 
مهمی را در مسیر پردازش از اطالعات منتهی به یادگیری ایفا می کند. 
بلندمدت  آن چه در حافظه فعال وارد می شود، جهت ورود به حافظه 
باید مورد توجه قرار گیرد )7(. میزان و چگونگی توجه از عوامل موثر 
یادگیری است به طوری که نقص در توجه، فرصت پردازش، ذخیره و 
فراخوانی اطالعات را از شخص می گیرد. توجه وسیله ایست که با آن 
اطالعات محدودی را از میان حجم زیاد اطالعات که در اختیار حواس، 
حافظه ذخیره شده و سایر فرآیندهای شناختی قرار می گیرند، به صورت 
فعال پردازش می شود. توجه استفاده از منابع محدود سیستم پردازشی 
را توسط  افزایش بازنمایی های موقعیت ها یا ویژگی های مرتبط محیط، 
بهینه می کند، در حالی که بازنمایی موقعیت های کمتر مرتبط را کاهش 
می دهد )10(. با توجه به تفاوت های فردی در کارکردهای شناختی و 
ذهنی، افراد در درك، یادگیری و یادسپاری اطالعات با یکدیگر متفاوتند. 
بنابراین، توجه به کارکردهای شناختی افراد در رابطه با بازخورد و نحوه 
درخواست آن در هنگام آموزش و یادگیری، به ویژه یادگیری مهارت های 
حرکتی پیچیده ای مانند تکالیف ادراکی_حرکتی که نیاز به تصمیم گیری 

دارد ضروری است )2(. 
از سوی دیگر، با تمرین مهارت های روان شناختی و ورزش مغز، سلول های 
جدید در طول زندگی )برخالف تصور گذشته( تولید شده و استفاده بیشتر 
از آن، قابلیت رشد و حجیم تر شدن را دارند؛ که این رشد و حجیم تر شدن 
باعث اکتساب و نگهداری بیشتر اطالعات است که منجر به یادگیری بهتر 
می شود. برخالف گذشته که مفهوم اختصاصی بودن تمرین مطرح بود 
و یادگیری را مختص به حوزه تمرین می دانست که معموال به تکالیف 
مشابه هم انتقال پیدا نمی کرد، اخیرا پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند 
که احتماال تقویت زیرساخت های شناختی بر اثر یادگیری یک مهارت 
باعث یادگیری عمومی و یادگیری بهتر مهارت دیگر می شود. مقایسه بین 
افرادی که تجربه بازی های ویدیویی فعال داشتند با افرادی که سابقه بازی 
نداشتند، نشان داده است که افراد با سابقه بازی در برخی از تکالیف و 
مکانیزم های شناختی بهتر عمل کردند. این برتری حتی به تکالیف زندگی 
بود )11(. همین طور  ورزشکاران حرفه ای  پیدا کرده  انتقال  نیز  روزانه 
درگیر  تکلیف حرکتی  اجرای  در  که  مهارت های شناختی  از  برخی  در 
هستند، برتری بیشتری دارند. مثال بسکتبالیست ها در تکلیف جست و 
جوی بینایی و هماهنگی چشم و دست خیلی بهتر از غیر ورزشکاران عمل 
کردند )12، 13(. همه این موارد می تواند گویایی بحث عمومی بودن و 

انتقال برخی از زیر بناهای شناختی در فرایند یادگیری باشد.
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نتایج مطالعات زیادی نشان داده است که تمرینات حافظه کاری منجر به 
ارتقاء عملکردهای شناختی دیگر شده است و می توان تمرینات حافظه 
کاری را به عنوان ابزاری در تقویت شناختی در نظر گرفت )14(. ارتباط 
قوی بین ظرفیت حافظه کاری و هوش سیال و عملکردهای اجرایی به 
دست آمده است )15، 16(. عالوه بر این ظرفیت حافظه کاری بر مقدار 
یادگیری تاثیر دارد، به طور مثال افشارپور و همکاران، 2018 نشان دادند 
یادگیری  مشاهده  طریق  از  باالتر،  کاری  حافظه  ظرفیت  با  افرادی  که 
بهتری داشتند )17(. همچنین به نقش حافظه کاری فضایی در یادگیری 
سازگاری های حسی_حرکتی )مثل یادگیری رانندگی با اتومبیل جدید، 
یادگیری تنظیم حرکت موس روی صفحه رایانه( و یادگیری توالی حرکتی 
)مثل گرفتن یک شماره جدید تلفن، مرور توالی سرو تنیس( اشاره شده 
است )9(. بهره هوشی، بهره حافظه، و ظرفیت توجه آزمودنی ها بر کاهش 
درخواست تعداد بازخورد در مرحله اکتساب، و افزایش امتیاز سرویس بلند 
بدمینتون در مراحل اکتساب، یادداری و انتقال تاثیر معناداری دارد )18(. 
به نظر مي رسد تمرین شناختي روي کارایي شبکه عصبي و دقت پاسخ 
حرکتي تأثیر مثبتي دارد )19(. تمرینات شناختی بیشتر بر کارکردهای 
شناختی تاثیرگذار است. همچنین به دلیل منتقل نشدن اثرات تمرینات 
شناختی به تکالیف روزمره در محیط های واقعی و همین طور انجام نگرفتن 
تحقیقات به منظور بررسی اثرات تمرین شناختی به تکالیف ورزشی و 
اندازه حجم نمونه کوچک در این مطالعات، انجام تمرینات شناختی با 
تکالیف حرکتی در تحقیقات آینده، برای برطرف نمودن این محدودیت ها 

ضروری است )17(.
تاثیر عوامل شناختی در  تایید  با در نظر گرفتن مطالب ذکر شده در 
توانایی های  تاثیرگذاری  به  توجه  با  همین طور  و  مشاهده ای  یادگیری 
شناختی بر موفقیت اجرایی و مهارتی ورزشکاران، آیا می توان با تقویت 
اجرایی که  از عوامل شناختی درگیر در عملکردهایی  برخی  تمرین  و 
به عنوان چتری برای سایر اعمال شناختی در نظر گرفته می شود، این 
از  یادگیری  فرایند  بازنمایی هایی شناختی درگیر در  انتظار داشت که 
با  این  بر  یا خیر؟. عالوه  بهتر و سریع تر شکل گیرند  طریق مشاهده 
انواع  یادگیری  را در  تقویت شناختی  اثر  نتایج تحقیقاتی که  به  توجه 
مهارت ها ثابت کرده اند، و باتوجه به زیر ساخت های شناختی درگیر در 
یادگیری از طریق مشاهده، این مطالعه در صدد پاسخ گویی به سواالت 
زیر است: آیا توانایی شناختی افزایش یافته می تواند منجر به افزایش 

یادگیری حرکتی از طریق مشاهده گردد یا خیر؟

روش کار
پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات نیمه تجربی بود که با طرح اندازه گیری 

تکراری انجام گرفت. نمونه ها شامل 38 دانش آموز مقاطع سوم و چهارم 
شدند.  انتخاب  دسترس  در  و  داوطلبانه  صورت  به  که  بودند  ابتدایی 
 10 گروه  دو  در  همگن  صورت  به  شناختی  پیش آزمون  اجرای  از  بعد 
نفره و دو گروه 9 نفره تقسیم شدند. گروه شناختی+مشاهده ای+بدنی، 
گروه  و  شناختی+مشاهده ای+بدنی  غیر  گروه  شناختی+بدنی،  گروه  
بینایی،  عصب شناختی،  لحاظ  از  آنها  گرفتند.  قرار  غیرشناختی+بدنی 
شنوایی و حرکتی سالم بودند. پژوهش حاضر مورد تصویب کمیته اخالق 
دانشگاه شهید بهشتی و دارای کد IR.SBU.REC.1398.009  می باشد.

ابزار 
دارت: صفحه دارت طبق مقررات فدراسیون دارت در مرکز چشم گاو نر 
)Bulls eye( در ارتفاع )173-20( سانتی متری از سطح زمین و خط 
پرتاب  به فاصله )273-37( سانتی متری از تخته دارت روی سطح زمین 

کشیده شد. از دارت مسابقه ای فوالدی 24 گرمی استفاده شد.
دوره  آزمون های  از  شناختی:  آزمون های  و  تکالیف  مجموعه 
بی پاسخی روان شناختی، Stroop و N-Back برای تمرین شناختی و 

از آزمون Corsi Block برای ا حافظه کاری استفاده شد.
مختلف  سطح   4 آزمون  این   :)Corsi Block( بلک  کرسی  آزمون 
دارد  که 1s و 3s برای بزرگساالن و 2s و 4s برای کودکان و بیماران 
و  کودکان  برای  و  بلوك   8 تا   2 از  بزرگساالن  برای  می شود.  سنجیده 
بیماران کلینیکی از 3 تا 8 بلوك ظاهر می شود. بلوك ها به صورت نامنظم 
ظاهر می شود و یک نشان گر tab روی آنها می چرخد. بعد از 3 بار شماره 
بلوك ها یکی یکی افزایش پیدا می کند و فرد باید محل بلوك ها را حدس 
بزند، و وقتی که پاسخ ها باعث خطایی در 3 مرتبه موفق می شود، آزمون 

متوقف می شود. این آزمون نیز بین 10 تا 15 دقیقه زمان خواهد برد.
فرم  و  رضایت  فرم  شرکت کنندگان  ابتدا  در  آزمایش:  اجرای  فرایند 
از تمامی  ابتدا  اطالعات شخصی را تکمیل نمودند. در فاز اول مطالعه، 
نمره  اساس  بر  و  شد  گرفته  شناختی  پیش آزمون  شرکت کنندگان 
پیش آزمون شناختی افراد، به صورت همگن به دو گروه شناختی و غیر 
جلسه   8 شناختی  تقویت  گروه های  به  سپس  شدند.  تقسیم  شناختی 
دوره  تکالیف  شامل  که  شناختی،  تکالیف  مجموعه  از  شناختی  تمرین 
ارائه گردید. هر جلسه   ،N-Back و Stroop ،بی پاسخی روان شناختی
آزمون   3 هر  به  مساوی  تقریبا  زمانی  مدت  که  بود  دقیقه   45 حدود 
نحوی  به  شناختی  تکالیف  می شد.  داده  اختصاص  شناختی  تمرینات 
باشد.  قبل  جلسه  از  جلسه سخت تر  هر  در  تدریج  به  که  می شد  اجرا 
روزمره  فعالیت های  به  می شود  خواسته  کنترل  گروه  از  مدت  این  در 
خود بپردازد. پس از آن از هر دو گروه، پس آزمون شناختی گرفته شد. 
سپس در فاز دوم مطالعه، هر کدام از گروه های مورد مطالعه )با تمرین 
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بالفاصله  تقسیم شدند.  به دو گروه  تمرین شناختی(  بدون  و  شناختی 
شناختی+بدنی،  گروه  شناختی+مشاهده ای+بدنی،  )گروه  گروه  چهار  از 
گروه غیرشناختی+مشاهده ای+بدنی، گروه غیرشناختی+بدنی( پیش آزمون 
مهارت پرتاب دارت گرفته شد. سپس، در مرحله مداخله، همه گروه ها 
جلسات  این  در  پرداختند.  دارت  پرتاب  مهارت  تمرین  به  جلسه  سه 
گروه  در  پرداختند.  دارت  پرتاب   20 تمرین  به  شرکت کنندگان 
شناختی+مشاهده ای+بدنی؛ عالوه بر تمرین بدنی )سه جلسه پرتاب دارت 
هر جلسه 20 پرتاب(، از طریق ویدئو، مدل ماهر مهارت پرتاب دارت را 
مشاهده نمودند. با هر سه کوشش یک بار مدل ماهر را تماشا می کردند 
که شامل هر جلسه 7 بار اجرای فرد ماهر بود. شرکت کنندگان به طور 
انفرادی پشت میزی که لپ تاپ بر روی آن قرار داشت، نشستند و فیلم 
از حواس پرتی کودکان،  برای جلوگیری  الگوی ماهر را مشاهده کردند. 
پژوهشگر آنها را همراهی می کرد و از آنها خواست به فیلم و نحوه پرتاب 
در  ماهر  الگوی  نمایش  برای  و   DELL اینچ   14 لپ تاپ  کنند.  توجه 
گروه های یادگیری مشاهده ای استفاده شد. در گروه غیرشناختی+بدنی؛ 
شرکت کنندگان در سه جلسه به تمرین مهارت پرتاب دارت پرداختند. در 
هر یک از جلسات شرکت کنندگان به تمرین 20 پرتاب دارت پرداختند. 
در گروه غیرشناختی+مشاهده ای+بدنی؛ عالوه بر تمرین بدنی )سه جلسه 
پرتاب دارت هر جلسه 20 پرتاب( از طریق ویدئو مهارت پرتاب دارت را 

مشاهده نمودند. در هر جلسه 7 کوشش مشاهده ای انجام می شد و با هر 
سه کوشش یک بار مدل ماهر را تماشا می کردند. پس از مرحله اکتساب 
پرتاب دارت، از هر چهار گروه پس آزمون شناختی و پرتاب دارت گرفته 
شد. در پیش و پس آزمون دارت شرکت کنندگان به اجرای 10 کوشش 

پرتاب دارت پرداختند و امتیازها ثبت شد.
از آمار توصیفی جهت برآورد میانگین و انحراف معیار داده ها و از آزمون 
شاپیرو_ویلک به منظور بررسی توزیع داده استفاده شد. از آزمون تحلیل 
واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده گردید. در فاز اول مطالعه دو گروه 
پیش آزمون  امتیازات  مرحله  سه  با  همراه  شناختی،  غیر  و  شناختی 
صورت  دوم  شناختی  پس آزمون  و  اول  شناختی  پس آزمون  شناختی، 
گرفت که از آزمون 3*2 استفاده شد. در فاز دوم مطالعه با داشتن چهار 

گروه از آزمون 4*2 استفاده شد.

یافته ها 
و پس آزمون 2 شناختی  توصیفی پیش آزمون، پس آزمون 1  اطالعات 
)آزمون Corsi Block( به تفکیک گروه های با و بدون تمرین شناختی 
در جدول 1 ارائه  شده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک  راهه نشان 
داد بین گروه ها در پیش آزمون شناختی تفاوت معناداری وجود ندارد 

.)F)1، 36(=0/59، P=0/46(

در فاز اول مطالعه از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر 3 )زمان( 
*2 )گروه( برای آزمون فرضیه ها بررسی میزان معناداری اثر تمرینات 
 )P=0/05( در سطح معنا داری Corsi Block شناختی بر نمرات آزمون
استفاده شد. نتایج نشان داد اثر اصلی زمان بر نمرات این آزمون معنا دار 
نیست )F)2، 66(=0/13، P=0/87( اما اثر اصلی برای گروه معنا دار بود 
)F)2، 66(=17/18، P=0/001( و این تفاوت به نفع گروه شناختی بود 
 66(=6/16، P=0/004( همچنین اثر تعامل معنا دار بود .)MD=0/94(
،F)2(. با استفاده از محاسبه آزمون تعقیبی LSD نشان داده شد که 
در  گروه شناختی تفاوت معنادار بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون 1 

وجود دارد )MD=0/44، P=0/023(، به عبارت دیگر تمرینات شناختی 
منجر به افزایش نمرات آزمون Corsi Block در مرحله پس آزمون در 

گروه شناختی شده اند.
اطالعات توصیفی چهار گروه تمرینات شناختی، بدون تمرین شناختی 
ارائه  شده   2 جداول  در  دارت  پس آزمون  و  پیش آزمون  مرحله  در 
شد.  تایید  شاپیرو_ویک  آزمون  استفاده  با  توزیع  بودن  نرمال  است. 
در  از  گروه ها  بین  داد  نشان  یک  راهه  واریانس  تحلیل  آزمون  نتایج 
 36(=0/53، P=0/66( ندارد تفاوت معنا داری وجود  پیش آزمون دارت 
اندازه گیری مکرر 2)زمان(*4)گروه(  واریانس  تحلیل  آزمون  از   .)F)3،

جدول 1. میانگین و انحراف معیار نمرات در مراحل مختلف مطالعه به تفکیک گروه های با و بدون تمرین شناختی

مراحل آزمون

گروه ها

پس آزمون 2پس آزمون 1پیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

0/120±0/705/28±0/935/44±4/58با تمرین شناختی

0/88±0/854/18±0/984/12±4/85بدون تمرین شناختی
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برای آزمون فرضیه ها بررسی میزان معناداری اثر تمرینات شناختی بر 
استفاده   )P=0/05( در سطح معنا داری Corsi Block آزمون  نمرات 
پرتاب  دقت  در  زمان  اثر  داد  نشان   )3 )جدول  تحلیل  نتایج  شد. 
گروه  اصلی  اثر  و   )F)1،  32(=22/19،  P=0/001( بود  معنا دار  دارت 
تعامل  اثر  همچنین   .)F)2،  32(=10/08،  P=0/001( بود  معنا دار  نیز 
از  بعد   .)F)3،  33(=106/84،  P=0/001( بود  معنا دار  گروه  در  زمان 

اثر تعاملی، از آزمون تعقیبی LSD برای تعیین جایگاه  معنادار شدن 
معناداری استفاده شد. نتایج پس آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه ها 
با هم مقایسه شده اند )جدول 4(. نتایج نشان داد که تفاوت بین گروه 
شناختی+مشاهده ای+بدنی با سایر گروه ها معنادار و این تفاوت به نفع 
گروه  دو  بین  تفاوت  همین طور  بود.  شناختی+مشاهده ای+بدنی  گروه 

شناختی+بدنی و غیر شناختی+بدنی به لحاظ آماری معنادار نبود.

جدول 2. میانگین و انحراف معیار امتیاز پرتاب دارت به تفکیک گروه های آزمایشی فاز دوم مطالعه در مرحله پیش و پس آزمون

مراحل آزمون

گروه ها

پس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

10/29±16/0878/80±58/8شناختی+مشاهده ای+بدنی

15/52±14/9069/89±63/44شناختی+بدنی

10/41±10/9766/25±56/25غیرشناختی+مشاهده ای+بدنی

12/56±10/9168/50±62/60غیرشناختی+بدنی

جدول 3. خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر 4)گروه(*2)زمان( در دقت نمرات پرتاب دارت

F Pمیانگین مجذوراتDfمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

384/4471384/44722/190/0001اثر اصلی زمان

563/672187/8910/0840/001اثر اصلی گروه

563/673187/8910/0840/001اثر تعامل زمان در گروه

جدول 4. نتایج آزمون تعقیبی LSD برای اثر تعاملی گروه در زمان در مرحله پس آزمون در امتیاز دقت پرتاب دارت

Pخطای استاندارداختالف میانگینگروه 2گروه 1

شناختی+مشاهده ای+بدنی
12/672/720/001شناختی+بدنی

10/482/720/001غیر شناختی+مشاهده ای+بدنی

13/372/640/001غیر شناختی+بدنی

0/702/70/79غیر شناختی+بدنیشناختی+بدنی
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بحث
طریق  از  یادگیری  بر  شناختی  تقویت  اثر  حاضر  مطالعه  کلی  هدف   
که  داد  نشان  مطالعه  اول  فاز  بود.  دارت  پرتاب  مهارت  در  مشاهده 
شرکت کنندگان  شناختی  عملکرد  ارتقای  موجب  شناختی  تمرینات 
شده است. در فاز دوم مشخص گردید، تمرینات شناختی بر یادگیری 
مهارت پرتاب دارت از طریق مشاهده تاثیر معناداری گذاشته است. در 
مقایسه دو گروه تمرین مشاهده ای، گروهی که از قبل به لحاظ شناختی 
تقویت شده بود در اجرا و یادگیری مهارت پرتاب دارت بهتر عمل کرد. 
شناختی  مهارت های  به  توجه  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  یافته های 
کودکان  مشاهده  طریق  از  یادگیری  مراحل  در  را  مهمی  نقش  افراد 
11-10 ساله بازی می کند. مهارت های شناختی مورد استفاده در بسته 
 ،)N-Back( شده  تقسیم  توجه  شامل  مطالعه  این  شناختی  تقویت 
همه  بود.   )Stroop( پاسخ  بازداری  و  روان شناختی  بی پاسخی  دوره 
یعنی  شناختی  مهارت های  کلی تر  قالب  مجموعه  زیر  مهارت ها  این 

کارکردهای اجرایی قرار می گرفتند.
بحث و تفسیر یافته ها در دو بخش مجزا در ارتباط با اثر تمرین شناختی 
اثر تمرین  بر ظرفیت حافظه کاری و توجه بینایی فضایی و همچنین 
شناختی بر یادگیری مشاهده ای ارائه شده است. سوال اصلی در فاز اول 
مطالعه این بود که آیا با تمرین شناختی می توان مهارت های شناختی را 
افزایش داد؟ به طور خاص مهارت های شناختی، به ویژه ظرفیت حافظه 
کاری و توجه بینایی فضایی با تمرین افزایش پیدا کردند. با توجه به 
نتایج مطالعه، تقویت مهارت های شناختی در نتیجه تمرین شناختی با 
نتایج Thompson و Foth )2005( که نشان دادند کاهش شناختی با 
استفاده از تمرینات شناختی قابل بهبود است همسو بود )20(. همچنین 
نتایج این مطالعه همسو با نتایج ملکی و همکاران )1395( بود نشان 
و  کاری  حافظه  ظرفیت  افزایش  کاری سبب  حافظه  تمرین  که  دادند 
توجه کاراته کاران گردیده است )21(. همچنین یافته های این پژوهش 
با نتایج مطالعه فتحی رضایی و همکاران )1393( نیز همسو است، آنان 
نشان دادند که تمرین شناختي روي کارایي شبکه عصبي و دقت پاسخ 
یافته  افزایش  اثر  نشان دهنده  موضوع  این  دارد.  مثبتي  تأثیر  حرکتي 
ارتباطات درون شبکه اي و انعطاف پذیري مغز به تکرار و تمرین است 
)19(. نتایج مطالعه حاضر در فاز اول همراستا با نتایج  Huttermann و  
Memmert )2018( که به بررسی اثرات تمرین توجهی آزمایشگاهی و 

میدانی بر روزنه های توجهی پرداختند  بود که در آن ورزشکاران بهبود 
برابری از عملکرد توجهی ایجاد شده از طریق تمرین در آزمایشگاه و 
بر  را  شناختی  تمرینات  تاثیر  تحقیق  نتایج   .)13( دادند  نشان  میدان 

مهارت های شناختی تایید کرد. 

در فاز دوم مطالعه به دنبال پاسخ این سوال بودیم که آیا تقویت شناختی 
بعدی شود؟  از طریق مشاهده  یادگیری  تسهیل  قبلی می تواند موجب 
اثر  دارت  پرتاب  مشاهده ای  یادگیری  بر  شناختی  تمرین  نتایج،  طبق 
معناداری گذاشته است و بین گروه شناختی+مشاهده ای+بدنی با سایر 
گروه ها تفاوت معناداری رخ داده است. این نتایج همراستا با یافته های 
افشارپور و همکاران )1397( بود که نشان دادند ظرفیت حافظه  کاری 
یادگیری  طی  در  متوالی  حرکتی  تکالیف  یادگیری  بر  می تواند  افراد 
مشاهده ای اثر بگذارد )17(. بر خالف مطالعه حاضر که در آن به طور 
مستقیم به تقویت ظرفیت کاری افراد پرداخته شد و اثر آن بر یادگیری 
مشاهده ای بررسی شد، افشارپور و همکاران تنها به اندازه گیری ظرفیت 
حافظه کاری و دسته بندی افراد در دو سطح باال و پایین حافظه کاری 
تاثیر تمرین شناختی در یادگیری حرکات متوالی،  بر  پرداختند. عالوه 
نشان  هم  فوتبال  مثل  حرکتی  مهارت های  بر  شناختی  تمرینات  تاثیر 
داده شده است. به عبارت دیگر، تمرینات شناختی )ردیابی اهداف سه 
در  اما  دارد  معناداری  تاثیر  فوتبال  پاس  تصمیم گیری  دقت  بر  بعدی( 
دریبل و شوت تاثیری یافت ندارد )12(. احتماال این امر به خاطر تاثیر 
به  توجه  اهمیت  همچنین  اطالعات،  پردازش  در  شناختی  مهارت های 
عنوان مهارت شناختی بر دقت تصمیم گیری است. نتایج این مطالعه نیز 
همسو با Cowan )2014( است، چرا که وی بیان کرده که حافظه کاری 
نقش اساسی را در کارکرد شناختی و یادگیری بازی می کند )14(. پس 
می توان با تمرین شناختی و به دنباله آن تقویت حافظه کاری یادگیری 
 )2018( Vine مشاهده ای را تقویت کرد. نتایج این مطالعه با یافته های
ناهمسو بود. آنها در مطالعه ای مروری به بررسی تمرینات شناختی تجاری 
و کاربرد آن در حیطه ورزش پرداختند. نتایج مرور مطالعات نشان داد که 
حمایت محدودی از مزایای انتقال دور ابزارهای تمرینات شناختی تجاری 
به تکالیف ورزشی وجود دارد )22(. البته این حمایت اندك عمدتاً به دلیل 

اینکه هدف مطالعات محیط های ورزشی نبوده، رخ داده است )23(.
نظریه های مبتنی بر شناخت، رشد برنامه های حرکتی را در گرو رمزگردانی 
اطالعات در حافظه با توجه به منابع مختلف بازخوردی می دانند. در بیشتر 
موقعیت های اجرا، دستورات حرکتی و بازخوردهای منتج از حرکت باید 
محور،  شناخت  دیدگاه های  از  شود.  ذخیره  حافظه  در  یادگیری،  برای 
پردازش اطالعات مرتبط تر و بسیط تر می تواند راهبردهای حل مسئله و 
توجه بیشتر را در یادگیرندگان فعال نماید )24(. کارکردهای شناختی 
افراد منحصر به فرد بوده و نقش مهمی در یادگیری مهارت ها دارد )2، 
باال می توانند در همه زمینه های  با کارکردهای شناختی  افرادی   .)10
یادگیری مهارت های حرکتی از دیگر افراد پیشی بگیرند و موفق عمل 
کنند. در تحقیق حاضر، از بین کارکردهای شناختی، کارکردهای حافظه 
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کاری، توجه تقسیم شده و بازداری پاسخ تمرین و تقویت شد. مطالعات 
بر روی کارکرد شناختی دیگری به نام توجه نشان می دهد که توجه نیز 
زیربنای فرآیندهای حافظه و یادگیری است. توجه مرجعی برای تشخیص 
و اصالح خطا است. تقویت توجه می تواند بر سایر کارکردهای شناختی 
درگیر در یادگیری تاثیر گذاشته و منجر به بهبود یادگیری شود )16(. 
زمانی رخ می دهد که ظرفیت  یادگیری  بار شناختی،  نظریه  اساس  بر 
مداخله گر  عوامل  با  مهارت،  اکتساب  مرحله  در  یادگیرنده ها  شناختی 
نیازهای  با  متناسب  الزم،  شناختی  منابع  از  یادگیرنده  و  نشود  اشغال 
آن تکلیف سود ببرد. بنابراین اگر فردی ظرفیت شناختی پایینی داشته 
باشد، در یادگیری آن مهارت دچار مشکل می شود )25(. پس می توان 
استدالل کرد که تمرین شناختی احتماال باعث ارتقا ظرفیت شناختی 
افراد شده است که این امر در گروه شناختی منجر به استفاده بهینه از 
اطالعات دریافتی و در نتیجه منجر به یادگیری بهتر در گروه شناختی 
مشاهده ای شده است. از آنجایی که تکلیف حرکتی مورد آموزش یک 
پیشنهاد می شود در تحقیقات مشابه  بود،  نسبتا ساده  تکلیف حرکتی 
بعدی از اثر تقویت شناختی را در یادگیری شناختی مهارت های حرکتی 

پیچیده تر را بررسی کرد.
از  می توان  مشاهده ای  یادگیری  گروه شناختی  برتری  نتایج  تفسیر  در 
رویکرد یادگیری اجتماعی Bandura بهره برد. در این دیدگاه که برخی 
آن را با عنوان نظریه وساطت شناختی نام می برند، وقتی فردی مدلی را 
مشاهده می کند، اطالعات حرکت مشاهده شده را به رمزهای سمبولیک 
حافظه ای تبدیل می کنند. این رمزها منجر به تشکیل یک تصویر ذهنی 
این تصویر ذهنی برای مرور و سازمان دهی  از  در حافظه می شود. مغز 
اطالعات استفاده می کند و از آن به عنوان یک راهنما برای اجرا و ارزیابی 

و شناسایی خطا استفاده می کند )2(. همان طور که مالحظه می کنید در 
فرایند این تبدیل دریافت و پردازش اطالعات و معنادهی به این اطالعات 
فرایندهای شناختی هستند که احتماال تحت تاثیر تمرین شناختی در 
بهینه  پردازش  این  کردند.  عمل  بهینه تر  ای  مشاهده  شناختی  گروه 
یادگیری  در  درگیر  شناختی  پردازش های  کارآمدی  به  منجر  اطالعات 
مشاهده ای شده اند. همین پردازش بهینه به یادگیری بیشتر این افراد از 

طریق مشاهده منجر شده است.

نتیجه گیری
یادگیری  مراحل  در  مهمی  نقش  اطالعات  پردازش  و  عوامل شناختی 
از  بعد  می توانند  مربیان  رو  این  از  دارند.  آن  اولیه  مراحل  ویژه  به 
ضعف  نقاط  شناسایی  و  یادگیرندگان  شناختی  مهارت های  ارزیابی 
آنها، حتی االمکان آنها را با تمرین شناختی به ویژه تمرین کارکردهای 
اجرایی ارتقاء دهند تا بتوانند یادگیری مهارت های حرکتی را تسهیل 
کنند. با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه می توان گفت که اگر از 
طریق پروتکل شناختی، مهارت های شناختی را که زیربنای شناختی 
یادگیری مشاهده ای هستند، تقویت کنیم، می توانیم سرعت یادگیری 
از طریق مشاهده در مهارت پرتاب دارت را افزایش دهیم. هر چند انجام 

تحقیقات بیشتر برای گسترش این بحث ضروری است. 

تشکر و قدردانی
از والدین تمام دانش آموزان شرکت کننده و مسئولین دبستان بشارت 
شهرستان فرخشهر که ما را در انجام مطالعه همکاری نموده اند، تشکر 

و قدردانی می گردد.  
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Introduction: Clinical education plays a fundamental role in shaping medical students’ ba-

sic skills and professional abilities, so understanding its current status can help us provide 

a platform for improving their performance in the future. The present study was conducted 

to identify the cognitive factors affecting clinical education quality at the Ramsar campus.   

Methods: The present research was a cross-sectional descriptive study of 181 cases in 

2019. Sampling was performed by census method. Data were collected by a research-

er-made questionnaire that included demographic information plus students’ and profes-

sors’ viewpoints on clinical education. Collected data were analyzed using descriptive sta-

tistics, chi-square and independent t-test in SPSS-18.   

Results: In this study, 69.23% of the students were female and 46% of the professors were 

male.	Also,	80%	of	teachers	and	50.64%	were	married.	There	was	a	significant	relationship	

between the test’s assumptions, which includes the individual characteristics of the subject, 

the individual characteristics of the teacher, the clinical environment, educational planning, 

and the clinical evaluation variable (P>0.05).  

Conclusion:	According	to	the	findings,	accurate	and	concise	implementation	of	 the	ex-

isting curriculum, providing an appropriate educational environment and awaking profes-

sors, and hospital personnel about their responsibility regarding students and their duties 

can improve the quality of clinical education.doi.org/10.30699/icss.22.2.63
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از دیدگاه دانشجویان و اساتید بالینی پردیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران _ رامسر 
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2. دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3. استادیار طب نوزادی و پیرامون تولد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، رامسر، ایران
4. کارشناس دفتر توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، رامسر، ایران

5. استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، رامسر، ایران
6. دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، رامسر، ایران

مقدمه: آموزش بالینی در شکل دهی مهارت های اساسی و توانمندی های حرفه ای دانشجویان پزشکی نقش اساسی دارد. 

بنابراین شناخت وضعیت فعلی آن می تواند بستری برای ارتقاء وضعیت عملکرد آنها در آینده فراهم سازد. با توجه به این 

امر، مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل شناختی موثر بر کیفیت آموزش بالینی در پردیس رامسر انجام پذیرفت.  

روش کار: مطالعه حاضر توصیفی_ مقطعي بود. 181 نفر از دانشجویان و اساتید بالینی پردیس رامسر در سال 1397 به 

روش نمونه گیری سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل دو قسمت 

آزمون  از  استفاده  با  داده ها  بود.  بالینی  آموزش  درباره  بالینی  اساتید  و  دانشجویان  دیدگاه  جمعیت شناختی،  اطالعات 

کای_ دو و آزمون t مستقل به وسیله نرم افزار SPSS-18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: در مطالعه حاضر 69/23 درصد از دانشجویان زن و 46 درصد مدرسان مرد بودند. 80 درصد از مدرسان و 50/64 

درصد از دانشجویان متاهل بودند. نتایج نشان داد ارتباط معناداری میان حیطه های آزمون که شامل خصوصیات فردی 

.)P>0/05( فراگیر، خصوصیات فردی مدرس، محیط بالینی، برنامه ریزی آموزشی و متغیر ارزشیابی بالینی وجود داشت

نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه چنین به نظر می رسد که با تقویت و اجرای دقیق و منظم برنامه های موجود، بهبود 

فضای آموزشی و آشنا نمودن مربیان با شرح وظایف خود در قبال دانشجویان می توان کیفیت آموزش بالینی را ارتقا داد.

مقدمه
دانشگاه ها موظف به تربیت دانشجویانی هستند که توانایی کافی برای 
پیشگیری، درمان و ارتقای بهداشت در جامعه داشته باشند )1(. با توجه 
به نقش مهم پزشکان به عنوان عضوي موثر در ارائه خدمات اجتماعي 
و تاکید بر آموزش این افراد، لزوم وجود نظام منظم علمي و حرفه اي 
دانشگاه به عنوان بستر واقعي تربیت نیروي انساني غیرقابل انکار است 

)2(. دانشجویان به منظور داشتن حداکثر کارایی در کالس های عملی 
از طریق  نیازشان را در کالس های تئوری کسب نموده و  دانش مورد 
تجربه در محیط های بالینی توان مندی عملی الزم را کسب می کنند. 
مفهوم واقعی آموزش در بالین یعنی ایجاد بستر الزم برای همسو کردن 
اطالعات علمی پایه دانشجو با انجام مهارت ها همراه با تشخیص، درمان 
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بیماران و کسب انواع مهارت های حرفه ای )3(.  
برای  را  نظری  آگاهی های  دانشجو  که  می شود  سبب  بالینی  آموزش 
مراقبت از مددجو به کار گیرد. این آموزش بخش مهمی از زمان برنامه 
به  می دهد  تشکیل  را  پزشکی  دانشجویان  تحصیلی  دوران  آموزشی 
طوری که همه دانشجویان در پایان دوره تحصیلی خود باید قادر باشند 
مهارت های مختلف آموخته شده را با کیفیت و کمیت الزم به اجرا در 
طرف  از  بالینی  تجربه  مستلزم کسب  بالینی،  یادگیری   .)5  ،4( آورند 
دانشجو و تمرین مهارت های الزم و به کارگیری آن با لحاظ کردن همه 
جوانب بالینی تحت نظارت استاد است )6(. اگر اهداف آموزشی متناسب 
با نیاز دانشجویان با تاکید بر درك خودکارآمدی دانشجو باشد می تواند 
بالیني  آموزش   .)8  ،7( شود  آموزشی  فرایند  کیفی  ارتقای  به  منجر 
فرصتي را براي دانشجو فراهم مي سازد تا دانش نظري را به مهارت هاي 
محیط های   .)10  ،9( کند  تبدیل  بیمار  درمان  جهت  ضروري  ذهني 
بالینی دارای ویژگی های متغیر هستند، همین امر باعث شده آموزش 
دانشجویان را به صورت اجتناب ناپذیری تحت تأثیر قرار دهد و نقش و 
عملکرد مدرسین بالینی را با اهمیت سازد به صورتی که برخی صاحب 
با اهمیت تر تلقی  از آموزش تئوری  بالینی را  نظران آموزشی، آموزش 
آموزش  باشد،  پربارتر  بالیني  آموزش  چه  هر   .)12  ،11  ،1( نموده اند 
آگاهي  عالوه  به  بالین،   .)13( رفت  خواهد  پیش  بیشتری  کیفیت  با 
یاددهي _یادگیري،  اصول  حوزه  در  دانش  و  آموزشي  راهبردهاي  از 
با  تا  مي سازد  فراهم  فراگیران  و  مدرسین  براي  ارزشي  با  فرصت هاي 

توجه به نیازهای ارباب رجوع اقدام به آموزش نمایند )14(. 
باتوجه به این امر، مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر کیفیت 
مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  خودگردان  پردیس  در  بالینی  آموزش 
انجام گرفت. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا برنامه های آموزشی 
پزشکی، اهداف و اجرای آنها به خصوص در محیط بالین به گونه ای است 
که افراد با توانایی و تبحر الزم جهت ارائه خدمات تخصصی انجام وظیفه 
کنند و یا این که ضرورت دارد با انجام مطالعاتی از هر دو منظر استاد و 

دانشجو مشکالت را شناسایی و تغییرات الزم ایجاد شود.

روش کار
نمونه  بر روی 181  بود که  توصیفي مقطعي  پژوهش یک مطالعه  این 
از جامعه اعضای هیأت علمی و مدرسان بالینی، کارآموزان و کارورزان 
پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1397 انجام 
رجایی  و شهید  رامسر  امام سجاد  بیمارستان های  پژوهش  شد. محیط 
تنکابن بود. در این مطالعه با توجه به این که حجم جامعه محدود بود 
و تمامی افراد جامعه مورد مطالعه )کارآموزان، کارورزان، اعضاي هیأت 

علمي و مدرسان بالینی( همواره در دسترس بودند و همچنین به جهت 
مطالعه  وارد  جامعه  افراد  همه  اطالعات،  کسب  دقت  و  افزایش صحت 
شدند. کارآموزان و کارورزان شامل 156 نفر به عالوه 5 نفر عضو هیات 
علمی بالینی و 20 استاد بالینی حق التدریس نمونه های مطالعه را تشکیل 
دادند. در این پزوهش از پرسشنامه استاندارد شده استفاده شد. روایی 
پرسشنامه به شیوه تأئید روایی محتوا )Content validity( به کمک 
مشاوره با صاحب نظران و پایایی آن به کمک آزمون مجدد کنترل گردید. 
پرسشنامه بر اساس مطالعات کتابخانه ای، مقاالت و مطالعات انجام شده 
در این زمینه از قبیل ملکان و همکاران )2(، فصیحی و همکاران )12(، 
اصغری و همکاران )15( و نیز سایر مطالعات انجام شده )مذکور در قسمت 
منابع(  تهیه و تنظیم شده بود. در تحقیقات فوق الذکر هر کدام به صورت 
تحقیق  در  مثال  عنوان  به  که  بود  شده  سنجیده  اعتبار  و  روایی  مجزا 
فصیحی و همکاران )12( روایی پرسشنامه با استفاده از کتب، مقاله های 
علمی و با بهره گیری از نظرات اساتید تعیین شد. همچنین برای تعیین 
بود  استفاده شده  کرونباخ(  آلفای  )ضریب  درونی  ثبات  از روش  پایایی 
)12(. در مطالعه حاضر نیز برای روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا 
به صورت کیفی از طریق مشاوره با اساتید و کارشناسان آموزش پزشکي 
استفاده شد که پایایی ابزار با انجام آزمون مقدماتی و دادن پرسشنامه به 
30 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 
0/94 مورد تایید قرار گرفت. همچنین ضریب پایایي پرسشنامه از طریق 
محاسبه شاخص پیوستگي دروني )آلفاي کرونباخ( براي هر یک از حیطه ها 
و براي کل پرسشنامه محاسبه شده بود. آلفاي کرونباخ به ترتیب براي 
 ،)0/92( D متغیر ،)0/83 ( C متغیر ،)0/86( B متغیر ،)0/89( A  متغیر
و متغیر E )0/89( و برای کل پرسشنامه 0/94 بود. ابزار پژوهش شامل 
دو بخش کلی بود. بخش اول شامل اطالعات جمعیت شناختی همچون 
جنس، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، تعداد واحدهای گذرانیده و معدل 
اطالعاتی همچون سن، جنس، رشته تحصیلی، مقطع  و  دانشجو  برای 
تحصیلی، وضعیت استخدام و سابقه تدریس بالینی برای مدرس بالینی 
بود. بخش دوم حاوی سواالتی در پنج حیطه خصوصیات فردي فراگیر 
)متغیر A( 9 سؤال، مدرس بالین )متغیر B( 6 سؤال، محیط بالین )متغیر 
C( 5 سؤال، برنامه ریزي آموزشي )متغیر D( 6 سؤال و ارزشیابي بالیني 
)متغیر E( بود. سؤاالت هر حیطه بر مبناي مقیاس لیکرت رتبه بندي و 
به صورت نامطلوب تا مطلوب و به ترتیب با امتیازهاي 0 تا 4 امتیازبندي 
گردید، به طوري که از مجموع 32 سؤال در کل پرسشنامه، حداکثر نمره 

قابل کسب 128 و حداقل آن صفر بود.
داده ها با استفاده از آزمون کای_دو و آزمون t مستقل به وسیله نرم افزار 
SPSS-18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معناداري آزمون ها 
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مورد  افراد  که  این  به  توجه  با  شد.  گرفته  نظر  در   P=0/05 از  کمتر 
مطالعه از نظر فردی و شاخص های پرسشنامه لیکرت متفاوت بودند و 
گرفتن اطالعات شخصی از افراد کمی مشکل بوده لذا مالحظات اخالقی 
در طرح اعمال گردیده و تمامی پرسشنامه ها به صورت محرمانه و بدون 
ذکر نام افراد جمع آوری گردیده است. الزم به ذکر است این پژوهش با 
کد اخالق IR.MAZUMS.REC.95.2644 در کمیته اخالق دانشگاه 

علوم پزشکی مازندران واحد رامسر بررسی و تصویب شده است.

یافته ها 
درصد  بودند. 51  زن  مدرسین  درصد  و 36  دانشجویان  درصد   69/23
دانشجویان،  میان  از  بودند.  متاهل  مدرسین  درصد   80 و  دانشجویان 
51/28 درصد کمتر از 25 سال، 24/36 درصد 26 تا 35 سال، 21/15 
درصد 31 تا 35 سال و 3/21 درصد 36 تا 40 سال سن داشتند. همچنین 
16 درصد مدرسین 36 تا 40 سال، 24 درصد 41 تا 45 سال، 28 درصد 

46 تا 50 سال و 32 درصد بیشتر از 50 سال سن داشتند.

برای بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش، از آزمون t تک نمونه ای استفاده 
شد. از آنجایی که سواالت با پاسخ لیکرت پنج گزینه ای بودند، میانگین 
کسب شده برای هر متغیر را با مقدار ثابت 3 )میانگین، میانه( مقایسه 
کردیم، سوال صفر در این آزمون برابری میانگین با مقدار 3 است و زمانی 
که مقدار t محاسباتی بزرگ و یا مقدار P کوچک تر از 0/05 باشد، سوال 

برابری رد شده و اگر میانگین متغیر کمتر از 3 باشد، یعنی اینکه وضعیت 
متغیر مورد نظر کمتر از مقدار متوسط است. اگر میزان میانگین متغیر 
تحت بررسی بیشتر از 3 بوده باشد، یعنی این که وضعیت آن متغیر بیشتر 
از حد متوسط است و اگر مقدار P بیشتر از 0/05 باشد، یعنی این که 

وضعیت متغیر مورد نظر در حد متوسط است )جدول2(.

جدول 1. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

بیشترینکمترینانحراف معیارمدمیانهمیانگینمتغیرها

3/10330/891/225خصوصیات فردی فراگیر

2/9233/170/7115خصوصیات فردی مدرس

3/093/2021/1115محیط بالینی

3/18330/9615برنامه ریزی آموزشی

3/17330/8515ارزشیابی بالینی

3/093/012/680/591/584/58کیفیت آموزش بالینی )کل پرسشنامه(

جدول 2. شاخص های گرایش مرکزی، پراکندگی و آزمون t مستقل 

مقدار ثابت مورد آزمون 3متغیرها
Pوضعیت

انحرافمیانگین
 معیار

tDf
مقدار

 احتمال

متوسط3/100/891/551800/1241P=0/05خصوصیات فردی فراگیر

متوسط1/531800/1288P=0/05-2/920/71خصوصیات فردی مدرس

متوسط3/091/111/061800/2902P=0/05محیط بالینی

بیشتر از متوسط3/180/962/491800/0137P=0/05برنامه ریزی آموزشی

بیشتر از متوسط3/170/852/691800/0078P=0/05ارزشیابی بالینی

بیشتر از متوسط3/090/592/081800/0393P=0/05کیفیت آموزش بالینی )کل پرسشنامه(
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با استفاده  این بخش به بررسی سوال های پژوهش پرداخته شد و  در 
از تحلیل عاملی تاییدی دو  مرحله ای )CFA(، سوال های پژوهش مورد 
آزمون قرار گرفت. برای تعیین تاثیر هر یک از متغیرهای پنج گانه موثر 
بر تبیین کیفیت آموزش بالینی و ضرایب اهمیت آنها، از تحلیل عاملی 
تاییدی و ضرایب استاندارد و مقادیر t استفاده شده است. جهت بررسی 
کفایت مدل نیز از شاخص های کای_دو، شاخص برازش هنجار شده، 
شاخص برازش تطبیقی، شاخص نیکویی برازش، ریشه مربعات خطای 
برآورد، شاخص نیکویی برازش تعدیل شده، شاخص برازندگی افزایشی 

و شاخص برازش هنجار نشده استفاده شد.
همان طور که می دانیم هدف اصلی این بخش از پژوهش، بررسی میزان 
از  بالینی  آموزش  کیفیت  بر  آموزشی  و  محیطی  فردی،  عوامل  تاثیر 
دیدگاه دانشجویان و اساتید بالینی می باشد، برای این منظور از تحلیل 

عاملی تاییدی استفاده شد.
در بررسی حیطه خصوصیات فردی فراگیر )A(؛ آزمون t مستقل نشان 
داد که ضریب عاملی استاندارد متغیر A در تبیین کیفیت آموزش بالینی 
 .)P>0/05( برابر با 12/29 که بزرگ تر از 1/96 است t برابر با 0/94، مقدار
در بررسی حیطه برنامه ریزی آموزشی )B(؛ آزمون t مستقل نشان داد که 
ضریب عاملی استاندارد متغیر B در تبیین کیفیت آموزش بالینی برابر 
با 0/62، مقدار t برابر با 6/22 که بزرگ تر از 1/96 است )P>0/01(. در 
t مستقل  آزمون  )C(؛  بالینی  بررسی حیطه خصوصیات فردی مدرس 
نشان داد که ضریب عاملی استاندارد متغیر C در تبیین کیفیت آموزش 
بالینی برابر با 0/38، مقدار t برابر با 4/81 که کوچک تر از 1/96 است 
)P>0/01(. در بررسی حیطه محیط بالینی )D(؛ آزمون t مستقل نشان 
داد که ضریب عاملی استاندارد متغیر D در تبیین کیفیت آموزش بالینی 
برابر با 0/65، مقدار t برابر با 8/25 که کمتر از 1/96 است )P>0/01(. در 
بررسی حیطه ارزیابی آموزش بالینی )E(؛ آزمون t مستقل نشان داد که 
ضریب عاملی استاندارد متغیر E در تبیین کیفیت آموزش بالینی برابر 
.)P>0/001( برابر با 2/70 که بزرگ تر از 1/96 است t با 0/22، مقدار
طبق بررسی کلی محاسبات فوق، میزان تاثیر به ترتیب از بیشترین به 

کمترین به شرح زیر است:
خصوصیات   ،)B( آموزشي  برنامه ریزي   ،)A( فراگیر  فردي  خصوصیات 
فردي مدرس بالیني )C(، محیط بالیني )D(، ارزشیابي آموزشی بالیني 
)E(. از نظر دانشجویان، بیشترین میزان تاثیر در متغیر A به مولفه های 
عالقه به رشته، عالقه به آموزش بالیني، استعداد در یادگیري بالیني و در 
متغیر B به مولفه های تعهد و مسئولیت پذیري، فراهم نمودن فرصت براي 
تجربه عملي دانشجو، رعایت زمان و وقت شناسي، در متغیر C به مولفه های 
وجود فضاي مثبت در بخش و همکاري گروهي، نگرش مثبت به آموزش 

دانشجو از سوي مسئولین بخش ها، در متغیر D به مولفه های وجود برنامه 
به کیفیت آموزش دانشجو،  بالیني، توجه  براي آموزش  مدون آموزشي 
در متغیر E به مولفه های ارزشیابي استاد توسط دانشجو، نظرسنجي از 
بیماران بستري در مورد نحوه مراقبت دانشجو هر بخش و کمترین میزان 
برنامه ریزي آموزشي به مولفه های مشارکت دادن دانشجو در  در عامل 
تدوین اهداف رفتاري مورد نظر در بخش، لحاظ شدن تفکر انتقادي در 
محتوای آموزشي )تئوري و کاربردي بالین(، وجود برنامه آموزش مدون 
در دانشکده و درخصوصیات فردي مدرس بالیني به مولفه های بصیرت در 
کار بالیني، ابتکارعمل اختصاص یافت. بیشترین میزان تاثیر از نظر اساتید 
بالینی در متغیر A به مولفه های عالقه به رشته، عالقه به آموزش بالیني، 
استعداد در یادگیري بالیني، آگاهي دانشجویان از اهداف آموزشي بالیني 
و در متغیر B به مولفه های تعهد و مسئولیت پذیري، فراهم نمودن فرصت 
براي تجربه عملي دانشجو، در متغیر C به مولفه های وجود فضاي مثبت 
در بخش و همکاري گروهي، وجود منابع سمعي و بصري و اینترنت در 
آموزش بالیني و در متغیر D به مولفه های وجود برنامه مدون آموزشي 
براي آموزش بالیني، توجه به کیفیت آموزش دانشجو و در متغیر E به 
مولفه های نظرسنجي از بیماران بستري در مورد نحوه مراقبت دانشجو 
به  در دستیابي  دانشجویان  و  مدرسین  از  منظم  نظرسنجي  بخش،  هر 
همکاري  نحوه  مورد  در  بخش  کارکنان  از  نظرسنجي  آموزشي،  اهداف 
و  دوره اي  ارزشیابي  سیستم  وجود  دانشجویان،  و  علمي  هیئت  اعضاي 
بازخورد به مدرسین بالیني و دانشجویان و همچنین کمترین میزان اثر 
بالینی در متغیر E به مولفه های ارزشیابي استاد توسط  از نظر اساتید 
دانشجو، وجود نظام ارزشیابي بالیني مدون در دانشکده و در متغیر D به 
مولفه های هماهنگي و رعایت تقدم و تأخر برنامه هاي آموزشي با آموزش 
بالیني، وجود برنامه آموزش مدون در دانشکده  و در متغیر B به مولفه  

ابتکارعمل اختصاص یافت.

بحث
نتایج مطالعه حاکی از آن بود که از نظر دانشجویان، مولفه های عالقه به 
رشته، تعهد و مسئولیت پذیری، وجود فضای مثبت در بخش و همکاری 
گروهی، وجود برنامه مدون آموزشی و ارزشیابی استاد توسط دانشجو 
نظر مدرسین،  از  دارند. همچنین  بالینی  آموزش  را در  تاثیر  بیشترین 
مولفه های عالقه به رشته، تعهد و مسئولیت پذیری، وجود فضای مثبت 
در بخش و همکاری گروهی، وجود برنامه مدون آموزشی و نظرسنجی 

از بیماران بستری بیشترین تاثیر را در آموزش بالینی دارند. 
به شرح  دانشجویان  و  اساتید  در مطالعه حاضر شباهت عمده دیدگاه 

ذیل است:
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تاثیر را در متغیر A به مولفه های عالقه  هر دو گروه بیشترین میزان 
در  بالیني،  یادگیري  در  استعداد  و  بالیني  آموزش  به  عالقه  رشته،  به 
متغیر B به مولفه های تعهد و مسئولیت پذیري و فراهم نمودن فرصت 
براي تجربه عملي دانشجو، در متغیر C به مولفه وجود فضاي مثبت در 
بخش و همکاري گروهي، در متغیر D به مولفه های وجود برنامه مدون 
در  دانشجو،  آموزش  کیفیت  به  توجه  و  بالیني  آموزش  براي  آموزشي 
متغیر E به مولفه نظرسنجي از بیماران بستري در مورد نحوه مراقبت 

دانشجو هر بخش اختصاص دادند. 
به شرح  دانشجویان  و  اساتید  دیدگاه  عمده  تفاوت  حاضر  پژوهش  در 

ذیل است:
از نظر دانشجویان، بیشترین میزان تاثیر در متغیر B به مولفه رعایت 
آموزش  به  مثبت  نگرش  مولفه  به   C متغیر  در  وقت شناسي،  و  زمان 
ارزشیابي  مولفه  به   E متغیر  در  بخش ها،  مسئولین  سوي  از  دانشجو 
مولفه  به   D متغیر  در  تاثیر  میزان  کمترین  و  دانشجو  توسط  استاد 
مشارکت دادن دانشجو در تدوین اهداف رفتاري مورد نظر در بخش، 
لحاظ شدن تفکر انتقادي در محتوای آموزشي تئوري و کاربردي بالین و 
در متغیر B به مولفه بصیرت در کار بالیني اختصاص یافت در حالی که 
از نظر اساتید بالینی باالترین میزان تاثیر در متغیر A به مولفه آگاهي 
دانشجویان از اهداف آموزشي بالیني، در متغیر C به مولفه وجود منابع 
سمعي و بصري و اینترنت در آموزش بالیني و در متغیر E به مولفه های 
اهداف  به  دستیابي  در  دانشجویان  و  مدرسین  از  منظم  نظرسنجي 
اعضاي  نحوه همکاري  مورد  در  کارکنان بخش  از  نظرسنجي  آموزش، 
هیات علمي و دانشجویان، وجود سیستم ارزشیابي دوره اي و بازخورد به 
مدرسین بالیني و دانشجویان و همچنین کمترین میزان اثر در متغیر 
با  آموزشي  برنامه هاي  تأخر  و  تقدم  رعایت  و  هماهنگي  مولفه  به   D
آموزش بالیني اختصاص یافت. در پژوهش های  وهابی و همکاران )13( 
و فصیحی و همکاران )12( همانند این مطالعه نظر دانشجویان در مورد 
به کار رفته  ارزشیابی  بازنگری و تطابق هر چه بیشتر روش های  لزوم 
با اهداف آموزش دوره بالینی )12(، امکانات محیط آموزشی، همکاری 
پرسنل و نیز برنامه و محتوای آموزش بالینی با باالترین میزان فراوانی 
بود )13(. در مطالعات طبری و همکاران )18(، ملکان  تاثیر همراه  و 
نظر  از  مطالعه  این  همانند   )19(  Sand-Jecklin و   )2( همکاران  و 
دانشجویان و اساتید بالینی بیشترین میزان تاثیر را در مولفه های عالقه 
به رشته، عالقه به آموزش بالیني، استعداد در یادگیري بالیني، تعهد و 
مسئولیت پذیري )2(، فراهم نمودن فرصت براي تجربه عملي دانشجو، 
وجود فضاي مثبت در بخش و همکاري گروهي بین مدرس، دانشجو و 
کارکنان )19(، وجود برنامه مدون آموزشي براي آموزش بالین، توجه 

به کیفیت آموزش دانشجو، نظرسنجي از بیماران بستري در مورد نحوه 
مراقبت دانشجو هر بخش ارزیابی نموده اند )13(. در پژوهش های علوي 
و عابدي )3( و Ironside )20( همانند این مطالعه از نظر دانشجویان 
و اساتید بالینی، کمترین میزان فراوانی و تاثیر را در متغیر D به مولفه 
وجود برنامه آموزش مدون در دانشکده )20( و در متغیر B به مولفه 

ابتکارعمل  اختصاص دادند )3(.
مدرس  فردی  خصوصیات  می دهد  نشان  مطالعه  این  از  حاصل  نتایج 
است  ذکر  شایان  می باشد.  تاثیرگذار  بالینی  آموزش  کیفیت  تبیین  در 
پرسنل  نمودن  مجرب، سهیم  مربیان  از  استفاده  قبیل  از  اقداماتی  که 
و مسئولیت  انگیزه  ایجاد  و  دانشجویان  آموزش  و درمانی در  بهداشتی 
تجهیزات الزم  فراهم کردن  دانشجویان،  آموزش  در  برای شرکت  آنان 
ارائه  و  بالین  در  پراتیک  اصول  کردن  پیاده  برای  بالینی  محیط  در 
هر  نمودن  آموزشی  همچنین  و  بیمار  از  صحیح  و  علمی  مراقبت های 
چه بیشتر محیط های آموزشی فعلی، طراحی یک معیار ارشیابی دقیق، 
و  علمی  مهارت های  برای سنجش  قضاوت شخصی  از  دور  به  و  عینی 
عملی دانشجویان برای اصالح شرایط کنونی پیشنهاد می شود. به نظر 
تا  سازد  قادر  را  دانشجویان  می تواند  یاددهی  فرایند  اجرای  می رسد 
حداکثر استفاده مطلوب را از توانایی های خود ببرند. متخصصان معتقدند 
که مربیان بالینی تاثیر شگرفی در افزایش کیفیت آموزش بالینی دارند و 

می توانند تجارب بالینی را برای دانشجویان سهل کند )7(.
آموزش  و کیفیت  بالینی  بین محیط  معناداری  ارتباط  این مطالعه  در 
بالینی وجود داشت که در مطالعات دیگر نیز به این ارتباط اشاره شده 
است. همچنین گزارش شده امکانات محیط آموزشی، همکاری پرسنل و 
نیز برنامه و محتوای آموزش بالینی با باالترین میزان فراوانی و تاثیر همراه 
بود )21(. نتایج تحقیق Papp و همکاران نشان داد دانشجویان زمانی 
محیط آموزشی را مناسب ارزیابی می کنند که ارتباط خوبی بین پرسنل 
وجود داشته و دانشجویان به عنوان یک همکار جوان مورد پذیرش قرار 
گیرند، به آنان احترام گذاشته شود و فرصت مناسبی را برای یادگیری 
به  که  می شود  توصیه  لذا   .)22( داده شود  آنها  به  اهداف  دستیابی  و 
ترکیبي  دانشجویان  یادگیري  محیط  گردد.  بیشتری  توجه  مقوله  این 
اجتماعي،  فرهنگي،  عواملشناختي،  شامل  که  است  روانشناسانه 
دانشجویان  و  از طریق آن مدرسان  است که  انگیزشي  و  روانيعاطفي 
با یکدیگر کار ميکنند بنابراین آنچه که باید در ابتداي امر مورد توجه 
قرار گیرد فراهم کردن محیطی با عناصر سالم می باشد )13(. توصیه 
می شود که همکاری با دانشجویان از سوی کارکنان بخش به عنوان یک 
معیار ارزشیابی ساالنه پرسنل در نظر گرفته شود. از سوی دیگر مربیان 
با اقتدار و درایت خود می توانند نقش بسیار موثری در ایجاد جو مناسب 
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برای همکاری با دانشجویان از سوی پرسنل فراهم نمایند )19(. از جمله 
محدودیت های این مطالعه عدم استفاده از نظرات دانشجویانی بود که 
به تازگی فارغ التحصیل شده اند بود که در پژوش های آینده امیدواریم 

نظرات این عزیزان نیز در قالب پرسشنامه در نتایج گنجانده شود.

نتیجه گیری
بر مبنای نتایج مطالعه چنین به نظر می رسد که تقویت و اجرا منظم 
برنامه های موجود و همچنین ایجاد محیط آموزشی استاندارد می تواند 
به  توجه  بر  بیافزاید. همچنین عالوه  بالینی  آموزش  افزایش کیفیت  بر 
مولفه های مورد مطالعه، باید بر اصول دیگری همچون تعیین دقیق تجارب 
ارزیابی های  انجام  مناسب،  آموزشی  روش های  کارگیری  به  یادگیری، 
و  شده  شبیه سازی  محیط های  از  استفاده  مستمر،  طور  به  تکوینی 
مکان های آموزشی متناسب با شرایط کاری، ارتقا سطح انگیزش، حمایت 

دانشجویان و نیز اعمال کنترل بر عملکرد آنها در یادگیري بالیني از سوی 
اساتید بالینی بیش از پیش تاکید گردد. بر این اساس پیشنهاد می گردد 
در مطالعات آینده به عواملی از جمله ارزیابي هاي مکرر عرصه هاي بالیني 
و مقایسه وضعیت موجود با وضعیت قبل و یا بعد، شناسایی نقاط ضعف و 

قوت مؤثر در آموزش بالیني بیشتر توجه شود. 

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایان نامه دوره دکترای حرفه ای پزشکی دفاع شده 
است.  شده  استخراج  رامسر  خودگردان  پردیس  پزشکی  دانشکده  در 
از  را  خود  صمیمانه  تشکر  مراتب  می دانند  الزم  خود  بر  نویسندگان 
کارکنان، مسئوالن پژوهشی دانشکده پزشکی پردیس خودگردان رامسر 
به دلیل حمایت مالی و هیات داوران پایان نامه که ما را در انجام و ارتقاء 

کیفی این پژوهش یاری دادند، اعالم نمایند.  

References
1. Rahimi A, Ahmadi F. The obstacles and improving strategies 

of clinical education from the viewpoints of clinical instructors 

in Tehran’s Nursing Schools. Iranian Journal of Medical Edu-

cation. 2005;5(2):73-80. (Persian)

2. Malakan Rad E, Einollahi B, Hosseini S, Momtaz Manesh 

N. Clinical teaching and assessment: What every clinical 

teacher must know. 1st ed. Tehran:Tohfeh with Boshra Publica-

tions;2006. pp. 1-40. (Persian)

3. Alavi M, Abedi H. Nursing students’ experiences and percep-

tions of effective instructor in clinical education. Iranian Journal 

of Medical Education. 2008;7(2):325-334. (Persian)

4. Cox KR, Ewan CE. The medical teacher. London:Churchill 

Livingstone;1988. 

5. Azimi N, Bagheri R, Mousavi P, Bakhshandeh-Bavrsad M, 

Honarjoo M. The study of clinical education problems and pre-

senting solutions for improvement its quality in midwifery. Re-

search in Medical Education. 2017;8(4):43-51. (Persian)

6. Dent J, Harden RM, Hunt D. A practical guide for medical 

teachers. 5th ed. Amsterdam:Elsevier Health Sciences;2017. 

7. Sahebazamani M, Salahshorian Fard A, Akbarzadeh A, Mo-

hammadian R. Comparison the viewpoint of nursing students 

and their trainers regarding preventing and facilitating factors of 

effective clinical teaching in Islamic Azad University, Marageh 

branch. Medical Sciences Journal of Islamic Azad University , 

Tehran Medical Branch. 2011;21(1):38-43. (Persian) 

8. Tahmasebi M, Adibi P, Zare-Farashbandi F, Taheri A, Papi A, 

Rahimi A. Medical students’ satisfaction of clinical information-

ist educational program. Iranian Journal of Medical Education. 

2019;19:385-393. (Persian)

9. Esmaeili M, Hozni S, Mosazadeh B, Zavareh A. Good 

teacher’s	 characteristics	 and	 its	 influence	 on	 dental	 students	

academic motivation in guilan university of medical sciences. 

Research in Medical Education. 2017;9(3):10-18. (Persian) 

10. Nadi F, Nadi E, Ahmadinia H. The status of implementing 

medical student’s clinical training programs in different depart-

ments at Shahid Beheshti Hospital of Hamadan University of 

Medical Sciences. Development Strategies in Medical Educa-

tion. 2019;6(2):63-74. (Persian) 



دوره 22، شماره 2، تابستان 1399مجله تازه های علوم شناختی

70

11. Zolfahari SH, Bijari B. Medical students’ perspective of 

clinical	 educational	 environment	 of	 hospitals	 affiliated	 with	

Birjand University of Medical Sciences, Based on DREEM 

model. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 

2015;22(4):368-375. (Persian)

12. Fasihi HT, Soltani Arabshahi S, Tahami S, Mohammad Al-

izadeh S. Viewpoints of medical students about the quality of 

clinical education. The Journal of Qazvin University of Medical 

Sciences. 2004;8(1):4-9. (Persian)

13. Vahabi S, Ebadi A, Rahmani R, Tavallaei A, Khatouni A, 

Tadrisi S, et al. Comparison of the status of clinical educa-

tion in the views of nursing educators and students. Education 

Strategies in Medical Sciences. 2011;3(4):179-182. (Persian)

14. Naderi N, Rezaei P. Comparison of Bandar Abbas Med-

ical School’s educational environment before and after the 

implementing an integrated physiopathology curriculum: 

Students’ viewpoints. Iranian Journal of Medical Education. 

2014;13(10):851-859. (Persian)

15.	 Asghari	 M,	 Rafieepour	 A,	 Shahedi	 S,	 Mirzahoseini	 M,	

Chavooshi M, Abbassinia M. Assessment criteria of effective 

teaching of expert teachers based on occupational health stu-

dents’ viewpoints in Tehran University of Medical Sciences. 

Archives of Advances in Biosciences. 2016;7(2):29-34.

16.	Elcigil	A,	Sarı	HY.	Determining	problems	experienced	by	

student nurses in their work with clinical educators in Turkey. 

Nurse Education Today. 2007;27(5):491-498.

17. Shipman D, Roa M, Hooten J, Wang ZJ. Using the analytic 

rubric as an evaluation tool in nursing education: The positive 

and the negative. Nurse Education Today. 2012;32(3):246-249.

18. Tabari F, Ebadi A, Jalalinia S. Pathology of the clinical edu-

cation of medical-surgical nursing courses: A qualitative study. 

Education Strategies in Medical Sciences. 2014;6(4):209-215. 

(Persian)

19. Sand-Jecklin K. Assessing nursing student perceptions 

of	 the	 clinical	 learning	 environment:	Refinement	 and	 testing	

of the SECEE inventory. Journal of Nursing Measurement. 

2009;17(3):232-246. 

20. Ironside PM, McNelis AM. Clinical education in prelicen-

sure nursing programs: Findings from a national survey. Nursing 

Education Perspectives. 2010;31(4):264-265.

21.	Kebriaei	A,	Roudbari	M,	Rakhshani	NM,	Mirlotfi	P.	As-

sessing quality of educational services at Zahedan University 

of Medical Sciences. Zahedan Journal of Research in Medical 

Sciences. 2005;7(2):139-146. (Persian)

22. Moulding NT, Silagy C, Weller D. A framework for effective 

management of change in clinical practice: Dissemination and 

implementation of clinical practice guidelines. BMJ Quality & 

Safety. 1999;8(3):177-183.



Evaluation of implicit emotion in the message through emotional
 speech processing based on Mel-Frequency Cepstral Coefficient and 

Short-Time Fourier Transform features

Vol 22, No. 2, Summer 2020

Pages 71-81 

Advances in Cognitive Sciences

Research Article

Recieved: 28 Apr. 2019
Revised: 1 Dec. 2019
Accepted: 10 Dec. 2019

Keywords
Emotional speech
Emotion recognition
Short time Fourier transform
Mel-frequency	Cepstral	coefficients
Emotional speech processing

Corresponding author
Saeed Setayeshi, Associate Profes-
sor of Department of Physics and 
Energy Engineering, Amirkabir 
University of Technology, Tehran, 
Iran                                                         
 
Email: Setayesh@aut.ac.ir

Abstract

71

Mahsa Ravanbakhsh1, Saeed Setayeshi2*         , Mir Mohsen Pedram3, Azadeh Mirzaei4

1. PhD Student of Cognitive Linguistics, Institute for Cognitive Science Studies (ICSS), Tehran, Iran

2. Associate Professor of Department of Physics and Energy Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

3. Associate Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran

4. Assistant Professor of Linguistics, Department of Linguistics, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba’i 

University, Tehran, Iran

Introduction: Speech is the most effective way to exchange information. In a speech, a speaker’s voice 

carries additional information other than the words and grammar content of the speech, i.e., age, gender, 

and emotional state. Many studies have been conducted with various approaches to the emotional con-

tent of speech. These studies show that emotion content in speech has a dynamic nature. The dynamics 

of	speech	make	it	difficult	to	extract	the	emotion	hidden	in	a	speech.	This	study	aimed	to	evaluate	the	

implicit emotion in a message through emotional speech processing by applying the Mel-Frequency 

Cepstral	Coefficient	(MFCC)	and	Short-Time	Fourier	Transform	(STFT)	features.			

Methods: The input data is the Berlin Emotional Speech Database consisting of seven emotional states, 

anger, boredom, disgust, anxiety/fear, happiness, sadness, and neutral version. MATLAB software is used 

to	input	audio	files	of	the	database.	Next,	the	MFCC	and	STFT	features	are	extracted.	Feature	vectors	for	

each method are calculated based on seven statistical values, i.e. minimum, maximum, mean, standard 

deviation,	median,	skewness,	and	kurtosis.	Then,	they	are	used	as	an	input	to	an	Artificial	Neural	Network.	

Finally, the recognition of emotional states is done by training functions based on different algorithms.   

Results: The results revealed that the average and accuracy of emotional states recognized using STFT 

features are better and more robust than MFCC features. Also, emotional states of anger and sadness 

have a higher rate of recognition, among other emotions.  

Conclusion: STFT features showed to be better than MFCC features to extract implicit emotion in speech.
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مهسا روانبخش1، سعید ستایشی2*         ، میر محسن پدرام3، آزاده میرزائی4

. دانشجوی دکتری زبان شناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علومشناختی، تهران، ایران
2. دانشیار گروه مهندسی هسته ای، دانشکده فیزیک و انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3. دانشیار گروه مهندسی الکترونیک و کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
4. استادیار گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

مقدمه: گفتار مؤثرترین ابزاری است که انسان ها برای انتقال اطالعات از آن استفاده می کنند. گوینده در خالل گفتار 

خویش عالوه بر واژگان و دستور زبان اطالعاتی همچون سن، جنسیت و حالت  هیجانی خود را منتقل می کند. پژوهش های 

نشان می دهند که  پژوهش ها  این  است.  انجام شده  گفتار هیجانی  در  پیرامون هیجان  گوناگون  رویکردهای  با  فراوانی 

گفتار  در  هیجان  کّمی  مطالعه   پویایی،  این  می باشد.  برخودار  پویا  طبیعتی  از  هیجانی  گفتار  در  پیام  هیجان ضمن 

هیجانی را با دشواری همراه می سازد. این پژوهش به ارزیابی هیجان ضمن پیام از طریق پردازش گفتار هیجانی با استفاده 

از ویژگی های ضرایب کپسترال فرکانس ِمل )MFCC( و تبدیل فوریه زمان کوتاه )STFT( پرداخت.  

روش کار: داده های ورودی، پایگاه داده  استاندارد گفتار هیجانی Berlin شامل هفت حالت هیجانی خشم، کسلی، انزجار، 

ابتدا فایل های صوتی خوانده شدند. در   MATLAB افزار از نرم  با استفاده  ترس، شادی، غم و حالت خنثی می باشد. 

مرحله  بعد نخست ویژگی های MFCC و سپس ویژگی های STFT استخراج شدند. بردار های ویژگی برای هر کدام از 

ویژگی ها بر اساس هفت مقدار آماری کمینه، بیشینه، میانگین، انحراف معیار، میانه، چولگی و کشیدگی محاسبه شدند 

و به عنوان ورودی شبکه  عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفتند. در انتها، بازشناسی حالت های هیجانی با استفاده از 

توابع آموزشی مبتنی بر الگوریتم های مختلف انجام شد.

 STFT یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد میانگین و صحت بازشناسی حالت های هیجانی با استفاده از ویژگی های

نسبت به ویژگی های MFCC بهتر است. همچنین، حالت های هیجانی خشم و غم از نرخ بازشناسی بهتری برخوردار بودند.

نتیجه گیری: ویژگی های STFT نسبت به ویژگی های MFCC هیجان ضمن پیام در گفتار هیجانی را بهتر بازنمایی 

می کنند.

مقدمه
گفتار ابزاری است که انسان از آن برای ارتباط با دیگران و انتقال اطالعات 
استفاده می کند. هر گفتار عالوه بر واژگان و دستور زبان خاص هر زبان 
حاوی اطالعات دیگری از جمله سن، جنسیت و حالت هیجانی گوینده  
آن نیز می باشد. مطالعه کّمی حالت های هیجانی ضمن پیام در گفتار 
هیجانی بسیار دشوار است. برای غلبه به این دشواری در گام نخست الزم 

از سیگنال گفتار هیجانی استخراج شود که  است ویژگی های مناسبی 
بتوانند به نحو شایانی حالت های هیجانی ضمن پیام در گفتار را بازنمایی 
کنند. البته در گامی های بعدی استفاده از طبقه بندی کننده ای که بتواند 
به درستی حالت های هیجانی را بازشناسی کند از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. بازشناسی حالت های هیجانی ضمن پیام در گفتار هیجانی با عنوان 
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بازشناسی هیجان گفتار )Emotion Speech Recognition( شناخته 
می شود. با بررسی پژوهش های انجام گرفته در زمینه  بازشناسی هیجان 
گفتار، شاهد انجام یک فرآیند مشابه در تمامی این پژوهش ها هستیم. 
انجام بازشناسی حالت های هیجانی در گفتار  شکل 1 مراحل مشترك 

هیجانی را نشان می دهد.  
سیگنال  نمونه های  از  ابتدا  می شود،  مشاهده  تصویر  در  که  همان طور 
توجه  با  بعد  استخراج می گردد. در مرحله  ویژگی هایی  گفتار هیجانی 

به این که ویژگی های استخراج شده از ابعاد باالیی برخوردار هستند، با 
استفاده از روش های محاسباتی، ویژگی هایی از میان تمامی ویژگی های 
استخراج شده انتخاب می شوند تا هر نمونه در قالب یک بردار بازنمایی 
طبقه بندی کننده  برای  ورودی  بردارهای  عنوان  به  بردارها  این  شود. 
ورودی  بردارهای  طبقه بندی کننده،  آخر  گام  در  می شوند.  استفاده 
می پردازد.  هیجانی  حالت های  بازشناسی  به  و  می کند  دسته بندی  را 
خروجی طبقه بندی کننده، حالت های هیجانی بازشناسی شده هستند.

شکل 1. مراحل بازشناسی هیجان گفتار

 دو رویکرد قالب در بازشناسی هیجان گفتار وجود دارد. در رویکرد نخست 
موضوع مورد بررسی استخراج و ارائه  ویژگی هایی از سیگنال صوتی گفتار 
است که به بهترین وجه بتواند حالت های هیجانی را بازنمایی کند. در 
پژوهش Hasrul و همکاران  نشان داده شد که برای بررسی حالت های 
دیرش،  فرمانت،  شدت،  انرژی،   ،)Pitch( گام  ویژگی های  هیجانی، 
 Cepstral Coefficients )MFCC(( مل  فرکانس  کپسترال  ضرایب 
Mel-Frequency( و مشتقات آن بیش  از سایر ویژگی ها مورد استفاده 

ویژگی های  سایر  از  بیش   MFCC میان  این  در   .)1( گرفته اند  قرار 
اما در  بازشناسی هیجان گفتار مورد استفاده قرار گرفته اند )1(.  برای 
و  طراحی  طبقه بندی کننده ها،  انواع  بررسی  مورد  موضوع  دوم  رویکرد 
طبقه بندی کننده های  از  نوع  چند  ادامه  در  می باشد.  آنها  بهینه سازی 
و   Demircan می کنیم.  معرفی  را  پژوهش  چند  در  رفته  کار  به 
Kahramanli با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایگی k بازشناسی 

حالت هیجانی در گفتار هیجانی را انجام دادند )2(. در پژوهشی دیگر 
برای دسته بندی هیجان  از متن  و همکاران یک شیوه  مستقل   Nwe

گفتار بر اساس Hidden Markov Model به عنوان دسته بندی کننده 
Nicholson و  Lalitha و همکاران )4( و همچنین  ارائه کردند )3(. 

همکاران )5( از شبکه های عصبی مصنوعی برای بازشناسی و طبقه بندی 
حالت های هیجانی گفتار استفاده کردند. Franti و همکاران شبکه های 
عصبی کانولوشن را به عنوان طبقه بندی کننده مورد استفاده قرار دادند 
)6(. عالوه بر این روش ها، از شیوه های دیگری همچون مدل ترکیبی 
بردار  ماشین   ،)9  ،8( تصمیم گیری  درخت  الگوریتم   ،)7(  Gaussian

مراتبی  مدارهای سلسه  و   )12( بیزی  )10، 11(، شبکه های  پشتیبان 
)13، 14( برای بازشناسی و طبقه بندی حالت های هیجانی گفتار استفاده 
از  شناختی  مدل های  چون  نوینی  روش های  از  همچنین  است.  شده 
جمله مدل ))Brain Emotional Learning )BEL( برای بازشناسی 
حاالت هیجانی گفتار استفاده می شود )17-15(. همچنین پژوهش های 
فراوان دیگری برای درك پیچیدگی های زیستی سیستم شنوایی انجام 
ارائه  برای سیستم شنوایی  Gazor یک مدل  و   Golipour گرفته اند؛ 
برای  گوش  حلزون  در  موج  حرکت  زیستی  پیچیدگی های  که  کردند 
تمامی سیگنال های ورودی به گوش از جمله گفتار را در نظر می گرفت 
)18(. آنها برای بررسی تغییرات فرکانس ها در طی زمان و اثر آنها بر 
رفتار بخش های مختلف گوش از ویژگی های تبدیل فوریه زمان کوتاه 
))Short Time Fourier Transform )STFT( استفاده کردند )18(.
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در این مطالعه قصد داریم تا با استفاده از یک شبکه  عصبی مصنوعی 
پیشخور با توابع آموزشی مبتنی بر الگوریتم های مختلف بررسی کنیم که 
کدامیک از ویژگی های MFCC یا STFT قابلیت بازنمایی حالت های 
هیجانی را بهتر انجام می دهند و کمک می کنند که حالت های هیجانی 

با نرخ بهتری بازشناسی شوند.
با  را  پیام در گفتار هیجانی  ارزیابی هیجان ضمن  در بخش دوم روش 
 STFT و MFCC استفاده از شبکه  عصبی مصنوعی مبتنی بر ویژگی های
را شرح می دهیم. ابتدا نحوه محاسبه  ویژگی های MFCC و STFT را 
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)STFT( تبدیل فوریه کوتاه مدت
تجزیه  طیفی ابزاری است که امکان مطالعه  و تحلیل دقیق تر سیگنال 
از جمله سیگنال گفتار را فراهم می آورد. تبدیل فوریه امکان استخراج 
را  سیگنال  فرکانسی  محتوای  کلی  بررسی  و  سیگنال  فرکانسی  طیف 
فراهم می آورد. در معادله  )3(، معادله تبدیل فوریه ارائه می شود. اما در 
بررسی سیگنال های غیر ایستا همچون گفتار که محتوای فرکانسی آنها 
با زمان تغییر می کند تنها بررسی فضای فرکانسی کافی نیست و داشتن 
 STFT نمایش دو بعدی در فضای زمان و فرکانس ضروری است. روش

امکان داشتن چنین نگاشتی را فراهم می کند.

می آید.  بدست  سیگنال  زمان_فرکانس  نگاشت   STFT از  استفاده  با 
پنجره های  به  سیگنال  ابتدا  سیگنال  یک   STFT آوردن  بدست  برای 
زمانی با طول محدود و معین تقسیم می شود و سپس تبدیل فوریه برای 
هر پنجره به طور مجزا محاسبه می شود. به این صورت STFT امکان 

تحلیل سیگنال روی پنجره های زمانی خاصی را فراهم می آورند  )21، 
22(. معادله  )4(، معادله STFT را ارائه می کند.

)4(

از  STFT یک سیگنال  برای محاسبه ی  مناسب  پنجره  اندازه  انتخاب 
انتخاب  با توجه به اصل عدم قطعیت،  اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
پنجره های باریک باعث داشتن رزلوشن زمانی خوب و رزلوشن فرکانسی 
پایین می شود، در حالی که انتخاب پنجره های پهن باعث داشتن رزلوشن 
زمانی پایین و رزلوشن فرکانسی خوب می شود. همچنین با توجه به نوع 

سیگنال از پنجره های متفاوتی استفاده می شود.
توابع  از  استفاده  با  هیجانی  گفتارهای   STFT مقادیر  مطالعه  این  در 
محاسبه  با طول 1024  و  همینگ  پنجره بندی  با   )23( در  ارائه شده 
با  هیجانی  گفتار  هفت  برای   STFT مقادیر   3 شکل  در  است.  شده 
این گفتارها گوینده  ارائه شده است. در  هفت حالت هیجانی متفاوت 
و پاره گفتار بیان شده یکسان هستند و تنها نوع هیجان تغییر می کند.

شکل 3. مقادیر STFT برای هفت گفتار هیجانی با هفت حالت هیجانی متفاوت که گوینده و پاره گفتار بیان شده در آنها یکسان

ساختار شبکه  عصبی مصنوعی طبقه بندی کننده
موجودات  در  عصبی  سیستم  و  ساختار  از  مصنوعی  عصبی  شبکه های 

زنده الهام گرفته شده اند. شبکه های عصبی مصنوعی از اتصال واحدهای 
پردازشگری به نام نورون در پیکربندی های گوناگون ساخته می شوند که 

 
شده است. انیب یجانیبا هفت حالت ه ندهیگو کیگفتار که توسط   پاره کی یمحاسبه شده برا MFCC بی. ضرا2شکل 
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در حقیقت مدلی محاسباتی از سلول های عصبی یا نورون ها در سیستم های 
عصبی موجودات زنده می باشند. شبکه  عصبی استفاده شده در این مطالعه 
 )Feedforward( به عنوان طبقه بندی کننده، یک شبکه عصبی پیش خور
با یک الیه پنهان است. برای تعیین تعداد نورون های الیه پنهان هفت 
حالت پایه هیجانی خشم، کسلی، انزجار، ترس، شادی، غم و حالت خنثی 
را با استفاده از ویژگی های STFT و تعداد مختلف نورون در الیه پنهان 
مورد بازشناسی قرار دادیم. در تمامی بازشناسی های انجام شده 70 درصد 
داده ها برای فاز آموزش، 15 درصد برای فاز تأیید و 15 درصد برای فاز 

آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین در تمام بازشناسی ها از تابع 
 Scaled( مدرج  مزدوج  گرادیان  الگوریتم پس انتشار  بر  مبتنی  آموزش 
conjugate gradient backpropagation( در نرم افزار MATLAB به 

کار گرفته شد. نتایج حاصل از بازشناسی ها در جدول 1 نشان داده شده اند.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 1، تعداد 25 نورون در الیه پنهان 
قرار داده شد. شکل 4 نمایی کلی از شبکه ی عصبی مورد استفاده ارائه 
می دهد. تعداد نورون های الیه خروجی برابر هستند با تعداد حالت های 
این تعداد 7 عدد می باشد. اینجا  بازشناسی که در  پایه هیجانی مورد 

آموزش شبکه های عصبی
صورت  به  مصنوعی  عصبی  شبکه های  سازنده   واحدهای  یا  نورون ها 

جدول 1. نتایج حاصل از بازشناسی هفت حالت پایه هیجانی توسط شبکه عصبی پیشخور با تعداد نورون های مختلف در الیه پنهان )درصد(

در مجموعآزمونتأییدآموزشتعداد نورون هامورد

11094/47068/886/9

21595/571/37588/8

32098/48072/591/8

42593/673/876/388

5301007576/392/7

63598/173/87591

74088/871/371/383/6

شکل 4. نمایی کلی از پیکربندی شبکه  عصبی طبقه بندی کننده

با یکدیگر دارای  به صورت گسترده ای  نورون ها  موازی عمل می کنند. 
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مشخص  را  عصبی  شبکه   عملکرد  اتصاالت  این  هستند.  اتصاالتی 
می کنند. همچنین با تنظیم مقادیر )ارزش های( این اتصاالت می توان 
آموزش  انجام دهد.  را  ویژه ای  تا عملکرد  داد  آموزش  را  شبکه  عصبی 
شبکه   بهینه   وزن های  که  فرآیندی  از  است  عبارت  خالصه  طور  به 
الگوریتم های  بر  توابع آموزشی مبتنی  از  عصبی تعیین می شود )24(. 
مختلفی همچون گرادیان کاهشی )Gradient Descent( برای تنظیم 
عبارتند  آموزشی  توابع  این  می شود.  استفاده  عصبی  شبکه   وزن های 
گرادیان   ،)Resilient Backpropagation( ارتجاعی  پس انتشار  از: 
مزدوج  گرادیان   ،)Scaled Conjugate Gradient( مدرج  مزدوج 
Conjugate Gradient with Powell/( پاول/بیل  بازآغازی های  با 
 Fletcher-Powell( فلچر_پاول  مزدوج  گرادیان   ،)Beale Restarts

Polak-( پالك_ریبیر  مزدوج  گرادیان   ،)Conjugate Gradient

 One( متقاطع  مرحله ای  تک   ،)Ribiére Conjugate Gradient

.)Gradient Descent( و گرادیان کاهشی )Step Secant

پایگاه داده گفتار هیجانی
برای دستیابی به اهداف پژوهشی خود در این مطالعه نیازمند استفاده از 

مجموعه  دادگانی هستیم که متشکل از گفتارهای هیجانی باشد. همچنین 
هر نمونه با نام حالت هیجانی مشخص برچسب گذاری شده باشد. به این 
منظور در اینجا از پایگاه داده  گفتار هیجانی Berlin استفاده شد )25(. این 
مجموعه  دادگان شامل 535 نمونه  گفتار هیجانی است و دارای نمونه هایی 
برای هفت حالت پایه  هیجانی خشم، کسلی، انزجار، ترس، شادی، غم و 
حالت خنثی می باشد. 10 گوینده شامل 5 زن و 5 مرد، 10 پاره  گفتار 
مختلف را با توجه به این هفت حالت پایه  هیجانی ذکر شده بیان کردند 
و نمونه های گفتار هیجانی این پایگاه داده را تولید کردند. تولیدکنندگان 
پایگاه داده گفتار هیجانی Berlin از میان تمامی نمونه های تولید شده 
آنهایی را که دارای نرخ بازشناسی بیش از 80 درصد و طبیعی 60 درصد  

بودند را انتخاب کردند و در قالب این مجموعه دادگان ارائه دادند.
هفت حالت پایه  هیجانی خشم، کسلی، انزجار، ترس، شادی، غم و حالت 
خنثی نشان دهنده  طبقه هایی هستند که می خواهیم گفتارهای هیجانی 
بازشناسی شده را بر اساس آنها طبقه بندی کنیم. بردار خروجی شبکه  عصبی 
مورد استفاده بر اساس این هفت حالت پایه  هیجانی مشخص می شود. 

جدول 2 بردار خروجی برای هر حالت پایه  هیجانی را نشان می دهد.

جدول 2. بردارهای خروجی نشان دهنده  هر یک از حالت های پایه هیجانی

برچسبحالت هیجانیمورد

1000000خشم1

0100000کسلی2

0010000انزجار3

0001000ترس4

0000100شادی5

0000010غم6

0000001حالت خنثی7

انتخاب ویژگی ها و تشکیل بردار ویژگی
عصبی  شبکه   به  ارائه  برای   STFT و   MFCC آمده  بدست  داده های 
مناسب نیستند و دارای ابعاد بزرگی هستند. برای ساختن بردار ویژگی ها 
کمینه،  شامل  آماری  مقادیر  برخی  شده  استخراج  ویژگی های  میان  از 
بیشینه، میانگین، انحراف معیار، میانه، چولگی و کشیدگی )2( محاسبه 
شدند. در اینجا 13 ضریب نخست MFCC را داریم و هفت مقدار آماری 
ذکر شده را برای هر ضریب محاسبه شد و به این ترتیب بردار ویژگی برای 

هر نمونه گفتار هیجانی را تولید شد. شکل 5 چگونگی کاهش اندازه برای 
13 ضریب نخست MFCC را نشان می دهد.

روند مشابهی برای ویژگی های STFT استخراج شده از نمونه های گفتار 
گفتار  نمونه های  برای   STFT ویژگی های  نخست  شد.  تکرار  هیجانی 
هیجانی محاسبه شد. سپس دنباله با نرخ یک چهارم زیر نمونه برداری 
)Downsampling یا Decimation( شد. در ادامه برای تولید بردار 
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انحراف  میانگین،  بیشینه،  کمینه،  شامل  آماری  مقدار  هفت  ویژگی 
معیار، میانه، چولگی و کشیدگی را برای هر کدام از زیرنمونه ها محاسبه 

گردید. شکل 6 روند کاهش اندازه بردار ویژگی برای مقادیر STFT را 
نشان می دهد.

MFC شکل 5. روند کاهش اندازه بردار ویژگی برای  13 ضریب نخست

STFT شکل 6. روند کاهش اندازه بردار ویژگی برای مقادیر

یافته ها 
نرم افزار  از  استفاده  با  نرم افزاری  پیاده سازی  از  آمده  بدست  نتایج 
بردار  است.  شده  ارائه   4 و   3 جدول های  در   MATLAB R2016a

گفتار  پایگاه داده   در  هیجانی  گفتار  نمونه های  از  یک  هر  برای  ویژگی 
اساس  بر  نخست،  مرحله   در  می شود.  محاسبه   Berlin هیجانی 
 91 شامل  ویژگی  بردار  یک  قالب  در  نمونه  هر   ،MFCC ویژگی های 
نمونه  گفتار هیجانی موجود 70  از مجموع 535  عضو بدست می آید. 
آزمون  برای  درصد   15 و  تأیید  برای  درصد   15 آموزش،  برای  درصد 
شبکه  عصبی مصنوعی پیشخور استفاده شد. نتایج حاصل از پیاده سازی 

مشاهده  قابل   3 جدول  در   MFCC ویژگی های  بر  مبتنی  نرم افزاری 
ضمن  هیجانی  حالت های  بازشناسی  نتایج  بیان کننده   سطر  هر  است. 
توسط شبکه   بازشناسی  از  نتایج  این  گفتار هیجانی می باشد.  در  پیام 
عصبی با توابع آموزشی بر اساس الگوریتم های مختلف بدست آمده اند. 
همان گونه که در جدول 3 مشاهده می شود به ترتیب حالت های هیجانی 
خشم و غم نسبت به سایر حالت های هیجانی از نرخ بازشناسی بهتری 
برخوردار هستند و حالت های هیجانی انزجار و شادی با نرخ پایین تری 

بازشناسی می شوند.

جدول 3. نتایج بدست آمده از بازشناسی حالت های هیجانی بر اساس ویژگی های MFCC )درصد(

در مجموعحالت خنثیغمشادیترسانزجارکسلیخشمالگوریتم تابع آموزش

83/569/130/462/326/875/846/860/2پس انتشار ارتجاعی

81/159/326/149/33867/748/156/8گرادیان مزدوج مدرج

8949/434/847/833/877/45759/6گرادیان مزدوج با بازآغازی های پاول/بیل

8556/82/246/412/467/75752/9گرادیان مزدوج فلچر_ پاول
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در مجموعحالت خنثیغمشادیترسانزجارکسلیخشمالگوریتم تابع آموزش

8566/756/559/433/877/44362/6گرادیان مزدوج پالك_ ریبیر

7860/528/353/621/164/555/755/5تک مرحله ای متقاطع

38/61610/921/719/762/926/629/2گرادیان کاهشی

در مرحله  دوم، بردار ویژگی هر نمونه  گفتار هیجانی مبتنی بر ویژگی های 
STFT بدست آمد. هر بردار ویژگی در این مرحله شامل 903 عضو بود. 

در این مرحله نیز از مجموع 535 نمونه  گفتار هیجانی70 درصد برای 
آموزش، 15 درصد برای تأیید و 15 درصد برای آزمون شبکه  عصبی 
مصنوعی پیشخور استفاده شد. در جدول 4، نتایج حاصل از بازشناسی 

با  پیشخور  مصنوعی  عصبی  شبکه   توسط  هیجانی  مختلف  حالت های 
ارائه شده  را  الگوریتم های مختلف  بر اساس  توابع آموزشی  از  استفاده 
است. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 4 حالت های هیجانی خشم، 
غم و کسلی با نرخ بهتری بازشناسی شده اند. هر چند در پاره ای از موارد 

حالت هیجانی غم به خوبی بازشناسی نشده است.

جدول 4. نتایج بدست آمده از بازشناسی حالت های هیجانی بر اساس ویژگی های STFT )درصد(

در مجموعحالت خنثیغمشادیترسانزجارکسلیخشمالگوریتم تابع آموزش

98/445/701/44/206/332پس انتشار ارتجاعی

92/95830/437/732/491/944/359/8گرادیان مزدوج مدرج

95/376/560/960/949/377/467/172/7گرادیان مزدوج با بازآغازی های پاول/بیل

97/676/58775/474/693/588/585/8گرادیان مزدوج فلچر_ پاول

94/57967/479/749/396/882/380/4گرادیان مزدوج پالك_ ریبیر

94/582/78779/767/695/275/983/9تک مرحله ای متقاطع

89/869/128/356/549/396/85767/7گرادیان کاهشی

بحث
اطالعات  انتقال  برای  آن  از  انسان ها  که  است  ابزاری  مؤثرترین  گفتار 
استفاده می کنند. هر گفتار عالوه بر واژگان و دستور زبان حاوی اطالعات 
فراوان دیگری همچون سن، جنسیت و حالت هیجانی گوینده  آن نیز 
می باشد. هیجان ضمن پیام که گوینده  در خالل گفتار خود آن را انتقال 
می دهد از طبیعتی پویا برخوردار است. پژوهش های مختلفی پیرامون 
بازشناسی هیجان و حالت های هیجانی در گفتار هیجانی با رویکرد های 
نشان  پژوهش ها  این  از  آمده  بدست  نتایج  است.  انجام شده  گوناگون 
بسیار  هیجانی  گفتار  در  پیام  هیجان ضمن  کّمی  مطالعه  که  می دهد 
دشوار است. پژوهش های انجام شده پیرامون بازشناسی هیجان گفتار 
بررسی  به  نخست  رویکرد   .)1( می گیرند  انجام  قالب  رویکرد  دو  با 
ویژگی هایی در سیگنال صوتی گفتار می پردازند که قادرند تا به بهترین 

دوم  رویکرد  در  که  حالی  در  کنند.  بازنمایی  را  هیجانی  حاالت  وجه 
بهینه سازی  و  طراحی  طبقه بندی کننده ها،  انواع  بررسی  مورد  موضوع 
آنها می باشد. در اکثر پژوهش های انجام شده MFCC و مشتقات آن 
استفاده  مورد  هیجانی  حاالت  بازنمایی  برای  ویژگی ها  سایر  از  بیش 
قرار می گیرند )1، 2(. این موضوع نشان دهنده توانمندی این ویژگی ها 
برای بازنمایی حاالت هیجانی می باشد. همگام با این پژوهش ها، شاهد 
مطالعات دیگری هستیم که در تالش هستند که پیچیدگی های زیستی 
سیستم شنوایی را مورد بررسی قرار دهند و این سیستم را مدل سازی 
کنند. در پژوهش انجام شده Golipour و Gazor سیستم شنوایی با 

استفاده از STFT مدل سازی شد )18(.
در این بررسی، بازشناسی حالت های هیجان ضمن پیام در گفتار هیجانی 
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مبتنی بر ویژگی های MFCC و STFT مورد ارزیابی قرار دادیم. برای 
انجام این ارزیابی از نمونه های گفتار هیجانی در پایگاه  داده گفتار هیجانی 
Berlin استفاده کردیم که شامل نمونه های گفتار هیجانی برای هفت 

حالت پایه هیجانی خشم، کسلی، انزجار، ترس، شادی، غم و حالت خنثی 
می باشد )25(. در مرحله  نخست بردار ویژگی گفتارهای هیجانی بر اساس 
ویژگی های MFCC بدست آمد. سپس توسط شبکه  عصبی مصنوعی 
پیشخور و با استفاده از توابع آموزشی با الگوریتم های مختلف، بازشناسی 
حالت های هیجانی مختلف در گفتار هیجانی انجام شد. مرحله  دوم مشابه 
با مرحله  نخست بود، با این تفاوت که بردار ویژگی گفتارهای هیجانی 
مرحله   در  آمده  بدست  نتایج  می باشد.   STFT ویژگی های  اساس  بر 
نسبت  و غم  ترتیب حالت های هیجانی خشم  به  داد که  نشان  نخست 
به سایر حالت های هیجانی با استفاده از ویژگی های MFCC با درصد 
بهتری بازشناسی می شوند و حالت های هیجانی انزجار و شادی با درصد 
پایین تری بازشناسی شدند. از نتایج بدست آمده در مرحله  دوم مشاهده 
می شود که بر اساس ویژگی های STFT، حالت های هیجانی خشم، غم 
و کسلی با نرخ بهتری بازشناسی می شوند. البته در پاره ای از موارد حالت 
نتایج  از مقایسه   بازشناسی نمی شود. در مجموع  به خوبی  هیجانی غم 
مرحله  اول و دوم، بازشناسی درست هیجان و حالت های هیجانی ضمن 
بهتری  نرخ  از   STFT از ویژگی های  استفاده  با  پیام در گفتار هیجانی 
 STFT برخوردار است. هر چند بردار ویژگی بدست آمده از ویژگی های
به مراتب دارای اعضای بیشتری از بردار ویژگی بدست آمده از ویژگی های 

با توجه به طبیعت پویای هیجان ضمن پیام در گفتار  MFCC است، 

الگوی های   MFCC ویژگی های  از  بهتر   STFT ویژگی های  هیجانی، 
هیجانی را بازنمایی می کنند و برای بازشناسی تعداد بیشتری از هیجانات 

و حالت های هیجانی ضمن پیام در گفتار هیجانی کارآمد تر می باشند. 

نتیجه گیری
گفتار مؤثرترین شیوه ارتباطی است. هر گفتار شامل اطالعات فراوانی 
است همچون حالت هیجانی گوینده آن گفتار. این حالت هیجانی که در 
خالل گفتار بیان می شود و از طبیعتی پویا برخوردار است. در این مقاله 
قابلیت بازنمایی حاالت هیجانی با استفاده از MFCC و STFT مورد 
ارزیابی قرار گرفتند. در پژوهش های بسیاری از MFCC برای بازنمایی 
از  استفاده  این مطالعه  نوآوری  اما  استفاده شده است.  حاالت هیجانی 
نتایج  است.  هیجانی  گفتار  در  هیجانی  حاالت  بازنمایی  برای   STFT

 STFT و MFCC بدست آمده از بازشناسی هیجان گفتار با استفاده از
نشان دادند که ویژگی های STFT همچون ضرایب MFCC ویژگی های 
 STFT توانمندی برای بازنمایی حاالت هیجانی هستند و در برخی موارد

دارای عملکرد بهتری از MFCC است. 

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل از رساله دکتری علوم شناختی-زبان شناسی در مؤسسه 

آموزش عالی علوم  شناختی می باشد.  

References
1. Hasrul MN, Hariharan M, Yaacob S. Human affective (Emo-

tion) behaviour analysis using speech signals: A review. In Inter-

national Conference on Biomedical Engineering 2012 (ICoBE). 

2012 Feb 27-28; Penang, Malaysia. pp. 217–22. 

2.	Demircan	S,	Kahramanlı	H.	Feature	extraction	from	speech	

data for emotion recognition. Journal of Advances in Computer 

Networks. 2014;2(1):28-30. 

3. Nwe TL, Foo SW, De Silva LC. Speech emotion recogni-

tion using hidden Markov models. Speech Communication. 

2003;41(4):603-623.

4. Lalitha S, Geyasruti D, Narayanan R, Shravani M. Emotion 

detection using MFCC and cepstrum features. Procedia Com-

puter Science. 2015;70:29-35.  

5. Nicholson J, Takahashi K, Nakatsu R. Emotion recognition 

in speech using neural networks. Neural Computing & Appli-

cations. 2000;9(4):290-296. 

6. Franti E, Ispas I, Dragomir V, Dascalu M, Zoltan E, Stoica 

IC. Voice based emotion recognition with convolutional neu-

ral networks for companion robots. Science and Technology. 

2017;20(3):222-240.  

7.	Ververidis	D,	Kotropoulos	C.	Emotional	speech	classification	

using Gaussian mixture models. In 2005 IEEE International 

Symposium on Circuits and Systems. 2005 May 23-26; Kobe, 

Japan. pp. 2871-2874. IEEE.  

8. Cichosz J, Slot K. Emotion recognition in speech signal 

using emotion-extracting binary decision trees. In Doctoral 



ارزیابی هیجان ضمن پیام در پردازش گفتار هیجانیمهسا روانبخش و همکاران

81

Consortium. Proceeding Affective Computer Intelligent Inter-

action. Lisbon:Springer;2007.

9. Hua A, Litman DJ, Forbes-Riley K, Rotaru M, Tetreault J, 

Purandare A. Using system and user performance features to 

improve emotion detection in spoken tutoring dialogs. InNinth 

International Conference on Spoken Language Processing. 2006 

Sep 17-21; Pittsburgh, PA, USA. pp. 797–800.  

10. Wu C, Chuang Z. Emotion recognition from speech using 

ig-based feature compensation. International Journal of Com-

putational Linguistics & Chinese Language Processing (Special 

Issue on Affective Speech Processing). 2007;12(1):65–78. 

11. Hoch S, Althoff F, McGlaun G, Rigoll G. Bimodal fusion 

of emotional data in an automotive environment. In Proceed-

ings IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and 

Signal Processing, 2005. 2005 Mar. 23; Philadelphia, PA, USA. 

pp. 1085–1088. 

12. Fersini E, Messina E, Archetti F. Emotional states in judicial 

courtrooms: An experimental investigation. Speech Communi-

cation. 2012;54(1):11-22. 

13.	Albornoz	EM,	Milone	DH,	Rufiner	HL.	Spoken	emotion	

recognition	using	hierarchical	classifiers.	Computer Speech & 

Language. 2011;25(3):556-570. 

14. Lee CC, Mower E, Busso C, Lee S, Narayanan S. Emotion 

recognition using a hierarchical binary decision tree approach. 

Speech Communication. 2011;53(9-10):1162-1171. 

15. Motamed S, Setayeshi S, Rabiee A. Speech emotion rec-

ognition	based	on	a	modified	brain	emotional	learning	model.	

Biologically Inspired Cognitive Architectures. 2017;19:32-38. 

16. Motamed S, Setayeshi S, Rabiee A. Speech emotion rec-

ognition based on brain and mind emotional learning model. 

Journal of Integrative Neuroscience. 2018;17(3-4):577-591. 

17. Motamed S, Setayeshi S, Farhoudi Z, Ahmadi A. speech 

emotion recognition based on learning automata in Fuzzy 

Petri-net. Journal of Mathematics and Computer Science. 

2014;12(3):173-185. 

18. Golipour L, Gazor S. A biophysical model of the human co-

chlea for speech stimulus using STFT. In Proceedings of the Fifth 

IEEE International Symposium on Signal Processing and Informa-

tion Technology, 2005. 2005 Dec 21; Athens, Greece. pp. 46–50. 

19. Ayat S. Fundamentals of speech signal processing, Teh-

ran:Payame Noor University Press;2008. (Persian) 

20. Sahidullah M, Kinnunen T, Hanilçi C. A comparison of fea-

tures for synthetic speech detection. Conference of the Interna-

tional Speech Communication Association (INTERSPEECH) 

2015. 2015 Sep 6-10; Dresden, Germany. pp. 2087–2091.

21. Mallat S. A wavelet tour of signal processing the sparse 

way. 3rd ed. Burlington:Academic Press;2009.

22.	Mertins	A.	Signal	analysis:	Wavelets,	filter	banks,	time-fre-

quency transforms and applications. West Sussex, England:John 

Wiley & Sons;1999.

23. Wojcicki K. Speech Spectrogram. MATLAB Central 

File Exchange; 2020 [updated 23 July 2020 cited 23 April 

2019].	 https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileex-

change/29596-speech-spectrogram. 

24. Forouzanfar M, Dajani HR, Groza VZ, Bolic M, Rajan S. 

Comparison of Feed-Forward Neural Network training algo-

rithms for oscillometric blood pressure estimation. In 4th Inter-

national Workshop on Soft Computing Applications 2010 Jul. 

15-17; Arad, Romania. pp. 119–123. 

25. Burkhardt F, Paeschke A, Rolfes M, Sendlmeier WF, Weiss 

B. A database of German emotional speech. In 6th Interspeech 

2005 and 9th European Conference on Speech Communication 

and Technology 2005. 2005 Sep. 4-8; Lisbon, Portugal. pp. 

1517–1520. 



The effect of an urban element (bridge) on function of citizens’ brain

Vol 22, No. 2, Summer 2020

Pages 82-101 

Advances in Cognitive Sciences

Research Article

Recieved: 29 Apr. 2019
Revised: 11 Dec. 2019
Accepted: 21 Dec. 2019

Keywords
Bridge
Urban element
Brain
Neuroscience
Cognitive science

Corresponding author
Ali Azizi Naserabad, MA of Ar-
chitectural Technology, University 
of Mazandaran, Babolsar, Iran
 
Email: Ali1990_5@yahoo.com

Abstract

82

Ali Azizi Naserabad1*       , Abasali Shahroudi2

1. MA of Architectural Technology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2. Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

Introduction: The development and progress of cities and the expansion of urban buildings and elements can 

affect the citizens’ perceptual. Due to their giant appearance, urban bridges have different effects on users who 

use these bridges every day and see them. This paper aimed to propose a method with the cognitive science 

approach that can identify the effect of bridges’ appearance on citizens and specify the most appropriate bridge 

due to different effects on users’ mind and perceptions.   

Methods: In this study, the effect of different bridge images has been examined on the brain waves of 12 student by 

recording brain signals using an EEG device in vitro, and the data recorded have been evaluated by the brainwaves 

analysis software (brainstorm) and Excel software.   

Results: Findings revealed that the physical properties of the bridges have affected the brain waves of the users, 

and by viewing the images of the bridges different signals have been recorded based on the subjective perceptions 

that	users	had	of	the	different	images.	Also,	examining	significant	statistical	differences	between	the	recorded	data	

of	the	users’	brain	waves	specified	the	images	with	a	significant	difference	(P<0.05)	than	other	images.	According-

ly, the bridge images with tensile structural systems have had more impact on the users’ brain waves than other im-

ages, and the bridge with a cable-stayed structural system with a single pylon on one side has had the most impact.  

Conclusion: The different urban elements and buildings (Including bridges) can affect user’s brain waves and 

their	perception	of	urban	spaces.	Therefore,	accurate	scientific	methods	should	be	used	to	find	the	desired	effects	

on the citizens’ minds and the factors causing these effects to impact the design of different urban spaces. Using 

neuroscience approaches can be very helpful for this.
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مقدمه: توسعه شهر ها، گسترش ساختمان ها و عناصر شهری بر ادراك شهروندان از فضاهای شهری تاثیر گذارند. پل های 

شهری نیز با توجه به ظاهر عظیم الجثه، تاثیرات مختلفی بر روی کاربرانشان دارند. این مطالعه با رویکردی علوم شناختی 

سعی دارد نحوه تأثیر پل ها بر امواج مغزی کاربران را شناسایی و مناسب ترین پل با توجه به تاثیر متفاوتی که بر ذهن و 

ادراك کاربران دارد، مشخص نماید.  

روش کار: در این مطالعه تأثیر تصاویر پل های مختلف با انجام آزمایش از طریق ثبت سیگنال های مغزی 12 نفر از 

افزونه های  دانشجویان توسط دستگاه EEG و تحلیل داده های ثبت شده توسط نرم افزارهای Excel ،Brainstorm و 

مختلف انجام گرفت.

ا فته ها نشان داد که ویژگی های فیزیکی پل ها موجب تأثیرگذاری بر امواج مغزی کاربران شده اند و با مشاهده  یافته ها: ی

تصاویر پل ها، با توجه به برداشت های ذهنی کاربران، سیگنال های متفاوتی از آنها به ثبت رسیده است. همچنین پس از 

بررسی داده های ثبت شده از امواج مغزی کاربران، تصاویری که تفاوت معنادار نسبت به سایر تصاویر داشتند مشخص گردیدند 

)P>0/05(. بر این مبنا؛ پل ها با سیستم های سازه ای کششی، تفاوت معنادار و تاثیرگذاری بیشتری بر مغز کاربران داشته اند. 

همچنین پل با سیستم سازه ای متکی بر کابل با تک دکل در یک سمت، بیشترین اثر گذاری را بر مغز کاربران داشته است.

نتیجه گیری: ساختمان های شهری )از جمله پل ها( بر امواج مغزی و ادراك کاربران از فضاهای شهری تأثیرگذارند. بنابراین 

باید با روش های علمی دقیق نسبت به یافتن تاثیرات مطلوب بر ذهن شهروندان و عوامل ایجادکننده این تاثیرات و اثر دادن 

آنها در طراحی های شهری اقدام گردد. استفاده از رویکردهای علوم اعصاب برای این مهم می تواند بسیار کمک کننده باشد.

مقدمه
شهر مجموعه ای از عناصر، ساختمان ها و محیط های ساخته شده توسط 
انسان است و با حضور انسان در این فضاهاست که معنی و مفهوم پیدا 
می کند. حضور مردم در فضاهای شهری موجب ایجاد محیط های زنده، 
به آن فضا ها  تعلق ساکنان نسبت  افزایش حیات اجتماعی و احساس 
تأثیرات مطلوبی بر روی شهروندان  بتوانند  این فضا ها  می شود. هرچه 

گذاشته و موجب ادارك و برداشت های مناسب تر شهروندان از آن فضاها 
شوند، سرزندگی و نشاط آن فضاها بیشتر و تبدیل به مکان های با هویت 

می شوند.  
انسان دارای دو ساحت عاطفی و عقالنی است. سیما و عناصر شهری 
توأمان  طور  به  را  انسان  حیات  متفاوت  ساحت های  نیاز های  باید  نیز 
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در  زیبایی  به  میل  و  روانی  و  روحی  نیازهای   .)1( دهند  قرار  نظر  مد 
انسان دسته ای از نیاز های او را تشکیل می دهند که در قرن حاضر و 
با توجه به برآورده شدن نیازهای اولیه انسان بیش از پیش از اهمیت 
باالیی برخوردار شده اند. زیبایی از چشمان بیننده سرچشمه می گیرد، 
مفهوم زیبایی شناسی در طراحی به طور کلی از دو جنبه عینی و ذهنی 
قابل بررسی است از یک طرف کالبد طرح مطرح است و از طرف دیگر 
که  عمده  رویکرد  چهار  اساس  بر  زیبایی شناسی  شهروندان.  ذهنیت 
بررسی  مورد  مردم محور  و  کارشناسانه  روان شناسانه،  کالبدی،  شامل: 
ماهیتی  لحاظ  به  روان شناسانه  و  مردم محور  رویکرد  می گیرند.  قرار 
همانند هم هستند و می توان آنها را در درك دیدگاه مردم نسبت به 
مسائل زیبا یی شناختی به کار برد، و از نتایج آن در در تصمیم گیری ها، 

برنامه ریزی ها و طراحی شهری کمک گرفت )2(. 
انسان موجودی احساسی است و آثار معماری می توانند از طرق مختلف 
احساسات او را مخاطب قرار دهند افراد می توانند تحت تاثیر فرم جدید 
این  تمام  و در  قرار گیرند  تندیس گونه شهری  یا یک سازه  ساختمان 
مواجهات احساسات با درك و ترجیحات افراد در ارتباط است. مطالعات 
نشان می دهد که افراد مختلف پاسخ ها و احساسات مختلفی در مقابل 
طرح یک فضا یا یک عنصر شهری از خود نشان می دهند. جهت طراحی 
یک اثر معماری طراح می بایست زمان، مکان، نحوه و چگونگی تحریک 
احساسات مختلف را شناسایی نماید. معماری جدا از نقش عملکردی 
آن، معنایی در درون خود نهفته دارد که توسط ناظر یا کاربر اثر معماری 
ادراك می شود. این بعد ادراکی از معماری نه تنها پیچیده و غیر آشکار، 
بلکه تنیده شده در مناسبات و فرهنگ هر قوم و ملت است و متأثر از 
با گام نهادن در بعد  عوامل متعدد اجتماعی و فردی است و معماری 

ادراك است که معنی می یابد )3(.
خواسته های  قربانی  را  استفاده کنندگان  واقعی  نیاز های  نباید  طراحان 
زیبایی شناسی و انتزاعی خویش سازند، بلکه باید به شناسایی نیازهای 
این  از جمله  تأثیر دهند )4(،  آنها را در طراحی خود  مردم پرداخته و 
نیازها، نیازهای روانی و احساسی افراد است. اگر در طراحی خواسته ها و 
تمایالت مردم در نظر گرفته شود محیط ساخته شده حاصل از آن قابلیت 
تأمین تعامل اجتماعی را خواهد داشت )5(. اما چگونه می توان نیازهای 
انسان، نحوه تفکر و پردازش اطالعات ذهن کاربران را در مواجهه با آثار 
معماری بررسی نمود و در طراحی آثار معماری اثر داد؟ چگونه می توان 
برداشت های کیفی کاربران آثار معماری را به صورت اطالعات کمی در 
اختیار معماران قرار داد تا به وسیله آنها بتوانند آثار معماری را مطابق با 

تفکرات، نظرات و احساسات کاربران طراحی نمایند؟
یک  تولید  اخیر  دهه های  در  اندیشه  پیشرفت های  مهمترین  از  یکی 

علوم  نام  به  علم  گوناگون  شاخه های  بین  مشترك  و  جدید  رشته 
با 5  که  است  رشته ای  بین  علوم شناختی یک شاخه  است.  شناختی 
رشته دیگر شامل: روان شناسی، زبان شناسی، علوم رایانه، فلسفه و علوم 
اعصاب در ارتباط است. علوم اعصاب به ویژه شاخه ای از آن به نام علوم 
اعصاب شناختی، ابزارهای الکتروفیزیولوژیک و روش های تصویربرداری 
مغز را برای درك نحوه پردازش دانش، بینش و تجربه در ذهن/مغز و 
مسیرهای عصبی دخیل در آنها به کار گرفته است )6(. علوم اعصاب 
پدیده های مختلف  و  وقایع  با  ارتباط  نحوه عملکرد مغز در  بررسی  به 
نوینی است که  اعصاب در معماری دانش  از علوم  استفاده  می پردازد. 
اعصاب در معماری زمینه ای  در حال گسترش می باشد. رویکرد علوم 
است که به تأثیر فضاهای ساخته شده بر مغز می پردازد و برای این امر 
فرهنگ و نیازهای استفاده کنندگان از این فضاها نیز مورد بررسی قرار 
از  باعث فاصله گرفتن  این رویکرد در معماری  به  می گیرد )7(. توجه 
مفاهیم سنتی ارتباط فضا و کاربر و ایجاد مفاهیمی جدید در معماری 
شده است )8(. یافته ها نشان می دهد که تجربیات کاربران در فضاهای 
معماری و برداشت های ذهنی آنها از این فضاها با دانش علوم اعصاب 
 .)9( است  هماهنگ  و  مرتبط  فضایی  جهت گیری  و  ادراك  زمینه  در 
تغییرات در محیط باعث تغییر در برداشت ها و عملیات ذهنی می شود و 
این خود باعث تغییر رفتار می گردد، بنابراین طراحی معماری و ساخت 
آثار معماری می تواند عملیات ذهنی و رفتار انسان را تغییر دهد )10(. 
با ادغام علوم اعصاب و معماری راهی برای مطالعات متنوع در زمینه 
معماری باز می شود که امکان ساختن ساختمان هایی را فراهم می کند 
که به تحریک بینایی کمک می کنند و به تبع آن، پتانسیل چند حسی 
اعصاب  علوم  و  معماری  زمینه  در   .)11( بهبود می بخشند  را  معماری 
پژوهش هایی صورت گرفته است که در ذیل مورد بررسی قرار گرفته اند:

پژوهش صورت گرفته توسط Aoun با عنوان: طراحی عاطفی در معماری، 
به بررسی ارتباط معماری و علوم اعصاب می پردازد و دلیل این ارتباط را 
درگیر شدن دائمی مغز و ذهن با محیط ها و فضاهای محل زندگی انسان 
عنوان می کند. همچنین در این پژوهش با استفاده از هدست عصبی قابل 
حمل )Portable EEG neuro-headset( سعی شده است تأثیر محیط 
بر احساسات کاربران اندازه گیری شود و در طراحی عناصر معماری مورد 
استفاده قرار گیرد )12( در پژوهشی دیگر با عنوان: فرهنگ، علوم اعصاب 
و معماری که توسط Augustin صورت گرفته است، با این سوأل مهم 
که آیا تفاوت فرهنگی بر نحوه پردازش اطالعات و ادراك در محیط های 
با بررسی پژوهش های مختلف  اثر می گذارد، شروع می شود و  مختلف 
در این زمینه، عنوان می کند که عملکرد عصبی تحت تأثیر فرهنگ در 
قشر بصری و مناطق مرتبط با پردازش ادارکی صورت می گیرد )13(. در 
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پژوهش صورت گرفته توسط Young-Ah Rho و همکاران با عنوان: 
اندازه گیری تاثیر تغییر موقعیت یک میز در یک اتاق بر توجه و خالقیت 
با استفاده از ثبت پاسخ های عصبی و رفتاری، میزان توجه و خالقیت 40 
نفر شرکت کننده در موقعیت های مختلف استقاده از میز مورد بررسی 
از  استفاده  با  مغزی  ثبت سیگنال های  از  منظور  این  برای  قرار گرفت. 
استفاده شد و مشخص گردید که موقعیت  قابل حمل   EEG دستگاه 
میز در یک اتاق بر توجه و خالقیت تأثیر می گذارد و سیگنال های ثبت 
شده بسته به موقعیت قرار گیری میز متفاوت است )14(. در پژوهشی 
دیگر از Young-Ah Rho و همکاران با عنوان: تاثیر حواس پرتی ناشی 
نیاز  که  کارهایی  انجام  بر  مشترك  کار  دفتر  یک  در  میز  موقعیت  از 
را بررسی کردند، به شرکت کنندگان گفته شده که دو  به توجه دارند 
فعالیت شناختی که نیاز به توجه دارند را انجام دهند در حالی که فرد 
دیگری در موقعیت های متفاوتی نسبت به میز مورد نظر کارهای مختلف 
از  استفاده  با  شناختی  فعالیت  انجام  حین  در  می داد.  انجام  را  اداری 
دستگاه EEG قابل حمل سیگنال های مغزی آنها ثبت می شد. مشخص 
گردید که موقعیت میز همکاران به طور قابل توجهی عملکرد شناختی 
گردید  مشخص  همچنین  می دهد  قرار  تحت تاثیر  را  شرکت کنندگان 
سیگنال های ثبت شده بسته به موقعیت قرارگیری میز همکاران متفاوت 
است )15(. در پژوهش Choo و همکاران با عنوان: کدهای عصبی در 
حین مشاهده آثار و سبک های معماری، مشخص شده است که در هنگام 
مشاهده آثار معماری در منطقه v1 قشر بینایی مغز فعالیت زیادی اتفاق 
با سبک های معماری در  فعالیت های عصبی مرتبط  بیشتر  نمی افتد و 
نواحی سطح باالی قشر بینایی مغز انجام می گیرد. همچنین مشخص 
مشاهده  هنگام  در  نیز  چهره  تشخیص  به  مربوط  بینایی  قشر  که  شد 
گرفته  صورت  پژوهش  در   .)16( می شود  فعال  معماری  سبک های 
توسط بنایی و همکاران تاثیر فرم فضاهای داخلی ساختمان بر عملکرد 
بعدی   3 مدل سازی  از  پس  منظور  این  برای  شد،  بررسی  انسان  مغز 
فرم های مختلف، تاثیر آنها را به وسیله دستگاه EEG بر آزمودنی ها مورد 
زیادی  تاثیر  منحنی  فرم های  که مشخص شد  است  داده  قرار  مطالعه 
بر Anterior Cingulate Cortex مغز دارند )17(. در پژوهشی دیگر 
از بنایی و همکاران با عنوان: ارتقا کیفیت طراحی مسیرهای شهری با 
استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگرافی، دو مسیر پیاده رو با عملکرد های 
مختلف در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش سعی شد 
مشخص شود که هنگام پیاده روی در مسیر های شهری، کدام قسمت 
این  نتایج  دارد.  کاربران  شناختی  عملکرد  بر  را  تاثیر  بیشترین  مسیر 
پژوهش نشان داد که سه دقیقه اول قدم زدن بیشترین تأثیرات شناختی 
عنوان:  با   Yang و   Shan پژوهش  در   .)18( دارد  کاربران  روی  بر  را 

بر  آسایش حرارتی،  EEG در شرایط  الگوهای  و طبقه بندی  تشخیص 
اساس تعریف آسایش حرارتی )آسایش حرارتی یک حالت ذهنی است 
که رضایت از محیط حرارتی را نشان می دهد( و با استفاده از هدست 
EEG 14 کاناله، سیگنال های مغزی افراد در شرایط حراراتی مختلف و 

شرایط آسایش حرارتی در فضاهای معماری به منظور تحلیل، دسته بندی 
 Essawy و مقایسه، ثبت گردید )19(. در پژوهش صورت گرفته توسط
و همکاران با عنوان: ساختمان های مقدس و عملکرد مغز )تأثیر مسجد 
سلطان حسن خان بر امواج مغزی کاربران(، تاثیر ساختمان مسجد بر 
عملکرد مغز انسان بررسی شد. در این پژوهش با اندازه گیری نحوه تغییر 
و شدت امواج مغزی کاربران در طول حضور آنها در فضای مسجد، حس 
معنویت در آنها مورد بررسی قرار گرفته است )20(. در پژوهش صورت 
گرفته دیگر توسط Essawy و همکاران با عنوان: ساختمان های بی زمان 
و عملکرد مغز انسان )تأثیر فضاهای معنوی بر امواج مغزی انسان( که بر 
مبنای پژوهش قبل صورت گرفته بود، با اندازه گیری امواج مغزی کاربران 
در فضاهای معنوی بیان می کنند که حضور کاربران در فضاهای داخلی 

این ساختمان ها باعث تغییر فرکانس امواج مغزی آنها می شود )21(.
از دیگر پژوهش هایی که در زمینه علوم اعصاب و معماری صورت گرفته 
است می توان به پژوهشی با موضوع طراحی معماری و مغز که توسط 
Vartanian و همکاران صورت گرفته است اشاره کرد که سعی می کند 

با استفاده از تصویربرداری کارکردی از مغز کاربران تأثیر ارتفاع فضای 
باز و بسته بودن پالن فضاها را بر روی آنان مورد  داخلی ساختمان و 
ارزیابی قرار دهد )22(. پژوهشی نیز با موضوع؛ مطالعه زیبایی شناسی 
عصبی به وسیله تصویربرداری کارکردی مغز کاربران در طول مشاهده 
و همکاران صورت   Babiloni توسط  مجسمه موسی ساخته میکل آنژ 
گرفته است. در این پژوهش، فعالیت مغزی، ضربان قلب و پاسخ گالوانیک 
پوست کاربران به طور همزمان در هنگام مشاهده مجسمه در ساختمان 
کلیسا برای ارزیابی تعامل عاطفی کاربران جمع آوری شد. مجسمه از 3 
نقطه و 3 زاویه دید متفاوت توسط کاربران مشاهده گردید که در هر 
نقطه جزئیات متفاوتی از مجسمه برای کاربران نمایان می شد. نتایج نشان 
داد که فعالیت مغزی کاربران به طور قابل توجهی در 3 مکان مورد نظر 
متفاوت است. بنابراین درك مجسمه توسط کاربران بستگی به موقعیتی 
و  عاطفی  پاسخ های  مختلف  دید  زوایای  و  دارند  قرار  آن  در  که  دارد 
مغزی متفاوتی را ایجاد می نمایند )23(. همچنین در پژوهشی با موضوع؛ 
انگیزشی در طول  با تجسم و عوامل  ارتباط فیزیولوژی عصبی  بررسی 
 Giovanni Vecchiato توسط  که  معماری  بصری  محیط های  درك 
و همکاران انجام گرفت، سیگنال های مغزی 12 نفر از کاربران در حین 
مشاهده و درك فضای داخلی 3 بعدی که شبیه سازی شده بود ثبت شد. 
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نتیجه گیری شد که تجربه  به دست آمده چنین  نتایج  بررسی  از  پس 
مردم از محیط های معماری ذاتاً به تصور آنها از فعالیتی که می توانند در 

آن فضا انجام دهند بستگی دارد )24(.
پژوهش حاضر رویکردی آزمایشگاهی دارد و در آن سعی شده است تا 
با استفاده از دانش علوم اعصاب تأثیرات نمونه های مختلف یک عنصر 
شهری )پل( بر روی فعالیت های الکتریکی مغز 12 نفر از دانشجویان از 
طریق ثبت سیگنال های مغز توسط دستگاه EEG بررسی شود. تحلیل 
 Excel ،Brainstorm و ارزیابی داده های ثبت شده توسط نرم افزار های
شناسایی  از  پس  منظور  این  به  گرفت.  انجام  مختلف  افزونه های  و 
پل های مختلف و امتیازبندی آنها بر اساس ویژگی های فیزیکی، پل ها 
ویژگی های  با  متناسب  به گروه های مختلف دسته بندی شدند، سپس 
با پس زمینه  قالب تصاویر  پلی مدل سازی شد و در  ظاهری هر گروه 
انجام آزمایش قرار  نرم افزار سایکوپای )Psychopy( جهت  یکسان در 
داده شدند تا در هنگام انجام آزمایش، کاربران رشته ای از تصاویر پل ها را 
مشاهده نمایند و همزمان امواج مغزی آنها ثبت گردد. پس از ثبت، امواج 
مغزی کاربران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا تصاویری که نسبت 
امواج مغزی کاربران داشته اند  بر  بیشتری  تاثیر گذاری  به سایر تصاویر 
مشخص شوند و سپس بتوان ویژگی هایی از پل ها که بر عملکرد مغز 

کاربران تأثیر بیشتری دارند را شناسایی نمود.

روش کار
در قرن حاضر در شهرهای مختلف دنیا که امکان ساخت پل وجود دارد، 
به  تبدیل  که  شده اند  ساخته  مختلفی  روش ها  با  غول پیکری  پل های 
یک عنصر شاخص شهری و در برخی از شهرها تبدیل به نماد آن شهر 
گردیده اند و توانسته اند سیما و ظاهر یک شهر را تحت تأثیر قرار دهند. 
با بررسی پل های متعدد از منابع مختلف و فضای مجازی، معروف ترین 
پل های ساخته شده در دنیا جمع آوری و بر اساس ویژگی های فیزیکی 

در جدول 1 با هم مقایسه شدند.
مقطع  با  قوس  خرپا،  قوس  از:  بودند  عبارت  شده  تعریف  ویژگی های 
تک  دکل  مایل،  دکل  میانی،  دکل  منحنی،  کابل  بتنی،  قوس  جعبه، 
منظم  آرایش  مهاری،  کابل  کشش،  آویز  عنصره،  چند  دکل  عنصره، 
کابل ها، عنصر فشاری، عرشه جعبه، عرشه خرپا، عنصر الحاقی و غیره. 
بر اساس این ویژگی ها جدولی از صفر و یک برای پل ها تهیه شد به 
گونه ای که داشتن هر ویژگی فیزیکی در هر یک از پل ها با عدد 1 و 
نداشتن آن ویژگی با عدد صفر مشخص گردیده است. با توجه به این که 
پل ها بر اساس ویژگی های فیزیکی زیادی امتیازبندی شده اند که امکان 
اول  سطر  میانه  در   »....« عالمت  نمی باشد،  جدول  در  آنها  همه  بیان 
جدول 1 نشان دهنده سایر ویژگی هایی است که در این جدول آورده 

نشده اند ولی در بررسی پل ها مورد بررسی قرار گرفته اند.

جدول 1. بررسی مشخصات فیزیکی پل ها 

ویژگی
قوس
 خرپا

قوس با 
مقطع 
جعبه

قوس 
بتنی

کابل
منحنی

دکل 
میانی

کابل ...
مهاری

آرایش 
منظم 
کابل ها

عنصر 
فشاری

عرشه 
جعبه

عرشه 
خرپا

عنصر 
الحاقی

جمع
پل

 1-Bayonne Bridge 

10000...0001003

 2-Sydney Harbour Bridge

10000...0001014

 3-George Washingto
 Bridge Location: New

00011...0100106
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ویژگی
قوس
 خرپا

قوس با 
مقطع 
جعبه

قوس 
بتنی

کابل
منحنی

دکل 
میانی

کابل ...
مهاری

آرایش 
منظم 
کابل ها

عنصر 
فشاری

عرشه 
جعبه

عرشه 
خرپا

عنصر 
الحاقی

جمع
پل

4-Golden Gate Bridge 
 Location: San Francisco,

00011...0100106

 5-Europa Bridge
 Location: Stubaital,

00000...0011002

 6-Verrazzano-Narrows
 Bridge Location: New

00011...0100106

 7-Bridge of the Americas
Location: Balboa, Panama

10000...0011105

8-25de Abril Bridge
Location: Lisbon, Portugal

00011...0100106

9-Nový most Bridge
 Location: Bratislava,

Slovakia

00000...1001015

 10-Köhlbrand Bridge
 Location: Hamburg,

Germany

00001...1101006

11-Alamillo Bridge
Location: Seville, Spain

00000...110100 5
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ویژگی
قوس
 خرپا

قوس با 
مقطع 
جعبه

قوس 
بتنی

کابل
منحنی

دکل 
میانی

کابل ...
مهاری

آرایش 
منظم 
کابل ها

عنصر 
فشاری

عرشه 
جعبه

عرشه 
خرپا

عنصر 
الحاقی

جمع
پل

12-Normandie Bridge 
Location: Honfleur, France

00001...1101005

13-Trinity Bridge
Location: London, England

00000...1101005

 14-Akashi-Kaikyo Bridge
 Location: Awaji Island,

00011...0100106

15-Tatara Bridge
 Location: Hiroshima,

Japan

00001...1101005

 16-Juscelino Kubitschek
Bridge

 Location: Brasilia, Brazil

01000...1111006

17-Millau Bridge
Location: Creissels, France

00001...1101005

18-Dagu Bridge
Location: Tianjin, China

01000...1101005

 19-Rion-Antirion Bridge
 Location: Gefira Charilaos

Trikoupis, Greece

00001...110100 5
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ویژگی
قوس
 خرپا

قوس با 
مقطع 
جعبه

قوس 
بتنی

کابل
منحنی

دکل 
میانی

کابل ...
مهاری

آرایش 
منظم 
کابل ها

عنصر 
فشاری

عرشه 
جعبه

عرشه 
خرپا

عنصر 
الحاقی

جمع
پل

20-Zubizuri Bridge 
Location: Bilbao, Spain

01000...1101005

21-Maria Pia Bridge
Location: Porto, Portugal

10000...0010103

22-Luis I Bridge
Location: Porto, Portugal

10000...0010114

23-Veresk Bridge
Location: Savadkuh, Iran

00100...0011003

24-Salginatobel Bridge
Location: Schiers, Switzerland

00100...0011003

25-Van Stadens Bridge
 Location: Port Elizabeth,

South Africa

00100...0011003

26-Aarburg Bridge
Location: Argovia, Swit-

zerland

00100...0001002

 27-Ushibuka Haiya Bridge
 Location: Ushibukamachi,

Japan

00000...001100 2
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پس از جمع آوری و امتیازدهی پل های مختلف )جدول 1(، پل هایی که 
دارای امتیاز یکسان و همچنین ویژگی های فیزیکی مشابه بودند در یک 
دسته و گروه قرار گرفتند. برای مثال پل های شماره 3، 4، 6، 8 و 14 که 
به نام پل های کابلی معلق شناخته می شوند دارای ویژگی های فیزیکی 

عنصری،  چند  میانی  دکل  منحنی،  کابل  جمله  از  یکسان  ظاهری  و 
آویزهای کششی با آرایش منظم و عرشه خرپایی می باشند و در یک 
نیز به همین شکل گروه بندی شدند  گروه قرار گرفتند. پل های دیگر 

)جدول 2(.

شماره پل هاشماره گروه

120-18-16

2 7-2-1

327-5

413-11-9

519-17-15-12-10

622-21

726-25-24-23

814-8-6-4-3

جدول 2. گروه بندی پل ها بر اساس سیستم سازه ای

از  یک  هر  ویژگی  با  متناسب  پل ها  دسته بندی،  و  گروه بندی  از  پس 
انجام  برای  و  مدل سازی شدند  یکسان  دید  زاویه  با  تصاویری  گروه ها 

پژوهش، در قالب تصاویری نزدیک به شرایط واقعی پل ها ارائه شدند. 

جدول 3، تصاویر نهایی برای گروه های هشت گانه را نمایش می دهد 
که به وسیله نرم افزار فتوشاپ و استفاده از تصاویر جمع آوری شده از 

اینترنت، مدل سازی شده اند.

جدول 3. انواع پل های مدل سازی شده برای انجام پژوهش 

تصاویر مدل سازی شدهشماره تصاویرتصاویر مدل سازی شدهشماره تصاویر

15

26

37

48
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برای انجام آزمایش و ثبت امواج الکتریکی از مغز کاربران، تصاویر نهایی 
انتخاب شدند. همان گونه که در جدول 3 نیز  انجام آزمایش  که برای 
مشاهده می شود تصاویر باید دارای نما و زاویه  دید و همچنین پس زمینه 
یکسانی باشند، تا تنها عناصر متغیر در تصاویر، عناصر مربوط به پل ها 
ایجاد شده بر روی سیگنال های  تاثیرات  باشد در چنین حالتی عمده 

مغز کاربران مربوط به عناصر و ویژگی های متغیر پل ها است.
نرم افزار  در  تصاویر  آزمایش،  انجام  برای  نمونه ها،  آماده سازی  از  پس 
پایتون  در  نوشته شده  نرم افزار  وارد شدند. سایکوپای یک  سایکوپای 
استاندارد،  رایانه های  در  بصری  محرك های  ایجاد  برای  که  است 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  اعصاب  علوم  حوزه  پژوهشگران  توسط 
این نرم افزار طوری طراحی شده است که آزمایشات متنوع در زمینه 
علوم اعصاب را می توان بوسیله آن انجام داد. از قابلیت های دیگر این 
مانند  از سخت افزارهایی  با طیف گسترده ای  ارتباط  برقراری  نرم افزار 
EEG ،MEG ،fMRI و... می باشد )25(. در پژوهش حاضر نیز پس 

از آماده سازی نمونه ها، تصاویر پل ها وارد نرم افزار سایکوپای شد تا در 
در  تصاویر پل ها  از  کاربران، رشته ای  ثبت سیگنال های مغزی  هنگام 

نرم افزار سایکوپای توسط کاربران مشاهده گردد.

شرح چگونگی توالی تصاویر پل ها در نرم افزار سایکوپای مطابق با شکل 1 
می باشد، به این صورت که پس از اجرای نرم افزار یک نماد صلیب مانند 
)Fixation point( در مرکز نمایش گر در صفحه ای به رنگ خاکستری 
ظاهر می گردد تا چشم کاربران به مرکز نمایش گر ثابت شود، سپس نمایش 
تصاویر آغاز می شود به این صورت که تصویر شماره 1 ده ثانیه به نمایش 
گذاشته می شود، بعد فضای خاکستری به مدت 10 ثانیه، سپس تصویر 
شماره 2 و به همین صورت تا تصویر شماره 8 به نمایش گذاشته می شوند. 
این توالی از نمایش تصاویر پل ها 5 بار تکرار شد تا از سیگنال های ثبت 
شده برای هر تصویر میانگین گیری شود، این کار دقت تحلیل و محاسبات 
روی سیگنال ها را افزایش می دهد. همچنین در نرم افزار سایکوپای امکانی 
در نظر گرفته شد تا از کاربران در حین مشاهده تصاویر پاسخ رفتاری 
دریافت گردد، به این صورت که در هنگام مشاهده هر تصویر در صورت 
خوشایند بودن تصویر کاربر با فشردن عدد 4 بر روی صفحه کلید و در 
صورت ناخوشایند بودن تصویر با فشردن عدد 6 عکس العمل نشان می داد 
و در صورت داشتن احساس بینابینی بین خوشایند بودن و نبودن تصویر، 
هیچ پاسخی ارائه نمی داد )با توجه به 5 بار تکرار نمایش تصاویر، آخرین 

پاسخ رفتاری کاربران از نرم افزار خروجی گرفته شد(.

شکل 1. نحوه نمایش تصاویر پل ها در نرم افزار سایکوپای 

همان گونه که گفته شد نرم افزار سایکوپای با تجهیزات و سخت افزارهای 
این  شدن  برقرار  دلیل  می کند.  برقرار  ارتباط  مختلف  آزمایشگاهی 
ارتباط مشخص شدن زمان ثبت سیگنال ها در زمان نمایش هر تصویر 
می باشد. این ارتباط به وسیله یک پورت موازی )Parallel port( در 

نرم افزار سایکوپای انجام می گیرد. به این صورت که یک پورت موازی 
قبل از هر تصویر در نرم افزار قرار داده می شود تا با شروع نمایش هر 
تصویر یک خط سبز )Trigger( در صفحه ثبت سیگنال ها ظاهر گردد 

)شکل 2(.
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شکل 2. ارتباط نرم افزار سایکوپای با دستگاه EEG به وسیله پورت موازی در نرم افزار سایکوپای )الف(، و نمایش Trigger در صفحه ثبت امواج مغزی )ب(. 

یافته ها
بعد از آماده سازی نمونه ها و وارد کردن آنها در نرم افزار سایکوپای، به 
با   )ANT EEG/ERP( کاناله  الکتروانسفالوگرافی 64  وسیله دستگاه 
 )QEEG قابلیت نقشه برداری از فعالیت مغز )الکتروانسفالوگرافی کمی
امواج مغزی کاربران در حین مشاهده تصاویر نمونه ها و اجرای نرم افزار 
پژوهش ساخت  این  در  استفاده  مورد  ثبت گردید. دستگاه  سایکوپای 

کمپانی A.N.T هلند بود. 
بعد از ثبت امواج مغزی کاربران، داده های ثبت شده وارد نرم افزار تحلیل 
امواج مغزی Brain storm شدند. با توجه به این که امواج مغزی مربوط 
به هر کاربر شامل تمام امواج ثبت شده برای کاربر در طول انجام آزمایش 
بود، لذا برای مشخص نمودن امواج ثبت شده مربوط به هر تصویر از 
Trigger ثبت شده در مرحله آزمایش استفاده گردید. چون در مرحله 

انجام آزمایش و ثبت امواج مغزی کاربران، نمایش هر تصویر 5 بار تکرار 
بار تکرار شده است.  نیز 5  Trigger مربوط به آن تصویر  شده است، 
همچنین امواج مغزی ثبت شده از لحظه ثبت Trigger تا 10 ثانیه بعد 
 Trigger از آن )مدت زمان نمایش تصویر( مربوط به تصویری است که
مورد نظر برای آن ثبت شده است. با استفاده از نرم افزار تحلیل امواج 
مغزی، سیگنال های مغزی کاربران در حین مشاهده تصاویر جدا سازی 

و میانگین گرفته شد سپس برای هر تصویر نیز از سیگنال های مغزی 
همه کاربران میانگین گرفته شد.

مغز انسان دارای نواحی مختلفی می باشد این نواحی شامل، لوب پیشانی، 
لوب گیجگاهی، لوب آهیانه، لوب پس سری می باشند. در مرحله انجام 
آزمایش و ثبت امواج مغزی کاربران، الکترود های ثبت کننده امواج مغزی 
روی نواحی مختلف مغز قرار گرفته و امواج مغزی کاربران را ثبت نمودند. 
با توجه به این که هر کدام از قسمت های مختلف مغز فعالیت مربوط به 
خود را انجام می دهد، بنابراین باید امواج ثبت شده برای هر کدام از نواحی 

جدا سازی شوند و سپس تحلیل های مختلف روی آنها صورت گیرد.
شکل 3، الکترود های ثبت امواج مغزی برای هر کدام از نواحی مختلف 
مغز را نشان می دهد که به رنگ های مختلف از یکدیگر تفکیک شده اند. 
استقرار  محل  و  الکترود ها  از  یک  هر  موقعیت  همچنین  شکل  این 
می دهد.  نمایش  را  آزمایش  انجام  مرحله  در  کاربران  سر  برروی  آنها 
الکترود هایی که در نواحی مختلف سر کاربر قرار می گیرند امواج مغزی 
آنها را در فرکانس های مختلف به ثبت می رسانند. معموالً امواج مغزی 
در فرکانس های مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند که شامل، 
دلتا )1 تا 4 هرتز(، تتا )4 تا 7 هرتز(، آلفا )8 تا 12 هرتز(، بتا )12 تا 

30 هرتز( و گاما )30 تا 45 هرتز( می باشند.

شکل 3. موقعیت الکترودهای ثبت کننده امواج مغزی 
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وسیله  به  شده  ثبت  سیگنال های  توان  میانگین  بعد،  مرحله  در 
هر  برای  متفاوت  فرکانس های  در  و  مغز  مختلف  نواحی  الکترود های 
تصویر در بازه زمانی 0تا 6 ثانیه )با وجود این که که مدت زمان ارائه 
هر تصویر در مرحله آزمایش 10 ثانیه بوده است، ولی بازه زمانی 0 تا 6 
ثانیه انتخاب شد که حداکثر توجه کاربران معطوف به تصاویر بوده است( 

استخراج گردید و سرانجام با یکدیگر مقایسه شدند. جدول 4 میانگین 
توان سیگنال ها را برای تصویر شماره یک در نواحی مختلف مغز نشان 
می دهد که برای هر ناحیه مغز، میانگین امواج در فرکانس های مختلف 
نمایش داده شده است. همین روند نیز برای همه تصاویر جهت نمایش 

میانگین امواج ثبت شده تکرار گردید.

جدول 4. میانگین توان سگنال های ثبت شده نواحی مختلف مغز کاربران در فرکانس های مختلف برای تصویر شماره 1 )پل شماره 1( 

سیگنال های میانگین در فرکانس های مختلف برای تصویر شماره 1نواحیسیگنال های میانگین در فرکانس های مختلف برای تصویر شماره 1نواحی

لوب 

پیشانی

لوب 

آهیانه

لوب 

گیجگاهی

لوب 

پس 

سری

نواحی  در  مغزی  فرکانس های  توان  میانگین  گرفتن  خروجی  از  بعد 
مغز   )Color maps( رنگی  نقشه های  تصویر،  هر  برای  مغز  مختلف 
کاربران در نواحی مختلف نیز استخراج گردید. جدول 5 نقشه های رنگی 
نواحی مختف مغز را برای تصویر شماره 1 نمایش می دهد که در بازه 

زمانی 0 ثانیه تا 6 ثانیه میانگین )با توجه به این  که نقشه های رنگی در 
هر لحظه متفاوت است، برای استخراج یک نقشه رنگی واحد از هر بازه 
زمانی، از نقشه های رنگی متفاوت در طول بازه میانگین گرفته می شود( 

گرفته شده اند )برای همه تصاویر نیز چنین روندی تکرار گردید(.
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بعد از خروجی گرفتن از امواج مغزی و استخراج نقشه های رنگی مغز 
همه    برای  مختلف  فرکانس های  در  و  مغز  مختلف  نواحی  در  کاربران 
تصاویر و مقایسه آنها با یکدیگر، مشخص گردید که شدت فعالیت امواج 
امواج  از روی  و  بود  باال  تصاویر  زمان مشاهده همه   کاربران در  مغزی 
بین  تفاوت  نمی توان  کاربران  مغز  رنگی  نقشه های  مشاهده  و  مغزی 
تصاویر از نظر تأثیر گذاری بر روی امواج مغزی کاربران را مشخص نمود. 
بنابراین در مرحله بعد از داده های ثبت شده امواج مغزی خروجی گرفته 
ثبت  داده های  بین  معنا دار  تفاوت  آماری  تحلیل های  به وسیله  تا  شد 
شده از مشاهده تصاویر مختلف مشخص گردد. برای مثال، برای تصویر 

شماره 1 توان سیگنال های هر 12 کاربر در بازه های زمانی و در باندهای 
فرکانسی مختلف خروجی گرفته شد. جدول 6 داده های خروجی گرفته 
شده برای تصویر شماره 1 در بازه زمانی 0 تا 6 ثانیه و در فرکانس های 

دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاما را نمایش می دهد.
برای مشخص شدن تفاوت معنا دار بین تصاویر مختلف از داده های خروجی 
بازه های زمانی مختلف آزمون تحلیل واریانس یک طرفه  گرفته شده در 
)ANOVA( گرفته شد. برای مثال در بازه زمانی 0 تا 6 ثانیه بین داده های 
ثبت شده در فرکانس های مختلف با استفاده از آزمون فوق تفاوت معنا دار بین 
داده های ثبت شده تصاویر مختلف بررسی شد. جدول 7 داده های ثبت شده در 

جدول 5. نقشه های رنگی نواحی مختلف مغز کاربران در فرکانس های مختلف برای تصویر شماره 1 

سیگنال های میانگین در فرکانس های مختلف برای تصویر شماره 1نواحیسیگنال های میانگین در فرکانس های مختلف برای تصویر شماره 1نواحی

لوب 

پیشانی

لوب 

آهیانه

لوب 

گیجگاهی

لوب 

پس 

سری
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فرکانس دلتا برای 8 تصویر مختلف در بازه زمانی 0 تا 6 ثانیه را نشان می دهد 
که در نرم افزار اکسل پس از مشخص نمودن داده های پرت از آنها آزمون 

ANOVA گرفته شد. برای همه فرکانس ها و در بازه های زمانی مختلف 

جداولی مشابه جدول 7 خروجی گرفته شد تا مورد تحلیل آماری قرار گیرند.

دلتاتتاآلفابتاگاما

12- 10×131/32- 10×132/52- 10×141/24- 10×137/70- 10×2/28کاربر 1

13- 10×134/62- 10×141/31- 10×145/23- 10×143/09- 10×2/10کاربر 2

12- 10×132/73- 10×134/47- 10×141/14- 10×145/48- 10×2/58کاربر 3

12- 10×132/07- 10×133/51- 10×141/33- 10×146/06- 10×2/71کاربر 4

12- 10×131/84- 10×134/77- 10×141/11- 10×145/10- 10×3/33کاربر 5

12- 10×131/79- 10×134/53- 10×141/64- 10×146/89- 10×6/43کاربر 6

12- 10×133/25- 10×135/85- 10×141/00- 10×143/72- 10×2/70کاربر 7

13- 10×137/72- 10×141/72- 10×147/29- 10×143/61- 10×2/44کاربر 8

13- 10×138/04- 10×141/73- 10×145/39- 10×142/80- 10×2/47کاربر 9

12- 10×132/03- 10×133/57- 10×141/06- 10×145/22- 10×4/53کاربر 10

12- 10×131/57- 10×133/15- 10×142/27- 10×149/70- 10×3/84کاربر 11

12- 10×132/41- 10×144/99- 10×147/82- 10×143/87- 10×6/25کاربر 12

جدول 6. توان سیگنال های مغزی کاربران برای تصویر شماره 1 در باندهای فرکانسی مختلف 

 ANOVA جدول 7. توان سیگنال های مغزی کاربران برای تصاویر 8 گانه در فرکانس دلتا در بازه 0 تا 6 ثانیه بدون داده های پرت برای انجام آزمون

فرکانس دلتا )0 تا 6 ثانیه(

تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8

12- 10×131/32- 10×128/53- 10×121/34- 10×131/71- 10×7/11کاربر 1

13- 10×134/62- 10×135/10- 10×135/15- 10×135/09- 10×135/53- 10×136/11- 10×134/94- 10×4/09کاربر 2

12- 10×122/73- 10×122/33- 10×125/00- 10×128/20- 10×2/56کاربر 3

12- 10×122/07- 10×112/14- 10×121/08- 10×121/68- 10×122/97- 10×122/63- 10×1/63کاربر 4

12- 10×121/84- 10×121/97- 10×122/57- 10×122/76- 10×123/94- 10×121/87- 10×121/70- 10×2/27کاربر 5

12- 10×131/79- 10×128/70- 10×122/21- 10×121/46- 10×131/14- 10×129/41- 10×121/99- 10×1/82کاربر 6

12- 10×123/25- 10×123/37- 10×122/57- 10×121/87- 10×125/41- 10×122/76- 10×121/48- 10×2/73کاربر 7

13- 10×137/72- 10×136/13- 10×135/66- 10×134/50- 10×134/22- 10×135/65- 10×135/33- 10×4/79کاربر 8

13- 10×138/04- 10×137/88- 10×133/54- 10×134/94- 10×133/76- 10×133/26- 10×134/03- 10×6/18کاربر 9

12- 10×122/03- 10×122/55- 10×121/56- 10×121/88- 10×122/28- 10×129/94- 10×121/59- 10×2/49کاربر 10

12- 10×121/57- 10×122/30- 10×122/71- 10×121/69- 10×122/19- 10×121/34- 10×122/75- 10×2/90کاربر 11

12- 10×122/41- 10×122/44- 10×122/98- 10×122/85- 10×123/16- 10×122/48- 10×122/40- 10×1/68کاربر 12
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توان  از  و  شده  گرفته  خروجی  داده های  برای   ANOVA آزمون 
بازه های زمانی متفاوت و  سیگنال های مغزی برای تصاویر مختلف در 
در فرکانس های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا طول بازه زمانی 

داده ها  بین  تفاوت  ثانیه   6 تا   0 زمانی  بازه  در  و  شد  انتخاب  ثانیه   6
مورد بررسی قرار گرفت که تفاوت معنا داری بین داده های فرکانس های 

مختلف مشاهده نشد )جدول 8(.

جدول 8. نتایج حاصل از آزمون ANOVA در بازه زمانی 0 تا 6 ثانیه در فرکانس دلتا

تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7

تصویر 142- 10×6/34

تصویر 133- 10×133/53- 10×4/15

تصویر 124- 10×121/24- 10×131/30- 10×8/87

تصویر 135- 10×134/01- 10×144/65- 10×134/91- 10×8/38

تصویر 136- 10×132/81- 10×132/17- 10×126/33- 10×131/52- 10×6/82

تصویر 137- 10×141/47- 10×138/35- 10×124/99- 10×131/39- 10×135/48- 10×1/34

تصویر 138- 10×141/43- 10×137/96- 10×124/95- 10×131/38- 10×135/44- 10×151/38- 10×3/93

ScheffeHSDLSDخانه های رنگی نشان دهنده تفاوت معنادار می باشند

P=0/367تفاوت معنادار وجود ندارد زیرا P<0/05 می باشد

 ANOVA آزمون  و  یافت  ثانیه کاهش   3 به  زمانی  بازه  سپس طول 
گرفت  قرار  بررسی  مورد  ثانیه   6 تا   3 و   3 تا   0 زمانی  بازه های  در 

که تفاوت معنا داری بین داده های فرکانس های مختلف مشاهده نشد 
)جدول 9(.

تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7

تصویر 142- 10×1/10

تصویر 153- 10×141/00- 10×1/20

تصویر 174- 10×141/31- 10×161/10- 10×9/91

تصویر 155- 10×155/30- 10×155/73- 10×156/30- 10×5/31

تصویر 156- 10×144/91- 10×151/59- 10×153/90- 10×144/89- 10×1/02

تصویر 167- 10×147/91- 10×151/02- 10×161/80- 10×158/04- 10×154/51- 10×5/70

تصویر 158- 10×144/34- 10×151/54- 10×153/34- 10×154/33- 10×169/64- 10×155/62- 10×5/13

ScheffeHSDLSDخانه های رنگی نشان دهنده تفاوت معنادار می باشند

P=0/477تفاوت معنادار وجود ندارد زیرا P<0/05 می باشد

جدول 9. نتایج حاصل از آزمون ANOVA در بازه زمانی 0 تا 3 ثانیه در فرکانس گاما 
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طول بازه زمانی به 1 ثانیه کاهش یافت و در بازه های زمانی 0 تا 1، 1 تا 2، 
2 تا 3، ...، 5 تا 6 آزمون ANOVA برای مشخص نمودن تفاوت معنا دار بین 

داده ها به کار گرفته شد که در فرکانس تتا و در بازه زمانی 5 تا 6 ثانیه تفاوت 
معنا دار بین داده های تصویر شماره 4 با سایر تصاویر وجود داشت )جدول 10(.

جدول 10. نتایج حاصل از آزمون ANOVA در بازه زمانی 5 تا 6 ثانیه در فرکانس تتا

تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7

تصویر 142- 10×9/58

تصویر 153- 10×145/97- 10×8/98

تصویر 134- 10×132/50- 10×133/46- 10×2/56

تصویر 145- 10×148/54- 10×141/04- 10×137/94- 10×3/35

تصویر 136- 10×141/06- 10×141/00- 10×139/98- 10×143/56- 10×2/04

تصویر 137- 10×141/09- 10×131/32- 10×131/03- 10×143/59- 10×152/36- 10×3/22

تصویر 148- 10×147/48- 10×142/10- 10×136/88- 10×143/25- 10×141/06- 10×143/10- 10×3/42

ScheffeHSDLSDخانه های رنگی نشان دهنده تفاوت معنادار می باشند

P=0/040تفاوت معنادار وجود ندارد زیرا P<0/05 می باشد

جدول 11. نتایج حاصل از تست آنوا در بازه زمانی 5 تا 5/5 ثانیه در فرکانس دلتا

همچنین بازه زمانی به فاصله 0/5 ثانیه کاهش یافت و در بازه های زمانی 
0 تا 0/5، 0/5 تا 1، ...، 5/5 تا 6 ثانیه تفاوت بین داده های بررسی شد 

تصویر  داده های  بین  معنا دار  تفاوت  ثانیه  تا 5/5  زمانی 5  بازه  در  که 
شماره 4 با سایر تصاویر مشخص گردید )جدول 11(.

تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7

تصویر 142- 10×2/50

تصویر 143- 10×142/40- 10×4/90

تصویر 124- 10×121/37- 10×121/39- 10×1/34

تصویر 135- 10×131/28- 10×131/53- 10×121/04- 10×1/24

تصویر 176- 10×148/39- 10×142/50- 10×122/40- 10×131/37- 10×1/28

تصویر 137- 10×131/04- 10×141/29- 10×128/04- 10×141/26- 10×132/40- 10×1/04

تصویر 138- 10×131/16- 10×141/41- 10×129/22- 10×141/25- 10×131/23- 10×141/16- 10×1/18

ScheffeHSDLSDخانه های رنگی نشان دهنده تفاوت معنادار می باشند

P=0/029تفاوت معنادار وجود ندارد زیرا P<0/05 می باشد
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بحث
از بررسی نقشه های رنگی و میانگین توان سیگنال های مغزی کاربران 
تصاویر  مشاهده  هنگام  در  کاربران  مغزی  فعالیت  که  گردید  مشخص 
و  است  بوده  زیاد  مشابهی  صورت  به  مختلف  نواحی  و  فرکانس ها  در 
همچنین  شده اند.  کاربران  مغزی  فعالیت  تشدید  موجب  تصاویر  همه 
با انجام محاسبات آماری بر روی داده های خروجی گرفته شده از توان 
سیگنال های مغزی کاربران در بازه های زمانی مختلف مشخص گردید 
وجود  تصاویر  بین  معنا داری  تفاوت  طوالنی تر،  زمانی  بازه های  در  که 
ندارد و هر چه بازه زمانی کوتاه تر می شود تفاوت معنا دار بین داده های 
تصاویر مختلف مشاهده می شود و این به آن معناست که فعالیت مغزی 
باندهای فرکانسی یکسان،  کاربران در هنگام مشاهده همه تصاویر در 

در  کاربران  مغزی  فعالیت  شباهت  همین  علت  به  است.  بوده  مشابه 
حین مشاهده تصاویر، تفاوت معنا دار بین داده های تصاویر در بازه های 
زمانی طوالنی )0 تا 6 ثانیه( مشاهده نشد. بنابراین برای دریافت نتایج 
و در هر گام کوتاه  زمانی کوتاه تر شد  بازه های  آماری،  آزمون  از  بهتر 
نمایان گردید. بازه های زمانی تفاوت معنا دار بین داده ها بیشتر  شدن 

با انجام محاسبات آماری مشخص گردید که بین داده های امواج مغزی 
کاربران در هنگام مشاهده تصویر شماره 4 با داده های سایر تصاویر تفاوت 
معنا دار وجود دارد و این سیستم سازه ای تاثیر بیشتری بر روی امواج 
مغزی کاربران ایجاد نموده است. این یافته را می توان با پاسخ رفتاری 
کاربران در حین مشاهده تصاویر نیز مقایسه کرد که اکثر کاربران تصویر 

شماره 4 را به عنوان تصویری خوشایند انتخاب نمودند )جدول 12(. 

جدول 12. پاسخ رفتاری کاربران در حین مشاهده تصاویر )1: خوشایند، 0: نا خوشایند، -: بدون پاسخ(

کاربر 12کاربر 11کاربر 10کاربر 9کاربر 8کاربر 7کاربر 6کاربر 5کاربر 4کاربر 3کاربر 2کاربر 1

تصویر 1
111100000100

خوشایند: 5

ناخوشایند: 7

تصویر 2
001010110010

خوشایند: 5

ناخوشایند: 7

تصویر 3
100100000000

خوشایند: 2

ناخوشایند: 10

تصویر 4
110111111101

خوشایند: 10

ناخوشایند: 2

تصویر 5
001-10110101

خوشایند: 6

ناخوشایند: 5

تصویر 6
000-00100010

خوشایند: 2

ناخوشایند: 9

تصویر 7
110101001111

خوشایند: 8

ناخوشایند: 4

تصویر 8
001110110111

خوشایند: 8

ناخوشایند: 4

همان گونه که در جداول 8 تا 11 مشخص است، خانه هایی از جدول 
نزدیک  که  مقادیری هستند  بیان گر  زرد مشخص شده اند  رنگ  با  که 

به مقادیر ایجاد تفاوت معنادار می باشند و خانه هایی که با رنگ قرمز 
مشخص شده اند مقادیری را نشان می دهند که منجر به تقاوت معنادار 
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شده اند )P>0/05(. حال از مشاهده جدول 10 مشخص می شود که بین 
تصویر 4 با تصاویر 2، 6 و 7 تفاوت معنادار ایجاد شده است و بین تصویر 
4 با تصاویر 1، 3، 5 و 8 با توجه به خانه های زرد رنگ جدول و داده های 
موجود تفاوت معنادار نزدیک به حاصل شدن است. همچنین از مشاهده 
جدول 11 نیز می توان نتیجه گرفت که بین تصویر 4 با تصاویر 1، 2، 3 
و 6 تفاوت معنا دار ایجاد شده است و بین تصویر 4 با تصاویر 5، 7 و 8 
تفاوت معنا دار نزدیک به رخ دادن است. با در نظر گرفتن هر دو جدول 
می توان به این صورت نتیجه گرفت که بین تصویر 4 با تصاویر 2 و 6 
تفاوت معنا دار در هر دو جدول ایجاد شده و بین تصویر 4 با تصاویر 5 و 
8 تفاوت معنا دار در نهایت رخ نداده است. داده های جدول 12 نیز نشان 
می دهد که تصاویر 1، 2، 3 و 6 تعداد پاسخ های ناخوشایند بیشتری و 

تصاویر 4، 5، 7 و 8 پاسخ های خوشایند بیشتری دریافت نمودند.
اساس  بر  آنها  تصاویر  مقایسه  و  پل ها  فیزیکی  ویژگی های  به  توجه  با 
مشخصه های  که  نمود  استنباط  می توان  کاربران  رفتاری  پاسخ های 
مایل،  دکل  میانی،  دکل  منحنی،  کابل  بتنی،  قوس  شامل؛  فیزیکی 
کابل ها،  منظم  آرایش  مهاری،  کابل  کششی،  آویز  عنصره،  تک  دکل 
و  آنها  خوشایندی  باعث  پل ها  در  جعبه  عرشه  و  بتنی  فشاری  عنصر 
مقطع  با  فلزی  قوس  خرپایی،  قوس  جمله؛  از  فیزیکی  مشخصه های 
احساس  ایجاد  موجب  عرشه خرپایی  و  فشاری خرپایی،  عنصر  جعبه، 

ناخوشایند در کاربران شده است.
انجام محاسبات  از  نتایج حاصل  و  با پژوهش  ارتباط  حال می توان در 

آماری به شکل زیر نتیجه گیری نمود:
• بین تصویر 4 و تصاویر 5 و 8 تفاوت معنا دار در نهایت رخ نداده است 
امواج  روی  بر  تصاویر  سایر  به  نسبت  را  تأثیر  بیشترین  تصاویر  این  و 
مغزی کاربران ایجاد نموده اند. با توجه به ویژگی فیزیکی پل ها می توان 
استنباط نمود که تصاویر پل های با سیستم های سازه ای کششی که در 
آنها از عناصر کششی و کابل استفاده شده است تاثیر بیشتری نسبت 
به سایر تصاویر بر امواج مغزی کاربران ایجاد نموده اند. همچنین تصویر 
معمارانه  و  متفاوت  صورت  به  پل  دکل  قرار گیری  نحوه  که   4 شماره 
مغزی  عملکرد  بر  تصاویر  سایر  به  نسبت  را  تأثیر  بیشترین  می باشد، 

کاربران ایجاد نموده است.
• بین تصویر 4 و تصاویر 2 و 6 تفاوت معنا دار در فرکانس ها و بازهای 
زمانی مختلف وجود دارد و تصایر 2 و 6 کمترین تاثیر را نسبت به سایر 
تصاویر بر امواج مغزی کاربران ایجاد نموده اند. از آنجایی که مهمترین 
عناصر  وجود  می رسد  نظر  به  است،  خرپایی  عناصر  پل ها  این  ویژگی 
خرپایی در آنها موجب شده است که این تصاویر کمترین تأثیر را نسبت 

به سایر تصاویر بر امواج مغزی کاربران داشته باشند.

نتیجه گیری
با انجام پژوهش هایی از این قبیل می توان ادراکات و احساسات مردم را 
در روند طراحی معماری عناصر شهری تأثیر داد و به نوعی زمینه طراحی 
یک اثر معماری انسان_محور را ایجاد نمود. در پژوهش حاضر مشخص 
بر  بیشتری  تاثیر گذاری  با سیستم های سازه ای کششی  پل ها  که  شد 
عملکرد مغزی کاربران دارند و در صورت استفاده از ایده های خالقانه در 
طراحی پل ها می توان این تاثیر گذاری را بیشتر نمود. همچنین مشخص 
گردید استفاده از عناصر خرپایی در سازه و ظاهر پل ها نمی تواند تأثیر 
زیادی بر عملکرد مغزی کاربران داشته باشد. لذا بهتر است از این گونه 
اگر  بنابراین  نشود.  استفاده  پل های شهری  برای  سیستم های سازه ای 
قرار باشد بر مبنای نتایج این پژوهش پلی طراحی شود، بهترین انتخاب 
برای سازه پل، سیستم سازه ای متکی بر کابل با تک دکل در یک سمت 
پژوهش های  به  نیاز  تعمیم،  قابل  نتایج  به  حصول  برای  می باشد.  پل 
مغز  عملکرد  بر  پل  سازه ای  سیستم های  تأثیر  خصوص  در  بیشتری 

کاربران می باشد.
 انجام و به نتیجه رساندن این پژوهش نشان دهنده استفاده از یک روش 
دقیق و نوین برای استفاده از نظرات مردم در طراحی آثار معماری و عناصر 
شهری می باشد و می تواند سرآغاز نگاهی نو به معماری انسان_محور و 
کاربر_محور و توجه به انسان در طراحی و ساخت عناصر شهری باشد. 
استفاده از دانش علوم شناختی و روش ها و رویکرد های متنوع آن در این 

زمینه می تواند بسیار کمک کننده باشد.
پیشنهاد  علوم شناختی  و  معماری  در حوزه  بیشتر  پژوهش های  برای 
می شود عالوه بر پل ها، عناصر سازه ای نمایان فضاهای معماری و فرم های 
متنوعی که برای آنها استفاده می شوند مانند سقف های سازه ای فضاکار، 
و  پوشش سقف ها  برای  باال  سازه ای  بازدهی  به سبب  که  و...  خرپایی 
دهانه های طویل در سالن ها و فضاهای نیمه باز عمومی مورد استفاده 
مغز  بر  آنها  تأثیر  این چنینی  پژوهشی  در  و  شناسایی  می گیرند،  قرار 
کاربران مشاهده گردد و نتایج آنها در طراحی آثار و فضاهای معماری 
اصلی  به سمت هدف  علوم شناختی  دانش  به کمک  تا  داده شود  اثر 

معماری، یعنی معماری برای مردم حرکت گردد.

تشکر و قدردانی
این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری مصوب 

دانشگاه مازندران در سال 94 می باشد.
در پایان از تمام کسانی که در انجام این پژوهش کمک کننده بودند و 
از تمام دانشجویانی که در این پژوهش شرکت داشتند، تقدیر و تشکر 

می گردد.
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همچنین از مسئولین و عوامل آزمایشگاه روان شناسی دانشگاه پیام نور 
تهران واحد جنوب که فضای الزم برای انجام آزمایش و شرایط استفاده 

این پژوهش فراهم نمودند،  انجام  برای  را  EEG 64 کاناله  از دستگاه 
کمال تشکر و قدردانی می شود.
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Introduction: The	advancement	of	cognitive	science	in	a	field	common	to	computer	science	is	

becoming one of the crucial ways to advance social, economic, technical, and computer science. 

Meanwhile, debates over the cryptocurrency and its ecosystem as a thing which is capable of trans-

ferring value across cyberspace have been evolving over the past decade. In contrast, the impact of 

cognitive science on the electronicization of life is evident. Today’s innovations are developed by 

the semantic and cognitive interpretation components and characteristics of the human mind that 

work on the relationships between the real and the virtual world. Cryptocurrency, as an innovative 

phenomenon needs to be developed by the human mind’s semantic and cognitive interpretation 

components and characteristics.   

Methods: according to the “Cognitive Banking Ecosystem” model developed by IBM in 2016 in 

five	layers	(core,	key	activities,	capabilities,	infrastructure,	and	tools).	The	present	study	uses	the	

Strauss and Corbin version of the Grounded Theory to systematically analyze social processes in 

order to extract elements in each layer according to the exploratory nature of the research.   

Results:	The	final	model	consists	of	the	five	main	layers	mentioned	above	and	24	elements	that	

were approved by submitting a researcher-made questionnaire to the experts.  

Conclusion: Since previous researches have focused on some part of the cryptocurrency ecosystem, 

the present study attempted to create a whole understanding of the cognitive coding ecosystem and 

to	fill	in	the	knowledge	gap.doi.org/10.30699/icss.22.2.102
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مقدمه: پیشرفت علوم شناختی در حوزه ای مشترك با علوم رایانه، در حال تبدیل شدن به یکی از راه های مهم پیشرفت 

علوم اجتماعی، اقتصادی، فنی و رایانه ای است. در همین حین طی دهه گذشته مباحث مرتبط با رمزارز و اکوسیستم 

آن به عنوان شی ای که قابلیت انتقال ارزش را در سطح فضای مجازی دارد، در حال توسعه پیدا کردن است. در تقابل 

این دو، تاثیر علوم شناختی بر الکترونیکی شدن زندگی روزمره به عنوان عاملی تعیین کننده برای آن کامال مشهود است. 

نوآوری های امروزه توسط اجزای تفسیر معنایی، شناختی و ویژگی های مشخصه ذهن انسان که بر روی روابط بین دنیای 

واقعی و مجازی کار می کنند، توسعه داده می شوند. رمزارز نیز به عنوان یک پدیده نوآور، از این مبحث مستثنی نیست و 

الزم است توسط اجزای تفسیر معنایی، شناختی و ویژگی های مشخصه ذهن انسان توسعه یابد.  

روش کار: با توجه به مدل »اکوسیستم شناختی بانکداری« که توسط شرکت IBM در سال 2016 در 5 الیه )هسته اصلی، 

فعالیت های کلیدی، قابلیت ها، زیرساخت و ابزار( طراحی شده است؛ این مدل مبنای کار پژوهش قرار داده شده و سپس به 

 Corbin و Strauss منظور استخراج عناصر در هر الیه با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، از روش داده بنیاد با نسخه

که با تحلیل نظام مند به کشف فرایندهای اجتماعی می پردازد، استفاده نمودیم.

یافته ها: مدل نهایی اکوسیستم شناختی رمزارز شامل پنج الیه اصلی و 24 عنصر می باشد که با ارائه پرسشنامه محقق 

ساخته به خبرگان، مورد تایید قرار گرفت.

نتیجه گیری: با توجه به آن که پژوهش هاي پیشین به بخشي از اکوسیستم رمزارز پرداخته بودند، در پژوهش حاضر 

تالش شد تا درك کلي از اکوسیستم شناختی رمزارز ایجاد شده و شکاف دانشی مذکور پر شود. الزم به ذکر است با توجه به 

جدید بودن موضوع رمزارز و احتمال تغییر در اکوسیستم فعلي، در آینده مطالعات گسترده تري دراین حوزه صورت پذیرد.

مقدمه
زماني که یک سازمان تشکیل روابط نظام مندي می دهد، روابطی بین 
اجزاي تشکیل دهنده آن پدیدار مي شود و در نهایت وقتي در یک محیط 
قرار مي گیرد، یک سیستم بزرگتر را شکل مي دهد. به دلیل وجود روابط 
قانونمند و هدفدار بین محیط و سازمان ها، این مجموعه را در اصطالح 
اکوسیستم مي نامند. استقرار پایدار هر اکوسیستم منحصراً به مشارکت 

همه اجزاي اصلي در ساختمان آن بستگي دارد )1(. اکولوژي شناختي 
به  اشاره  خاص  طور  به  که  است  شناختي  پدیده هاي  متني  مطالعه 
وابستگي متقابل وب به عناصر اکوسیستم شناختي دارد. بنابراین درك 
پدیدهاي شناختي باید شامل درك محیط هایي که در آن فرایندهاي 
شناختي توسعه مي یابند و عمل مي کنند، باشد. صحبت کردن درباره 
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با  استعاره است که سیستم هاي شناختي  این  اکولوژي شناختي مثل 
نگاه خاصي شبیه به سیستم هاي بیولوژیکي هستند. براي درك کامل 
تمام ارگان هاي بیولوژیکي باید ارتباطات آن ارگان را با سایر ارگان ها و 
با شرایط فیزیکي محیط پیرامونش درك کرد. بنابراین درك پدیده هاي 
باید شامل درك محیط هایي که در آن فرایندهاي شناختي  شناختي 

توسعه مي یابند و عمل مي کنند باشد )2(.  
در حالي که نظریه هاي شناختي از تحلیل واحدهاي تعریف شده توسط 
پویاي  الگویي  واحدهاي  تعریف  سمت  به  عناصر  موروثي  ویژگي هاي 
عناصر وابسته به هم تغییر مي یابد،  مطالعه سیستم هاي شناختي اهمیت 
روز افزوني در علوم شناختي پیدا مي کند. عناصر اکولوژي شناختي به 
شاخ و برگ هاي مختلفي اشاره دارد که در واقع هسته اصلي علم شناختي 
نیست. اما امروزه به موضوع شناخت به عنوان یک پدیده بیولوژیکي نگاه 
مي شود تا یک فرایند منطقي )Bateson .)1 در مطالعه اش حلقه هایي 
را نشان مي دهد که ذهن در بدن و در محیط اطراف سیستم شناختي 
توضیح مي دهد و توصیه هاي افالطون را با پیچیدگي سایبرنتیکي تصریح 
علوم  مناطق  از  برخي  در  تحلیل  و  تجزیه  واحد  مرزهاي   .)2( مي کند 
مختلف شناختي با مهاجرت مطالعات محققان از واحدهاي تعریف شده 
عناصري  پویاي  الگوهاي  قالب  به  عناصر  موروثي  ویژگي هاي  قالب  در 
که با هم همبستگي متقابل دارند، گسترش یافته است )3(. این دقیقاً 
رویکردي هست که Bateson نیز از آن حمایت مي کند. همان طور که 
مرزهاي  از  که  مي کند  متقاعد  را  دانشمندان  شناختي  پدیده  پیگیري 
موجود واحدهاي تجزیه و تحلیل استفاده کنند، رویکردهاي مختلف به 
این  امیدوارکننده  پیش بیني  دارند.  همپوشاني  یکدیگر  با  فزاینده  طور 
است که همبستگي غني مغز، بدن و جهان، رشته هاي بسیاري را به یک 
رویکرد منسجم به ذهن به عنوان یک ویژگي از اکوسیستم هاي شناختي 
ایجاد مي کند )4(. همزمان که شاخه اکولوژي شناختي رشد مي کند و 
بالغ مي شود، درك بهتري از فرایندهاي شناختي حاصل مي شود. این 
موضوع هم به لحاظ همگرایي و از منظر روابط کارکردي میان عناصر 
اکولوژي شناختي معاصر صادق است و هم به لحاظ فرافیزیکي در جایي 

که درك انقالب شناختي است کاربرد دارد )4(. 
فایننشال  توسط  شده  منتشر  گزارش  طي   IBM گفته هاي  اساس  بر 
برند در سپتامبر 2016: »راه حل هاي محاسباتي شناختي، قابلیت هاي 
با ارزشي را به انجام پردازش و عملکرد مناسب تر داده ها ایجاد مي کند تا 
بتوانند با توانمند ساختن سیستم ها، رفتاري مشابه انسان ایجاد نمایند، 
انجام  اقدام  و  کنند  عمل  کنند  فکر  سازمان ها  مانند  مي توانند  آنها 
دهند«. چهار اصلي که زیرساخت محاسبات شناختي را ایجاد مي کند 
تجمیع   )3 مقیاس،  و  سرعت  ایجاد   )2 ارتقاء،  و  یادگیري   )1 شامل: 

نهایتاً  می باشد.  طبیعي  رفتار  یک  شکل  به  تعامل   )4 انساني،  هوش 
محاسبات شناختي سازمان ها را قادر مي سازد اطالعات ارزشمندي را در 
اختیار داشته باشند. اصوال فناوری های شناختي قابلیت هاي پیش بیني 

به موقع در زمان واقعي را ایجاد مي کنند.
این  نموده اند.  معرفی  شناختی  علوم  رنسانس  عنوان  به  را  روزها  این 
مسئله به دلیل کشف وظایف و عملیات ادراك، تفسیر، فهم، تحلیل و 
فرایندهای استداللی است که مشخصه تمامی فرایندهای تصمیم گیری 
ذهن انسان می باشد. این فرایندها به همراه الگوریتم های توسعه یافته 
منجر  فناوری  و  ریاضیات،  رایانه،  علوم  از  برگرفته  کاربردهای  پایه  بر 
سیستم های  موضوع  است.  شده  شناختی  انفورماتیک  شکل گیری  به 
شناختی که بخشی از انفورماتیک شناختی را شکل می دهد به چالشی 
جدید برای کارهای تحقیقاتی و کاربردی تبدیل شده است. دنیای واقعی 
و مجازی، اجزاء و ویژگی های آنها، به طور فزاینده ای با مشاهدات، دانش 
و همچنین زندگی روزمره ما آمیخته شده است. این حوزه ای است که 
در آن می توان رشد رایانه و علوم شناختی را که هم اکنون در اوج خود 
نگاه  )5(. در 30 سال گذشته حداقل سه حوزه  مناظره کرد  هستند، 
عمیق اکولوژیکي به مسئله شناختي داشته اند. روان شناسي اکولوژیکي 
Gibson، اکولوژي ذهن Bateson و نظریه فعالیت تاریخي_فرهنگي 

Soviet . بنابراین در حوزه هاي مالي توجه نسبتاً کمتري به نظریه های 

شناختي شده است. تنها مطالعه توسط شرکت IBM در دسامبر 2016 
 .)6( است  نموده  ارائه  را  بانکداری  شناختی  اکوسیستم  که  می باشد 
بیت  آپ  استارت  اکوسیستم   )2016(   Worner نیز  رمزارز  در حوزه 
کوین را ارائه نمود )Coin Desk .)7 نیز در گزارشی در سال 2017 
اکوسیستم کسب و کار بر مبنای زنجیره بالك را ارائه نمود )8(. با به 
به  بین رشته ای چون رمزارز، پرداختن  وجود آمدن پدیده های جدید 

اکوسیستم شناختی این پدیده نو ظهور حائز اهمیت خواهد شد.
در  گرفته  قرار  معنایی  الیه های  گرفتن  نظر  در  مطالعه  این  هدف 
اکوسیستم رمزارز و توسعه آن توسط اجزای تفسیر معنایی، شناختی 
بر  عالوه  موضوع  این  می باشد.  انسان  ذهن  مشخصه  ویژگی های  و 
مربوط  اکوسیستم  و  رمزارز  پدیده  دقیق  توصیف  امکان  آوردن  فراهم 
به آن، تحلیل عمیق آنها را نیز امکان پذیر می سازد. این نوع رویکرد به 
موضوع، از طریق انجام کارهایی برای یکپارچه کردن موضوعات رمزارز 
و جنبه های شناختی که از روش های انسانی تحلیل داده اقتباس شده 
مورد  تاکنون  موضوع  این  که  آنجایی  از  است.  شده  امکان پذیر  است، 
توجه سایر نویسندگان قرار نگرفته است، در نتیجه محتوای ارائه شده 
از منظر  نوآورانه  و  اختصاصی  برگیرنده دستاوردهای  مقاله در  این  در 
با یک روش علمی، چهارچوب  تا  دارد  این مطالعه سعی  است.  علمی 
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را توسعه دهد. هدف اصلی  اکوسیستم شناختی رمزارز  برای  مفهومی 
این مطالعه پر کردن خال دانشی مذکور از طریق روش تحقیق اکتشافی 
بود و نتایج آن بیان گر الیه های اصلی اکوسیستم شناختی بانکدرای و 

عناصر مربوط به هر الیه در حوزه اکوسیستم شناختی رمزارز بود.

روش کار
شناخت  در  سعی  که  بود  اکتشافی  پژوهش  نوع  از  حاضر  پژوهش 
اکوسیستم شناختی رمزارز و توسعه مدل آن داشت. به این منظور در 
گام اول با توجه به مدل اکوسیستم شناختی بانکداری که توسط شرکت 

IBM در سال 2016 ارائه شده است که به عنوان مدل پایه مدنظر قرار 

داده شده است )شکل 1(. الیه های اصلی آن )هسته، فعالیت های کلیدی، 
قابلیت ها، زیرساخت و ابزار( به عنوان الیه های اصلی در مدل تحقیق در 
نظر گرفته شد )6(. در گام دوم با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، به 
منظور مشخص شدن عناصر هر الیه، از روش داده بنیاد استفاده شد. داده 
بنیاد یک روش پژوهش کیفی است که به طور خاص برای پژوهش های 
اکتشافی که به دنبال نظریه پردازی یا دست یابی به الگو هستند، مناسب 
می باشد، چرا که به پژوهشگر اجازه می دهند با ذهن باز و به دور از پیش 

داوری یا فرضیه به گردآوری و تحیلی داده ها بپردازد )9(.

جامعه پژوهش، خبرگان حوزه رمزارز در سال 1398 در تهران بودند. 
شیوه نمونه گیری هدفمند در این مطالعه با توجه به کمبود تعداد خبرگان 
در این استفاده شد. خبرگان حوزه رمزارز، در خصوص شاخص های هر 
گرفتند.  قرار  پرسش  مورد  شناختی  اکوسیستم  مدل  الیه های  از  یک 
مصاحبه ها تا نقطه اشباع یعنی تا هنگامی که با داده های تکراری مواجه 

شدیم ادامه یافت. در مجموع 13 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. 
کلیه مصاحبه ها ضبط گردید و در مجموع 790 دقیقه مصاحبه انجام 
شد. مصاحبه شامل سواالت باز در پنج بخش )هسته مرکزی اکوسیستم، 
انجام شد. همچنین  ابزار(  فعالیت های کلیدی، قالبیت ها، زیرساخت و 
برای تکمیل داده ها و بررسی ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی، عالوه 

شکل 1. اکوسیستم شناختي بانکداري بر اساس گزارش IBM  فایننشال برند، سپتامبر 2016
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بر مصاحبه، از مشاهده مشارکتی نیز استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل 
از سه مرحله کدگذاری  پنج بخش ذکر شده،  از  برای هر یک  داده ها 
مورد  شیوه  که   Corbin و   Strauss نسخه  انتخابی  و  محوری  باز، 
استفاده در روش داده بنیاد می باشد استفاده شده است )9(. در مرحله 
کدگذاری باز، متن کلیه مصاحبه ها به صورت جداگانه مطالعه و مفاهیم 
و مقوله های آن استخراج شد. در مرحله کدگذاری محوری، مقوله های 
استخراج شده از مرحله قبل با یکدیگر مقایسه شده و یکپارچه گشتند. 
یکپارچه  و  مقایسه  آنها  ابعاد  و  مقوله ها  انتخابی،  مرحله کدگذاری  در 
از  یک  هر  برای  مرحله  این  در  آمد.  دست  به  نهایی  طبقات  و  شدند 
نظر  در  اصلی  اندیشه های  عنوان  به  که  شناختی  اکوسیستم  الیه های 
نهایی  برای استخراج عناصر مدل  گرفته شده است، طبقاتی حول آن 
گسترش یافت )شکل 2(. در نهایت برای بخش هسته 1 طبقه، بخش 
فعالیت های کلیدی 5 طبقه، بخش قابلیت ها 5 طبقه، بخش زیرساخت 

از روایی و  برای اطمینان  ابزار 7 طبقه به دست آمد.  7 طبقه، بخش 
پایایی پژوهش، از صحت سنجی Rigor یا استحکام داده ها استفاده شد 
داوران  از طرف  این که  به جاي  پایایي  و  روایي  این حالت،  در   .)10(
خارجي تایید یا رد شود، به طور فعال حاصل مي شود )10(. این روش 
اشاره به ساز و کارهایي دارد که براي تضمین تدریجي روایي و پایایي و 
در نتیجه دقت علمي پژوهش در طي انجام تحقیق انجام مي شود )10(. 
این روش در همه مراحل این مطالعه انجام گرفت تا با شناسایي و اصالح 
خطاها قبل از ورود به مدل و قبل از این که تحلیل را مخدوش می سازد، 
نوعي یافته پژوهشي معتبر ایجاد کند. برای این منظور تاکید بر نوشتن 
یادآورهای متعدد، نمونه گیری نظری، دقت در کدگذاری و دسته بندی 
می شد. مدل نهایی تحقیق )شکل 3( مشابه مدل اکوسیستم شناختی 
بانکداری تصویرسازی شد و نهایتاً به منظور ارزیابی نهایی در اختیار دو 

نفر خبرگان قرار داده شد تا به تایید نهایی برسد. 

شکل 2. طبقات مفهوم الیه های اکوسیستم شناختی رمزارز
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یافته ها 
13 نفر از متخصصان رمزارز در مطالعه شرکت نمودند که همگی مرد 
بودند. 2 نفر دارای مدرك دکتری مهندسی رایانه و 11 نفر کارشناس 
با  بودند  نرم افزار که همگی محقق، مدرس و فعال حوزه رمزارز  ارشد 
تحلیل داده های حاصل از مصاحبه برای هر الیه از اکوسیستم شناختی 
نتایج   1 جدول  می باشد.  بانکداری  شناختی  اکوسیستم  مبنای  بر  که 

حاصل از کدگذاری را نمایش می دهد.
اصلی  هسته  که  داشتند  اعتقاد  مصاحبه  در  شرکت کنندگان  همه 
به جدول 1،  توجه  با  رمزارزها می باشند.  رمزارز،  اکوسیستم شناختی 
رمزارز؛  اصلی:  هسته  شد.  حاصل  زیر  شرح  به  مفهومی ای  طبقات 
قابلیت ها:  تجارت؛  کاوش،  تبادل،  نگهداری،  کلیدی:  فعالیت های 
زیرساخت:  همکاری؛  و  مشارکت  تحلیل،  ریسک،  چابکی،  نوآوری، 
پول،  کیف  ابزار:  مردم؛  دانش،  امنیت،  قوانین،  فناوری،  ابزار،  فرایند، 
زنجیره   ،ICO ،OTC سرمایه گذاری،  تصمیم گیری،  ابزارهای  صرافی، 
»مدل  همان  که  اصلی  اندیشه  حول  طبقات  این  ادامه  در  بالك. 
طبقات   2 شکل  یافتند.  توسعه  است،  رمزارز«  شناختی  اکوسیستم 

مفهومی هر الیه را به تصویر کشیده است.
با تحلیل داده هاي حاصل از کدگذاري محوري مشخص گردید که در 
این اکوسیستم رمزارز در مرکز آن قرار داد که محوریت این اکوسیستم 

است و باعث ایجاد این اکوسیستم شده است.
در الیه بعدي فعالیت هاي مربوط به رمزارز قرار دارد. فعالیت های کلیدی 
کاوش  و  تبادل/معاوضه  تجارت،  نگهداری،  مصاحبه شوندگان  منظر  از 
رمزارزها می باشد. برخی از مصاحبه شوندگان )3 نفر( اعتقاد داشتند که 
خرید انواع رمزارزها و نگهداری آن جهت استفاده در معامالت به عنوان 
وسیله مبادله )پول( مهمترین فعالیت رمزارز می باشد. تجارت رمزارزها 
و کسب سود ناشی از نوسانات قیمتی نیز از جمله فعالیت هایی است 
که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است و تعدادی از مصاحبه شوندگان )6 
نفر( به آن اشاره داشتند. این گروه اعتقاد داشتند در آینده ای نزدیک 
شناختی  اکوسیستم  در  فعالیت ها  مهمترین  از  یکی  رمزارزها  تجارت 

رمزارز خواهد بود.
الیه بعدي قابلیت ها می باشد. قابلیت ها شامل توانایي تحلیل، نوآوري، 
یک  که  معنا  این  به  مي باشد.  مشارکت  و  همکاري  چابکي،  ریسک، 
اکوسیستم رمزارز باید براي انجام فعالیت هاي کلیدي اشاره شده، این 
قابلیت ها را داشته باشد در غیر این صورت انجام فعالیت هاي کلیدي 

امکان پذیر نخواهد بود.
زیرساخت داشتن این قابلیت ها که الیه بعدی این اکوسیستم می باشد 
شامل: ابزار، تکنولوژي، فرایند، قوانین، دانش، امنیت و مردم است که 

شکل 3. اکوسیستم شناختی رمزارز
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باید به گونه درستي در کنار یکدیگر قرار گیرند و با یکدیگر در تعامل 
باشند تا بتواند قابلیت هاي اشاره شده را ایجاد نماید.

بنابراین با در نظر گرفتن رمزارز که هسته این اکوسیستم مي باشد به 
عنوان یک الیه مجزا،  این مدل داراي پنج الیه می باشد. از یک طرف، 
از طرف  نیازمند حضور سایر عناصر مي باشد.  هر عنصري در هر الیه 

دیگر عناصر هر الیه با عناصر سایر الیه ها نیز مرتبط خواهد بود بنابراین 
کلیه عناصر با یکدیگر در ارتباط هستند و عدم حضور یک عنصر کل 
اکوسیستم شناختی  اختالل خواهد کرد. شکل 3  را دچار  اکوسیستم 
یافته، مدل  نهایی مدل توسعه  ارزیابی  رمزارز را نشان می دهد. جهت 

نهایی به تایید دو نفر از خبرگان قرار گرفت.

شاهدفعالیت های کلیدی

)H( نگهداری)H2( خرید و نگهداری رمزارز به عنوان دارایی دارای ارزش مانند دالر ،)H1( خرید رمزارز جهت ذخیره

)W( تجارت
خرید و فروش رمزارز جهت سوداگری )W1(، خرید در زمان کاهش قیمت و فروش در زمان افزایش قیمت رمزارز )W2(، سوداگری رمزارز 

)W5( خرید و فروش رمزارز ،)W4( تریدینگ ،)W3(

)U( تبادل)U1( معاوضه رمزارز با فیات یا بالعکس ،)U1( تبدیل رمزارزها به یکدیگر

)K( کاوش)K2( کاووش و تایید تراکنش ،)K1( کاوش

شاهدقابلیت ها

)B( چابکی)B2( ورود سریع به بازارهای جدید ،)B1( توانایی پاسخ گویی به تغییرات اکوسیستم

)N( نوآوری)N3( توسعه محصوالت و خدمات نوآورانه ،)N2( توسعه کاربری های جدید برای رمزارز ،)N1( ایجاد نیاز در بازارهای قدیمی با استفاده از رمزارز

)R( ریسک)R2( ریسک ورود به فضای جدید تبادل ،)R1( سرمایه گذاری های خطرپذیر

)Z( تحلیل)Z3( تحلیل تکنیکی و بنیادی ،)Z2( پیش بینی آینده ،)Z1( آینده پژوهی

)M( مشارکت و همکاری)M3( ایجاد ارتباط با سایر صنایع جهت پذیرش رمزارز ،)M2( مشارکت با فین تک ها ،)M1( مشارکت با مراجع قانون گذاری

شاهدزیرساخت

)F( فرایند )F2( مشخص بودن شیوه انجام فعالیت ها ،)F1( ایجاد فرایندها

)A( ابزار)A3( محیط امنی برای نگهداری رمزارزها ،)A2( ابزارهای خرید و فروش ،)A1( وجود ابزارهای تصمیم گیری

)G( قوانین)G4( انجام عملیات به شکل قانونی ،)G3( قانونی بودن رمزارزها ،)G2( وجود زیرساخت های قانونی ،)G1( مطابقت انجام فعالیت ها با قوانین و مقررات

)T( فناوری)T2( فناوری و زیرساخت های مورد نیاز ،)T1( دسترسی به اینترنت

)K( دانش
دانش استفاده از رمزارزها )K1(، شناخت کافی از رمزارزها )K2(، وجود آموزش های الزم جهت خرید و فروش و نگهداری )K3(، آموزش نحوه 

)K4( خرید و فروش و نگهداری رمزارزها

)S( امنیت)S3( عدم وجود ریسک هک شدن ،)S2( محیط امن برای نگهداری رمزارز ،)S1( حفظ محرمانگی اطالعات کاربران

)P( مردم)P2( افرادی که از رمزارز استفاده نمایند ،)P1( پذیرندگان رمزارز

شاهدابزار

)W( کیف پول)W1( کیف پول سرد، کیف پول گرم، محل نگهداری رمزارز

)Y( زنجیره بالك)Y2( شبکه نظیر به نظیر ،)Y1( زنجیره بالك

)D( ابزارهای تصمیم گیری)D2( اعالم کارمزدها ،)D1( اعالم قیمت رمزارز

OTC 1.برای خریدها حجم باال از ابزاری تحت عنوان »مقابل میز« استفاده می شود

  ICO 2ابزار معرفی رمزارز جدید و ایجاد مخاطب برای آن

)I( سرمایه گذاری)I3( امور مالی ،)I2( سرمایه گذاری های خطرپذیر ،)I1( سرمایه کافی

)X( صرافی)X4( صرافی رمزارز ،)X3( محل خرید و فروش رمزارز ،)X2( مرکز تبادل رمزارز ،)X1( وب سایت

جدول 1. نتیجه کدگذاری محوری الیه های اکوسیستم شناختی رمزارز
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بحث
پژوهش هاي پیشین به بخشي از اکوسیستم رمزارز پرداخته بودند؛ براي 
مثال Worner )2016( اکوسیستم بیت کوین )به عنوان اولین و مهمترین 
رمزارز( را مورد بررسي قرار داده بود و آن را به دو بخش با چالش گران 
و بدون چالش گران تقسیم نموده بود. Coin Desk نیز تنها اکوسیستم 
کسب و کارهاي بر مبناي زنجیره الك در صنعت خدمات مالي را در سال 
2017 مورد مالحظه قرار داده بود که در واقع تنها تکنولوژي مورد استفاده 
در رمزارز را در سه الیه »برنامه هاي کاربردي و راه حل ها«، »خدمات و 
میان افزارها«، »زیرساخت و پروتکل هاي پایه«، مطالعه نموده بود. هدف 
از پژوهش حاضر ایجاد درك کلي از اکوسیستم شناختی رمزارز و طراحي 
مدلی برای شرح آن بود که با استفاده از مبنا قرار دادن الیه های اصلی 
مدل اکوسیستم شناختی بانکداری و استخراج عناصر هر الیه با استفاده 
از روش داده بنیاد و بررسی اکتشافی این اکوسیستم بود. براي استخراج 
عناصر الیه هاي اصلي از نظر متخصصین حوزه رمزارز استفاده شده است.

نظریه هاي مستخرجه از این پژوهش بعد از مرحله کدگذاري انتخابي، 
براي الیه هاي مختلف اکوسیستم شناختي به ترتیب به شرح زیر مي باشد: 
رمزارزهاي  کلیه  شامل  که  رمزارز  عنصر  تک  اصلی،  هسته  الیه  برای 
تولید شده مي باشد قرار دارد. رمزارزها مي تواند رمزارز بین المللي و یا 

رمزارزهاي ملي باشد و در نوع تکنولوژي آن نیز تفاوتي وجود ندارد.
و  تبادل  تجارت،  نگهداری،  فعالیت های کلیدی، 4 عنصر  در الیه دوم 
کاوش قرار دارد. بنابراین 4 فعالیت کلیدي در اکوسیستم رمزارز شامل: 
1( نگهداري رمزارز، براي استفاده از آن به عنوان وسیله مبادله در خرید 
و فروش کاال و خدمات، 2( تجارت رمزارز و استفاده از اختالف قیمت 
آن، یعني خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت باال که در واقع نوعي 
انواع دیگري از  سوداگري رمزارز است، 3( تبادل رمزارز تبدیل آن به 
رمزارزها و یا تبدیل به فیات مي باشد، 4( کاوش و استخراج رمزارزها 

براي آن دسته از رمزارزهایي که قابلیت کاوش را دارند، مي باشد.
در الیه سوم قابلیت ها، 5 عنصر شامل: 1( چابکی و قابلیت هماهنگي 
نوآوری   )2 رمزارز،  تغییر  حال  در  همواره  و  پویا  اکوسیستم  با  سریع 
قابلیت   )3 ناب،  و  بکر  اکوسیستم  این  در  بودن  پیش رو  منظور  به 
ریسک پذیري و تحمل ریسک باال، 4( تحلیل اکوسیستم و تغییرات آن 

و مشارکت در فعالیت هاي جدید.
در الیه چهارم زیرساخت، 7 عنصر شامل: 1( مشخص بودن و شفاف 
بودن فرایندهاي موجود، 2( دسترسي به ابزارهاي مورد نیاز براي انجام 
در  فعالیت ها  انجام  مقررات  و  قوانین  وجود   )3 کلیدي،  فعالیت هاي 
اکوسیستم رمزارز، 4( دسترسي به فناوری و به روز نگه داشتن آنها و 
استفاده از تکنولوژي هاي روز دنیا، 5( به روز نگه داشتن دانش حوزه 

رمزارز و داشتن دانش استفاده از آن، 6( حفظ امنیت کاربران و حفظ 
امنیت رمزارزها در کیف پول، 7( مردم و وجود افرادي که از وارد این 
اکوسیستم شوند و از آنها در انجام امور روزمره و زندگي خود استفاده 

نمایند، داراي اهمیت مي باشد.
و در آخرین الیه یعنی الیه ابزار، 7 عنصر شامل: 1( کیف پول به عنوان 
مهمترین ابزار نگهداري رمزارزها که به دو دسته کیف پول گرم و کیف 
در  زیرساخت  عنوان  به  بالك  زنجیره   )2 مي شود،  تقسیم  سرد  پول 
انتقال رمزارز، 3( ابزارهای تصمیم گیری براي اعالم آخرین نرخ و قیمت 
رمزارزها، اعالم به صرفه ترین کارمزد براي انتقال و ....، 4( سرمایه گذاری 
اکوسیستم،  توسعه  براي  ابزاري  و  سرمایه گذاري هاي خطرپذیر  شامل 
5( صرافی ها که محل تبادل رمزارزها و ارائه انواع کیف پول هاي گرم و 
سرد مي باشند و خدمات بسیار دیگري را نیز ارائه مي دهند، OTC )6 ها 
که محل خرید و فروش رمزارزها در حجم باال مي باشند و ICO )7  ها 
به عنوان ابزاري براي معرفي رمزارزهاي جدید، می باشد. بدین ترتیب 
مدل اکوسیستم شناختی رمزارز با 5 الیه و 24 عنصر به شرح شکل 3 

گسترش یافت.
در انجام این پژوهش محدودیت هایي به این شرح وجود داشت: 1( عدم 
وجود خبرگان به تعداد و به خبرگي کافي، 2( عدم وجود پیشینه تحقیق 
کافي در حوزه اکوسیستم شناختي در حوزه های مالی، 3( پراکندگي 
موضوعي در کدهاي استخراج شده. پیشنهاداتی که از سوی پژوهشگران 
این مطالعه توصیه می گردد شامل: 1( با توجه به جدید بودن موضوع 
هر  در  تغییر  صورت  در  فعلي،  اکوسیستم  در  تغییر  احتمال  و  رمزارز 
بخش از اکوسیستم، مدل ارائه شده در این مقاله بروزرساني گردد. 2( 
با توجه به وجود پیش بیني هایي مبني بر این که اکوسیستم بانکداري 
به  خطاب  زیر  پیشنهادات  بدهد،  رمزارز  اکوسیستم  به  را  خود  جاي 

سیستم بانکي ارائه مي گردد:
• استفاده از رمزارزها در سرمایه بانک ها همانند ارزهاي خارجي

• استفاده از رمزارزهاي عمومي مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و ... در 
تبادالت بین بانکي

• در اختیار قرار دادن رمزارزهاي خاص به صادرکنندگان و واردکنندگان 
براي توسعه صادرات و واردات

عمومي  فرهنگ  ایجاد  منظور  به  رمزارزها  با  مردم  آشنایي  ایجاد   •
استفاده از آنها و ایجاد قابلیت تمیز بین رمزارزهاي غیرقانوني و قانوني.
• استفاده از فناوری و زیرساخت زنجیره بلوك به عنوان بستر تبادالت

نتیجه گیری
با توجه به آن که پژوهش هاي پیشین به بخشي از اکوسیستم رمزارز پرداخته بودند، 
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در پژوهش حاضر تالش شد تا درك کلي از اکوسیستم شناختی رمزارز ایجاد شده 
و شکاف دانشی مذکور پر شود. با توجه به رشد روزافزون در حوزه رمزارز و امکان 
بزرگ شدن اکوسیستم موجود و اضافه شدن بازیگرانی به آن، این اکوسیستم 
می بایست در طول زمان مجدداً مطالعه شده و مدل حاصل شده بروزرسانی شود. 
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Efficacy of cognitive rehabilitation therapy on stress and anxiety of the 
high school second level female students

Vol 22, No. 2, Summer 2020

Pages 111-119 

Advances in Cognitive Sciences

Research Article

Recieved: 18 Jun. 2019
Revised: 21 Oct. 2019
Accepted: 5 Nov. 2019

Keywords
Cognitive rehabilitation therapy 
(CRT)
Anxiety
Stress
Students

Corresponding author
Peyman Hassani-Abharian, As-
sistant Professor, Department of 
Cognitive Rehabilitation, Brain 
and Cognition Clinic, Institute for 
Cognitive Science Studies, Tehran, 
Iran

 Email: Abharian@iricss.org

Abstract

111

Leili Akhlaghi Jami1, Peyman Hassani-Abharian2*          , Hasan Ahadi3, Alireza Kakavand4

1. PhD Student of General Psychology, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2. Assistant Professor, Department of Cognitive Rehabilitation, Brain and Cognition Clinic, Institute for Cognitive Science Studies, Tehran, 

Iran                          

3. Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

4. Associate Professor of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Social Science, Imam Khomeini International University, 

Qazvin, Iran

Introduction: Anxiety and stress degraded the cognitive function of tasks involved in working memory and decreased working 

memory	capacity	and	efficiency.	Working	memory	is	a	complex,	limited-capacity	cognitive	system	that	prepares	information	

to be stored while processing it simultaneously. One of the new therapeutic approaches whose effectiveness in the reduction of 

stress	and	anxiety	might	be	considered	is	cognitive	rehabilitation;	the	efforts	to	repair	cognitive	deficits.This	study	is	designed	

to	evaluate	the	efficacy	of	cognitive	rehabilitation	therapy	(CRT)	on	stress	and	anxiety	of	the	high	school	second	lever	female	

students in Tehran.   

Methods: The following study is a semi-experimental study with pretest- posttest and control group with a follow-up stage. 

The target society of this research includes female students with symptoms of anxiety and stress at the second level of high 

school in Tehran during the academic year of 2018-2019. The participants are 30 female students in two matched groups (15 

participants within the experimental group and 15 ones in the control group) selected by the available sampling method. The 

experimental group received eight sessions of 90 minutes of individual CRT intervention using computer-based cognitive 

rehabilitation software. The control group did not have any type of intervention and recruited from the waiting list. The 

measurement instrument was the depression anxiety and stress scale (DASS-21) distributed in three different periods of time 

(pretest, posttest, and follow-up stages. The obtained data were analyzed by SPSS-22. Indicators such as mean and standard 

deviation and multivariate analysis of covariance were used. The Levin test helped us to check the homogeneity of variances.   

Results: The results indicated that the CRT method of intervention effectively reduced the high school second level female students’ 

stress and anxiety. However, just its effect on anxiety remained persistent untill the follow-up period.  

Conclusion: CRT method effectively affects the anxiety and stress of high school second level female student, and it might be 

considered	as	a	useful	way	in	the	field.
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بررسی اثربخشی درمان توان بخشی شناختی در کنترل استرس و اضطراب دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان

مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1399
صفحات  111-119

لیلی اخالقی جامی1، پیمان حسنی ابهریان2*        ، حسن احدی3، علیرضا کاکاوند4

1. دانشجوی دکترای روان شناسی عمومی، گروه روان شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران  
2. استادیار گروه توان بخشی شناختی، کلینیک مغز و شناخت، موسسه آموزش عالی علوم شناختی، تهران، ایران 

3. استاد گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران
4. دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران

مقدمه: استرس و اضطراب عملکرد شناختی تکالیف درگیر در حافظه فعال را تخریب کرده، اثرات کاهشی بر ظرفیت 

حافظه فعال داشته و از کارایی آن می کاهد. یکی از رویکردهای درمانی جدید که اثربخشی آن در کاهش استرس و اضطراب 

قابل  بررسی است، توان بخشی شناختی و تالش جهت ترمیم نقایص شناختی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی 

درمان توان بخشی شناختی در کنترل استرس و اضطراب دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان شهر تهران انجام شده است.  

روش کار: روش پژوهش نیمه  تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه پژوهش متشکل 

از دانش آموزان دختر با نشانه های اضطراب و استرس که در مقطع دوره دوم دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی 1398-

1397 مشغول به تحصیل بودند، بود. نمونه پژوهش شامل 30 دانش آموز دختر بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب 

و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش توسط نرم افزار توان بخشی شناختی Captain ,s Log  در 8 

جلسه 90 دقیقه ای به صورت فردی مورد مداخله قرار گرفتند، در صورتی که هیچ مداخله ای روی گروه کنترل انجام نگرفت. 

ابزار پژوهش پرسشنامه DASS-21 بود که دو گروه، در سه مرحله آن را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل 

کوواریانس چند متغیری و به وسیله نرم افزار SPSS-22 تجزیه و تحلیل شدند.

و  استرس  کاهش  در  معناداری  تأثیر  فعال  حافظه  شناختی  توان بخشی  درمان  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  یافته ها: 

اضطراب دانش آموزان در مرحله پس آزمون و پیگیری دارد.

نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که درمان توان بخشی شناختی حافظه فعال در 

کاهش استرس و اضطراب دانش آموزان دختر مؤثر است، در نتیجه می توان جهت کاهش استرس و اضطراب آنها از این 

مداخله سود جست.

مقدمه
قابل  پیش بینی و  آزاردهنده غیر  پیامد  به یک  اغلب پاسخی  اضطراب 
اجزاء  هم  اضطرابی  حالت های   .)1( می شود  گرفته  نظر  در  نامشخص 
در  را  )نگرانی(  روان شناختی  اجزاء  هم  و  )برانگیختگی(  فیزیولوژیکی 
به  است.  پیچیده  اضطراب  و  شناخت  بین  رابطه   .)2( می گیرند  بر 
به اختالالت اضطرابی  افراد مبتال  از شکایات مهم   عنوان  مثال، برخی 

به مشکالت شناختی مربوط می شود، مانند حواس پرتی فراوان و عدم 
بگذارد،  تأثیر  اضطراب  بر  می تواند  شناخت  این  حال،  با   .)1( تمرکز 
شناخت یک ویژگی است که برای درمان اختالالت اضطرابی مورد توجه 
که  شناختی  مکانیزم های  از  درست  درك  بنابراین   .)3( می گیرد  قرار 
را  بالینی مهمی  پیامدهای  موجب کاهش اضطراب می شوند، می تواند 
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جهت پیشگیری و درمان این اختالالت به همراه داشته باشند. اضطراب 
تولید  بر ساختارهای قشر پیش پیشانی مغز موجب  تأثیر  با  و استرس 
نگرانی و ایجاد افکار مزاحم گردیده و باعث می شوند که توجه عمدتا 

جلب محرك های تهدیدآمیز گردد )4(.  
و  تمرکز  عدم  به  منجر  و  می کند  ضعیف  را  توجه  کنترل  اضطراب، 
انسان  ادراك  کلیدی  اجزاء  از  یکی  توجه  کنترل  می شود.  حواس پرتی 
است که نیازمند یک تمرکز فردی بر روی اطالعات مرتبط و مقاومت 
در برابر تداخل اطالعات غیرمرتبط به کار است )5(. این پیش بینی که 
اضطراب کنترل توجه را ضعیف می کند توسط تحقیقات بسیاری مورد 
تائید قرار گرفته است )11-6(. عالوه بر این، از کنش های مهم شناختی 
که در منطقه قشر سینگولیت قدامي پردازش می گردد، عملکرد حافظه 
فعال است )12( که عوامل استرس زا می تواند این عملکردهاي شناختي 
و  استرس شدید  تغییر دهند )13(.  را  انسان و سیستمهاي حافظه  در 
می دهد  قرار  تحت تأثیر  را  انسان  عملکرد  و  سازگاري  رواني  فشارهاي 
)14(. اضطراب به خصوص عملکرد شناختی تکالیف درگیر در حافظه 
ظرفیت  روی  بر  کاهشی  اثرات  اضطراب   .)3( می کند  تخریب  را  فعال 
حافظه فعال دارد و از کارایی آن می کاهد )4(. حافظه فعال نظام شناختي 
پیچیده با ظرفیت محدود است که در عین پردازش هم زمان اطالعات، 
آنها را ذخیره سازی می کند )15(. مشخص  شده که حافظه فعال شالوده 
بسیاری از عملکردهای شناختی پیشرفته از جمله استدالل، برنامه ریزی 
و حل مسئله را تشکیل مي دهد، که اطالعات را براي یک دوره زمانی 
کوتاه در آن ذخیره و دست کاری می شود. به  عبارت  دیگر حافظه فعال 
مسئول عملکرد شناختي مؤثر در نگهداري میزان محدودي از اطالعات 
به  صورت فعال و براي مدت  زمانی کوتاه است )16(. عامل استرس منجر 
به سوگیري توجه به سمت جذب محرك های تهدیدآمیز می شود )4(. به 
نظر می رسد که استرس می تواند کدگذاري و تثبیت حافظه را حداقل در 
مواقعي که مواد یادگیري محتواي عاطفي دارند تسهیل کند، در حالي که 
مشخص  شده است بازیابي حافظه پس از استرس مختل می شود )17، 
18(. اغلب مطالعات انجام  گرفته در زمینه حافظه فعال بر روي نمونه هایی 
از جمعیت بزرگسال تمرکز داشته و به  طور قابل توجهی پژوهش بر روي 
نوجوانان مورد غفلت قرار گرفته است )19(. همچنین امروزه پژوهش های 
کمی وجود دارد که عملکرد اجرایی را با نشانه ها و عالئم درونی شده در 
نوجوانان ارزیابی کرده باشند؛ در حالی  که اختالالت در این عملکردها به 

 طور پیوسته در افسردگی و اضطراب نوجوانان دخیل است )20(. 
نوجواني دوره مهمی از زندگي است )21( که استرس نقش زیادی در آن 
دارد )22(، استرس در این دوران به  شدت افزایش می یابد )23(؛ بنابراین 
چنین به نظر می رسد که مطالعه و بررسي ابعاد مختلف استرس و اضطراب 

و اثـرات آن بر فرایندهای شناختي نوجوانان امری ضروري است. یکی از 
رویکردهای درمانی جدید که اثربخشی آن در کاهش استرس و اضطراب 
قابل  بررسی است، توان بخشی شناختی و تالش در جهت ترمیم نقایص 
برای  برنامه هایی  مجموعه  شناختی  توان بخشی   .)24( است  شناختی 
ارتقاء کارکردهای ذهنی و شناختی  به  تمرین مغز می باشد که منجر 
فرد و در نتیجه موفقیت های فردی در حوزه هایی نظیر تحصیل، شغل و 
ارتباطات اجتماعی می گردد. افرادی که در زمینه کارکردهای شناختی 
آسیب  دیده اند، افرادی که به دنبال افزایش مهارت ها و توانمندی های 
استفاده  خود  عملکرد  ارتقا  برای  برنامه ها  این  از  نیز  هستند  ذهنی 
می کنند؛ لذا توان بخشی شناختی یک فرایند آموزشی در راستای ارتقا 
عملکرد می باشد )25(. توان بخشی شناختي روش درماني است که هدف 
اصلي آن بهبود نقایص و عملکرد شناختي بیمار از قبیل حافظه، عملکرد 
اجرایی، درك اجتماعی، تمرکز و توجه است. درمان به روش توان بخشی 
از این نظرکه صرفاً روي توانایی های شناختي تمرکز دارد، یک نوع درمان 
که  است  شده  مشخص  طرفی  از   .)24( است  به  فرد  منحصر  و  ویژه 
افراد مضطرب در کنش های اجرایی و شناختی مشکل دارند )25(. در 
مجموع به نظر می رسد درمان توان بخشی شناختی حافظه فعال مداخله 
اثربخشی برای بهبود کارکردهای شناختی، اضطراب و افسردگی بیماران 
دچار آسیب مغزی، وسواسی جبری، بیش فعالی و نقص توجه و اختالالت 

یادگیری است )26-28(.
با توجه به تأثیر استرس و اضطراب بر کارکردهای اجتماعی، تحصیلی 
بررسی  به  تا  برآمده  درصدد  حاضر  پژوهش  دانش آموزان،  شغلی  و 
اضطراب  و  استرس  کنترل  در  شناختی  توان بخشی  درمان  اثربخشی 
دانش آموزان بپردازد؛ بنابراین تحقیق حاضر در پی این مسئله بود که آیا 
درمان توان بخشی شناختی حافظه فعال در کنترل استرس و اضطراب 

دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان تاثیرگذار است یا خیر؟

روش کار
با  پس آزمون  و  پیش آزمون  طرح  با  نیمه تجربی  حاضر  پژوهش  روش 
گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دختر 
دوره دوم دبیرستان شهر تهران بود که از میان آنان با روش نمونه گیری 
هدفمند، 30 دانش آموز که بر اساس پرسشنامه DASS-21 استرس و 
از مدارس منطقه 20 تهران، به  عنوان  از یکی  اضطراب باالیی داشتند 
آزمایش و گروه  به شکل تصادفی در دو گروه  و  انتخاب  نمونه تحقیق 
کنترل قرار گرفتند )15 نفر در هر گروه(. از دانش آموزانی که نمره آنها 
یک انحراف معیار باالتر از میانگین بود و تمایل به شرکت در جلسات را 
داشتند مصاحبه فردی به عمل آمد و پس از مصاحبه بالینی و در نظر 
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و  آزمایش  گروه  در  تصادفی  به  طور  خروج،  و  ورود  مالك های  گرفتن 
گروه کنترل گمارده شدند. به منظور گردآوری داده ها، در گام نخست، 
مطالعه به تصویب کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج به شماره 
داوطلبانه  صورت  به  آزمودنی ها  رسید.   IR.IAU.K.REC.1397.013

و با رضایت کامل، پس از مصاحبه بالینی و در نظر گرفتن مالك های 
ورود به این پژوهش که شامل تمایل به جهت شرکت در جلسات، امضا 
تعهدنامه شرکت مستمر در جلسات درمانی، پر کردن فرم رضایت آگاهانه 
شرکت در پژوهش، تحصیل در مقطع دبیرستان دوره دوم و با در نظر 
گرفتن مالك های خروج از پژوهش که شامل داشتن اختالل سایکوتیک، 
وابستگی دارویی، بیماری صرع، نشانگان روانی_عضوی، اختالل دوقطبی، 
استفاده از هر نوع داروی روان پزشکی در 3 ماه قبل از اولین جلسه درمان 
و استفاده از هر نوع خدمات روان شناختی برای هر اختالل روانی محور 
1 و 2 در پژوهش شرکت نمودند. گروه توان بخشی شناختی در مرحله 
به  به علت ریزش  بودند که در مرحله پس آزمون،  نفر  پیش آزمون 15 
12 نفر تقلیل یافتند. گروه آزمایش توسط نرم افزار توان بخشی شناختی 
هفته ای  فردی  صورت  به  دقیقه ای  جلسه90   8 در   Captain ,s Log

مداخله ای  قرار گرفتند. گروه کنترل هیچ گونه  مداخله  مورد  دو جلسه 
دریافت نکردند و به فعالیت های عادی خود در مدرسه می پرداختند. برای 
گردآوری داده ها از پرسشنامه DASS-21 استفاده گردید. همچنین به 
منظور انجام توان بخشی شناختی از برنامه نرم افزار توان بخشی شناختی 
از  استفاده  با  آمده  دست  به  داده های  شد.  استفاده   Captain ,s Log

روش آماری توصیفی و استنباطی و به وسیله نرم افزار SPSS-22 تحلیل 
گردیدند. در بخش توصیفی به توصیف متغیرهای پژوهش با استفاده از 
شاخص هایی همچون میانگین و انحراف استاندارد پرداخته شد. در بخش 
استنباطی نیز از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری و برای 

بررسی پیش فرض همگنی واریانس ها از آزمون لوین استفاده شد. 
 :)DASS-21( و استرس  افسردگی، اضطراب  فرم کوتاه مقیاس 
این مقیاس شدت عالئم افسردگی، اضطراب و استرس را مورد سنجش 
قرار می دهد. کوتاه بودن مقیاس، همسانی درونی خوب و اعتبار نسبتاً 
رضایت بخش این مقیاس، مناسب بودن آن را برای کارهای پژوهشی و 
بالینی آشکار می سازد )29(. در ایران، صاحبی و همکاران همبستگی 
و  افسردگی  و   0/67 استرس  و  اضطراب   ،0/61 اضطراب  و  افسردگی 
مقیاس،  این  درونی  نمودند. همچنین همسانی  گزارش  استرس 0/64 
و   0/79 اضطراب   0/77 افسردگی  برای  کرونباخ  آلفای  از  استفاده  با 
اساس  بر  آزمون  این  درونی  ثبات   .)29( آمد  به دست  استرس 0/78 
نمونه پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ، برای استرس 0/71 و برای 

اضطراب 0/75 محاسبه گردید.

نرم افزار توان بخشی شناختی Captain ,s Log نسخه 2018: این 
نرم افزار آموزشی به  عنوان یکی از برنامه های پرکاربرد به  منظور بازتوانی و 
ارتقاء کارکردهای شناختی در آمریکا طراحی  شده است. با استفاده از این 
برنامه می توان توانایی های ذهنی افراد را در حیطه های مختلف بهبود و 
ارتقاء بخشید. این برنامه برای گروه های سنی 6 سال به باال طراحی  شده 
است و دارای سطوح دشواری مختلف می باشد که متناسب با وضعیت هر 
فرد تعیین می گردد. ساختار سلسله مراتبی، بازخورد مناسب، گزینه های 
کنترل فراوان مانند سرعت از ویژگی های خوب این نرم افزار می باشد. در 
زندگی  در  فعال  از حافظه  عبارت اند  دارد که  ماژول  آموزش 9  قسمت 
روزانه، مهارت های حافظه فعال، حافظه فعال دیداری، مهارت های توجهی، 
مهارت های  پیشرفته،  توجهی  مهارت های  حرکتی،  دیداری  مهارت های 
برنامه  این  مفهومی.  مهارت های حافظه  و  مهارت های منطقی  حرکتی، 
رایانه ای  توان بخشی شناختی  در حیطه  برنامه ها  پرکاربردترین  از  یکی 
است که در آن فرد می تواند مهارت ها و توانایی های خود را برای یادگیری 
و کسب موفقیت در حیطه های مختلف زندگی روزمره، زندگی تحصیلی 
و شغلی بهبود بخشد. این برنامه امکان طراحی برنامه آموزشی متناسب 
با  برنامه های درمانی  فرد  برای هر  و می تواند  داراست  را  فرد  با شرایط 

تمرینات مختلف و تنظیمات گوناگون در نظر گرفت.
در این پژوهش نوع مداخله دریافتی به  عنوان متغیر مستقل و کاهش 
عالئم اضطراب و استرس به  عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد، به 
این شکل که قبل و بعد از اجرای مداخله مقیاس DASS-21 توسط 
شرکت کنندگان تکمیل شد تا میزان استرس و اضطراب آنها قبل و بعد از 
اجرای مداخله سنجیده شود. بعد از گذشت سه ماه از مداخله به منظور 
پیگیری، مقیاس DASS-21 مجددا توسط شرکت کنندگان هر دو گروه 
از نرم افزار توان بخشی  تکمیل شد. جهت مداخله توان بخشی شناختی 
شناختی )Captain ,s Log( استفاده شد. برنامه توان بخشی شناختی 

با عناوینی چون 
“ Match Play “ از ماژول حافظه فعال و بازی “? Where is my car“ از 
ماژول حافظه فعال در زندگی روزانه مورد استفاده قرار گرفت. در صورتی 
که آزمودنی مراحل را با موفقیت می گذراند جلسات بعد وارد مراحل باالتر 
می شد. به آزمودنی ها بعد از هر جلسه تکلیف شناختی خانگی به منظور 

تقویت شناختی نیز داده می شد.

یافته ها 
این پژوهش روی 30 نفر از دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان که در 
دو گروه آزمایش و کنترل قرار داشتند انجام شد. در جدول 1 شاخص های 
توصیفی متغیرها برای نمونه مورد بررسی، شامل میانگین و انحراف معیار 

  ،“ Remember the Alamo “ ،“ Tricky Tracks “
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در پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری به تفکیک گروه ها ارائه  شده است. 
در جدول 1 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه ها 
در سه مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری گزارش  شده است. 
همان گونه که مشاهده می شود، میانگین نمرات استرس و اضطراب گروه 

آزمایش، در مرحله پس آزمون و پیگیری کمتر از پیش آزمون است و این 
باعث کمتر شدن سطح  توان بخشی شناختی  نشان می دهد که درمان 
و  مقدار کجی  است. همچنین  پژوهش شده  نمونه  اضطراب  و  استرس 

کشیدگی متغیرها نشان از نرمال بودن داده های پژوهش است.

توان بخشی  روان درمانی  اینکه  بر  مبنی  پژوهش  فرضیه  آزمون  جهت 
شناختی در کنترل استرس و اضطراب دانش آموزان دختر دوره دوم شهر 
تهران مؤثر است یا خیر؟ از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده 
شد. پیش از تحلیل داده ها به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری، به 
ارزیابی  آزمون مورد  این  اثر پیش آزمون، پیش فرض های  دلیل کنترل 
قرار گرفت. بررسی مفروضه همگنی واریانس ها با آزمون لوین نشان داد 
از متغیرها  برای هیچ کدام  لوین  آزمون  قرار است.  بر  این مفروضه  که 
معنادار نبوده و بنابراین شرط همگنی واریانس های بین گروهی رعایت 
Box مربوط به همگنی واریانس ها  نتایج آزمون  شده است. همچنین 
بنابراین واریانس گروه آزمایش و کنترل در  در مانکوا معنا دار نیست؛ 
متغیرهای استرس و اضطراب به  طور معنادار متفاوت نیستند و فرض 

همگنی واریانس ها تایید می شود.
متغیر  به  عنوان  اضطراب  و  استرس  پس آزمون های  پژوهش  این  در 
وابسته و پیش آزمون های آنها به  عنوان متغیر کمکی تلقی شدند. زمانی 

متغیرهای  میان  که  بود  خواهد  برقرار  رگرسیون  همگنی شیب  فرض 
همه  در  )پس آزمون ها(  وابسته  متغیرهای  و  )پیش آزمون ها(  کمکی 
آنچه  باشد.  برقرار  برابری  کنترل(  و  آزمایش  )گروه های  عامل  سطوح 
مورد نظر است تعامل غیر معنا دار بین متغیرهای همپراش )کواریته( 
با  گروه  تعامل  به  مربوط   F مقدار  اینکه  به  توجه  با  می باشد.  گروه  و 
پیش آزمون برای متغیرهای پژوهش معنا دار نیست؛ در نتیجه مفروضه 
همگنی شیب های رگرسیون رعایت شده است. با توجه به بر قرار بودن 

مفروضه های مانکوا، نتایج این آزمون در جدول 2 گزارش  شده است.
مرحله  در  که  می دهد  نشان  آزمون  نتایج   ،2 جدول  یافته های  طبق 
بوده  مؤثر  وابسته  متغیرهای  بر  مستقل  متغیر  پیگیری،  و  پس آزمون 
است؛ به عبارت دیگر نتایج حاکی از آن است که گروه های آزمایش و 
کنترل حداقل در یکی از متغیرهای استرس و اضطراب تفاوت معناداری 
دارند )P>0/004(. برای تعیین این که کدام یک از متغیرها به معنادار 
بودن نتیجه نهایی کمک کرده است، نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس 

جدول 1. آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه ها

کشیدگیکجیانحراف معیارمیانگینوضعیتگروهشاهد

استرس

آزمایش
0/470-14/4162/5740/096پیش آزمون

0/513-0/205-8/3333/228پس آزمون

0/657-8/2504/4540/572پیگیری

کنترل
1/143-14/6002/5570/103پیش آزمون

0/525-0/583-13/2664/382پس آزمون

1/068-0/475-13/4664/139پیگیری

اضطراب

آزمایش
0/916-0/364-12/9163/260پیش آزمون

6/0834/5010/9680/503پس آزمون

0/432-54/0450/405پیگیری

کنترل
0/352-12/6003/2680/128پیش آزمون

0/113-0/757-11/1334/223پس آزمون

0/719-0/168-11/2003/549پیگیری



دوره 22، شماره 2، تابستان 1399 مجله تازه های علوم شناختی

116

از  پس  پیگیری  و  پس آزمون  مرحله  در  متغیر  هر  برای  تک متغیری 
کنترل اثر پیش آزمون، بررسی شد. برای جلوگیری از خطای نوع اول 

 3 در جدول  آزمون  این  از  نتایج حاصل  انجام شد.  بن فرونی  تصحیح 
گزارش  شده است.

بر اساس نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری، تحلیل 
متغیرهای استرس و اضطراب به تنهایی با استفاده از آلفای میزان شده 
بن فرونی 0/025 و پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، درمان توان بخشی 
شناختی بر استرس )P=0/006 ،9/513=)23وF)1( و بر اضطراب )0/003 

=P ،14/247=)23وF)1( در مرحله پس آزمون اثر معنا داری داشته است. 

در نتیجه فرض صفر در سطح معنا داری 0/05 رد می شود؛ به عبارت 
دیگر با 95 درصد اطمینان، درمان توان بخشی شناختی باعث کاهش 

استرس و اضطراب نمونه مورد مطالعه پژوهش شده است )جدول 3(.

بر اساس نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری، تحلیل متغیرهای 
استرس و اضطراب به تنهایی با استفاده از آلفای میزان شده بن فرونی 0/025 
و پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، درمان توان بخشی شناختی بر استرس 
)P=0/005 ،9/421=)23وF)1( اثر معنا داری داشته است، همچنین بر اضطراب 

)P=0/003 ،15/102=)23وF)1( در مرحله پیگیری اثر معناداری داشته است. در 
نتیجه می توان عنوان نمود که در مرحله پیگیری، درمان توان بخشی شناختی 
اثر ماندگاری بر استرس و اضطراب نمونه مورد پژوهش داشته و بعد از گذشت 

سه ماه، تاثیرات آن همچنان پابرجا بوده است )جدول 4(.

جدول 2. نتایج آزمون های چهارگانه تحلیل کوواریانس برای متغیرهای پژوهش در مرحله پس آزمون و پیگیری

مجذوراتمقدار احتمالFمقدارآزمون هامنابع تغییرات

مرحله پس آزمون
0/5467/8460/0040/418المبدای ویلکز

0/7417/8460/0040/418بزرگترین ریشه روی

مرحله پیگیری
0/5327/2170/0040/374المبدای ویلکز

0/3817/2170/0040/374بزرگترین ریشه روی

جدول 3. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای استرس و اضطراب در مرحله پس آزمون با گواه پیش آزمون

مجذوراتمقدار احتمالFدرجه آزادی خطاdfمتغیرهای وابسته

1239/5130/0060/264استرس

12314/2470/0030/375اضطراب

جدول 4. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای استرس و اضطراب در مرحله پیگیری با کنترل پیش آزمون

مجذوراتمقدار احتمالFدرجه آزادی خطاdfمتغیرهای وابسته

1239/4210/0050/297استرس

12315/1020/0030/381اضطراب

از آنجایی که تفاوت معناداری بین دو مرحله پس آزمون و پیگیری وجود 
نداشت و از طرفی تفاوت بین مراحل پس آزمون و پیش آزمون و پیگیری با 

پیش آزمون معنادار بود و در نهایت با توجه به این که 3 نوبت اندازه گیری 
بیشتر وجود نداشت از انجام آزمون اندازه گیری های مکرر صرف نظر گردید.
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بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روان درمانی توان بخشی شناختی 
حافظه فعال در کنترل استرس و اضطراب دانش آموزان دختر دوره دوم 
دبیرستان بود. نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون و پیگیری، متغیر 
مستقل بر متغیرهای وابسته مؤثر بوده است و درمان توان بخشی شناختی 
حافظه فعال، باعث کاهش استرس و اضطراب نمونه پژوهش شده است. این 
نتایج با پژوهش های قمری گیوی و همکاران )24(؛ رحمانیان و همکاران 
 )28( همکاران  و   Derakshan )27(؛  همکاران  و   Bangirana )25(؛ 
همسو است. درمان توان بخشی شناختی بر اصولی از شکل پذیری عصبی 
بهبود حوزه های  برای  تمرین های هدفمند  است که شامل  مبتنی  مغز 
گوناگوِن شناخت مانند توجه، حافظه، زبان و کارکردهای اجرایی می باشد 
قابل توجهی سرعت  به  طور  رایانه ای  توان بخشی شناختی  برنامه   .)30(
پردازش، انعطاف پذیری شناختی، نمرات حافظه اخباری، کالمی و بینایی 
را افزایش داده و همچنین بر روی افزایش فعالیت قشر پیش پیشانی نقش 
قابل توجهی داشته است )20(. یافته های حاضر از دیدگاه عصب شناختی 
نشانه های  بروز  و  اجرایی  کنش های  که  است  تبیین  قابل  گونه  این 

اضطرابی مناطق مشترکی را در مغز درگیر می سازند )31(.
حافظه  شناختی  توان بخشی  می دهد  نشان  همچنین  پژوهش ها  نتایج 
است.  شده  حواس پرتی  و  سهوی  اشتباهات  کاهش  موجب  فعال 
حواس پرتی، یک پدیده  روانی است عوارض متعددی به دنبال دارد که 
بروز  احتمال  افزایش  تحصیلی  و  حرفه ای  عملکردهای  در  افت  شامل 
اختالل های روانی نظیر اضطراب، استرس، افسردگی، ناامیدی، احساس 
تنهایی و بی هدفی در زندگی می شود )32(. تمرینات برنامه توان بخشی 
توجه،  تقویت  موجب  مسابقه  و  بازی  قالب  در  فعال  حافظه  شناختی 
 Captain ,s Log نرم افزار  در   .)33( می شوند  مسئله  حل  و  حافظه 
برنامه های یادآوری معکوس، تبعیض مفهومی و ترکیب عددی نیازمند 
توجه و تمرکز هستند در غیر این صورت آزمودنی قادر به انجام برنامه 
حواس پرتی  کاهش  موجب  برنامه  این  اجرای  رو  این  از  بود.  نخواهد 
آزمودنی می شود. در تمام مراحل این برنامه در صورت اشتباه آزمودنی 
اشتباه  متوجه  را  آزمودنی  عصبانی  چهره های  و  عالیم  دادن  نشان  با 

و  ژتون  دادن  با  بازی  دادن  انجام  درست  صورت  در  و  می کند  خود 
نشان دادن چهره های خندان آزمودنی را تشویق می کند. نتایج پژوهش 
Gray و همکاران )34(، اثربخشی توان بخشی شناختی را بر حواس پرتی 

می دهند.  نشان  می شود،  مشخص  تمرکز  و  توجه  فقدان  با  عمدتاً  که 
توان بخشی شناختی رایانه ای بر طبق اصل شکل پذیری و خود ترمیمی 
مغزی با برانگیختن پیاپی مناطق کمتر فعال در مغز تغییرات سیناپسی 
بیان  انسان  مغز  شکل پذیری  فرضیه  می کند،  ایجاد  آنها  در  پایداری 
می کند اگر مناطق کمتر فعال درگیر، به  طور مناسب و مکرر تحریک 
شوند این تغییرات نمی توانند موقتی باشند بلکه به دلیل تغییراتی که 
ماند.  پایدار خواهند  ایجاد کرده اند  نورون ها  فرض می شود در ساختار 
بنابراین با توجه به این ارتباط تنگاتنگ، اثربخشی توا ن بخشی شناختی 
حافظه فعال که کنش های اجرایی را مورد هدف قرار می دهد بر بهبود 

نشانه های اضطراب قابل تبیین است )35(. 
از  محدودیت هایی  دیگر،  پژوهش های  از  بسیاری  مانند  پژوهش  این 
تنها  حاضر  پژوهش  نمونه  داشت؛  بیرونی  روایی  در  محدودیت  جمله 
جانب  باید  نتایج  تعمیم  در  لذا  بود.  تهران  شهر  دختر  دانش آموزان 
که  بود  این  مطالعه  این  محدودیت های  دیگر  از  شود.  رعایت  احتیاط 

امکان ارائه مداخله برای گروه کنترل وجود نداشت.

نتیجه گیری
شناختی  توان بخشی  درمان  که  گرفت  نتیجه  می توان  کلی  طور  به 
حافظه فعال می تواند درمانی مؤثر برای کنترل و کاهش پریشانی های 
روانی دانش آموزان باشد و به کاهش مشکالت روانی و ذهنی آنها منجر 
برنامه توان بخشی شناختی  از  برای استفاده  برنامه ریزی  بنابراین  شود. 
اهمیت  از  پرورش  و  آموزش  مراکز مشاوره  و  فعال در مدارس  حافظه 

ویژه ای برخوردار است. 

تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر برگرفته از پایان نامه بوده است. از تمامی شرکت کنندگان و 
تمامی کسانی که در اجرای پژوهش یاری کردند تشکر و قدردانی می شود.  
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Introduction: The program of teaching philosophical thinking to children is a program for im-

proving children’s thinking. In this way, the learner, will discover the concepts, principles, rules 

and thus acquire the necessary knowledge without the help of the teacher. The present study aimed 

to investigate the effect of the teaching method of dialogue in philosophical study circles on the 

growth of thinking in sixth-grade boys in the Sangar district of Rasht city in Iran.   

Methods: This experimental study was a pretest-posttest with control group. The statistical pop-

ulation consisted of all sixth-grade students in Sangar city. Sixty of them were selected by two-

stage cluster sampling and replaced by two groups of 30 experimental and control groups. For 

collecting	data,	the	Questionnaire	for	Reflective	Thinking	(Kember,	2000)	was	used.	Eight	stories	

from Persian, religious, and international texts were selected for the experimental group to run an 

independent variable, which had a storyline in eight sessions and each session. Data were analyzed 

using descriptive statistics and ANCOVA covariance analysis.  

Results:	The	results	showed	that	teaching	philosophical	thinking	positively	and	significantly	affects	

children’s	reflective	thinking.	The	impact	effect	of	training	was	37%.		

Conclusion: Therefore, using the philosophy of teaching method, children are trained to develop 

their thinking and reasoning skills in dialogue and to develop analytical thinking skills.
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مقدمه: برنامۀ آموزش تفکر فلسفي به کودکان، برنامه اي در جهت بهبود تفکر کودکان است. در این روش یادگیرنده بدون 

کمک معلم، خود به کشف مفاهیم، اصول و قوانین مي پردازد و از این طریق به دانش های الزم دست مي یابد. پژوهش 

حاضر با هدف بررسي تاثیر روش تدریس گفتگویی در حلقه های کندوکاو فلسفی بر رشد تفکر تاملی دانش آموزان پسر 

پایه ششم منطقه سنگر از توابع شهرستان رشت در ایران انجام شد.

کلیه  آماری شامل  بود. جامعه  کنترل  با گروه  پیش آزمون_ پس آزمون  با طرح  آزمایشی  نوع  از  پژوهش  این  روش کار: 

دانش آموزان پایه ششم شهر سنگر بود که از میان آنها 60 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند و 

 )2000( Kember در دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه تفکر تأملی

استفاده شد. به منظور اجرای متغیر مستقل، هشت داستان از کتب کهن پارسی، مذهبی و متون بین المللی برای گروه 

آزمایش انتخاب شد که در هشت جلسه و هر جلسه یک داستان مورد کندوکاو قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل 

کوواریانس ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه های آموزش فلسفه ورزی )فبک( بر میزان بر رشد تفکر تاملی دانش آموزان تاثیر مثبت 

و معناداری گذاشته است. میزان اندازه اثر آموزش ها در تفکر تاملی 37 درصد بود.

نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت با استفاده از روش تدریس گفتگویی، کودکان به گونه ای پرورش می یابند که 

بتوانند مهارت تفکر و استدالل خود را در جریان گفتگو باال ببرند و مهارت تفکر تحلیلی پیدا کنند.

مقدمه
واژه »فلسفه« برگرفته از زبان یونانی باستان و به معنی عشق به حکمت 
است )1(. یونانیان، فلسفه را شیوه پرسش و حل مسئله می دانستند و 
آوردند. ممکن است بعضی تصور کنند که  به مطالعه چراها روی می 
از  منظور  داشت  توجه  باید  اما  آموخت.  فلسفه  کودکان  به  نمی توان 
کانت،  افالطون،  کالسیک  فلسفه  آموزش  کودکان،  به  فلسفه  آموزش 

ارسطو و دیگر اندیشمندان نیست، بلکه آموزش نوعی گفتگوی گروهی 
است که کالس را از شکل سنتی معلم محور و انتقال مطالب از پیش 
امکان  به کودکان  فلسفه   .)1( به شاگردان خارج می کنند  آماده شده 
کنند  سنگین  و  را سبک  آنها  درستی  موضوعات،  جای  به  تا  می دهد 
و در مورد آنها داوری کنند )2(. یکی از زیرساخت های توسعه انسانی 
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در  تأثیرگذار  مولفه های  از  و  است  فکری  مهارت های  رشد  فراگیر،  و 
 )Reflective Thinking( تأملی  تفکر  آموزش  و  پرورش  و  آموزش 
بار  اولین  را  تأملی  تفکر  برای کودکان است )3(. مفهوم  فلسفه  برنامه 
از  است  عبارت  تاملی  تفکر  کرد.  مطرح  آمریکایی  فیلسوف   Dewey

توجه همراه با دقت مداوم و فعال در مورد اعمال، گفتار و اندیشه های 
برای محک  آگاهانه  تردیدی  برای  فرصتی  تفکر  این شیوهء   .)4( خود 
اندیشه هاست. تردیدی خودخواسته درباره همه چیزهایی که به زندگی 
همراه  و  ما  با  آنچه  هر  درباره  می شود.  مربوط  ما  اجتماعی  و  فردی 
ماست. فرصتی برای داوری داوری هایمان و آزمونی برای پرسش از خود، 
تأملی  تفکر  تقویت مهارت  البته  واکاوی وجدان آدمی توسط خودش، 
 )Critical Thinking( انتقادی  تفکر  لزوم   .)5( است  تمرین  نیازمند 
و  تعلیم  حوزه  و  فلسفه  در  تفکر  از  شیوه  این  سرآغاز  پرسش گرانه،  و 
تربیت است. بنابراین تفکر انتقادی جزئی از تفکر تأملی است )6(. راه 
مواجهه موفق با دنیای در حال تغییر، مسلح شدن به ابزار تفکر است. 
بدین منظور الزم است در برنامه های درسی، تربیت اندیشه فلسفی را 
مد نظر قرار داد، به پرورش قدرت تفکر و استدالل دانش آموزان توجه 
نمایند. آموزش و پرورش باید به پرورش دانش آموزانی منجر شود که 
توانایی بازشناسی عقاید و نظرات صحیح از ناصحیح را دارند و در این 
این صورت  به کار می گیرند، در غیر  راستا استدالل و دالیل مناسبی 
بر  و گاه  را تحت تأثیر عادات، رسم و رسوم  دانش آموزان زندگی خود 

مبنای اتفاقات پیش خواهد برد )3(.  
نیروی تفکر از بدو تولد کار خود را با حیرت و تحیر آغاز مي کند، اگر 
کودك انسان، کودك متفکری نبود، هرگز متحیر هم نمي شد، این تحیر، 
عدم تعادل و تعارضي را ایجاد مي کند، که فرد را به سمت رفع تعارض 
و میل به تعادل سوق مي دهد، بنابراین کودك با پرسشگری و کنکاش 
را ژرف و  نیاز رفته و تفکر خود  این  از تفکر به سمت تشخیص  ناشي 
شناخت خود را دقیق و باورهایش را محکم مي سازد )4(. عادت به اندیشه 
تأملي در برابر پذیرش و قبول هر ایده ای بدون نقد و بررسي، مهمترین 
اصل برای توفیق در زندگي فردی و اجتماعي است اگر این ویژگي در 
کودکان به صورت یک عادت بشود، در آینده آنها به همان سادگي که 

نفس مي کشند؛ رفتار و افکارخود را خردمندانه مي کنند )7(. 
سقراطی  یا  گفتگویی  روش  تدریس،  فعال  روش های  از  یکی 
معلم  روش  این  در  است.   )Dialogue or Socratic Method(
اما  می گویند.  سخن  شاگردان  و  می کند  سؤال  نمی کند؛  صحبت 
جهل  از  را  شاگرد  که  می شوند  مطرح  و  تنظیم  گونه ای  به  سؤال ها 
خویش نسبت به موضوع آگاه می گردانند و اندیشۀ او را برای دستیابی 
که  مي شود  سبب  فلسفي  پرسش گري  می بخشند.  ژرفا  حقیقت،  به 

 .)8( باشـند  داشـته  بهتري  شفاهي  ارتباط  معلمان  و  دانش آموزان 
الزم  باشد  کندوکاو  و  تحقیق  پرورش  و  آموزش  محور  که  این  برای 
در  که  شوند  انجمن  یا  حلقه  به  تبدیل  درس  کالس های  که  است 
فضای  در  مثبت  مشارکت  جهت  همکاری  و  دوستی  رابطه  از  آن 
آموزشی استقبال می شود. این فضای مشارکت مثبت جایگزین فضای 
از  بسیاری  در  که  مبارزه جویانه ای(  )نیمه  نیمه خصمانه ای  و  رقابتی 
کالس های دوران کودکی گذشته رواج داشت، می شود. ویژگی خاص 
حلقه های کندوکاو عبارتند از تامل و تعمق غیرخصمانه، شناخت های 
تقویت  فلسفی،  تخیل  و  فرهنگ  سواد،  بردن  باال  و  ایجاد  مشترك، 
از  بر اساس گفتگو و لذت بردن  توانایی مطالعه و درك عمیق متون 
ایران،  در  اما   .)9( است  اهداف طراحی شده  همین  تامین  برای  آنها 
سبک  سنتی آموزش در دوران کودکی به گونه ای است که به خوبی 
نقاد  تفکر  واجد  را  کودکان  و  نمی دهد  پرورش  را  ذهنی  توانایی های 
و خاّلق نمی کند و به همین دلیل آنان در این دوران، از مهارت های 
زندگی که بر اساس قدرت استدالل و تأمل شکل می گیرند، برخوردار 
از  والدین  و  مربیان  که  است  دلیل  این  به  امر  این   .)10( نیستند 
شیوه های سنتی برای آموزش کودکان استفاده کرده اند. در این شیوه 
کردن  که حفظ  آن  حال  دارد  اهمیت  مطالب  کردن  آموزشی، حفظ 
گونه ای  اطالعات،  از  از مجموعه های وسیعی  انباشتن ذهن  و  مطالب 
و  تعلیم  سنتی  روش های  است.  سطحی  و  کم  ارزش  فکری  مهارت 
تاکید بر حافظه محوری )Axial memory( باعث رشد دانش آموزان 
برگه  در  دادن  پس  و  طوطی وار  حفظ  به  که  می شود  محور  حافظه 
و  سنتی  تدریس  روش های  و  موضوعات  می کنند.  بسنده  سواالت 
ناکافی به رشد فکری به عنوان اصل مهم پرورش،  غیرخالق و توجه 
از علت های مهم شکست افراد در مسائل اجتماعی و روانی در زندگی 
براي کودکان  با عنوان »فلسفه  است. هدایتي و ماه زاده در پژوهشی 
برنامه  در  مشارکت  که  دادند  نشان  اجتماعي«  مسئله  حل  مهارت  و 
آموزشي فلسفه براي کودکان و نوجوانان منجر به بهبود مهارت کلي 
تحقیقي  نوشادي  و  )11(. کمالي مطلق  اجتماعي گردید  حل مسئله 
پرسش گري  بر سطح  کودکان  براي  فلسفه  آموزش  تأثیر  عنوان  با  را 
داد  نشان  آنان  نتایج  داده اند.  انجام  ابتدایي  دورهي  دانش آموزان 
دانش آموزان  پرسش گري  سطح  بر  کودکان  براي  فلسفه  آموزش  که 
تأثیر مثبت و معناداري داشت. همچنین پس از آموزش فلسفه براي 
شناختي  حیطه  اساس  بر  آزمایش  گروه  پرسش گري  کودکان، سطح 
یافت  ارتقاء  تحلیل«  و  »تجزیه  به سطح  »دانش«  از سطح   Bloom

آموزش  تأثیر  بررسي  عنوان  با  را  تحقیقي  همکاران  و  طبري   .)12(
فلسفه ورزی بر روحیه پرسش گري و مهار خشم در دانش آموزان انجام 
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برنامه فلسفه  تأثیر  اعتبار و  یافته هاي پژوهش نشان داد که  داده اند. 
آن  مؤلفه هاي  و  پرسش گري  روحیه  پرورش  در  دانش آموزان  براي 
همکاران  و  جلیلیان   .)13( است  تأیید  مورد  ایشان  در  مهار خشم  و 
بر  کودکان  به  فلسفه  آموزش  برنامه  اثربخشي  عنوان  با  را  تحقیقي 
انجام  دانش آموزان  در  اخالقي  قضاوت  و  مسأله  حل  توانایي  پرورش 
به کودکان  فلسفه  برنامه آموزش  اجراي  نتایج نشان داد که  داده اند. 
دانش آموزان  اخالقي  قضاوت  رشد  و  مسأله  حل  توانایي  افزایش  بر 
تأثیر مثبتي داشت، اما تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر افزایش حل 
مسأله و قضاوت اخالقي بر حسب جنسیت معنادار نبود )14(. سالمی 
برنامه  طراحي  براي  که  گرفتند  نتیجه  خود  پژوهش  در  همکاران  و 
درسي آموزش فلسفه براي دانش آموزان بـه معلماني ماهر و متخصص 
نیاز  دانش آموزان  پرسش گري  و  فلسفي  بحث  کردن  هدایت  امر  در 

هست )15(.
کودکان  براي  فلسفه  درسي  »برنامه  عنوان  با  پژوهشي  در   Murris

آموزش  که  داد  نشان  فیلسوف«،  ایده آل  کودك  شکل گیري  روي  بر 
مؤثر  درکودکان  تفکر  شکل گیري  در  مي تواند  کودکان  براي  فلسفه 
به مربیان کودکان در  آموزشي در کمک  برنامه  این  باشد و همچنین 
آموزش هاي خود مي تواند بسیار مؤثر باشد )Di Masi .)16 و Santi در 
پژوهش خود با عنوان یادگیري تفکر دموکراتیک با استفاده از آموزش 
براي  فلسفه  آموزش  از  استفاده  با  که  داد  نشان  کودکان  براي  فلسفه 
کودکان دانش آموزان قادر به اندیشیدن به سبک تفکر دموکراتیک در 
آنها مي توانند  فلسفه  آموزش  از طریق  و  فرآیند تصمیم گیري هستند 

تفکر پیچیده در خود را بهبود بخشند )17(.
رشد تفکر تأملی الزمه ضروری امروزه نظام آموزش و پرورش در ایران 
قالب داستان  با آموزش فلسفه ورزی در  این مهم را می توان  است که 
کرد.  برطرف  زیادی  تا حدود   )Dialogue( گفتگو  تدریس  روش  با  و 
برنامه فلسفه برای کودکان اولین بار توسط Lipman در آمریکا اجرا 
به طور جدی در  اما  ایران مطرح شده  شد و چند سالی است که در 
برنامه  این  است.  نگرفته  قرار  اجرا  و  تحقیق  مورد  درسی  برنامه های 
می تواند روشی مفید برای رشد تفکر تأملی در کودکان باشد؛ تفکری 
البته   .)18( بسازد  خالق تری  و  منتقد  مسئول،  شهروندان  آنها  از  که 
برنامه اصلی فلسفه ورزی برای کودکان )فبک(، آموزش فلسفه ورزی و 
رشد تفکر تأملی و مراقبتی در قالب »داستان« در حلقه های کندوکاو 
کودك  آشنا سازی  که  است  باور  این  بر   Lipman است.  پژوهش  یا 
و  گفتاری  مثبت  تأثیرات  بر  عالوه  می تواند  اندیشیدن  مهارت های  با 
شنیداری، روند اجتماعی شدن کودك را تسریع کند؛ مهمتر این که به 
رشد استقالل فکری، تفکر انتقادی و خالق در کودکان کمک می کند. 

برای رسیدن به این هدف گنجاندن مفاهیم فلسفی و اخالقی در قالب 
داستان ها  که  آنجا  از   .)19( رساند  یاری  کودکان  به  می تواند  داستان 
یکی از مبانی مهم در رشد تفکر و ارتباط با کودکان هستند، الزم است 
داستان های خاصی برای این منظور نگاشته شوند که اصول داستان های 
به  آموزش  باشند. سبک  گرفته  قرار  توجه  مورد  آن  نگارش  در  فکری 
شیوه گفتگو به صورت حلقه های کندوکاو بر رشد تفکر تأملی و مراقبتی 
تأثیر مثبت می گذارد. مثال در مورد تأثیر هوش هیجانی بر تفکر و رفتار 
مراقبتی، Gazzard با توضیح رابطه میان نیمکره چپ و نیمکره راست 
مغز، خاطرنشان مي کند، ارتباط معناداري میان فلسفه و هوش هیجاني 
وجود دارد، به این منظور در چهار دهه پیش برنامه درسي فلسفه براي 
کودکان توسط »مؤسسه پیشبرد فلسفه براي کودکان« تدوین گردید 
)20(. این برنامه یکي از بزرگترین و جدیدترین راه ها، با هدف تقویت 
بود  دانش آموزان  تشخیص  قدرت  و  داوري  استدالل،  توانایي  بهبود  و 
)Fair .)22 ،21 و همکاران اعتقاد دارند که فلسفه براي کودکان نمونه 
یاد دادن  آشکار کاربرد فلسفه در آموزش و پرورش است و هدف آن 
فلسفه ورزي به کودکان است تا به دانش آموزان کمک کند که بیندیشند 

و مسائل خود را حل کنند )23(.
در این راستا تحقیقات انجام شده توسط Bialystok و همکاران حاکي 
آگاه،  دانش آموزاني  تا  مي کوشد  فبک  آموزش  برنامه  که  است  آن  از 
با محیط به دانشي  منتقد و متفکر پرورش دهد که در رابطه متقابل 
دست یابند که متعلق به خودشان است و بتوانند آن را در موقعیت هاي 
فلسفه  آموزش  هم  همکاران  و   Gorard  .)24( گیرند  کار  به  زندگي 
اندیشه ها  درباره  اندیشیدن  درست  آموزش  معناي  به  را  کودکان  بـه 
از طریق جستجو به روش علمي براي درست زیستن مي دانند )25(. 
نتیجه رسید  این  به  بر روی کودکان 7-6 سال  Cullen در پژوهشی 

انتقادی،  تفکر  بر  می تواند  کودکان  برای  فلسفه  برنامه  آموزش  که 
تاثیرات  کوتاه  مدت  در  حتی  کودکان  مشارکتی  و  دلسوزانه  خالقانه، 
در  فلسفه ورزی  معناي  همان  در  فلسفه   .)26( باشد  داشته  بسیاری 
یک چارچوب غیر رسمي و لذت بخش، راهي است که مي تواند ارتباط 
میان آمیگدال و نئوکورتکس مغز را تقویت نماید. اگر کودکان بتوانند 
هیجانات مشکل دار خود را کاوش کنند، بشناسند و در مورد آنها گفتگو 
داشته باشند، مي توانند براي مدیریت آنها نیز گام بردارند و از هیجانات 
خود مراقبت کنند. از نظر Cullen، اجتماع پژوهشي یا حلقه کندوکاو 
جایگاه بسیار مناسبي براي گفتگو در مورد تجربه ها و احساسات است 
و  کودکان«  برای  »فلسفه  برنامه  گفته شده، جای  موارد  بر  بنا   .)26(
حلقه های کندوکاو در مدارس کشور ما خالی است و متأسفانه هنوز هم 
آموزش و پرورش ما مبتنی بر سیستم سنتی است. از این رو پژوهش 
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حاضر بر اساس شواهد موجود، کوششی در پاسخ به این پرسش است 
دانش آموزان  تاملی  تفکر  بر  گفتگویی  به شیوه  فلسفه  آموزش  آیا  که 

موثر است یا خیر؟

روش کار
گروه  با  پیش آزمون_پس آزمون  طرح  با  آزمایشی  نوع  از  پژوهش  این 
پسر  دانش آموزان  کلیه  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه  بود.  کنترل 
تعداد  به   96-97 تحصیلی  سال  در  سنگر  منطقه  ابتدایی  ششم  پایه 
دبستان های  کلیه  شامل  حاضر  پژوهش  مکاني  قلمرو  بود.  نفر   424
پسرانه بخش سنگر بود و از لحاظ قلمرو موضوعي، در زمینه مباحث 
علوم تربیتي بود. با توجه به این که در پژوهش هاي آزمایشي حداقل 
پژوهشگران   ،)27( است  شده  پیشنهاد  نفر   15 گروه  هر  براي  نمونه 
برای اطمینان در این پژوهش 60 نفر )برای هر گروه 30 نفر( را وارد 
مطالعه کردند. در تعیین نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 
پسرانه  دولتی  روزانه  دبستان های  بین  از  شد.  استفاده  مرحله ای  دو 
بخش سنگر به صورت تصادفی دبستان ابن سینا انتخاب گردید، سپس 
از بین سه کالس پایه ششم دو پایه انتخاب شد و در نهایت با استفاده 
از قرعه کشی دو کالس یکی به عنوان گروه آزمایش و یکی به عنوان 
نفر   34 کالس  یک  و  نفر   35 کالس  یک  شد.  انتخاب  کنترل  گروه 
بودند بنابراین از بین هر کالس به صورت تصادفی 30 نفر را به صورت 
تأملی  تفکر  پرسشنامه  گرفتند.  قرار  گروه ها  در  و  انتخاب  قرعه کشی 

Kember در بین دانش آموزان توزیع شد.

برای ارزیابی تفکر تأملی نسخه های متفاوتی مانند پرسشنامه سنجش 
رهبری تأملی مدیران و یا پرسشنامه تفکر تاملی برای معلمان وجود 
دارد ولی تنها پرسشنامه ای که تفکر تاملی در دانش آموزان را ارزیابی 
می کند و در ایران نیز هنجاریابی شده است، پرسشنامه Kember و 

همکاران )24( است که به شرح زیر استفاده شده است. 

پرسشنامه تفکر تأملی
)Kember Questionnaire for Reflective Thinking(

پرسشنامه تفکر تأملی، این پرسشنامه توسط Kember و همکاران ساخته 
شده است )28(. پرسشنامه دارای 16 سوال می باشد که شامل 4 مولفه 
عمل عادتی، فهمیدن، تأمل و تأمل انتقادی است. سؤاالت پرسشنامه بر 
اساس طیف لیکرت پنج  درجه ای )کامال موافق نمره 5، تا حدی موافق 
نمره 4، نظری ندارم نمره 3، تا حدی مخالف نمره 2، کامال مخالف نمره 1( 
 Kember .نمره گذاری می شود. در این آزمون محدودیت زمانی وجود ندارد
و همکاران روایی محتوایی پرسشنامه را مناسب ذکر کرده اند. کدیور و 
همکاران پایایی پرسشنامه و مؤلفه های آن را به روش آلفای کرونباخ به 
ترتیب برای مولفه عمل عادتی 0/65، مؤلفه فهمیدن 0/66، مؤلفه تأمل 
0/68، مؤلفه تفکر انتقادی 0/64 را به دست آورده اند )29(. ابزار سنجش 
تفکر تأملی برای سن جامعه مورد تحقیق در دسترس نبود، لذا بعضی از 
کلمات ابزار تفکر تأملی Kember جهت فهم بهتر دانش آموزان جامعه مورد 
مطالعه تغییر داده شد. بنابراین قبل از اجرا، جهت تعیین روایی پرسشنامه، بر 
روی 60 نفر از دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی دولتی بخش سنگر اجرا 
شد و از طریق روایی محتوا مورد سنجش قرار گرفت که از نظر متخصصین 

مطلوب ارزیابی گردید و سؤاالت برای دانش آموزان قابل فهم بود.
ابزار مورد نظر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده  جهت سنجش پایایی 
آلفا برای تفکر تأملی 0/77 به دست آمد که نشان گر  شد، که ضریب 
پایایی باالی پرسشنامه است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه 
عمل عادتی 0/74، مؤلفه فهمیدن 0/72، مؤلفه تأمل 0/71 و مؤلفه تفکر 
انتقادی 0/76 بود. هر یک از این مولفه ها بیان گر فرآیند تحول و رشد 
تفکر از عمل عادتی و درك ارتباط بین فکر و عمل )مولفه عمل عادتی 
و فهمیدن( تا بازنگری و ارزیابی عملکردها )تفکر انتقادی( و در نهایت 
به چالش کشیدن و تغییر باورها و عملکرد )مولفه تامل( توسط خود فرد 

است. بنابراین تفکر انتقادی جزئی از تفکر تأملی است )6(.

جهت رعایت مالحظات اخالقی در اجرای پژوهش موارد فوق رعایت شد: 
1( اطالعاتی که در ضمن اجرای تحقیق از شرکت کنندگان جمع آوری 

شد همه محرمانه باقی ماند. 2( همه آزمودنی ها برای شرکت در پژوهش 
حق انتخاب داشتند. 3( به همه شرکت کنندگان در مورد نحوه آموزش، 

جدول 1. نگاره طرح تحقیق در پژوهش حاضر

پس آزمونمداخله پیش آزمونانتخاب تصادفیگروه ها

RT1XT2آزمایشی

RT1-T2گواه
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مقررات گروه، اصل رازداری در مورد اطالعات شخصی و مسئولیت های 
اعضای گروه در مورد نتایج آزمون ها اطالعات الزم ارائه شد. 4( در آخر 
به پاسخ های شرکت کنندگان پاسخ داده شد. 5( پژوهش به هیچ نحوی 

باعث ایجاد پیامدهای زیان آور برای شرکت کنندگان نبود.
روش اجرا: ابتدا هر دو گروه آزمایش و کنترل، پرسشنامه تفکر تاملی 
را تکمیل نمودند. سپس به منظور اجرای متغیر مستقل، هشت داستان 
و هر جلسه یک  انتخاب شد که در هشت جلسه  آزمایش  برای گروه 
سنی  مالك  اساس  بر  داستان ها  گرفت.  قرار  کندوکاو  مورد  داستان 
مذهبی  پارسی،  کهن  داستان های  مجموعه  به  مراجعه  با  و  کودکان 
تحقیق حاضر  با  مرتبط  و  مختلف  پژوهش های  از  بین الملل  ادبیات  و 
انتخاب شدند. محتوای داستان ها در هر جلسه متفاوت بود به طوری 
که هر جلسه دانش آموزان با موضوع جدیدی آشنا می شدند و به بحث 
نکرد. پس  برنامه ای دریافت  فاصله  این  می پرداختند. گروه کنترل در 
از اتمام جلسه هشتم، مجددا پرسشنامه تفکر تاملی برای هر دو گروه 

آزمایش و کنترل اجرا شد و داده ها جمع آوری گردید.
در ابتداي جلسه اول پس از معارفه و آشنایی با دانش آموزان، کمی در 
مورد پژوهش و خصوصا برنامه فلسفه براي کودکان و روش کار در حلقه 
پیشبرد  براي  دانش آموزان  توسط  قوانینی  سپس  شد.  بحث  کندوکاو 
بهتر گفتگو و اندیشه ورزي در حلقه هاي کندوکاو فلسفی مطرح شد و 

آنان در طول جلسات خود را ملزم به رعایت آنها نمودند از جمله:
• هنگام صحبت کردن اجازه بگیرند.

• نظرات خود را بلند مطرح کنند.
• نظرات یکدیگر را مسخره نکنند.

• در صورتی که مطلبی را متوجه نشدند سوال کنند.

• مرتبط با موضوع صحبت کنند. 
• به صحبت هم خوب گوش دهند.

• در بحث ها مشارکت فعال داشته باشند.
• به تفکر و احساسات یکدیگر احترام بگذارند

• صرفا پیرامون موضوع و ایده ها متمرکز شوند.
برخی سؤاالت،  روي  دانش آموزان  کندوکاو،  با هدف  بحث کالسی  در 
آن  پیرامون  مکالمات  و  متمرکز می شوند  ایده ها  و  مسائل  موضوعات، 
شکل می گیرد. آنان در کشف ایده ها، ممکن است دچار اشتباه شوند، 
یا به طور کلی مسیر بحث را  جهت گیري نادرستی در پیش گیرند و 
نبینند. هر چه شرکت کنندگان گفتگو،  را  نقاط عطف آن  گم کنند و 
در کندوکاو بیشتر تجربه کسب کنند، براي حفظ جهت از یکدیگر بهره 
برده و یاد می گیرند چگونه اشتباهاتشان را تصحیح کنند و راه هاي دیگر 
را در نظر بگیرند. لذا در این فرایند، با تأمل تر و نسبت به صحت کار خود 
کمتر مطمئن می شوند، براي تصحیح یک اشتباه آمادگی بیشتري پیدا 
می کنند و به خود اجازه تغییر نظر می دهند. اختالف نظر در کندوکاو 
سبب می شود کودکان به گفتگو بپردازند و در عین حال که موضوع یا 
مسئله اي را به صورت زنده و مهیج بیان می کنند، عالقه شان نیز افزایش 
یابد. از طریق تعامل با یکدیگر در مورد موضوع هاي مورد عالقه طرفین، 
افراد واقعاً با هم فکر کردن را آغاز و از طریق بررسی اختالف نظر و در 
نظر گرفتن دالیلی که از جنبه هاي مختلف مشاجره مطرح می شود، در 
رفتار با یکدیگر منطقی تر عمل می کنند. این امر به تحکیم هر دو جنبه 
اجتماع و کندوکاو کمک می کند. جدول 2 عناوین داستان ها، محتوا و 
سواالت طرح شده پیرامون موضوع هر داستان را به اجمال در هشت 

جلسه نشان می دهد.

جدول 2. نگاره طرح تحقیق در پژوهش حاضر

محتوا و سواالتداستانجلسات

جلسه اول
داستان موش و قورباغه

 برگرفته از مثنوی
 معنوی مولوی

داستان در مورد موش تنهایی است که در کنار آبگیری زندگی می کند، روزی قورباغه ای را می بیند و با او دوست می شود. 

موضوع مورد بحث این داستان مفهوم »دوستی« است. چرا ما با کسی دوست می شویم؟ اصاًل دوستی موش و قورباغه 

درست بود؟ با چه کسی باید دوست شد؟ معیارهای دوستی چیست؟ دوستی یعنی چه؟ دوستی با آشنایی چه تفاوتی 

دارد؟ آیا دوستی می تواند یک طرفه باشد؟ آیا تعداد دوست ها مهم است؟ در دوستی چه چیزهایی مهم است؟ آیا دوست 

ما باید دقیقاً مثل ما باشد؟ آیا می شود با کسی که تفاوت داریم دوست شویم؟ در چه صورت می شود دوستی را به هم زد؟

جلسه دوم

این داستان ازداستان-
های مذهبی اسالمی  
است که دانش آموزان 

پس از خواندن باید اسمی 
برای آن انتخاب کنند.

در مورد مامون حاکم بغداد است. مامون که امام رضا )ع( را به شهادت رسانده است در دل مردم ترس و دلهره می اندازد. 

مفهوم مورد نظر این داستان »شجاعت« است. تبادل نظر و گفتگو را می توان به سمت پاسخ به این گونه پرسش ها سوق 

داد: شجاعت چه معنایی دارد؟ معیار شجاعت چیست؟ مفاهیم متضاد با شجاعت کدامند؟ آیا پر رویی و بی ادبی کردن، 

الزمۀ شجاعت داشتن است؟ فایده های شجاعت چیست؟ آیا شجاعت پیامدی هم به دنبال دارد؟ چند نمونه از افراد شجاع 

و معروف را مثال بزنید. 
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یافته ها 
توصیفی  آمار  آزمون های  از  استفاده  با  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  نتایج 
در  که  همان طور  است.  شده  ارائه  ذیل  جداول  شرح  به  استنباطی  و 
در  آزمایش  گروه  تاملی  تفکر  میانگین  می شود،  مشاهده   3 جدول 
پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب 46/42 و 52/53 می باشد، با توجه 

به میزان F=6/91 و با توجه به این که مقدار احتمال از سطح 0/05 
این  می گردد.  تایید  تحقیق  فرضیه  اطمینان   0/95 با  می باشد  کمتر 
تاملی  تفکر  رشد  بر  فلسفه ورزی  آموزش  که  می گردد  حاصل  نتیجه 
فلسفه ورزی  آموزش  واقع  در  دارد،  مثبت  تاثیر  ابتدایی  دانش آموزان 

موجب بهبود رشد تفکر تاملی دانش آموزان ابتدایی می گردد.

محتوا و سواالتداستانجلسات

گلدان های خالیجلسه سوم

داستان روایتی است از پسری در سرزمین چین بنام پینگ. مفهوم مستتر در این داستان »صداقت« است. گفتگو را می توان 

بر محورهای این سواالت دایر کرد: آیا صداقت، شجاعت نیاز دارد؟ آیا بیان هر حرف راستی الزم است؟ زمانی که گفتن 

حرف راست باعث ایجاد فتنه ای می شود چه باید کرد؟ مفاهیم متضاد با صداقت کدامند؟ چرا بعضی ها واقعیت را نمی گویند؟ 

میان »دروغ گفتن« و »نگفتن حقیقت« تفاوتی هست؟ فایده های صداقت چیست؟ اگر راستگویی از محبوبیت ما کم کند 

باید چکار کنیم؟

جلسه چهارم
بودا و قو، داستانی

 بودایی

داستان  این  در  کندوکاو  مورد  مباحث  است.  حیوانات«  داستان »حقوق  کلیدی  مفهوم  بوداست.  تولد  مورد  در  داستان 

می تواند این گونه باشد: قاضی چه تصمیمی گرفت؟ آیا تصمیم قاضی درست بود؟ فکر می کنید بودا در مورد قو چه چیزی 

به قاضی گفت؟ راه صحیح رفتار با حیوانات چیست؟ آیا انسان حق دارد حیوانات را شکار کند یا بکشد؟ در مورد حیوانات 

اهلی و دست آموز صحبت کنند. در مورد گونه های در حال انقراض صحبت کنند و نام ببرند.

جلسه پنجم
خرگوش های ترسو،
 قصه عامیانه هندی

داستان روایت یک خرگوش بسیار ترسو است که تفکرات عجیبی دارد. موضوع و هسته اصلی این داستان »دانش« است. 

می توان با کندوکاو به سواالت از این قبیل رسید و به آنها پاسخ داد: پرسش کلیدی »دانستن« و »قبول کردن« یعنی چه؟ 

چه چیزایی رو به طور قطع می دانید؟ می توانید مثال هایی بزنید؟ »دانش« یعنی چه؟ آیا اگر چیزی را بدانید، معنی اش این 

است که آن چیز باید درست باشد؟ آیا اگر دیگران بگویند چیزی را می دانند، معنایش این است که آن چیز باید درست 

باشد؟ آیا هر چیزی رو می بینید قبول می کنید؟ چرا؟ هر چیزی را که به شما بگویند قبول می کنید؟ چرا؟

جلسه ششم
حافظه، قصه ای عامیانه 

از زامبیا

داستان در مورد قحط سالی در آفریقاست. مفهوم اصلی داستان در مورد »حافظه« بود. می توان در مورد مسائلی چون 

سواالت زیر به کندوکاو پرداخت. الك پشت چه راه حلی برای حفظ نام درخت پیدا کرد؟ حافظه چیست؟ آیا حافظه خوبی 

دارید؟ چرا چنین فکر می کنید؟ آیا به خاطر آوردن چیزها مهم است؟ چرا؟ حافظه در کجا قرار دارد و چگونه کار می کند؟ 

چه چیزی در به یاد آوردن مطالب به شما کمک می کند؟ چه چیزهایی رو آسان تر به خاطر می آورید؟ چرا؟

جلسه هفتم
پسری که همیشه سوال 
می کرد، قصه ای عامیانه 

از اروپا

قصه در مورد پسری کنجکاو است که همیشه در حال پرسیدن سواالت تمام نشدنی اش از پدر و مادر خود است. مفهوم 

محوری داستان در مورد »پرسش و پاسخ« می باشد. با سواالتی این گونه می توان بحث را اغاز کرد، سوال و جواب چیست؟ 

آیا شما هم سوال  به شما کمک می کند؟  آغاز می شوند؟ سوال کردن چگونه  واژه هایی  با چه  معموال  و  سوال چیست 

می کنید؟ معموال چه سوال هایی می کنید؟ بیت یک پاسخ درست و یک پاسخ غلط چه تفاوتی هایی وجود دارد؟ آیا همه 

جواب ها درست هستند یا غلط؟ 

استاد و ناخدا فری، جلسه هشتم
داستان عامیانه هندی

داستان در مورد پیرمرد روستایی فقیری است که خانوادگی قایق ران بوده اند. معنا و مفهوم داستان که در مورد »خرد« و 

»یادگیری« است باید به وسیله گفتگو با بچه ها کشف شود. می توان با بحث و کفتگو به سواالتی این گونه پی برد، ارزش 

یادگیری چیست؟ چرا بچه ها مدرسه می روند؟ آموزش چیست؟ آیا آموزش فقط در مدرسه انجام می شود؟ بیشتر در کجا 

یاد می گیرید؟ خانه یا مدرسه؟ چرا این طور فکر می کنید؟ آیا باید پیر باشید تا عاقل باشید؟ چرا؟ آیا باید خیلی بدانید 

تا عاقل باشید؟ چه باید بدانید تا عاقل شوید؟ موضوعاتی رو که در مدرسه یاد می گیرند فهرست کنند و آنها را به ترتیب 

اهمیت قرار دهند، موضوعات مورد عالقه خود را فهرست کنید، این فهرست ها را با هم مقایسه کنید و با هم بحث کنید.
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با توجه به اطالعات جدول 4 مالحظه می گردد که مقدار احتمال در 
هیچ کدام از متغیرها معنادار نشده است )مقدار احتمال بزرگتر از 0/05 

می باشد( که نشان دهنده نرمال بودن نمرات متغیرهای تحقیق می باشد 
که یکی از پیش شرط های استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس می باشد.

جدول 3. میانگین و انحراف معیار متغیرهای تفکر تأملی در گروه آزمایش و گواه  

انحراف معیارمیانگینتعدادمرحلهگروهمتغیر

تفکر تاملی

کنترل
3043/417/08پیش آزمون

3044/777/35پس آزمون

آزمایش
3046/427/08پیش آزمون

3052/535/19پس آزمون

جدول 4. آزمون نرمال بودن داده ها

Pمقدار خطاzمتغیرها

0/8060/050/096تفکر تاملی

با توجه به این که در آزمون لوین، مقدار احتمال از سطح 0/05 بیشتر 
می باشد، این نتیجه حاصل می گردد که فرض برابری واریانس های دو 

از پیش شرط های آزمون تحلیل  تایید است که یکی دیگر  گروه مورد 
کوواریانس می باشد.

جدول 5. آزمون لوین به منظور بررسی برابری واریانس ها

مقدار احتمالخطادرجه آزادیمقدار لوینمتغیرها

10/050/601 و 0/27958تفکر تاملی

بنابراین  می باشد،  بیشتر   0/05 از  احتمال  مقدار  که  این  به  توجه  با 
می توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر مورد قبول و فرضیه مقابل رد 

شده  رعایت  رگرسیون  خط  شیب  همگونی  فرض  پیش  و  می شود 
است.

جدول 6. تعامل متغیر مستقل و همپراش

مقدار احتمالآماره فیشرمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمنابع تغییراتمتغیرها

1/3420/6711/210/22گروه و پیش آزمونتفکر تاملی

می باشد  کمتر   0/05 سطح  از  احتمال  مقدار  که  می گردد  مالحظه 
از  حاکی  که  می باشد  معنادار  همپراش  متغیر   F مقدار  واقع  در  و 
برقرار  همپراش  متغیر  همبستگی  بودن  خطی  پیش فرض  است  آن 
و  همپراش  متغیر  همبستگی  بودن  خطی  اثبات  براي  می باشد. 

اگر  را حساب کنیم،  F متغیر همپراش )کنترل(  باید مقدار  مستقل، 
این شاخص معنادار باشد )P=0/05(، پیش فرض خطی بودن رعایت 
نامناسبی  همپراش  متغیر  نباشد،  معنادار   F شاخص  اگر  است،  شده 

را برگزیده ایم.
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جدول 7. تحلیل کواریانس یک طرفه

مقدار احتمالآماره فیشرمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمتغیرها

0/72110/72110/680/003تفکر تاملی

تاملی  تفکر  رشد  بر  فلسفه ورزی  آموزش  اصلی:  فرضیه  بررسی 
دانش آموزان ابتدایی تاثیر مثبت دارد. با توجه به میزان F=6/91 و مقدار 
احتمال از سطح 0/05 کمتر می باشد با 0/95 اطمینان فرضیه تحقیق 

تایید می گردد، بنابراین می توان گفت آموزش فلسفه ورزی بر رشد تفکر 
تاملی دانش آموزان ابتدایی تاثیر مثبت دارد. در واقع آموزش فلسفه ورزی 

موجب بهبود خالقیت رشد تفکر تاملی دانش آموزان ابتدایی می گردد.

جدول 8. نتایج آزمون آموزش فلسفه ورزی بر رشد تفکر تاملی 

شدت اثرPآماره فیشرمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمتغیرها

1/2920/6479/5970/001مدل تصحیح شده

0/372

0/85710/85712/7110/001عرض از مبدا

0/72110/72110/6380/003پیش آزمون تاملی

0/46710/6476/9160/014گروه )متغیر مستقل(

1/821570/067خطا

182/16460مجموع

3/11659کل تصحیح شده

بحث
تدریس  )روش  فلسفه ورزی  آموزش  بررسی  به  حاضر  پژوهش  در 
داستان  روایت  محوریت  با  فلسفی(  کندوکاو  حلقه های  در  گفتگویی 
نتایج  شد.  پرداخته  ابتدایی  دانش آموزان  تأملی  تفکر  رشد  بر  فلسفی 
تدریس  )روش  فلسفه ورزی  آموزش  که  است  آن  از  حاکی  حاصله 
داستان  روایت  محوریت  با  فلسفی(  کندوکاو  حلقه های  در  گفتگویی 
تاثیر مثبت  ابتدایی  تأملی دانش آموزان  بر رشد تفکر  فلسفی می تواند 
داشته باشد. لزوم تفکر انتقادی و پرسش گرانه، سرآغاز این شیوه از تفکر 
در فلسفه و حوزه تعلیم و تربیت است. بنابراین تفکر انتقادی جزئی از 
ماه زاده  و  هدایتي  مطالعات  یافته های  با  نتایج  این  است.  تأملی  تفکر 
)11(، کمالي مطلق و نوشادي )12(، طبري و همکاران )13(، جلیلیان 
 Di Masi ،)16( Murris ،)15( سالمی و همکاران ،)و همکـاران )14
و Santi )17( همسو است. نتایج این پژوهش ها نیز نشان می دهد که 
آموزش برنامه های فلسفه ورزی برای کودکان و نوجوانان در رشد تفکر 
تأملی آنان تأثیر مثبت دارد. پژوهش کدیور و همکاران نیز نشان داد که 
باورهاي معرفت شناختی و رویکردهاي یادگیري با پیشرفت تحصیلی 

به صورت  تأملی  تفکر  تأثیر در چهار مرحله  با  باورها  این  دارد.  رابطه 
 .)29( است  اثرگذار  یادگیري  رویکردهاي  بر  مستقیم  غیر  و  مستقیم 
 )24( همکاران  و   Bialystok پژوهش های  با  یافته ها  این  همچنین 
Gorard و همکاران )25( و Cullen )26( و نوروزی و درخشنده )30( 

مبنی بر این که برنامه آموزش فلسفه به مي کوشد تا دانش آموزاني آگاه، 
به دانشي  با محیط  رابطه متقابل  منتقد و متفکر پرورش دهد که در 
دست یابند که متعلق به خودشان است و بتوانند آن را در موقعیت هاي 
زندگي به کار گیرند، همخوانی دارد. نوروزی و درخشنده در پژوهشی 
با عنوان »بررسی اثرات کار فلسفی با کودکان از دیدگاه دانش آموزان 
مدارس ابتدایی شهر اصفهان« به بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودك 
پرداختند. آنها به این نتیجه رسیده اند که دانش آموزان در زمینه رعایت 
نظم در کالس، احترام به بزرگترها، روابط صحیح با کودکان، درك و 
فهم بهتر مطالب درسی، مسولیت پذیری، حس اعتماد به نفس، عزت 
نفس و خالقیت رشد کرده و برنامه کار فلسفی با آنان در زمینه پیشرفت 
تحصیلی مؤثر بوده است )30(. کودکان از طریق مشارکت در استدالل 
مي گیرند.  فرا  مختلف  منابع  از  را  مختلفی  عقاید  و  نظریات  گروهی، 
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باشند؛  بهتر و منسجم تری داشته  تفکر  آنها پی مي برند که مي توانند 
نظریات  و  کنند  مطرح  را  خودشان  نظریات  بیشتر،  دقت  با  مي توانند 
آنها  به  کودکان  برای  فلسفه  برنامه  کنند.  کشف  و  پیشنهاد  را  بدیل 
نمي گوید به چه چیزی فکر کنند؛ این در نهایت به خود کودك بستگی 
تفکری  برای  که  را  عاطفی  و  اجتماعی  عقلی،  ابزار  فلسفه  بلکه  دارد، 
به  و  قرار مي دهد  اختیار کودك  در  است،  و مستدل الزم  خردمندانه 
وسیله کاوش گری جمعی در کالس، او را ترغیب مي کند تا با تعهد و 

شجاعت آن گونه رفتار کند که فکر مي کند.
تأمل، عنصر بنیادین خود نظم جویي است. یادگیرندگان خود نظم جو از 
راهبردهایي که مي توانند برای یادگیری و فهم به کار ببرند آگاه هستند 
و بر دلیل استفاده از آنها واقف اند. این دانش آموزان عملکرد خودشان را 
پایش کرده و پیشرفت خودشان را بر اساس معیارهای خاص ارزشیابي 
کنند. آنان مي توانند نحوه پیشرفت را بشناسند و راهبردهایي را برای در 
افتادن با موفقیت های چالش انگیز مورد شناسایي قرار دهند. یادگیرندگان 
را  طرح هایي  مي دانند،  را  مناسب  اهداف  انتخاب  شیوه  نظم جو  خود 
مي توانند تدوین و به اجرا بگذارند و با موقعیت های گوناگوني که پیش 
مي آید سازگار گردند. خالصه آن که، یادگیرندگان خود نظم جو، راهبرد 
ساز هستند. درحقیقت، در قلب برنامۀ فلسفه براي کودکان، آن گونه که 
Lipman بیان کرده است، مواد درسي و معلمان متبحر قرار دارند. طبق 

نظر مدافعان و ابداع کنندگان این برنامه، رویکرد آموزشي فلسفه براي 
کودکان اجرایي نمي شود، مگر آن که معلماني مشتاق به پرسش گري 
 ،18( گذارند  اجرا  به  درس  در کالس هاي  را  آن  و خالق  نقاد  تفکر  و 
19(. تشویق و تمایل به گفتگو با کودکان در کالس درس براي پیشبرد 
فکري آنان کافي نیست. بحث باید به گونه اي دقیق و واقعي به  صورت 
تحقیق فلسفي عمیقي هدایت شود و معلم به منظور اطمینان از حصول 
شیوۀ  به  تدریس  و  تفکر  الزم  ابزارهاي  قبل  از  باید  اتفاق  این  صحت 
فلسفي را دریافت کرده باشد. در حقیقت، تسهیل گر برنامۀ فلسفه براي 
کودکان خود از طریق پرسش هاي باز، چالش ایده ها، ارائۀ جایگزین ها، 
اصالح  ویژه  به  و  ادله  دربارۀ  تحقیق  و  عبارات  و  مفاهیم  شفاف سازي 

شخصي رفتارهاي خود، الگوي فکري خوبي به کودکان ارائه مي دهد.
در یک روش آموزشی به صورت حلقه های کندوکاو فلسفی، دانش آموزان 
در چنین  برقرار مي کنند.  ارتباط  با هم  رو  در  رو  و  تعاملی  به صورت 
متوجه  دانش آموزان  و  شده،  بدل  و  رد  نظریات  و  عقاید  اجتماعی، 
مي شوند که عقاید و نظریات دیگران، درست همانند نظریات خودشان 
نباشد.  نظریاتشان درست هم  است  است؛ هرچند که ممکن  ارزشمند 
همچنین آنها مي آموزند که با دلیل و استدالل، با نظرات دیگران مخالفت 
کنند و یاد مي گیرند که دیدگاه و نظرات، با هم تفاوت های بسیاری دارند 

بنابراین  احترام گذاشت )28(.  به دیدگاه های مختلف  و الزم است که 
روش آموزش به صورت حلقه های کندوکاو، بسیار اهمیت دارد. یادگیری 
مهارت های مفهومی و به ویژه تفکر تاملی از اصول مهم برای موفقیت 
افراد در زندگی مدرن امروزی است و شواهد نشان می دهند که رشد 
این نوع تفکر در کودکان، با استفاده از روش های جدید تدریس به ویژه 
حلقه های کندوکاو فلسفی امکان پذیر است. هدف این است که کودکان 
به گونه ای پروزش یابند که متفکرانی خوب باشند. در رشد تفکر تأملی، 
هدف این است که مهارت تفکر و استدالل بچه ها در جریان گفتگوی 
فلسفی در حلقه کندوکاو باال برود و آنها مهارت تفکر تحلیلی پیدا کنند. 
آن  در  کودکان  که  کندوکاو  حلقه  قالب  در  انسانی  اجتماع  یک  ایجاد 
همفکری و همدلی کنند، هم ابزار و هم هدف بزرگی است، در حالی که 
در موقعیت های تدریس سنتی، معلم موضوعات درسی را که در شکل 
برنامه درسی تنظیم کرده است برای کالس شرح می دهد و کالس در 
از قبل  تا مدت زمان مشخصی که  یک زمان مشخص تشکیل شده و 
تعیین شده ادامه پیدا می کند. روش های تدریس از نوع چهره به چهره 
و کالس داری  تدریس  روش های  این  در  بنابراین  است،  ثابت  تقریباً  و 
کمتر احتمال دارد که تفکر تأملی دانش آموزان رشد کند. مهمترین ابزار 
آموزش فلسفه به کودکان، استفاده از پرسش هاي مناسب است. درك 
مطلب نیز یکي از مهمترین اهداف کتب فارسي است که پیشرفت در آن، 
با پرسش هاي مناسب فلسفي امکان پذیر خواهد بود. آموزگاران الزم است 
با طرح پرسش فلسفي آشنا شوند تا در تدریس کتب فارسي از آن بهره 
ببرند. براي طرح پرسش فلسفي بهتر است ابتدا مفاهیم اصلي جستجو 
گردد و سپس درباره آن مفهوم سوال شود. در طرح پرسش فلسفي الزم 
است به جنبه هاي گوناگوِن مفهوم یا مصداق مورد نظر توجه شود )29(.

از محدودیت های پژوهش حاضر عدم اجرای دوره پیگیری و اجری آن 
تنها در گروه دانش آموزان پسر سال ششم ابتدایی بود، از این رو در تعمیم 
نتایج به سایر گروه های سنی و نیز به گروه دانش آموزان دختر باید جانب 
احتیاط رعایت شود. همچنین کتاب های داستانی که با هدف فلسفه برای 
کودکان نوشته شده باشند و رده سنی داشته و حاوی مفاهیم چالشی، 
تحلیلی و اخالقی باشند به شدت محدود است. ادبیات کهن ایران پر از 
ویژه  به کتاب های  تبدیل شدن  قابلیت  داستان های مختلفی است که 
با  داستانی  بومی  منابع  معرفی  پیشنهاد می گردد ضمن  فبک هستند. 
در  بیشتری  مقاالت  و  کتب  کودکان،  برای  فلسفه ورزی  آموزش  هدف 
این زمینه نگاشته شود. در ایران، عالوه بر محدودیت کتاب های داستانی 
را  نظر  مورد  مفاهیم  بتوانند  و  داشته  فلسفی  تفکر  که  معلمانی  فبک، 
در قالب داستان و با روش حلقه های کندوکاو فلسفی به بچه ها منتقل 
کنند، به شدت محدود است. به عبارتی در ایران عموم معلمان فاقد هنر 
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کندوکاو فلسفی هستند و براي این کار آموزشي ندیده اند، لذا پیشنهاد 
می گردد دوره های آموزشی الزم برای آنان برگزار گردد.

نتیجه گیری
در این پژوهش به بررسی تاثیر روش تدریس گفتگویی در حلقه های 
پرداخته  ابتدایی  دانش آموزان  تأملی  تفکر  رشد  بر  فلسفی  کندوکاو 
شد. نتایج حاصله نشان داد که آموزش فلسفه ورزی با محوریت روایت 
ابتدایی  دانش آموزان  تأملی  تفکر  رشد  بر  می تواند  فلسفی  داستان 
سرآغاز  پرسش گرانه،  و  انتقادی  تفکر  لزوم  باشد.  داشته  مثبت  تاثیر 
رو  این  از  است.  تربیت  و  تعلیم  و حوزه  فلسفه  در  تفکر  از  شیوه  این 
استدالل  قدرت  تفکر محور می توان  آموزشي  برنامه های  از  استفاده  با 
امکان  و  نمود  تقویت  را  برنامه ها  این  در  شرکت کننده  دانش آموزان 

بهبود قدرت استدالل و مهارت تفکر تحلیلی دانش آموزان را ایجاد نمود.

تشکر و قدردانی
نامی  امیر  آقای  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  از  مستخرج  پژوهش  این 
دبیر  تربیت  دانشگاه  تربیتی  علوم  گروه  تربیتی  روان شناسی  رشته  در 
شهید رجایی می باشد که با حمایت مالی و اعتباری ستاد توسعه علوم و 
فناوری های شناختی با کد 6842 انجام شده است. از این رو از همکاری 
ستاد، خصوصا گروه تعلیم و تربیت شناختی و نیز از زحمات مسئولین 
انجام شده در این  و کارشناسان محترم پژوهشی برای هماهنگی های 
و  مدیران  از  قدردانی می نماییم. همچنین  و  تشکر  پژوهش، صمیمانه 
مربیان دبستان های پسرانه بخش سنگر  برای همکاری با پژوهشگران 

طرح نهایت سپاسگزاری را داریم.
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