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Introduction: William James (1890) defines the relationship between thinking and habit as follows: 

thinking is an interruption between habits, and humans are constantly shifting cognitively between 

thinking and habit. The present study aimed to investigate the cognitive shifting process between 

habit (habitual decision making) and thinking (consensus decision making) in stock market decision 

making. Also, the effect of description-experience learning, statistical literacy, and risk tolerance on 

the cognitive shifting process and decision-making outcome were taken into the study. 

Methods: Fifty-four participants were randomly allotted to experience learning group (n=30) and 

description learning group (n=24) and then regularly invested in a simulated stock market for sixty 

consecutive days. In addition, the level of statistical literacy was measured using a researcher-made 

questionnaire, and the FinaMetrica was used as a risk tolerance measure. In order to data analysis, 

multiple change-point detection methods and multivariate analysis of covariance were used in R 

and SPSS-26 software.

Results: The results, therefore, supported the hypothesis cognitive shift process between habit-

ual decision making and conscious decision making. Also, the effects of description-experience 

learning and risk tolerance on time to stabilization and time of flexibilization cognitive of shifting 

process and decision-making outcome were supported, while statistical literacy is ineffective in 

this regard.

Conclusion: Description learning and high-level risk tolerance can increase flexibility and improve 

investment decision-making in the stock market. Stock exchange organizations can prescribe de-

scriptive information analysis and increase risk tolerance as part of users' decision-making strategies.
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Extended Abstract
Introduction
William James (1890) defines the relationship between 

thinking and habit as follows:  thinking is an interrup-

tion between habits, and humans are constantly shifting 

cognitively between thinking and habit (7). The cognitive 

shifting process between thinking and habit has received 

various supports from numerous studies. Sutton & Lou-

is supposed a cognitive switching gear to shift cognition 

between conscious and automatic modes (13). Time to 
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stabilization and time to flexibilization are two character-

istics of this shifting. Time to stabilization and flexibili-

zation is defined as the time to sense the right conditions 

for shifting the conscious mode to automatic mode and 

automatic mode to conscious mode, respectively.

In the stock market, the environmental conditions are 

constantly shifting between low volatile (stationary con-

ditions) and high volatile (nonstationary conditions), and 

it is supposed that this shifting is in progress. In this con-

stantly changing environment, decision-makers’ cogni-

tive abilities can be developed so that they become more 

flexible to high volatility and more stable to the low vola-

tility in the stock market. These cognitive abilities of this 

process can be developed through learning approaches 

such as experience and description learning. In experi-

ence learning, experience is a vector of learning infor-

mation that results from interaction with the environment 

and human characteristics. In contrast, in description 

learning, learning displays a problem’s status as a num-

ber, sentence, or image.

Accordingly, the present study aimed to investigate 

the cognitive shifting process in stock market decision 

making and determine the effect of description-experi-

ence learning on the two characteristics of the cognitive 

shifting process (time to stabilization and time to flexibi-

lization) and decision-making outcome. In addition, the 

effect of statistical literacy and risk tolerance on the two 

characteristics and decision-making outcome were ana-

lyzed as a second goal in this regard.  

Methods
In a time-series study, 54 participants randomly allotted to 

experience learning group (n=30, M=32.3, SD=7.2) and 

description learning group (n=24, M=30.3, SD=11.2). Par-

ticipants were instructed to buy and sell shares of 5 virtual 

companies for 60 days, based on their bank account bal-

ance, the value, and the number of shares offered to each 

company. Almost all participants completed every invest-

ment simulation in less than 30 minutes, excluding the 

possibility of seeking background information. Decisions 

could be based only on share price trends. The experi-

ment was performed consecutively in two 30-day periods. 

Within the first thirty days, a calm and low volatility stock 

market was designed for investment. During the second 

30-day period, the market was simulated in unstable and 

high volatility. The random walking method was used to 

simulate the stock price. This configuration allowed par-

ticipants to find and follow optimal investment strategies 

for maximizing their investment returns (36).

The stock market simulated system was designed in an 

Excel environment for two learning groups and was pro-

vided to participants via email on a daily basis. The system 

was designed in two ways to fit the two learning groups. 

In the first group, a simulated stock market environment 

was designed for the experience learning group, which 

included five companies, information on the number of 

shares presented, and the price per share was provided 

to participants. In the second group, for the descriptive 

learning group, in addition to the information provided 

in the experimental learning group, a representation of 

the information in the form of risk for each company was 

provided to the participants on a daily basis.

Participants’ statistical literacy was assessed using a re-

searcher-made questionnaire, and the FinaMetric ques-

tionnaire was used to measure participants’ risk tolerance. 

In addition, multiple change-point detection methods and 

stationery tests were used to study the cognitive shifting 

process, and multivariate analysis of covariance was used 

to analyze the data in SPSS-26 and R software.   

Results
In the present study, time to stabilization and flexibilization 

were considered as dependent variables based on chang-

ing the distribution behavior or changing the data trend 
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over the 60 days of trading. Time to stabilization refers 

to the day when the participant's daily decision-making 

time distribution or trend, changes to stabilization in the 

coming days, and time to flexibilization refers to the day 

on which data behavior becomes unstable. Also, the de-

pendent variable of decision-making output was measured 

using the net worth. The net worth is equal to the sum 

bank account balance and the totals invested in shares.

A time series of each participant's decision-making time 

was extracted over the 60 days of trading to identify the 

presence of the cognitive shifting process in stock mar-

ket decision-makers. Time to stabilization and flexibi-

lization were obtained for 54 participants by static test 

and multiple change-point detection methods. The results 

showed that there were two change points (time to sta-

bilization and time to flexibilization) in the time series 

of decision-making time for each participant. Therefore, 

the hypothesis cognitive shift process between habitual 

decision making (habit) and conscious decision making 

(thinking) was supported.

In addition, according to the results of the independent 

t-test and the U-Mann-Whitney test, the experience-de-

scription learning had a significant effect on time to sta-

bilization, time to flexibilization, and net worth. The time 

to stabilization in the experience learning group was sig-

nificantly shorter than the description learning group but, 

the time to flexibilization in the description learning group 

was less compared to the experience learning group. Also, 

the mean net worth of participants from description learn-

ing was significantly higher than experience learning. In 

addition, the data showed that the level of risk tolerance 

had a significant positive effect on the time to flexibiliza-

tion and net worth, while statistical literacy did not affect 

the time to stabilization, the time of flexibilization, and net 

worth. The results showed that investment decision-mak-

ing could improve by using description learning and 

high-level risk tolerance. This way, decision-makers also 

become more flexible in high volatility the stock market.

Conclusion
These findings provided cognitive scientific support for 

improving stock decision-making. It is to strike a balance 

between the two seemingly contradictory behavioral di-

mensions of stability and flexibility. In other words, under 

risk and uncertainty conditions, effective decision-mak-

ing requires a continuous cognitive oscillation between 

the two modes of habitual decision-making (habit) and 

conscious decision-making (thinking). Because most im-

provements are associated with learning, this is of partic-

ular importance to the field of investment decision-mak-

ing. There are several ways to improve the characteristics 

of the cognitive shifting process. One of these methods is 

description learning. In this type of learning, the problem 

is represented in different ways. However, the represen-

tation of information without considering its analytical 

power in decision-makers is not effective. In addition, 

stock market investors could focus on increasing ana-

lytical skills of description information, risk perception, 

and risk tolerance. Also, brokers and stock exchange or-

ganizations could publish description information with 

the least mental effort and cognitive bias for their users. 

Stock exchange organizations can also prescribe descrip-

tion information analysis and increase the level of risk 

tolerance as part of users' decision-making strategy. If 

replicated by future studies, these results will open a new 

avenue for research and have practical implications for 

limitation cognitive bias in educational settings.   
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مقدمه: William James رابطه بین تفکر آگاهانه و عادت  را این گونه تعریف می کند که تفکر فاصله ای بین عادت ها 

است و انسان ها دائما در حال جابه جایی شناختی بین تفکر آگاهانه و عادت هستند. هدف پژوهش، حاضر شناسایی وجود 

فرایند جابه جایی شناختی بین عادت )تصمیم گیری عادتی( و تفکر )تصمیم گیری آگاهانه( در تصمیم گیری بازار سهام بود. 

همچنین نقش نوع یادگیری توصیفی_ تجربه ای بهمراه نقش سواد آماری و ریسک پذیری بر دو ویژگی زمان پایدار شدن و 

زمان انعطاف پذیرشدن فرایند جابه جایی شناختی و برونداد تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفتند.

روش کار: در مطالعه حاضر، 54 شرکت کننده در دو گروه یادگیری تجربه ای )30 نفره( و یادگیری توصیفی )24 نفره( به  

صورت تصادفی قرار گرفتند و به مدت 60 روز متوالی در یک محیط شبیه سازی شده بازار سهام، سرمایه گذاری کردند. در 

این پژوهش، میزان سواد آماری و سطح ریسک پذیری شرکت کنندگان با استفاده از پرسشنامه سواد آماری و پرسشنامه ارزیابی 

ریسک فینامتریک )FinaMetrica( مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین داده ها با استفاده از روش آماری تشخیص نقطه تغییر 

چندگانه، آزمون مانایی و تحلیل کوواریانس چند متغیره در نرم افزارهای R و SPSS-26 مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. 

یافته ها: نتایج نشان داد که در تصمیم گیری بازار سهام فرایند جابجایی شناختی بین تصمیم گیری عادت و تصمیم گیری 

آگاهانه وجود دارد. همچنین یادگیری توصیفی_ تجربه ای، بهمراه سطح ریسک پذیری بر دو ویژگی زمان پایدار شدن و 

زمان انعطاف پذیرشدن فرایند جابه جایی شناختی و برونداد در بازار سهام تاثیرگذار هستند؛ در حالی  که سواد آماری در 

این خصوص بی تاثیر می باشد.

نتیجه گیری: یادگیری توصیفی و ریسک پذیری می تواند انعطاف پذیری را افزایش داده و تصمیمات سرمایه گذاری در بازار 

سهام را بهبود بخشد. سازمان های بورس می توانند تحلیل توصیفی اطالعات و افزایش سطح ریسک پذیری را به عنوان 

بخشی از تصمیم گیری راهبردی کاربران تجویز کنند.

دریافت: 1400/04/19                                
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مقدمه
زمینه های  در  زیادی  بسیار  تصمیم های  خود،  عمر  طول  در  انسان ها 
آگاهانه  از تصمیم های  این تصمیم ها شامل طیفی  گوناگون می گیرند. 
مطالعات  بین   .)1( می باشند  شده  کنترل  اما  ناآگاهانه  تصمیم های  تا 
پیچیده ای  و  درهم تنیده  بسیار  رابطه  تفکر،  مطالعات  با  تصمیم گیری 
 Process Theory( پردازش دوگان  اساس نظریه  بر  وجود دارد )2(. 
Dual( )3(، تفکر از نتیجه دو نوع پردازش مختلف پردازش ناخودآگاه 

به دست می آید.  و کنترل شده(  )آشکار  آگاهانه  پردازش  و  )خودکار( 
کنترل،  هوشیاری،  بدون  بدون  ذهنی،  تالش  بدون  خودکار،  پردازش 
بدون تمایل عمدی و با سرعت باالی پردازش همراه است. در حالی  که، 
در پردازش آگاهانه،  پاسخ ها آگاهانه و هدفمند هستند و با سرعت کم 
پردازش می شوند )4(. عناوین مختلفی برای نظریه پردازش دوگان در 
زمینه های مختلف تعریف شده است که از جمله عبارتند از؛ خودکار و 
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کنترل شده، عقالنی و تجربی، تحلیل و کل گرایانه )Holistic(، سیستم 
C و X، واکنشی )Reflective( و بازتابی )Reflexive( و سیستم 1 
اطالعات  نوع  پردازش  یک  بازشناخت،  یا  عادت   .)6  ،5(  2 سیستم  و 
یا هدف-وابسته است. در روان شناسی شناختی  خودکار ولی هدفمند 
و شناخت اجتماعی، عادت به عنوان یک فرایند مهم در حافظه روندی 
است که بدون نیاز به کنترل کارکردهای اجرایی به صورت خودکار فعال 
می شود )7( و در مقایسه با شناخت، نقش تعیین کننده ای در رفتارهای 
اجتماعی ایفا می کند )8(. به عبارت دیگر، عادت ها رفتارهایی هستند 
که به صورت متناوب در شرایط یکسان تکرار می شوند و در زمینه های 
متعدد اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته می شوند )9(. مطالعات متعدد 
سخت،  شرایط  در  تصمیم گیری  همچون  مواردی  که  می دهند  نشان 
تصمیم گیری در شرایط خوب تعریف نشدن مساله، تصمیم گیری های 
روزانه و تصمیم های اجتماعی، فرایندهای شناختی خودکار از کارآمدی 
مطلوبی برخوردار هستند )William James .)7 ،6 ،4 عادت را بخش 
بزرگی از زندگی انسان ها می داند )10(. او رابطه بین عادت و تفکر را 
این گونه تعریف می کند که تفکر رسوخی/فاصله ای بین عادت ها است، به 
طوری که انسان ها دائما در حال جابه جایی شناختی بین تفکر و عادت 

یا شناخت و بازشناخت هستند )6، 11(. به عنوان مثال، در رانندگی در 
یک مسیر، رفتار تصمیم گیری راننده مجموعه ای از تصمیم های )تفکر( 
آگاهانه و عادتی است. رفتار راننده حین رانندگی در مواجهه با شرایط 
در  است.  عادتی  یا  به صورت خودکار  بدون خطر،  و  تکراری  محیطی 
رانندگی  رفتار  خطر،  دارای  یا  جدید  محیط  با  مواجهه  در  که  حالی 
آگاهانه می شود و این فرایند دائما در حال تکرار است. مهمترین دلیل و 
مدرک در خصوص جابه جایی شناختی بین تفکر به عادت، کاهش زمان 
واکنش )Reaction time( در انواع مطالعات انجام شده است )9، 13(. 
زمان واکنش یک ابزار ارزشمند در مطالعات شناختی با رویکرد پردازش 
برای  فرایند  Sutton یک  و   Louis  .)12( اطالعات محسوب می شود 
جابه جایی شناختی بین دو ُمد تفکر خودکار و ُمد تفکر آگاهانه معرفی 
از حس کردن  فرایند جابه جایی شامل شش مرحله،  این  کردند )13(. 
شرایط جابه جایی تا انجام جابجایی بین دو ُمد تفکر خودکار و ُمد تفکر 
آگاهانه است )شکل 1(. مطالعات نشان داده است که ویژگی های این 
فرایند مانند زمان جابه جایی، تعداد جابجایی ها و مدت زمان عملیات 
و  شناختی  مهارت های  بهبود  در  مهمی  نقش  جابه جایی  یک  از  قبل 

عملکرد انواع سیستم های شناختی و زیستی دارند )14(.   

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

همان طور که در شکل 1 نمایش داده شده است،  یک مرحله از فرایند 
تفکر  ُمد  از  جابه جایی  برای  شرایط  حس کردن  شناختی،  جابه جایی 
خودکار به ُمد تفکر آگاهانه و بالعکس یا زمان آن است. در سیستم های 
می کنند،  عمل  قطعیت  عدم  و  ریسک  شرایط  تحت  که  تصمیم گیری 
مرحله حس کردن از مراحل حساس و ضروری به شمار می آید. به عنوان 
مثال تصمیم گیری در فرایند رانندگی، تصمیم گیری در شرایط ریسک و 
عدم قطعیت است. همان طور که ذکر شد، این فرایند به صورت چرخه ای 
از تصمیم گیری های آگاهانه و عادتی است و حس کردن سریع و به موقع 

شرایط تغییر محیط رانندگی )شامل شوک ها و نویزهای محیطی( برای 
نقش  آگاهانه  رانندگی  حالت  به  عادتی  رانندگی  حالت  از  جابه جایی 
قرار  همچنین  دارد.  راننده  برای  خطر  کاهش  و  بقا  در  مهمی  بسیار 
گرفتن سریع به حالت رانندگی عادتی در شرایط پایدار و بدون شوک 
طوالنی  مسیرهای  در  رانندگی  راحتی  و  ذهنی  کمتر  تالش  به  منجر 
طراحی  در  کنترلی،  سیستم های  در  دیگر،  مثالی  عنوان  به  می شود. 
در  انعطاف پذیری  و  پایداری  رفتاری،  ویژگی  دو  کنترلی  سیستم های 
در  سیستم  بهینه  عملکرد  بیانگر  ویژگی  دو  این  می شود.  گرفته  نظر 

شکل 1. فرایند جابه جایی شناختی
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مواجه با محیط های پویا و پیچیده با عدم قطعیت و ریسک است )15(. 
راهبردها  بین  جابه جایی  در  سیستم  توانایی  انعطاف پذیری،  از  منظور 
به منظور عملکرد بهتر است؛ در حالی  که پایداری، به توانایی سیستم 
گفته  و شوک های محیطی  نویز  با  مواجهه  در  عملکرد خود  در حفظ 
می شود )16(. در طراحی سیستم های کنترلی، پارامترهای قابل کنترل 
سیستم ها به گونه ای طراحی می شوند که سیستم به سرعت، تغییرات 
معنا دار شرایط محیطی مساله را شناسایی کند و قابلیت انعطاف پذیری 
به  سیستم  پایدار،  و  طبیعی  شرایط  در  همچنین  باشد.  داشته  سریع 

سرعت به پایداری عملکرد برسد.           
در بازارهای مالی مانند بازار سهام نیز، سرمایه گذاری یک تصمیم گیری 
تحت شرایط ریسک و عدم قطعیت است. عوامل مختلفی مانند سواد 
در  اجتماعی  رفتارهای  و  شناختی  سوگیری های  ریسک ،  درک  مالی، 
عملکرد بهینه سرمایه گذاری تاثیر می گذارند )17(. شرایط محیطی این 
شوک  یا  )رکود(  منفی  شوک  تا  نرمال  نویز  با  شرایط  حالت  از  بازار 
محیط  ترتیب،  این  به  و  است  تغییر  حال  در  دائما  )رونق(  مثبت 
تصمیم گیران  بهتر  عملکرد  برای  است.  پیچیده   و  پویا  تصمیم گیری 
که  یابد  توسعه  به  گونه ای  آنان  شناختی  توانایی های  باید  سهام،  بازار 
سریع تر  تغییرات  سهام،  بازار  شرایط  در  ناپایداری  وجود  صورت  در 
باالیی در تصمیم گیری وجود  انعطاف پذیری  قابلیت  و  شناسایی شوند 
بازار سهام نرمال به  داشته باشند. همچنین، تصمیم گیران، در شرایط 
سرعت به پایداری در تصمیم گیری برسند. بنابراین، فرض  می شود که 
در تصمیم گیری در بازار سهام، فرایند جابه جایی شناختی از ُمد تفکر 
 Louis خودکار به ُمد تفکر آگاهانه و بالعکس مطابق با فرایند جابه جایی
و Sutton وجود دارد )13(. به  عبارت دیگر، تصمیم گیران در بازار سهام 
طی  و  زمان  مروز  به  پایدار،  سهام  بازار  شرایط  با  مواجهه  صورت  در 
آگاهانه  از تصمیم گیری  آنان،  تکراری، تصمیم گیری  تصمیم گیری های 
ناپایداری  وجود  صورت  در  و  می شود  جابه جا  عادتی  تصمیم گیری  به 
به  عادتی  تصمیم گیری  از  آنان،  تصمیم گیری  سهام،  بازار  در  و شوک 
تصمیم گیری آگاهانه تغییر می کند. همچنین مطابق با فرایند جابه جایی 
Louis و Sutton زمان حس کردن به موقع تغییرات و انعطاف پذیرشدن 

و زمان پایدار شدن در فرایند جابه جایی شناختی، به عنوان دو ویژگی 
مهم در تصمیم گیری بازار سهام در نظر گرفته  شود )13(. شواهد وجود 
فرایند جابه جایی شناختی در زمینه های مختلف مانند خالقیت )18(، 
تصمیم گیری راهبردی )19(، رفتارهای اجتماعی )10( و تصمیم گیری 

سازمانی )14( را تایید کرده است.    
همچنین جابه جایی شناختی نیز مانند سایر توانایی های شناختی قابلیت 
یادگیری  شناختی،  توانایی های  توسعه  روش های  از  یکی  دارد.  بهبود 

است. مطابق با تئوری یادگیری مبتنی بر عمل )20( و یادگیری تجربه ای 
)21(، یادگیری یک فرایند پیوسته است که بر اساس برخورد، ارزیابی و 
بازخورد شکل می گیرد. یادگیری زمانی رخ می دهد که اطالعات خوانده 
ارائه اطالعات در یادگیری و  و پردازش شود. به این ترتیب، چگونگی 
تصمیم گیری اثر می گذارد. یادگیری تجربه ای و توصیفی دو روش قوی 
هستند  ریسک  و  قطعیت  عدم  شرایط  در  تصمیم گیری  در  سازگار  و 
)22، 23(. در یادگیری تجربه ای، تجربه یک بردار از اطالعات یادگیری 
با  تعامل  از  تاثیر محیط و ویژگی های شخصی است و  است که تحت 
یادگیری  یادگیری توصیفی،   به دست می آید؛ در حالی  که در  محیط 
ماحصل یک بازنمایی از موقعیت مساله در قالب عدد، جمله یا تصویر 
یادگیری  و  یادگیری تجربه ای   اثر دو  تفاوت  است. مطالعات متعددی، 
 )D-E Gap( توصیفی_تجربه ای  یادگیری  فاصله  تحلیل  و  توصیفی 
انتخاب  در زمینه های مختلف از جمله ریسک پذیری مالی )24، 25(، 
مصرف کننده )26(، انتخاب موقت )27(،  تصمیم گیری راهبردی )28(،  
تصمیم گیری در شرایط ابهام )29(، اعتماد به نفس )30(، سواد آماری 
اما،  داده اند.  قرار  بررسی  مورد  را   )32( اجتماعی  تصمیم های  و   )31(
تقریباً تمام مطالعات بر اثر شرایط و پیچیدگی محیط مانند حجم نمونه، 
دسترسی به اطالعات، ناقص بودن اطالعات و ساختار آماری حادثه های 
 .)34  ،33( شده اند  متمرکز  توصیفی_تجربه ای  یادگیری  بر  ریسکی 
توصیفی_تجربه ای  یادگیری  نوع  اثرگذاری  چگونگی  خاطر،  همین  به 
است.  گرفته  قرار  پژوهشی  غفلت  مورد  شناختی  جابه جایی  فرایند  بر 
به  پاسخ گویی  پژوهش  هدف  شده،  بیان  پژوهشی  ادبیات  به  توجه  با 
)تصمیم گیری  عادت  بین  شناختی  جابه جایی  فرایند  آیا   )1 سواالت 
عادتی( و تفکر )تصمیم گیری آگاهانه( در تصمیم گیری بازار سهام وجود 
دارد؟ و 2( آیا نوع یادگیری توصیفی_تجربه ای بر دو ویژگی زمان پایدار 
شدن و زمان انعطاف پذیرشدن در فرایند جابه جایی شناختی و برونداد 
تصمیم گیری تاثیر می گذارد؟ بود. همچنین، به عنوان هدف ثانویه در 
این پژوهش، بر اساس مبانی نظری Gigerenzer که سه مهارت؛ تفکر 
آماری، روان شناسی ریسک و قواعد سرانگشتی )Rules of thumb( را 
الزمه تسلط برای هر موضوع می داند، اثر سواد آماری و ریسک پذیری 
جابه جایی  فرایند  در  انعطاف پذیرشدن  زمان  و  شدن  پایدار  زمان  در 
قرار  تحلیل  مورد  نیز  سرمایه  بازار  تصمیم گیری  برونداد  و  شناختی 
گرفتند )35(. بنابراین با توجه به مبهم بودن وجود فرایند جابه جایی 
)تصمیم گیری  تفکر  و  عادتی(  )تصمیم گیری  عادت  بین  شناختی 
آگاهانه( در تصمیم گیری بازار سهام و چگونگی اثرگذاری نوع یادگیری 
توصیفی_تجربه ای بر این فرایند جابه جایی شناختی، انجام این پژوهش 
در این زمینه برای بهبود کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاری ضروری 
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است. همچنین اهمیت بررسی این موضوع در بازار بورس ایران با توجه 
به وجود 10 میلیون کد کاربری و حجم باالی معامالت باالی آن )تقریبا 

120 هزار میلیارد تومان(، دوچندان است.

روش کار
این  به  توجه  با  است.  کاربردی  پژوهش  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش 
که این پژوهش به صورت علی_مقایسه ای است دو نمونه 30 تایی به 
از  بعد  شدند.  جای گذاری  یادگیری  دوگروه  هر  برای  تصادفی  صورت 
نتایج 54 شرکت کننده  انجام غربال گری، در مجموع  و  آزمایش  اتمام 
مورد تایید قرار گرفت. این 54 شرکت کننده با میانگین سنی 31 سال و 
با حداقل مدرک دیپلم تا دکتری بودند که 30 نمونه در گروه یادگیری 
توصیفی  یادگیری  نمونه   24 و   )SD=7/2  ،M=32/3( تجربه ای 
این پژوهش هیچ  بودند. شرکت کنندگان در   )SD=11/2 ،M=30/3(
گونه سابقه سرمایه گذاری در بازار سهام نداشتند. برای جمع آوری داده 
از روش شبیه سازی ساده بازار سهام )36( و دو پرسشنامه سواد آماری و 
ریسک پذیری استفاده  شد. آزمایش به صورت متوالی در دو مقطع سی 
روزه انجام  شد. در بازه سی روز اول، یک بازار سهام آرام و با ثبات )با 
تغییرات کمتر σ3± حول میانگین( برای سرمایه گذاری طراحی شد و 
از شرکت کنندگان خواسته شد تا بر اساس موجوی تخصیص یافته، طی 
سی روز در 5 شرکت سرمایه گذاری کنند. برای شبیه سازی قیمت سهام 
از روش گام تصادفی استفاده شد. از 5 شرکت موجود، 2 شرکت دارای 
قیمت سهام صعودی، 2 شرکت دارای قیمت سهام نزولی و 1 شرکت 
دارای قیمت حول مقدار ثابت برخوردار بودند. در بازه سی روزه دوم بازار 
به حالت بی ثبات )با تغییرات بیشتر σ3± حول میانگین( شبیه سازی 
شد و یک سیکل شوک مالیم-شدید-نرمال برای قیمت سهام بر اساس 
شرایط واقعی بازار سهام اعمال  شد )33(. در 10 روز اول، قیمت سهام 
)مثبت و  با شوک شدید  با شوک مالیم، در 10روز دوم قیمت سهام 
از  بود.  همراه  نرمال  با شوک  سهام  قیمت  سوم  روز   10 در  و  منفی( 
2 شرکتی که در بخش اول )سی روز اول( دارای قیمت سهام با روند 
صعود بودند، برای 1 شرکت؛ شوک قیمت سهام با روند صعودی و برای 
شرکت دیگر، شوک قیمت سهام با روند نزولی طراحی شد. همچنین 
از 2 شرکتی که در بخش اول )سی روز اول( دارای قیمت سهام با روند 
نزولی بودند، برای 1 شرکت؛ شوک قیمت سهام با روند صعودی و برای 
1 شرکت دیگر، شوک قیمت سهام با روند نزولی طراحی شد. همچنین 
1 شرکت حول مقدار ثابت سیکل شوک بدون برای به شرکت کنندگان 
ارائه شد. در این سرمایه گذاری بازار سهام در محیط آزمایشگاهی، سعی 
واقعی  بازار  قیمت سهام  رفتارهای  در 5 حالت مختلف،  تا  است  شده 

شبیه سازی شود که متناسب با هدف های این طرح پژوهشی است )36(.    

ابزارها  
اکسل  در محیط  این سامانه  بازار سهام:  سامانه شبیه سازی شده 
طراحی شد و از طریق ایمیل به صورت روزانه در اختیار شرکت کنندگان 
قرار  می گرفت. سامانه به دو صورت، متناسب با دو گروه یادگیری طراحی 
شد. در حالت اول، برای گروه یادگیری تجربه ای، یک محیط شبیه سازی 
شده از بازار سهام طراحی شد که شامل 5 شرکت بود و اطالعات تعداد 
سهام ارائه شده و  قیمت هر سهم به شرکت کنندگان ارائه شد. در حالت 
دوم، برای گروه یادگیری توصیفی عالوه بر اطالعات ارائه شده در گروه 
یادگیری تجربی، یک بازنمایی از اطالعات در قالب میزان ریسک برای هر 
شرکت به صورت روزانه در اختیار شرکت کنندگان قرار می گرفت. میزان 
سهام ارائه شده برای تمام شرکت کنندگان یکسان بود. همچنین، خرید 
و فروش سهام توسط هر شرکت کننده مستقل از سایر شرکت کنندگان 
بود و تغییری در سهام سایر شرکت کنندگان ایجاد نمی کرد. به منظور 
خنثی کردن اثر چارچوب )عدم اثرگذاری چگونگی و قالب ارائه اطالعات 
بر تصمیم گیری؛ )36(، تمام اطالعات شرکت ها به صورت نموداری در 
اختیار شرکت کنندگان قرار می گرفت. همچنین برای حذف اثر ترتیب، 
می شد.  داده  نمایش  سامانه  در  تصادفی  صورت  به  روز  هر  شرکت ها 
زمانی وجود  برای سرمایه گذاری هیچ گونه محدودیت  شرکت کنندگان 
نداشتند و به این ترتیب هر شرکت کننده می توانست در طی یک روز در 
شرایط مناسب سرمایه گذاری کند. الزم به ذکر است که قبل از اجرای 
آزمایش، تمام روند خرید و فروش سهام به صورت پایلوت،  توسط 10 
شرکت کننده مستقل تکمیل شد و مطابق با بازخورد این افراد، سامانه 

طراحی شده مورد تجدید قرار گرفت و اصالح شد.  

پرسشنامه  از  آماری  سواد  سنجش  برای  آماری:  سواد  پرسشنامه 
سواد آماری استفاده شد )37(. این پرسشنامه شامل 19سوال مربوط 
و  میزان ها  پراکندگي،  شاخص هاي  مرکزي،  گرایش  شاخص هاي  به 
نسبت ها، توزیع نرمال، 7 سوال مربوط به خواندن و تفسیر نمودار و 9 
سوال مربوط به خواندن و فهم جداول بود. در امتیازدهی به سواالت، 
پاسخ های صحیح با عدد یک و پاسخ های نادرست با عدد صفر مشخص 
می شدند و دامنه امتیاز این پرسشنامه 0 تا 100 می باشد. این پرسشنامه 
از روایی قابل قبولی برخوردار بود، ضریب پایایی به ترتیب 0/86، 0/78 

و 0/71 برای سه بخش سواالت گزارش شده است )37(. 

از  ریسک پذیری  میزان  سنجش  برای  فینامتریک:  پرسشنامه 
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پرسش   25 شامل  پرسشنامه  این  شد.  استفاده  فینامتریک  پرسشنامه 
درباره نگرش ها، ارزش ها و تجربیات مرتبط با ریسک مالی است. دامنه 
به  است.  )ریسک پذیر(   100 تا  )ریسک گریز(   0 پرسشنامه  این  امتیاز 
منظور بررسی روایی فارسی این پرسشنامه، ترجمه آن به تایید پنج نفر 
متخصص در این زمینه رسید. ضریب پایایی 0/9 گزارش شده است )38(. 

مراحل انجام آزمایش 
از شروع آزمایش به تمام شرکت کنندگان آموزش های الزم برای  قبل 
سرمایه گذاری در سامانه داده  شد. از شرکت کنندگان خواسته شد تا طی 
5 روز متوالی با این سامانه سرمایه گذاری کنند تا با فرایند سرمایه گذاری 
برای  با چگونگی سرمایه گذاری،  از آشنایی  بعد  در سامانه آشنا شوند. 
به  اعتبار  تومان  میلیون  مبلغ یک  آزمایش  به هر شرکت کننده  شروع 
از شرکت کنندگان خواسته شد   .)36( یافت  اختصاص  مجازی  صورت 
طی 60 روز و به صورت روزانه، بر اساس موجودی بانک خود و ارزش و 
تعداد سهام ارائه شده برای هر شرکت،  نسبت به خرید و فروش سهام 
اقدام  کنند. در هر روز، شرکت کنندگان بر اساس قیمت جدید سهام، از 
میزان ارزش خالص )Net worth( و موجودی بانک خود آگاه می شدند. 
در ابتدای آزمایش از هر شرکت کننده خواسته  شد تا پرسشنامه سواد 
آماری مالی و ریسک پذیری و مشخصات فردی شامل سن و جنسیت 
و  آماری  سواد  سطح  شرکت کنندگان،  به  همچنین  نماید.  تکمیل  را 
ریسک پذیری آنان )به دست آمده از ارزیابی پرسشنامه ها( اطالع رسانی 
داده های  تحلیل  و  سهام  قیمت  شبیه سازی  منظور  به  همچنین  نشد. 

پژوهش  از نرم افزارهای آماری R و SPSS-26 استفاده شد.

یافته ها
در پژوهش حاضر، زمان پایدار شدن و زمان انعطاف پذیرشدن بر اساس 
متغیر  عنوان  به  روز   60 داده ها طی  روند  تغییر  یا  توزیع  رفتار  تغییر 
پایدار شدن،  روزی است  از زمان  وابسته در نظر گرفته شدند. منظور 
که توزیع یا روند زمان تصمیم گیری روزانه شرکت کننده تغییر می کند 
همچنین  و  می رسد  آتی  روزهای  طی  در  ثبات  یا  پایداری  یک  به  و 
ناپایدار  انعطاف پذیرشدن، روزی است که رفتار داده ها  از زمان  منظور 
می شوند. برای به دست آوردن زمان )روز( رسیدن به پایداری و زمان 
)روز( انعطاف پذیرشدن از آزمون آماری تشخیص نقطه تغییر چندگانه 
)Multiple change point detection( و برای آزمون پایداری رفتار 
متغیر  همچنین  شد.  استفاده  واحد(  )ریشه  مانایی  آزمون  از  داده ها 
اندازه گیری  خالص  ارزش  از  استفاده  با  گیری  تصمیم  برونداد  وابسته 
شد. ارزش خالص برابر با مجموع موجودی بانک و ارزش دارایی سهام 

است که برای هر شرکت کننده به صورت روزانه حساب و به آنها اعالم 
می شد. منظور از موجودی بانک، مقدار پولی است که فرد بعد از خرید 
و فروش سهام به عنوان اعتبار در اختیار داشت. منظور از ارزش دارایی 
سهام، ارزش سهام هر شرکت کننده بر اساس آخرین قیمت سهام های 

خریداری شده است. 
برای شناسایی وجود فرایند جابه جایی شناختی در تصمیم گیران بازار 
تصمیم گیری هر شرکت کننده طی 60  زمان  سهام، سری زمانی مدت 
زمان  زمانی مدت  از سری  نمونه  نمودار 1، یک  استخراج گردید.  روز 
برای  می دهد.  نشان  را  روز   60 طی  شرکت کننده  یک  تصمیم گیری 
تغییر  نقطه  دو  پنجم  و  سی  و  بیستم  روز  دو  در  فوق،  شرکت کننده 
داده ها  زمانی  پایداری سری  آمد.  به دست  داده ها  میانگین  در  آماری 
 .)P>0/05( از روز بیستم مطابق با آماره دیکلی فولر مورد تایید است
این سری زمانی است و  همچنین، روز سی و پنجم، نقطه تغییر دوم 
داده ها از حالت پایداری خارج می شوند. بنابراین، برای این شرکت کننده 
روز بیستم به عنوان زمان پایدار شدن و روز سی و پنجم به عنوان زمان 
انعطاف پذیرشدن به دست آمد. برای 54 شرکت کننده به همین روش 

زمان پایدار شدن و زمان انعطاف پذیرشدن بدست آمد.
برای تعیین اثر نوع یادگیری توصیفی_تجربه ای بر دو ویژگی زمان پایدار 
شدن و زمان انعطاف پذیرشدن در فرایند جابه جایی و ارزش خالص از 
تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده  شد. ابتدا پیش فرض های نرمال 
که  جایی  آن  از  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  واریانس  همسانی  و  بودن 
مطابق با نتایج آزمون کلوموگرف_اسمیرنوف، فرضیه نرمال بودن برای 
تحلیل  برای   ،)D=0/09 ،P=0/228( نبود  برقرار  ارزش خالص  متغیر 
نتایج  و   1 جدول  با  مطابق  شد.  استفاده  من_ویتنی  آزمون  از  آن 
آزمون تی مستقل، نوع یادگیری تجربه ای_توصیفی بر دو ویژگی زمان 
پایدار شدن و زمان انعطاف پذیرشدن و ارزش خالص دارای اثر معنادار 
با  مطابق  همچنین  و   )P>0/001  ،t=-12/7  ،t=6/9 ترتیب،  )به  بود 
ارزش خالص  بر  یادگیری  اثر   )P>001 ،U=117( آزمون من_ویتنی 
پایداری  به  رسیدن  زمان   ،1 جدول  با  مطابق  بود.  معنادار  اثر  دارای 
با  مقایسه  در   )M=16/9( تجربه ای  یادگیری  در  شرکت کنندگان 
بود. همچنین  به طور معناداری زودتر   )M=20/7( یادگیری توصیفی
 )M=35/5( توصیفی  یادگیری  در  انعطاف پذیرشدن  زمان  میانگین 
تجربه ای  یادگیری  در  انعطاف پذیرشدن  زمان  میانگین  با  مقایسه  در 
از  حاصل  شرکت کنندگان  خالص  ارزش  میانگین  و  کمتر   )M=44(
بود.  تجربه ای  یادگیری  از  بیشتر  معناداری  طور  به  توصیفی  یادگیری 
پایدار  زمان  بر  ریسک پذیری  میزان  که  دادند  نشان  داده ها  به  عالوه، 
شدن و زمان انعطاف پذیرشدن و ارزش خالص اثر معنادار و مثبت نشان 
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و   )F=8/11  ،P>0/001(  ،)F=11/06  ،P>0/001( ترتیب  )به  دارد 
پایدار  زمان  بر  آماری  سواد  که،  حالی  در   .))F=114/1  ،P>0/001(
)به  است  تاثیر  بی  اثر  ارزش خالص  و  انعطاف پذیرشدن  زمان  و  شدن 
 ،P=0/653(  ،)F=0/366  ،P=0/548(  ،)F=0/698  ،P=0/4( ترتیب 
F=204((. در نهایت، با وجود این که بین زمان پایدار شدن و ارزش 

خالص همبستگی معناداری مشاهده نشد )P=0/8 ،r=-0/29(، یافته ها 
نشان دادند که بین زمان انعطاف پذیرشدن و ارزش خالص همبستگی 
منفی معنا داری وجو دارد )P>0/001 ،r=-0/82(. این نشان می دهد که 
هر چقدر سرمایه گذار سریع تر به زمان انعطاف پذیرشدن برسد، ارزش 

خالص آن بیشتر خواهد بود.  

نمودار 1. سری زمانی مدت زمان تصمیم گیری یک شرکت کننده و دو نقطه تغییر میانگین

جدول1. توصیف متغیرهای وابسته

ارزش خالصزمان انعطاف پذیرشدنزمان پایدار شدنتعدادمتغیر

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینکلنوع یادگیری

3016/91/6442/2961312140821یادگیری تجربه ای
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بحث
یافته های پژوهش نشان دادند که در تصمیم گیری بازار سهام، چرخه 
حالت  به  )تفکر(  عادتی  تصمیم گیری  حالت  از  شناختی  جابه جایی 
تصمیم گیری آگاهانه )تفکر( و بالعکس وجود دارد. بنابراین، در بازار سهام، 
تصمیم گیران با پایداری شرایط محیطی مساله،  اقدام به تصمیم گیری 
عادتی و هنگام شوک و ناپایداری شرایط محیطی مساله، تصمیم گیری 
آگاهانه می کنند. به عبارت دیگر، با توجه به این که شرایط بازار در حال 
جابه جایی بین شرایط پایدار و ناپایدار است در نتیجه فرایند جابه جایی 
شناختی در تصمیم گیری بازار سهام دائما انجام می شود. یافته  فوق با 
یافته های پژوهش های انجام شده در خصوص وجود فرایند جابه جایی 
 ،)16( مانند خالقیت  موضوعات  سایر  در  تفکر  و  عادت  بین  شناختی 
راستا  نیز هم   )10( اجتماعی  و شناخت   )17( راهبردی  تصمیم گیری 
است. همچنین یافته پژوهش فوق هم راستا با فرایند شش مرحله ای 
Louis و Sutton برای جابه جایی شناختی بین دو ُمد تفکر خودکار 

جابه جایی شناختی شامل  فرایند  این   .)13( است  آگاهانه  تفکر  ُمد  و 
بین  انجام جابه جایی  تا  از حس کردن شرایط جابه جایی  شش مرحله، 
مساله  این   .)1 )شکل  است  آگاهانه  تفکر  ُمد  و  خودکار  تفکر  ُمد  دو 
تصمیم گیری  در   )Confirmation bias( تایید  شناختی  سوگیری  با 
نیز همراه است. در شرایط تصمیم گیری تکراری و پایدار، تصمیم گیران 
بعد از تکرار تصمیم گیری به دنبال اطالعاتی هستند که حمایت کننده 
مساله  محیطی  شرایط  که  صورتی  در  و  باشند  آنها  قبلی  تصمیم های 
دچار تغییر شود، جستجوی تایید اطالعات قبلی قطع می گردد. این نوع 
سوگیری در مطالعات رفتار مصرف کنندگان نیز بررسی و تایید شده  است 
)9(. همچنین یافته های پژوهش نشان دادند که دو ویژگی زمان پایدار 
تحت  شناختی  جابه-جایی  فرایند  در  انعطاف پذیرشدن  زمان  و  شدن 
تاثیر اثر یادگیری توصیفی_تجربه ای هستند. به عبارت دیگر، میانگین 
اطالعات  که  این  دلیل  به  توصیفی  یادگیری  در  تصمیم گیری  زمان 
بیشتری ارائه می شود، بیشتر از یادگیری تجربه ای بیشتر است و پایداری 
تصمیم گیری دیرتر رخ می دهد. اما، در شرایط محیطی ناپایدار، میانگین 
زمان تصمیم گیری در گروه یادگیری توصیفی کمتر از یادگیری تجربه ای 
این است که  این به دلیل  انعطاف پذیری سریع تر رخ می دهد.  است و 
در شرایط شوک و ناپایداری، تصمیم گیران با یادگیری تجربه ای، سطح 
ریسک پذیری و اعتماد به نفس کمتری نسبت به یادگیری توصیفی دارند 
که با مطالعات انجام شده در این زمینه همسو است )25، 30(. همچنین 
میانگین میزان ارزش خالص شرکت کنندگان در گروه یادگیری توصیفی 
بیشتر از یادگیری تجربه ای است. بنابراین، به نظر می رسد با توجه به 
اثر مثبت ریسک پذیری بر دو ویژگی فرایند جابه جایی شناختی و ارزش 

افزایش  کنار  در  توصیفی  یادگیری  با  می توانند  خالص، سرمایه گذاران 
افزایش سطح ریسک پذیری و درک ریسک پذیری، عملکرد بهتری در 
نوع  می دهد  نشان  یافته   این  باشند.  داشته  سهام  تصمیم گیری  بازار 
یادگیری نقش اساسی برای ریسک پذیری مالی در تصمیم گیری تحت 
شرایط ریسک و عدم قطعیت و در شرایط دارای شوک دارد. این یافته ها 
و  نیست  راستا  )35( هم   Gigerenzer نظری  مبانی  با  کامل  به طور 
خالص  ارزش  و  شناختی  جابه جایی  فرایند  ویژگی  دو  بر  آماری  سواد 
مطالعه  نتایج  بودن  ناهمسو  که  دارد  وجود  احتمال  این  بود.  بی تاثیر 
و  نمودارها  ارائه  آزمایش،  طراحی  در  محدودیت  وجود  دلیل  به  اخیر 
اطالعات آماری باشد. این محدودیت ها می بایست در مطالعات آتی تحت 
کنترل قرار گیرد. البته این پژوهش، همچنین با محدودیت های دیگری 
نیز در بخش طراحی آزمایش مواجه بود. برای مثال در بخش طراحی 
و  شد  انجام  شبیه سازی  آزمایشگاهی  محیط  در  مطالعه  این  آزمایش، 
سعی بر این شد تا شرایط پژوهش به شرایط واقعی نزدیک باشد. اما، در 
شرایط واقعی عوامل مختلفی شامل توانایی تحلیل سواد مالی، اطالعات 
َرمه ای تصمیم گیران  بازار و رفتارهای  اقتصاد  بازار، وضعیت  پیرامونی 
نیز در عملکرد تصمیم و سوگیری های رایج بازار سرمایه تاثیر می گذارد 
و  آزمایشگاهی  داده های  از  ترکیبی  می تواند  آینده  پژوهش های   .)17(
داده های میدانی با حجم باال باشد و اثرات چگونگی بازنمایی اطالعات و 
سایر سوگیرهای رایج سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین، 
سرمایه گذران  رفتار  تفاوت  مطالعه  به  می توان  آتی  پژوهش های  در 
آماتور در فرایند جابه جایی شناختی و  حرفه ای و رفتار سرمایه گذران 

ویژگی های آن پرداخت.    

نتیجه گیری
یکی از ویژگی های عملیاتی_رفتاری هر سیستم  زیستی و مهندسی که 
در شرایط محیطی ریسک و عدم قطعیت فعالیت می کند، ایجاد تعادل و 
جابه جایی بین دو بُعد رفتاری به ظاهر متناقض پایداری و انعطاف پذیری 
است. این ویژگی ها نیز در تصمیم گیرهای تحت شرایط ریسک و عدم 
قطعیت در بازارهای مالی و سهام وجود دارند. تصمیم گیران در این بازار 
باید به گونه ای راهبردها و مهارت های تصمیم گیری خود را بهبود دهند 
که در صورت مواجه با ناپایداری در بازار سهام به سرعت انعطاف پذیر 
باشند و در صورت مواجه با شرایط پایدار محیط، به سرعت به شرایط 
قطعیت،  عدم  و  ریسک  شرایط  در  دیگر،  عبارت  به  برسند.  پایدار 
ُمد  دو  بین  شناختی  پیوسته  نوسان  یک  مستلزم  بخش،  اثر  تصمیم 
پردازش اطالعات خودکار و آگاهانه یا نوسان بین تصمیم گیری عادتی 
و تصمیم گیری آگاهانه است. روش های مختلفی برای بهبود ویژگی های 
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یادگیری  این روش ها،  از  یکی  دارد.  فرایند جابه جایی شناختی وجود 
توصیفی است. در این نوع یادگیری اطالعات مساله با روش های مختلفی 
بازنمایی می شود اما، بازنمایی اطالعات بدون در نظر گرفتن قدرت تحلیل 
آنها در تصمیم گیری، اثر بخش نمی باشد. سرمایه گذاران در بازار سهام، 
عالوه بر مهارت های سرمایه گذاری باید بر افزایش مهارت های زمینه ای 
مانند درک ریسک و ریسک پذیری نیز تمرکز داشته باشند. همچنین 
کارگزاران و سازمان های بورس باید نسبت به انتشار اطالعات توصیفی 
با کمترین تالش ذهنی و بدون سوگیری شناختی برای کاربران خود 
اقدام نمایند. همچنین، سازمان های بورس می توانند با رویکرد تحلیل 
توصیفی اطالعات و افزایش سطح ریسک پذیری را به عنوان بخشی از 
تصمیم گیری راهبردی کاربران تجویز کنند. با انجام مطالعات بیشتر در 
این حوزه می توان رویکرد جدیدی در بهبود مهارت های شناختی الزم 
برای سرمایه گذاران در بازار بورس، طرح ریزی کرد. این یافته می تواند 
شناختی،  انعطاف پذیری  شناختی،  سوگیری های  کاهش  خصوص  در 
باشد که در  رفتار حرفه ای در شرایط محیطی ریسک و عدم قطعیت 

انواع زمینه های مهندسی، اقتصادی و اجتماعی کاربرد دارد.    

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

جسمی  آسیب  که  بود  شده  طراحی  صورتی  به  پژوهش  این  شرایط 
با  شرکت کنندگان  نداشت.  مطالعه  در  شرکت کنندگان  برای  ذهنی  یا 

رضایت و آگاهی از شرایط آزمون در آزمایش ها شرکت کردند.  

مشارکت نویسندگان 
پیش نویس  تهیه  داده ها،  تحلیل  مطالعه،  طراحی  در  نویسندگان  تمام 
آن  پژوهشی  جنبه های  به  نسبت  پاسخ گویی  و  آن  اصالح  و  مقاله 

مشارکت داشته اند.  

منابع مالی
این پروژه با هزینه های شخصی انجام شده است.  

تشکر و قدردانی
روان شناسی  گروه  در  اول  نویسنده  پایان نامه  از  مستخرج  مقاله  این 
همه  از  و  است  بوده  عنوان  همین  با  شناختی  علوم  آموزش  موسسه 
از  هچنین  داریم.  را  تشکر  کمال  پژوهش  این  در  شرکت کنندگان 
دانشگاه  بازنشته  )استاد   Warren Thorengate پرفسور  زحمات 
مشارکت  پژوهش  این  نظری  مبانی  توسعه  در  که  کانادا(  کارلتون 
اسکندری  زهرا  دکتر  خانم  از  همچنین  می کنیم.  قدردانی  داشتند 
روشن  فرشاد  آقای  و  زنگنه  مریم  خانم  ریسک،  ارشد  کارشناس 
تشکر  صمیمانه  بروس  بازار  شبیه سازی  طراحی  در  برای  سنگاچین 

می شود.       

تعارض منافع
نداشته  منافعی  تعارض  نوع  هیچ  مقاله  نویسندگان  برای  مطالعه  این 

است. 
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