
 اتزه اهی

علوم شناختی
سال بیست و چهارم، شماره 4، زمستان 1401 

2783-073X :شاپای چاپی: 4174-1561 شاپای الکترونیک

طراحی و اعتبارسنجی پروتکل توان بخشی شناختی و تأثیر آن بر سوگیری توجه، خودتنظیمی و ولع مصرف زنان مبتال به چاقی 
شیالن شکری، فرناز فرشباف مانی صفت*، علی خادمی

رابطه ساده و الگوهای نهفته ارتباط بین تصمیم گیری منطقی و شهودی با کارکرد شخصیت و رفتار تکانشی، پرخطر و خود مخرب
هاشم جبرائیلی*، آیدا صدفی، آسیه مرادی

ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس کارکردهای اجرایی بزرگساالن
کمال پرهون*، هادی پرهون، لیزا تورل

تاثیر آموزش انعطاف پذیری حافظه بر تاب آوری و تنظیم هیجان مراقبان بیماران مبتال به سرطان
آتوسا خانجانی، علیرضا مرادی*، جعفر حسنی، شهرام محمدخانی

بررسی تاثیر بازی های گوشی های هوشمند بر احساسات: رویکردی بر مهندسی کانسی
زهرا سادات جهرمی، ناصر کلینی ممقانی*، حسن صادقی نائینی

تبیین ابعاد درگیری تحصیلی بر اساس ادراک حمایت اجتماعی در دوره گذار به دبیرستان با نقش واسطه ای ادراک خودارزشمندی 
و بهزیستی ذهنی و نقش تعدیل کنندگی جنسیت و پایگاه اجتماعی_اقتصادی

سوده دوایی*، پروین کدیور، مهدی عرب زاده، هادی کرامتی

اثربخشی توان بخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجان و حافظه بر حافظه فعال دیداری و پردازش  هیجان چهره کودکان مبتال 
به اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی

بهرام پیمان نیا*، مژده جوانمرد، مهناز مهرابی زاده هنرمند

بازشناسی حاالت هیجانی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنال فازی مبتنی بر الکتروانسفالوگرافی در باندهای مختلف
مهدی بلوری، الهام عسکری*

ارائه یک مدل مبتنی بر عامل احساسی_هنجاری از طریق ترکیب معماری E-X-machine و NOE جهت بررسی پدیده هجوم بانکی
نریمان زعیم کهن، اعظم السادات نوربخش*   

 COMSOL شبیه سازی  نرم افزار  از  استفاده  با  مغز  هیپوکامپ  بافت  بر  باند-اس  الکترومغناطیس  تابش  دمایی  تاثیر  بررسی 
Multiphysics

محمود فیضی پور نامقی، سید محمد مهدوی*، محمد کرمی، محمد علی نصیری خلیلی، وحید واحدی، امیر مدرسی چهاردهی

پیش بینی سخت رویی، تاب آوری و تمایزیافتگی خود بر اساس راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در بیماران مبتال به مالتیپل 
اسکلروزیس در شهرستان همدان 

ساره مرادی، محمد کاظم ضرابیان*

تعصب و قضاوت های قالبی بین مذهبی در میان دانشجویان اهل سنت ایران: رویکرد شناخت اجتماعی
سبحان رضایی، محمود شهابی*، حسام الدین آشنا، عباس وریج کاظمی، جواد حاتمی

دارای رتبه علمی_    پژوهشی از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



دارای رتبه علمی_پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم
پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مورخ  1386/3/5و از کمیسیون نشریات علمی کشور،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 1390/4/22

دارای رتبه علمی_ پژوهشی

استفاده از مطالب نشریه
 »تازه های علوم شناختی«

به شرط ذکر منبع آزاد است.

Institute for 
Cognitive Science Studies

سال بیست و چهار، شماره 4 )پیاپی نود و شش(، زمستان 1401

2783-073X :شاپای چاپی: 4174-1561       شاپای الکترونیک

صاحب امتیاز
مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی

مدیر مسئول
دکتر محسن میرمحمدصادقی

استادیار روان شناسی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

سردبیر
دکتر عباس حق پرست

استاد نوروفیزولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیر اجرایی
دکتر سعید یزدی راوندی

ویراستار ادبي
موسسه قلم گستران پژوهش

ویراستار انگلیسي
ناصر وظیفه شناس

ویراستار منابع
موسسه قلم گستران پژوهش

طراحی و صفحه آرایی
علی نیکخواه

سهیال حق پرست

 ناظر چاپ
موسسه قلم گستران پژوهش

نشاني دفتر نشریه
پردیس، فاز 4، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار

علوم شناختی، کدپستي: 1658344575
تلفن: 76291130-021 )داخلی 7(

دورنگار: 021-76291140
 Journal@icss.ac.ir :رایانامه
 www.icssjournal.ir :سامانه

هیأت تحریریه
دکتر مهدی تهرانی دوست، استاد روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه آموزش 

عالی علوم شناختی، تهران، ایران

دکتر سیده پریسا حسنین، استاد فیزیولوژی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

دکتر عباس حق پرست، استاد نوروفیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

دکتر امیرحسین رضوانی، استاد روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه پزشکی دوک، دورهام، 
کارولینای شمالی، آمریکا

دکتر محمدرضا زرین دست، استاد نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

دکتر وحید شیبانی، استاد نوروفیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

دکتر مصطفی عاصی، استاد زبان شناسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران، تهران، ایران

دکتر علی قلعه ایها، استاد روان پزشکی، دانشگاه علوم پرشکی همدان، همدان، ایران

دکتر رضا کرمی -نوری، استاد روان شناسی شناختی، دانشگاه اوربرو، اوربرو، سوئد

دکتر حسین کاویانی، استاد روان شناسی، دانشگاه شرق لندن، لندن، انگلستان

دکتر علیرضا مرادی، استاد روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی و موسسه آموزش عالی علوم 
شناختی، تهران، ایران

دکتر علی مطیع نصرآبادی، استاد مهندسی پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

دکتر مریم نوروزیان، استاد نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

دکتر بهروز بیرشک، دانشیار روان شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

دکتر جواد حاتمی، دانشیار روان شناسی، دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالی علوم شناختی، 
تهران، ایران

دکتر محمود کیائی، دانشیار فارماکولوژی و سم شناسی، دانشگاه علوم پرشکی آرکانزاس، لیتل 
راک، آرکانزاس، آمریکا

این نشریه در پایگاه های اطالع رسانی زیر نمایه می شود:

•	 PsycINFO                            
•	 Google Scholar                             
•	 Index Copernicus
•	 ISC                                                                            
•	 RICeST        
•	 Magiran

•	 Academia                           
•	
•	 SID
•	 Noormags                                                                            
•	 Civilica  

پرتال جامع علوم انسانی

https://yun.ir/657jq7


طراحی و اعتبارسنجی پروتکل توان بخشی شناختی و تأثیر آن بر .............................................................................................................1
سوگیری توجه، خودتنظیمی و ولع مصرف زنان مبتال به چاقی 

شیالن شکری، فرناز فرشباف مانی صفت*، علی خادمی

رابطه ساده و الگوهای نهفته ارتباط بین تصمیم گیری منطقی و شهودی با ..............................................................................................15
کارکرد شخصیت و رفتار تکانشی، پرخطر و خود مخرب

هاشم جبرائیلی*، آیدا صدفی، آسیه مرادی

ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس کارکردهای اجرایی بزرگساالن ........................................................................................29   
کمال پرهون*، هادی پرهون، لیزا تورل

تاثیر آموزش انعطاف پذیری حافظه بر تاب آوری و تنظیم هیجان مراقبان بیماران مبتال به سرطان ........................................................44 
آتوسا خانجانی، علیرضا مرادی*، جعفر حسنی، شهرام محمدخانی

بررسی تاثیر بازی های گوشی های هوشمند بر احساسات: رویکردی بر مهندسی کانسی .......................................................................59 
زهرا سادات جهرمی، ناصر کلینی ممقانی*، حسن صادقی نائینی

تبیین ابعاد درگیری تحصیلی بر اساس ادراک حمایت اجتماعی در دوره گذار به دبیرستان با نقش واسطه ای .....................................74
ادراک خودارزشمندی و بهزیستی ذهنی و نقش تعدیل کنندگی جنسیت و پایگاه اجتماعی_اقتصادی

سوده دوایی*، پروین کدیور، مهدی عرب زاده، هادی کرامتی

اثربخشی توان بخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجان و حافظه بر حافظه فعال .............................................................................88
دیداری و پردازش  هیجان چهره کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی 

بهرام پیمان نیا*، مژده جوانمرد، مهناز مهرابی زاده هنرمند

بازشناسی حاالت هیجانی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنال فازی مبتنی بر الکتروانسفالوگرافی در باندهای مختلف .......................102
مهدی بلوری، الهام عسکری*

ارائه یک مدل مبتنی بر عامل احساسی_هنجاری از طریق ترکیب ........................................................................................................115
معماری E-X-machine و NOE جهت بررسی پدیده هجوم بانکی  

نریمان زعیم کهن، اعظم السادات نوربخش*    

بررسی تاثیر دمایی تابش الکترومغناطیس باند-اس بر بافت هیپوکامپ مغز .........................................................................................132
 COMSOL Multiphysics با استفاده از نرم افزار شبیه سازی

 ساره مرادی، محمد کاظم ضرابیان*

پیش بینی سخت رویی، تاب آوری و تمایزیافتگی خود بر اساس راهبردهای نظم جویی ........................................................................146
شناختی هیجان در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس در شهرستان همدان  

محمود فیضی پور نامقی،  سید محمد مهدوی*، محمد کرمی، محمد علی نصیری خلیلی، وحید واحدی، امیر مدرسی چهاردهی

تعصب و قضاوت های قالبی بین مذهبی در میان دانشجویان اهل سنت ایران: رویکرد شناخت اجتماعی ............................................158
سبحان رضایی، محمود شهابی*، حسام الدین آشنا، عباس وریج کاظمی، جواد حاتمی

فهرست مقاالت



مونا ارجی
رضا آرزومندان

کامبیز بدیع
کاظم برزگر بفرویی

میرمحسن پدرام
کمال پرهون
هادی پرهون

مهدی پورمحمد
محمدحسن ترابی

زهرا تسلیمی
کامیار جوالیی

پیمان حسنی ابهریان
یاسمن حسینی
علیرضا حق پیما
مرضیه دهقانی

مریم رستگارپور
تارا رضاپور

عرفانه قاسم پور خوشرودی
لیال کاشانی وحید

رامین گلشائی
سارا معتمد

میثم صادقی
تورج هاشمی

سعید یزدی راوندی

اسامی داوران این شماره
Mona Arji 

  Reza Arezoomandan

 Kambiz Badie

 Kazem Barzegar Bafrooei

Mir Mohsen Pedram
Kamal Parhoon

Hadi Parhoon

Mehdi Purmohammad

Mohammad Hassan Torabi
 Zahra Taslimi

 Kamyar Joulaei

 Peyman Hasani Abharian

Yasaman Hosseini
Alireza Haghpeima

Marziyeh Dehghani
Maryam Rastgarpour

Tara Rezapour

Erfane Ghasempour Khoshroodi

Leila Kashani Vahid

Ramin Golshaie
Sara Motamed

Meysam Sadeghi

Touraj Hashemi
Saeid Yazdi-Ravandi



Designing and validating the cognitive rehabilitation protocol and effect on 
attention bias, self-regulation, and food craving in women with obesity

Vol 24, No. 4, Winter 2023

Pages 1-14

Advances in Cognitive Sciences

Research Article

1

Shilan Shokri1         , Farnaz Farshbaf Manisefat2*         , Ali Khademi2

1. PhD Student in Psychology, Islamic Azad University Branch of Urmia, Urmia, Iran
2. Department of Psychology, Islamic Azad University, Urmia, Iran

Introduction: Cognitive and psychological disorders play a unique role in the course, prognosis, 

and treatment of obesity. The present study aimed to design and validate the cognitive rehabilitation 

protocol and its effect on attention bias, self-regulation, and food craving in women with obesity. 

Methods: The present study was conducted based on an experimental design with a pretest-posttest 

with a control group and follow-up. Participants in this study included 40 female obese patients 

living in Urmia who were randomly assigned to two groups cognitive rehabilitation (n=20) and 

control (n=20). The experimental group received cognitive rehabilitation intervention in 16 ses-

sions. The dot-probe task, self-regulating scale, and food craving scale in the pre-test, post-test, 

and follow-up stages were used for both groups. The findings were then analyzed using a mixed 

analysis of variance test. Notably, after the end of the course, the control group also received cog-

nitive rehabilitation intervention.

Results: The results revealed a significant difference between the experimental and control groups 

in attentional bias, self-regulation, and craving in the post-test and follow-up stages. This means that 

the experimental group that received the cognitive rehabilitation performed better in the proposed 

components in the post-test and follow-up phase.

Conclusion: According to the findings, this research concluded that cognitive rehabilitation inter-

vention as an effective and efficient treatment option could have positive effects and significant 

cognitive-educational consequences for patients with obesity. Therefore, specialists, researchers, 

and therapists in this field can use cognitive rehabilitation intervention as an effective treatment 

option to improve the cognitive functions and psychological neuropathy of obese and overweight 

patients and consequently improve their mental health of these patients.
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Extended Abstract
Introduction
Obesity is associated with many comorbidities, such as 

cardiovascular disease, type II diabetes mellitus, hyper-

tension, and various cancers. Moreover, the risk for de-

mentia and Alzheimer’s disease is also increased. In ad-

dition, individuals with obesity have significant cognitive 

deficits, especially in executive functions. Indicatively, 

obesity and being overweight are estimated to account 

for nearly 3.4 million deaths per year, which corresponds 
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to the fifth leading cause of death worldwide. In today's 

society, high-calorie palatable food is abundantly avail-

able, and most people have a largely sedentary lifestyle, 

often leading to an imbalance in energy intake and expen-

diture. Excess energy is converted into fat, which results 

in weight gain and obesity. Cognitive and psychological 

problems play a vital role in the course, prognosis, and 

treatment of obesity. The present study aimed to design 

and validate the cognitive rehabilitation program and its 

effect on attention bias, self-regulation, and food craving 

in women with obesity.

Methods
The present study used a (group: training group vs. con-

trol group) between- and within-subjects (time-point: 

baseline, post-intervention, and follow-up two months 

later) design to test the effects of the training program 

on the dependent variables. Participants in this study 

included 40 female obese patients living in Urmia who 

were randomly assigned to two groups cognitive reha-

bilitation (n=20) and control (n=20). The experimental 

group received cognitive rehabilitation intervention in 16 

sessions. The dot-probe task, self-regulating scale, and 

food craving scale in the pre-test, post-test, and follow-up 

stages were used for both groups, and the findings were 

analyzed using a mixed analysis of variance test. Nota-

bly, after the end of the course, the control group also 

received cognitive rehabilitation intervention.

Measures: The current study used a modified dot-probe 

task for assessing attention bias. Forty food-related 

words and 40 neutral words were collected and validated 

in our previous studies. The trial consisted of four sec-

tions separated by one-minute intervals. The same 40 

pairs of words were presented in random order in each 

section. Each trial started with a fixation point present-

ed in the center of the monitor for 500 Ms. A pair of 

words, one food-related and another neutral were then 

presented above and below the fixation point (position 

counterbalanced across trials). Each pair of words were 

shown, followed by a cue (letter ‘p’ or ‘q’). Participants 

were asked to press ‘p’ or ‘q,’ which appeared randomly 

in the location of either the food-related word or neu-

tral word, as quickly as possible. After the participant 

pressed the key (or following 1500 MS if participants 

did not respond), the cues disappeared. Each trial was 

presented four times, and each pair of words randomly 

appeared in these trials.

The Food Cravings Questionnaire–Trait (FCQ–T): Mea-

sures the frequency and intensity of food craving expe-

riences in general. The questionnaire has 39 items, and 

response categories range from 1=never to 6=always. 

There are no inverted items. Responses to all items are 

summed up for a total score. Thus, higher scores repre-

sent more frequent and intense food cravings. Several 

subscale scores can also be calculated.

Self-Regulation Questionnaire-Short Form: This scale 

has 16 items, two subscales of changing behavior to 

achieve remarkable goals, and the factor of obtaining sat-

isfaction and well-being. Subjects answer the questions 

on a 6-option Likert scale from 1=very weak to 6=very 

strong, and a higher score in this questionnaire indicates 

better self-regulation.

Data Analysis Plan: This research conducted a series of 

two (group: cognitive rehabilitation vs control) x three 

(time: baseline, post-intervention, follow-up) mixed anal-

yses of variances (ANOVAs), a) with attention bias scores, 

b) food craving, and c) self-regulation as the dependent 

variables. Eta squared effect sizes were calculated and re-

ported for ANOVA analyses, with 0.01 considered small, 

0.06 considered medium, and 0.14 considered large. 

Results
In the first stage of program validation, along with the 

face validity method, the content validity method was 
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used quantitatively and qualitatively method with a pan-

el of ten experts and Content Validity Ratio (CVR) and 

Content Validity Index (CVI). The minimum and maxi-

mum CVRs for each item or component of the program 

were calculated as 0.85 and 1, respectively. Further-

more, the minimum and maximum CVIs for each item 

or component of the program were calculated as 0.90 and 

1, respectively. Finally, the average content validity in-

dex (S-CVI/Ave) for the entire program was calculated 

as 0.95. Similarly, compared to the control group, cog-

nitive rehabilitation significantly reduced attention bias, 

improved self-regulation, and decreased food cravings at 

post-intervention and follow-up. 

Conclusion
cognitive rehabilitation may be a practical intervention 

for women with obesity in Iran with cognitive deficits. 

Therefore, specialists, researchers, and therapists in this 

field can use this intervention as an effective treatment 

option to improve the cognitive functions and psycholog-

ical neuropathy of obese and overweight patients and con-

sequently improve their mental health of these patients. 
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زنان چاق انجام شد.

روش کار: پژوهش حاضر در قالب یک طرح آزمایشی با پیش آزمون_ پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری انجام شد. 

شرکت کنندگان در این مطالعه شامل 40 بیمار زن مبتال به چاقی ساکن شهر ارومیه بودند که به  طور تصادفی در دو گروه 

توان بخشی شناختی و کنترل گمارش شدند )هر گروه 20 نفر(. گروه آزمایش 16 جلسه مداخلة توان بخشی شناختی را 
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مقدمه
چاقی و اضافه وزن به عنوان یکی از چالش های عمده پیش رو انسان 
 .)1( است  گرفته  قرار  متخصصین  جدی  توجه  مورد  کنونی  عصر  در 
از  و 40 درصد  مردان  از  انجام شده 39 درصد  تخمین های  اساس  بر 
زنان باالی 18 سال یعنی در حدود 2 میلیارد نفر از جمعیت بزرگسال 
جهان دارای اضافه وزن هستند؛ که در این  بین 11 درصد از مردان و 
15 درصد از زنان یعنی بیش از نیم میلیارد نفر مبتال به چاقی هستند 

ایران  بزرگسال  از جمعیت  اساس شواهد موجود 39/1 درصد  بر   .)2(
دارای اضافه وزن و 10/8 درصد مبتال به چاقی هستند )3(. چاقی یک 
بیماری مزمن و چند عاملی است؛ به طوری که پژوهشگران و درمانگران 
به نقش آسیب های شناختی در سیر، پیش آگهی و پایداری رفتارهای 
تکانشی در خوردن بیماران مبتال به چاقی توجه ویژه ای داشته اند )4(. با 
توجه به این دیدگاه، نقص در کارکردهای اجرایی علت نگرش نامناسب 
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به مواد غذایی محسوب می شوند و به عنوان یک محرک جهت شروع 
اختالل های خوردن و تغییر در شاخص توده بدنی عمل می کند )5(.     
اجرایی  کارکردهای  مدل  جمله  از  موجود  نظری  مبانی  این  بر  افزون 
Barkly )2012( )6( و مدل McCloskey و همکاران )2012( )7( 

خودتنظیمی را به عنوان لنگرگاه کارکردهای اجرایی معرفی کرده اند. در 
این دیدگاه ضعف در این مهارت شناختی سطح باال به ضعف در کنترل 
مهاری و بازداری، انعطاف پذیری شناختی، توجه، حافظه کاری و حل 
مساله منجر خواهد شد، که پیامد آن ضعف در خودتنظیمی رفتاری، 
شناختی و هیجانی در بیماران مبتال به چاقی است که تکانشی عمل 
افکار منفی دست به پرخوری می زنند )8، 9(.  از  کرده و برای رهایی 
در  دارند. ضعف  ما  زندگی  در سبک  مهمی  نقش  اجرایی  کارکردهای 
کارکردهای اجرایی با سطوح باالتر مصرف مواد با ارزش غذایی پایین 
)10(، عدم تحرک، فعالیت های بدنی کم و سطوح پایین تر مصرف میوه 
و سبزیجات همراه است )11(. همچنین ضعف در کارکردهای اجرایی 
ممکن است از طریق عادات چاقی منجر به بیماری چاقی شود )5(. از 
سوی دیگر یکی از مکانیسم بالقوه که می تواند به چاقی و اضافه وزن 
منجر شود سوگیری توجه است )12(. درک این که چرا  برای برخی از 
افراد نادیده گرفتن نشانه های غذایی در محیط نسبت به دیگران سخت 
است، می تواند در طراحی مداخالت کارآمد در جهت مدیریت وزن مفید 
باشد )13(. در مورد این  که چگونه مسائل انگیزشی از قبیل نشانگرهای 
خوراکی موجب سوگیری توجه می شوند در پیشینه پژوهش دو تبیین 
وجود دارد. نخست این  که، بر اساس نظریة حساسیت انگیزشی، غذا به 
عنوان منبع تقویت و پاداش موجب جلب توجه افراد می شود. بنابراین، 
تجربه  یک  و  غذای  نشانه های  بین  تکراری  پیوند  بار  چندین  از  پس 
پاداش دهنده، نشانه ها برجسته می شوند و توجه افراد را به خود جلب 
می کنند. دوم این که ساختارهای انگیزشی نیز در این مسأله  دخیل 

هستند )14(.  
به  نسبت  توجه  سوگیری  زمینه  در  پژوهش  پیشینه  نظام مند  مرور 
وزن  اضافه  دارای  و  چاق  افراد  که  می دهد  نشان  غذایی  نشانگرهای 
گروه  با  مقایسه  در  غذایی  نشانگرهای  به  نسبت  شدیدی  سوگیری 
کنترل سالم دارند )15(. در مجموع، شواهد پژوهشی اولیه حاکی از آن 
است که سوگیری نسبت به غذا به چاقی و اضافه وزن مرتبط است و 
پیش بینی کننده مدیریت ضعیف وزن و افزایش وزن در آینده است. نکته 
مهم قابل استناد شواهد پژوهشی این است که سوگیری توجه نسبت 
به نشانگرهای غذایی قابل تعدیل است )16(. با توجه به تأثیر سوگیری 
توجه به عنوان یکی از مکانیسم های زیربنایی بالقوه برای چاقی و اضافه 
از اهداف استفاده  وزن، هدف قراردادن سوگیری توجه به عنوان یکی 

از روش های مداخله ممکن است نتایج مؤثر و امیدبخشی برای بیماران 
مبتال به چاقی در پی داشته باشد. 

همچنین یکی از عواملی که منجر به چاقی می شود ولع خوردن است. 
یا مقاومت  به عنوان یک تمایل  ولع خوردن همانند ولع مصرف مواد 
سخت در برابر مواد مورد عالقه تعریف می شود )17(. ولع مواد خوراکی 
غذایی  مواد  به  وابستة  مزاحم  افکار  با  درگیری  به  صورت  می توان  را 
وابسته  افراد  در  که  است  چیزی  آن  به  شبیه  حدودی  تا  که  دانست 
افزون  به مواد رخ می دهد. بیماری چاقی و اختالل وابستگی به مواد 
بر همبودی باال از یک خط سیر مشابه نیز برخوردار هستند و از نظر 
زیستی دو سیستم دوپامینرژیک و سروتوژنیک در هر دو بیماری دچار 
آسیب است. این دو سیستم جزء مناطق پاداش دهی مغز بوده و شامل 
و  هستند  سروتوژنیک  آدرنرژیک،  گابانرژیک،  دوپامینرژیک،  سیستم 
 .)18( دارند  اساسی  نقش  غذا  مصرف  ولع  در  آن  با  مرتبط  مناطق 
چاقی،  بیماری  عود  در  مواد خوراکی  ولع  رفتارهای  نقش  به  توجه  با 
پژوهشگران در مداخله های درمانی تأکید اساسی بر کنترل این رفتار 
بیماران مبتال  ولع مواد خوراکی در  با  رفتارهای مرتبط  و گسلش در 

به چاقی دارند.
از بررسی شواهد پژوهشی چنین استنباط می شود که چاقی تنها ناشی 
مختلفی  عوامل  بلکه  نمی شود،  ناشی  رفتاری  انگیزه  و  ولع خوردن  از 
مانند مشکالت شناختی و عصب شناختی در پدید آمدن چنین بیماریی 
دخیل هستند به طوری که این مشکالت می تواند سرنخی از کم کاری 
یکی   .)19( باشد  افراد  این  در  مغز  بخش های حساس  بدعملکردی  یا 
انقالبی در علم مدرن عصب روان شناختی و روان شناسی  از نظریه های 
شناختی  توان بخشی  پروتکل های  و  مبانی  چارچوب  در  که  شناختی 
این  است  گرفته  قرار  حوزه  این  درمانگران  و  پژوهشگران  توجه  مورد 
است که مغز توانایی تغییر و جبران نواقص و مشکالت را دارد )20(. 
افزایش  در  درمانی  این روش  که  است  آن  از  پژوهشی، حاکی  شواهد 
ارتباطات شبکه های مغزی، ضخامت قشر مغز و عملکرد  کارکرد مغز، 
شواهد  راستا  این  در   .)21  ،9( است  مؤثر  عصبی  انتقال دهنده های 
این روش مداخله ای در کاهش مشکالت  از کارآمدی  پژوهشی حاکی 
شناختی و افزایش قدرت حل مساله در بیماران مبتال به چاقی است 
مداخله های  اثربخشی  زیادی  پژوهش های  که  وجودی  با   .)22  ،19(
یکدیگر در درمان مشکالت  با  ترکیب  یا در  و  به  تنهایی  را  ذکر شده 
شناختی طیف وسیعی از بیماران مزمن تأیید نموده  است؛ اما با توجه 
به نوظهور بودن این روش درمانی در درمان آسیب های شناختی ناشی 
از چاقی، سابقه پژوهش  در این حوزه بسیار کم و محدود است. افزون 
بر این مفهوم اثر انتقال دور )Far transfer effect( که در مداخله های 
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توان بخشی  شناختی مورد استفاده قرار می گیرد، به معنای میزان انتقال 
مهارت ها و توانمندی های شناختی کسب  شده بیمار به زندگی واقعی او 
تعریف می شود؛ از آنجایی  که سطح توانایی شناختی بیمار می  تواند نقش 
مهمی در پیش بینی موفقیت درمان و سازگاری با بیماری و به  تبع آن 
افزایش کیفیت زندگی آنها داشته باشد )22(، تاکنون در پژوهش های 
حوزه توان بخشی شناختی بیماران مبتال به چاقی پاسخی به آن داده 

نشده است.
دارای  افراد  در  روان شناختی  و  شناختی  متعدد  مشکالت  به  توجه  با 
است  به  صرفه  هزینه  لحاظ  از  توان بخشی  برنامه  که  آنجا  از  و  چاقی 
ندارد و هم  را  و مشکالت و آسیب های درمان های پزشکی و جراحی 
پژوهشی حاکی  و شواهد  اجرا شود  می تواند  فرد  توسط خود  که  این  
از کارآمدی مناسب این نوع مداخالت در کاهش مشکالت شناختی و 
روان شناختی بیماری های مزمن است. از این  رو، پژوهش حاضر با هدف 
طراحی و اعتبارسنجی برنامه توان بخشی شناختی و بررسی تأثیرات آن 
بر سوگیری توجه، خودتنظیمی و ولع مصرف در زنان مبتال به چاقی 

انجام شد.

روش کار
گروه  همراه  به  پیش آزمون_پس آزمون  آزمایشي  طرح  یک  قالب  در 
به چاقی  مبتال  تا 40 سال  زنان 18  تمامی  بین  از  پیگیری  و  کنترل 
روش  از  استفاده  با   1400 سال  دوم  نیمه  در  ارومیه  شهر  ساکن 
نمونه گیری در دسترس 40 نفر انتخاب شدند. مالک های ورود شامل 
اختالل  وجود  30؛  باالی   )BMI( بدنی  توده  شاخص  زن،  جنسیت 
شناختی مرتبط با چاقی، تسلط به زبان رسمی، افرادی که در هنگام 
سال   40 تا   18 بین  و  بوده  ارومیه  شهر  ساکن  حاضر  طرح  اجرای 
داشتند. همچنین مالک های خروج شرکت کنندگان نیز شامل بارداری، 
پرکاری یا کم کاری تیروئید درمان نشده، دیابت نوع یک، وجود اختالل 
و ویژگی های روان پریشی حاد بر اساس پرونده پزشکی بیماران، وجود 
تشنج، بیماری های نورولوژیک و یا شرایط پزشکی که عملکرد شناختی را 
تحت تأثیر قرار می دهد، داشتن سابقة ضربه به سر، افسردگی و اضطراب 
شدید درمان نشده، بستری در بیمارستان به دلیل اختالل روان پزشکی 
شدید در طی دو سال گذشته، افکار خودکشی، عدم تعهد به مداخله و 
شرکت در پیگیری، شرکت در یک برنامه توان بخشی شناختی موازی 
در زمان اجرای طرح حاضر، دریافت تمرینات توان بخشی شناختی در 
شش ماه گذشته، غیبت بیش از دو جلسه در درمان، بروز استرس های 
بزرگ و حوادث حاد و غیرمنتظره در هر مرحله از انجام پژوهش، داشتن 
معلولیت های حسی حرکتی شدید، کوررنگی، چراکه برخی از تکالیف 

آموزشی و آزمون های ارزیابی به تشخیص رنگ وابسته بودند و آسیب 
مغزی بود. جهت تعیین حجم نمونه از نرم افزار G*Power استفاده شد، 
اندازه نمونه بر اساس مؤلفه های آلفای )α=0/05(، توان آزمون آماری 
گروه ها  تعداد   ،0/60 از  باالتر  به  دست  آمده  اثر  اندازه   ،)1-β=0/80(
و  پس آزمون  )پیش آزمون،   3 با  برابر  اندازه گیری ها  تعداد  و   2 با  برابر 
پیگیری( بود؛ از این رو تعداد نمونه 40 نفر در دو گروه تعیین شد. 40 
نفر شرکت کنندگان به  طور تصادفی و با استفاده از نرم افزار تولید توالی 
تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل )هر گروه 20 نفر( جایگزین 

شدند.      

روش اجرا 
در غربال گری اولیه 63 نفر جهت شرکت در مطالعه حاضر اعالم آمادگی 
کردند، سپس 23 نفر از بیماران به دلیل کسب نکردن مالک های ورود، 
عدم تمایل به همکاری و شرکت در برنامه ها و طرح موازی با مداخله 
پژوهش حاضر از جریان مطالعه کنار گذاشته و نمونه نهایی شامل 40 
بیمار مبتال به چاقی بودند که با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش 
و گروه کنترل قرار گرفتند. بعد از اتمام ارزیابی های اولیه، روند اجرایی 
مداخله شروع و جلسات گروه مداخله انجام شد. ارزیابی های شناختی در 
مرحله پیش آزمون )هفته 0(، مرحله پس آزمون )پایان هفته 8(، مرحله 
پیگیری )پایان هفته 12( به عمل آمد. اجرای مداخله و آزمون های ارزیابی 
در یک اتاق ساکت و به  دور از محرکات مزاحم دیداری_شنیداری به  
صورت انفرادی برای هر آزمودنی توسط پژوهشگر و با کمک دستیاران 
پژوهشی انجام گرفت. در پایان جهت تجزیه  و تحلیل آماری داده های 
آزمودنی ها  بین_درون  آمیخته  واریانس  تحلیل  روش  از  گردآوری شده 

)SPANOVA( با استفاده از نرم افزار SPSS-26 استفاده شد.

ابزارها
از معتبرترین  به  عنوان یکی  رایانه ای  ابزار  این   :Dot-probe تکلیف 
در  توجه  سوگیری  سنجش  جهت  شناختی  ابزارهای  متداول ترین  و 
اختالل های مختلف مورد توجه متخصصین و پژوهشگران است. در هر 
یک  با  تالش  هر  شد.  ارائه  تصادفی  ترتیب  به  واژه  جفت   40 بخش 
نقطه تثبیت ارائه شده در مرکز نمایش گر برای 500 هزارم ثانیه شروع 
می شد. سپس یک جفت واژه، یکی مربوط به غذا و دیگری خنثی، در 
باال و پایین نقطه تثبیت ارائه شد. هر جفت کلمه نشان داده شد و سپس 
از شرکت کنندگان خواسته  q( نشان داده شد.  یا   p یک نشانه )حرف 
شد تا در سریع ترین زمان ممکن »p« یا »q« را فشار دهند که به  طور 

تصادفی در محل واژه مرتبط با غذا یا واژه خنثی ظاهر می شود )23(.
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پرسشنامه خودتنظیمی-فرم کوتاه: این مقیاس خودگزارشی دارای 
16 ماده است و در طیف لیکرت 6 گزینه ای از 1 )بسیار ضعیف( تا 6 
)بسیار قوی( نمره گذاری می شود. همسانی درونی این مقیاس با استفاده 
از آلفای کرونباخ )α=0/95( گزارش شده است )24(. در پژوهش پرهون 
کرونباخ   آلفای  از  استفاده  با  مقیاس  این  درونی  همسانی  همکاران  و 

)α=0/92( گزارش شده است )22(.
 Food Cravings( غذایی  مواد  مصرف  ولع  پرسشنامه 
این پرسشنامه دارای 39 گویه است که در طیف   :)Questionnaire

لیکرت شش گزینه ای از هرگز )1( تا همیشه )6( نمره گذاری می شود. 
آلفای کرونباخ 0/9 گزارش  از  استفاده  با  این مقیاس  همسانی درونی 
از  استفاده  با  ایران  در  مقیاس  این  درونی  همسانی   .)25( است  شده 

ضریب آلفای کرونباخ بین 0/76 تا 0/96 گزارش شده است )26(.

روش مداخله 
برنامه توان بخشی شناختی مطالعه حاضر یک مطالعه مداد کاغذی در 
قالب 16 جلسه است که با تأکید بر بهبود کارکردهای اجرایی، حافظه 
کاری، سطوح توجه و خودتنظیمی طراحی شده است. پس از تدوین 
برنامه و پیش از اجرای اصلی آن، برنامه آموزشی تدوین شده به صورت 
از بیماران مبتال به چاقی اجرا شد. مهمترین  آزمایشی بر روی 5 نفر 
مورد  روش های  بر  بیشتر  تسلط  کسب  برنامه،  آزمایشی  اجرای  دلیل 
استفاده و اصالح و تکمیل برنامه بود. روایی محتوایی برنامه توان بخشی 

روان شناسی  حوزه  متخصصان  و  اساتید  از  نفر   10 تأیید  به  شناختی 
شناختی، عصب روان شناختی، روان شناسی سالمت، روان شناسی بالینی 
برنامه  با  رابطه  در  اساتید  درجه بندی  خالصه  رسید.  روان سنجی  و 
 3 تا  نیست(  و ضروری  ندارد  )ارتباطی   1 از  که  شناختی  توان بخشی 
جهت  همچنین  کرده اند.  نمره گذاری  است(  ضروری  و  مرتبط  )کاماًل 
تبدیل قضاوت کیفی متخصصان به کمیت درباره روایی برنامه آموزشی، 
از روش الوشه استفاده شد. شایان  ذکر است، مقدار CVR برای جلسات 
دوم تا هشتم نمره 1 و مقدار CVR برای جلسات نخست، نهم و دهم 
0/8 گزارش شد که بزرگ تر از 0/62 )مقدار روایی پذیرفته  شده برحسب 
تعداد 10 ارزیاب( بود و این نمرات بر روایی محتوایی قابل قبول برنامه 

حاضر داللت دارد.
و   Waltz روش  از  محتوا  روایی  شاخص  بررسی  جهت  این،  بر  افزون 
بودن«،  »مربوط  متخصصان  که  صورت  بدین   شد.  استفاده   Bausell

»واضح بودن« و »ساده بودن« هر جلسه مداخله را بر اساس یک طیف 
لیکرت 4 درجه ای مشخص کردند. متخصصان مربوط بودن هر جلسه را 
از نظر خودشان از 1 )مربوط نیست( تا 4 )کاماًل مربوط است( مشخص 
کردند. ساده بودن جلسات نیز به ترتیب از 1 )ساده نیست( تا 4 )ساده 
مربوط است( و واضح بودن جلسه ها نیز به ترتیب از 1 »واضح نیست« 
تا 4 »واضح مربوط است« مشخص کردند که بر اساس حداقل مقدار 
از  CVI هیچ کدام  CVI یعنی 0/79 شاخص  برای شاخص  قابل قبول 

جلسات کم تر از 0/79 نبود و در محدوده قابل قول قرار داشت.

جدول 1. چارچوب کلی جلسه های مداخله توان بخشی شناختی

محتوای جلسهجلسه

نخست
برقراری ارتباط و آشنایی با اهداف درمان؛ معرفی برنامه توان بخشی شناختی و شرح اصول درمان، معرفی و تأکید چهار رکن اصلی مداخله یعنی همکاری، ارتباط، 

محرمانه بودن و پیروی از دستورات درمان، مشخص کردن جدول زمانی مداخله، انجام پیش آزمون

دوم
آموزش راهکارهای ارتقای توجه، حافظه کاری، توجه انتخابی، استدالل منطقی، تکالیف در منزل شامل، پیدا کردن واژگان خاص در تصویر، محاسبه سریالی 

اعداد، پیدا کردن واژگان، نوشتن بدون نقطه

سوم
مرور تکالیف در منزل، آموزش مدیریت زمان، توجه تقسیم شده، حافظه کاری، برنامه ریزی، تکالیف در منزل شامل، شمارش حروف خاص در متن واژگان، پیدا 

کردن تفاوت دو تصویر، تعداد اعداد، انجام جدول محاسبات با قوانین چندگانه

چهارم
مرور تکالیف در منزل، آموزش مقابله با مشکالت اجرایی، حافظة کاری، توجه انتخابی، استدالل منطقی، تکالیف در منزل شامل، محاسبه سریالی اعداد، نوشتن 

بدون نقطه، پیدا کردن حرف خاص در متن، تعداد تصاویر

پنجم
مرور تکالیف در منزل، توجه تقسیم شده، حافظه کاری، برنامه ریزی، تکالیف در منزل شامل جدول محاسبات، پیدا کردن حروف اعداد تصاویر، شمارش حروف 

خاص در متن واژگان، سودوکو

ششم
مرور تکالیف در منزل؛ آموزش برنامه ریزی هدفمند؛ توجه انتخابی؛ حافظه کاری؛ استدالل منطقی؛ تکالیف در منزل شامل پیدا کردن حرف اعداد تصاویر، شمارش 

اشکال، نوشتن بدون نقطه، محاسبه اعداد
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یافته ها
گزارش شده است.   اطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در این مطالعه، در جدول 2 

جدول 2. اطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان به تفکیک گروه

محتوای جلسهجلسه

مرور تکالیف در منزل، توجه تقسیم شده، حافظه کاری، برنامه ریزی، تکالیف در منزل شامل پیدا کردن تفاوت دو تصور، انجام جدول محاسبات با قوانین چندگانه، واژگانهفتم

هشتم
مرور تکالیف در منزل، آموزش حل مسأله گام نخست، توجه انتخابی، حافظه کاری، استدالل منطقی، تکالیف در منزل شامل پیدا کردن حرف اعداد تصاویر، 

شمارش اشکال، نوشتن بدون نقطه، واژگان

نهم
مرور تکالیف در منزل؛ آموزش حل مساله گام دوم؛ توجه تقسیم شده، حافظه کاری، برنامه ریزی، تکالیف در منزل شامل جابه جایی بین دو نوع تمرین، پیدا کردن 

تفاوت ها، پیدا کردن حرف اعداد و تصاویر

دهم
مرور تکالیف در منزل، آموزش حل مسأله گام سوم، توجه انتخابی، حافظه کاری، استدالل منطقی، تکالیف در منزل شامل پیدا کردن حرف و اعداد، شمارش 

اشکال، نوشتن بدون نقطه، محاسبه اعداد

یازدهم
مرور تکالیف در منزل، آموزش حل مسأله گام چهارم، توجه تقسیم شده، حافظه کاری، برنامه ریزی، تکالیف در منزل شامل پیدا کردن حرف و تصاویر، پیدا کردن 

اعداد، کشف ارتباطات منطقی، پیدا کردن تفاوت

دوازدهم
مرور تکالیف در منزل، آموزش حل مسأله گام پنجم، توجه انتخابی، حافظه کاری، استدالل، تکالیف در منزل شامل چرخش ذهنی، محاسبه سریالی اعداد، پیدا 

کردن حرف و عدد

سیزدهم
مرور تکالیف در منزل، آموزش توجه متمرکز، توجه تقسیم شده، حافظه کاری، برنامه ریزی، تکالیف در منزل شامل شمارش حروف خاص در متن، سودوکو، پیدا 

کردن اعداد، نوشتن بدون نقطه

مرور تکالیف در منزل، توجه انتخابی، حافظه کاری، استدالل منطقی، تکالیف در منزل شامل پیدا کردن حرف و اعداد، محاسبه سریالی اعداد، نوشتن بدون نقطهچهاردهم

مرور تکالیف در منزل، توجه تقسیم شده، حافظه کاری، برنامه ریزی، تکالیف در منزل شامل پیدا کردن تفاوت دو تصویر، شمارش حروف خاص در متن، تبدیل حروفپانزدهم

مرور تکالیف در منزل، حافظه کاری، استدالل منطقی، آمادگی برای پایان مداخله، تکالیف در منزل شامل ترکیبی از تمرینات انجام شدهشانزدهم

گروه کنترل )n(گروه آزمایش )n(دسته بندیمتغیر

سن

2067 تا 30 سال

3088 تا 40 سال

4065 تا 47 سال

تحصیالت

78سیکل

89دیپلم

54کارشناسی

وضعیت تاهل
1314متاهل

76مجرد

BMI (kg/m2( )3/87( 32/23)3/98( 32/54

هوشبهر
 میانگین )انحراف معیار(

)9/67( 93/68)8/92( 95/73
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همچنین، نتایج آزمون چند متغیری، اثر پیالیی نیز نشان داد که بین 
 n2=0/99( دو گروه حداقل در یکی از متغیرهای وابسته در بعد زمان
 P>0/001، n2=0/97( ؛ و تعامل زمان و گروه)F=664/66، P>0/001،
مرحله  از  که  معنی  بدین  دارد.  وجود  معنا دار  تفاوت   )F=223/91،
تا پیگیری در گروه توان بخشی  پیش آزمون تا پس آزمون و پس آزمون 
در  دارد.  وجود  معنا داری  تفاوت های  کنترل  گروه  به  نسبت  شناختی 
تفاوت های  بررسی  جهت  آمیخته  واریانس  تحلیل  آزمون  نتایج  ادامه 
بین دو گروه در سوگیری توجه، خودتنظیمی و ولع مصرف در جدول 

4 گزارش شده است.
با توجه به یافته های مندرج در جدول 4 نتایج آزمون تحلیل واریانس 
گروه  و  زمان  تعامل  و  زمان  عامل  اثر  که  داد  نشان  مکرر  اندازه گیری 
بر سوگیری توجه معنادار بوده است. با مشاهده میانگین ها در مرحله 
پیگیری در گروه آزمایش مالحظه می شود که اثر مداخله ماندگار بوده 
است. همچنین، بر اساس میزان ضریب اتا به دست آمده در تفاوت های 
بین گروهی می توان چنین بیان کرد که مداخله توان بخشی شناختی 
0/33 از تغییرات واریانس متغیر سوگیری توجه در مرحلة پس آزمون 

در بیماران مبتال به چاقی را تبیین می کنند.   
نتایج آزمون  یافته های گزارش شده در جدول 4  با توجه به  ادامه  در 
تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد که اثر عامل زمان و تعامل 
اساس  بر  رو  این   از  است.  بوده  معنادار  در خودتنظیمی  گروه  و  زمان 
یافته های جدول 3 می توان چنین عنوان کرد که میانگین خودتنظیمی 
در گروه توان بخشی شناختی در مراحل پیش آزمون تا پیگیری افزایش 
معناداری داشته است. افزون براین نتایج آزمون تحلیل واریانس آمیخته 
نشان داد که اثر عامل گروه بر متغیر خودتنظیمی در مرحله پس آزمون 
در  میانگین ها  مشاهده  با  می دهد.  نشان  معناداری  تفاوت  پیگیری  و 
مرحله پیگیری در گروه آزمایش مالحظه می شود که اثر مداخله ماندگار 
در  آمده  دست  به  اتای  میزان ضریب  اساس  بر  همچنین،  است.  بوده 
تفاوت های بین گروهی می توان چنین بیان کرد که مداخله توان بخشی 
مرحلة  در  خودتنظیمی  متغیر  واریانس  تغییرات  از   0/16 شناختی 

پس آزمون در بیماران مبتال به چاقی را تبیین می کنند.  
آزمون  نتایج  یافته های گزارش شده در جدول 4  به  توجه  با  همچنین 
تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد که اثر عامل زمان و تعامل 

توجه،  سوگیری  در  شرکت کنندگان  توصیفی  شاخص های  ادامه  در 
خودتنظیمی و ولع مصرف مواد خوراکی در پیش آزمون، پس آزمون و 

پیگیری در جدول 3 گزارش شده است.      
بین میانگین سوگیری  قابل مشاهده است  همان طور که در جدول 3 
در  کنترل  و  آزمایش  گروه  دو  در  مصرف  ولع  و  خودتنظیمی  توجه، 
اما  دارد،  وجود  تفاوت های  پیگیری  و  پس آزمون  پیش آزمون،  مراحل 
ما  بر  نه  یا  است  باالتر  احتمال  و  شانس  حد  از  تفاوت ها  این  این که 
آزمون  از  ایجاد شده،  تغییرات  بررسی  رو جهت  این   از  است.  پوشیده 
با  خطاها  استقالل  مفروضة  شد.  استفاده  آمیخته  واریانس  تحلیل 

توجه به گمارش تصادفی شرکت کنندگان به گروه ها، دریافت انفرادی 
داده ها  توزیع  بودن  نرمال  آزمون ها،  به  انفرادی  پاسخ دهی  و  مداخله 
نتایج  معناداری  و کشیدگی، عدم  اساس شاخص کجی  بر  گروه ها  در 
آزمون شاپیر و ویلک )P<0/05( و عدم وجود داده های پرت، مفروضه 
نتایج  و   )P<0/05( لوین  آزمون  نتایج  اساس  بر  واریانس ها  همگنی 
آزمون همگنی کوواریانس کرویت موخلی و ام باکس مبنی بر برقراری 
شرط کرویت ماتریس واریانس_کوواریانس برای داده های مطالعه حاضر 
بود )P<0/05(. نتایج به دست آمده حاکی از برقراری پیش فرض های 

آزمون تحلیل واریانس آمیخته برای تحلیل یافته ها بوده است.     

جدول 3. شاخص های توصیفی سوگیری توجه، خودتنظیمی و ولع مصرف مواد خوراکی به تفکیک گروه

گروه
کنترلآزمایش

پیگیریپس آزمونپیش آزمونپیگیریپس آزمونپیش آزمون

متغیر
میانگین

انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 

معیار

327/9024/36141/5030/84135/1526/96328/0030/04307/8532/96310/9536/01سوگیری توجه

36/3510/8550/858/9451/8011/4534/6011/3939/2010/2238/7011/56خودتنظیمی

97/4019/8660/8016/2662/1517/9696/3518/5186/8520/6888/1519/60ولع مصرف
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جدول 4. نتایج آزمون تحلیل واریانس آمیخته جهت بررسی تفاوت های بین گروهی در سوگیری توجه، خودتنظیمی و ولع مصرف

زمان و گروه در ولع مصرف معنادار بوده است. از این  رو بر اساس یافته های 
گروه  در  ولع مصرف  میانگین  که  کرد  عنوان  می توان چنین  جدول 3 
توان بخشی شناختی در مراحل پیش آزمون تا پیگیری کاهش معناداری 
داشته است. افزون براین نتایج آزمون تحلیل واریانس آمیخته نشان داد 
که اثر عامل گروه بر ولع مصرف در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت 

معنا داری نشان می دهد. با مشاهده میانگین ها در مرحله پیگیری در گروه 
آزمایش مالحظه می شود که اثر مداخله ماندگار بوده است. بر اساس میزان 
ضریب اتای به دست آمده در تفاوت های بین گروهی می توان چنین بیان 
کرد که مداخله توان بخشی شناختی 0/19 از تغییرات واریانس متغیر ولع 
مصرف در مرحلة پس آزمون در بیماران مبتال به چاقی را تبیین می کنند.

مجذور مقدار احتمالFمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغییراتمتغیر

سوگیری توجه

7951/202158/08127/84127/840/77زمان

52/71226/3621/3321/330/36زمان*گروه

128/131128/1318/3418/340/33گروه

خودتنظیمی

2490/7121245/3591/5891/580/71زمان

763/112381/5628/0628/060/42زمان*گروه

2340/8312340/837/297/290/16گروه

ولع مصرف

13400/4526700/22122/77122/770/76زمان

4887/0522443/5244/7744/770/54زمان*گروه

8670/0018670/009/0439/0430/19گروه

بحث
توان بخشی  برنامه  اعتبارسنجی  و  طراحی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
شناختی و تأثیر آن بر سوگیری توجه، خودتنظیمی و ولع مصرف زنان 
داد  نشان  نتایج  پژوهش  نخست  فرضیه  به  پاسخ  در  شد.  انجام  چاق 
نمرات  بین  معناداری  تفاوت  به  قادر  توان بخشی طراحی شده  مداخله 
در  کنترل  و  آزمایش  گروه  دو  در  توجه  در سوگیری  شرکت کنندگان 
یافته می توان  این  تبیین  است. در  پیگیری شده  و  مراحل پس آزمون 
درون  از  است  ممکن  چاقی  به  مبتال  بیماران  که  کرد  عنوان  چنین 
دادهای توجه نسبت به بقیه افراد کمتر استفاده کنند )27(. همچنین 
بعضی از این بیماران به میزان مساوی به اطالعات مثبت و منفی توجه 
 کنند؛ اما برخی مطالعات نشان می دهند که ظرفیت توجه به اطالعات 
منفی با ظرفیت توجه به اطالعات مثبت همبستگی بسیار کم یا اصاًل 
به  دست  نتایج  که  گفت  می توان  رو،  این   از   .)28( ندارد  همبستگی 
 آمده از مطالعه حاضر بر ضعف در سوگیری توجه در بیماران مبتال به 
چاقی صحه گذاشت و توجه به  عنوان درون داد حسی وقتی  که بهبود 
نشان بدهد این مساله به ظرفیت حافظه کاری و به دنبال آن یادگیری 
رفتارهای خود مراقبت و کنترل هیجان های منفی منجر خواهد شد که 

درنهایت به خودتنظیمی و خودکنترلی در بیماران منجر خواهد شد. 

زمانی که افراد دچار نارسایی توجه می شوند معموالً نارسایی در حافظه 
دچار  کارها  انجام  برای  تمرکز  در  یعنی  می کنند؛  تجربه  نیز  را  کاری 
مشکل می شوند، عموماً فراموش می کنند که چه  کاری را می خواستند 
انجام دهند به  ویژه در بیماران چاق مشکل به این صورت نمایان می شود 
که در به خاطر آوردن آنچه می بایست انجام دهند مشکل  دارند یا قادر 
حل  راهبردهای  و  کنند  برنامه ریزی  مناسب  عمل  یک  برای  نیستند 
مسأله مناسبی برای اتمام آن به کار بگیرند. از این  رو، می توان گفت 
که پاسخ دهی بهتر و افزایش ارتباطات سیناپسی و ارتباطات کارکردی 
در مغز این بیماران منجر به ارتقای توجه و حافظه کاری و به  تبع آن 
رفتار برنامه ریزی شده، مهارت های حل مسأله کافی شده است. سپس 
به دنبال آن باورها، احساس و درک فرد از بیماری و عالئم آن تغییر 
کرده است و در جهت درمان بیماری و مقابله با آن رفتار معطوف به 
هدف و برنامه ریزی شده انجام داده است. به  عنوان  مثال شخصی که 
چنین می اندیشد که بیماری چاقی قابل  درمان نیست و ادراک درستی 
مداخله های  و  درمانی  جلسات  در  است  ممکن  ندارد  خود  بیماری  بر 
اگر  ولی  نکند  شرکت  متخصص  توسط  شده  برنامه ریزی  روان درمانی 
درک وی از بیماری و روند درمان آن تغییر کند رفتار معطوف به هدف 

خواهد داشت و برای درمان مناسب خود برنامه ریزی خواهد کرد.  
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توان بخشی  این  که مداخله  بر  به فرضیه دوم پژوهش مبنی  پاسخ  در 
شناختی در بهبود خودتنظیمی زنان مبتال به چاقی مؤثر است. نتایج 
نشان داد که مداخله توان بخشی طراحی شده قادر به تفاوت معناداری 
مراحل  در  کنترل  و  آزمایش  گروه  دو  در  نمرات شرکت کنندگان  بین 
پس آزمون و پیگیری شده است. این یافته با نتایج مطالعات انجام شده 
در این حوزه مانند Plummer و Walker )29( و Fania و همکاران 
)30( همسو است. در تبیین این یافته بر اساس مبانی نظری موجود در 
روان شناسی سالمت زمانی که افراد برای ارتقاء سالمت خود اهدافی را 
تعیین می کنند؛ اما در رسیدن به آن اهداف بارها شکست می خورند، 
خودتنظیمی نقش تعیین کننده و مهمی ایفا می کند. به  طوری  که در 
برخوردن  بتوانند  که  این   برای  بارها  و  بارها  چاقی  به  مبتال  بیماران 
عهد  کنند  مدیریت  را  خود  خوردن  نوع  و  باشند  داشته  خودکنترل 
از مدیریت  و  باشند  داشته  اوضاع  بر  این  که کنترلی  بدون  و  می بندد 
را شکسته  عهد  بیایند  بیرون  سربلند  رو  پیش  بحران های  و  چالش ها 
و در این دور باطل مشکالت متعدد جسمی و روان شناختی را تجربه 
بهبود  موجب  شناختی  توان بخشی  که  یافته  این  تبیین  در  می کنند. 
خودتنظیمی بیماران چاق شده است می توان اظهار داشت که بر طبق 
شناختی  توان بخشی  تمرینات  احتماالً  عصبی  نروپالستیسیتی  اصل 
منجر به تغییر در یکپارچگی ماده خاکستری و سفید مغز بیماران چاق 
و به تبع آن افزایش عملکرد شبکه های مغزی که زمینه ساز پردازش های 

شناختی از جمله توجه و سرعت پردازش هستند، شده است )31(. 
است مدل  تبیین  قابل  آن  اساس  بر  فوق  نتایج  از مدل هایی که  یکی 
خودتنظیمی رفتار بیماری Leventhal و همکاران )2016( است )32(. 
 Model of Illness )SRMI of( در مدل خودتنظیمی رفتار بیماری
The Self-Regulation( که بر پایه رویکرد حل مسئله استوار است، 

فرض بر این است که زمانی که افراد با تشخیص بیماری یا تغییر در 
پیدا  انگیزه  اولیه  حالت  به  برگشت  برای  می شوند  روبرو  موجود  وضع 
تئوری حل مسأله در مرحلة نخست   ،)2019( Ogden خواهند کرد. 
زمانی که بیماری فرد تشخیص داده می شود انگیزة بیشتری پیدا خواهد 
نمود که سالمتی خود را دوباره به دست آورد، انگیزه بیمار برای برگشت 
به حالت تعادل اولیه از معنای که فرد به بیماری خود می دهد نشأت 
می گیرد این معنا از باورهای شناخت بیماری به دست می آید؛ بنابراین 
بازنمایی های شناختی از بیماری فرد را قادر به استفاده از راهبردهای 
مقابله ای مناسب می کند )33(. از این  رو می توان گفت که بهبود وضعیت 
شناختی بیماران منجر به بازنمایی های شناختی مؤثرتر شده و به  تبع 
آن فرد انگیزه مناسبی برای ادامه درمان داشته و راهبردهای مقابله ای 
مناسب مانند مراجعه به پزشک، مصرف دارو، رعایت رژیم خوراکی و 

شرکت در جلسات را اتخاذ کرده است. به  طور کلی می توان گفت که 
اگر بیمار مبتال به چاقی از منابع شناختی مناسبی برخوردار باشد به 
 تبع آن خودتنظیمی باالتری نیز خواهد داشت و روند سازگاری وی با 
بیماری تسهیل می گردد. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر مبنی بر 
تأثیر مثبت تمرینات توان بخشی شناختی بر بهبود خودتنظیمی بیماران 
مبتال به چاقی با نتایج به دست آمده از مطالعه پرهون و همکاران مبنی 
بر تأثیر تمرینات توان بخشی شناختی بر خودتنظیمی بیماران مبتال به 

سرطان پستان همسو است )22(. 
قادر می سازد رفتار  را  قابلیت شخصی است که فرد  خودتنظیمی یک 
معطوف به هدف داشته باشد و به  تبع آن به وضعیت درمان و رفتارهای 
نقش  می تواند  امر  این  که  کند  معطوف  ویژه ای  توجه  مراقبتی  خود 
مثبتی در روند درمان و بهبود سالمتی بیماران مزمن، مانند چاقی داشته 
باشد )31(. از این  رو بر اساس مدل سلسله مراتبی کارکردهای اجرایی 
این  در  که  داشت  اظهار  می توان   )2012( همکاران  و   McCloskey

بیماران در درجه نخست توجه و آگاهی )خودکنترلی( آنها بهبود پیدا 
کرده و سپس به  تبع آن کارکردهای اجرایی آنها از جمله انعطاف پذیری 
شناختی، عملکرد چند تکلیفی، حافظه کاری، برنامه ریزی و حل مسأله 
به  بیماران منجر  بهبود وضعیت شناختی  به  تبع آن  و  ارتقاءیافته  نیز 
به هدف  رفتار معطوف  و  بیشتر  انگیزه  مؤثرتر،  بازنمایی های شناختی 

داشته است )7(.
در پاسخ به فرضیه سوم پژوهش مبنی بر این  که مداخله توان بخشی 
نتایج  است.  مؤثر  چاقی  به  مبتال  زنان  ولع مصرف  بهبود  در  شناختی 
نشان داد که مداخله توان بخشی طراحی شده قادر به تفاوت معناداری 
مراحل  در  کنترل  و  آزمایش  گروه  دو  در  نمرات شرکت کنندگان  بین 
چنین  می توان  یافته  این  تبیین  در  است.  شده  پیگیری  و  پس آزمون 
بر  شناختی  توان بخشی  تمرینات  که  مثبت  تأثیرات  کرد  عنوان 
بیماران مبتال به چاقی  به  تبع آن خودتنظیمی  کارکردهای اجرایی و 
داشته است در نهایت منجر به خودکنترلی، افزایش ادراک از بیماری و 
رعایت رفتارهای خودمراقبتی و کنترل ولع مصرف در این بیماران شده 
است. این یافته با نتایج به دست آمده از مطالعه میر احمدی و همکاران 

)10( همسو است.

نتیجه گیری
با توجه به یافته های مطالعه می توان چنین عنوان کرد که این مداخله 
و  شناختی  مشکالت  کاهش  جهت  الزم  تأثیرگذاری  و  کارآمدی  از 
روان شناختی بیماران مبتال به چاقی برخوردار است و می تواند به  عنوان 
یک گزینه مناسب و امکان پذیر از لحاظ هزینه های مالی و اجرایی در 
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قرار  استفاده  مورد  چاقی  به  مبتال  بیماران  توان بخشی  و  درمان  حوزه 
گیرد. همچنین با توجه به انتقال دور و گسترش تمرینات توان بخشی به 
محیط زندگی واقعی بیماران می توان با استفاده از این درمان پیوندی 
بین محیط درمان و منزل این بیماران ایجاد کرد و با گسستن دور باطل 
شناختی_ توانمندسازی  آن  به  تبع  و  جسمی  و  فکری  چالش های  و 

شاخص های  ارتقاء  و  خودمراقبتی  رفتارهای  رعایت  بهبود  به  هیجانی 
این  بر  افزون  منجر شود.  بیماران  این  زندگی  کیفیت  و  روان  سالمت 
نیز  عمل  در  می تواند  نظری  کاربردهای  کنار  در  آمده  به دست  نتایج 
مورد استفاده روان شناسان، روان پزشکان و نهادهای تصمیم ساز در مورد 
بیماران مبتال به چاقی و مدیریت چالش های ناشی از این بیماری منجر 

شود و به نتایج امیدبخشی منجر شود.
با توجه به این مساله که چاقی به  عنوان یک بیمار مزمن و چندعاملی 
محسوب می شود به پژوهشگران عالقه مند در این حوزه چنین توصیه 
می شود که در پژوهش های بعدی در کنار متغیرهای شناختی به نقش 
پایداری  و  درمان  سیر،  در  عصب روان شناختی  و  هیجانی  متغیرهای 
و  ساختاری  معادالت  مدل سازی  مطالعات  قالب  در  چاقی  وضعیت 
آزمایشی بپردازند. نظر به این که شرکت کنندگان در این مطالعه را زنان 
مبتال به بیماری چاقی تشکیل دادند، پیشنهاد می شود که در مطالعات 
آتی بیماران مرد و همچنین گروه های سنی کودک و نوجوان نیز مورد 
بررسی قرار گیرند. با توجه به  سادگی فراگیری، کم هزینه بودن، کم خطر 
بودن و دسترسی آسان به تکنیک های مداخله ای این پژوهش، می توان 
به  توان بخشی،  و  درمانی  مطرح  گزینه  عنوان  به   را  درمانی  روش  این 
سالمت  حوزه  متصدیان  همه  کل،  در  و  روان پزشکان  روان شناسان، 
بیماران مبتالبه چاقی معرفی نمود. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش 
برنامه  توجه  کاربردی مورد  و  استفاده های عملیاتی  می تواند در جهت 
ریزان و نهادهای تصمیم ساز از جمله وزارت درمان و آموزش پزشکی، 

سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای درگیر با این بیماران قرار گیرد.     

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق در پژوهش
از جمله کسب رضایت نامه  با رعایت اصول اخالقی  اجرای مقاله حاضر 
کتبی و آگاهانه از شرکت کنندگان و اطالع رسانی الزم در مورد چگونگی 
انجام پژوهش برای آنها؛ کدگذاری و حذف اسامی شرکت کنندگان، آزاد 
بودن جهت خروج از روند پژوهش در صورت نیاز؛ اجازه اطالع از نتایج 
آزمون های به  عمل  آمده به شرکت کنندگان؛ عدم تحمیل هیچ هزینه مالی 
برای شرکت کنندگان و اجرای مداخله پس از اتمام دوره برای گروه کنترل 
انجام شد. همچنین اجرای این مطالعه با دریافت مجوز از کمیته اخالق 
 IR.IAU.URMIA.REC.1400.109 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه

انجام شد.     

مشارکت نویسندگان 
تحلیل  نویسنده،  سه  هر  توسط  مطالعه  اجرای  آماده سازی  و  طراحی 
داده ها و آماده سازی متن مقاله توسط نویسنده نخست و جمع آوری و 
آماده سازی داده ها توسط نویسنده دوم و بررسی نهایی توسط نویسنده 

سوم انجام شد.      

منابع مالی
برای انجام این پژوهش هیچ کمک مالی دریافت نشده و هزینه آن به 

صورت شخصی تأمین شده است.     

تشکر و قدردانی
از پایان نامه دکتری نویسنده نخست پژوهش در  مقاله حاضر برگرفته 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه است، از این رو بر خود واجب می دانیم 
که از همکاری صمیمانه تمامی بیماران مبتال به چاقی شرکت کننده در 

مطالعه حاضر نهایت قدردانی را به عمل آوریم.          

تعارض منافع
نویسندگان مقاله حاضر هیچ گونه تعارض منافعی را گزارش نکرده اند.  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


طراحی و اعتبارسنجی برنامه توان بخشی شناختی برای زنان مبتال به چاقیشیالن شکری و همکاران

13

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

fessional drivers in Iran. Journal of Occupational Health. 

2020;62(1):e12114.     

4. Favieri F, Forte G, Casagrande M. The executive functions 

in overweight and obesity: A systematic review of neuropsy-

chological cross-sectional and longitudinal studies. Frontiers 

in Psychology. 2019;10:2126.          

5. Du Z, Li J, Huang J, Ma J, Xu X, Zou R, et al. Executive 

functions in predicting weight loss and obesity indicators: A 

meta-analysis. Frontiers in Psychology. 2020;11:604113.           

6. Barkley RA. Executive functions: What they are, how they 

work, and why they evolved. New York:Guilford Press;2012.            

7. McCloskey G, Perkins LA, Diviner BV. Assessment and in-

tervention for executive function difficulties. New York:Rout-

ledge;2008. 

8. Parhoon K, Moradi A, Alizadeh H, Parhoon H, Sadaphal 

DP, Coolidge FL. Psychometric properties of the behavior 

rating inventory of executive function, (BRIEF2) in a sam-

ple of children with ADHD in Iran. Child Neuropsychology. 

2022;28(4):427-436.            

9. Parhoon K, Parhoon H. The effect of cognitive rehabilita-

tion training on executive functions and attention in students 

with learaning problem. Journal of Cognitive Psychology. 

2019;7(3):90-107.           

10. Pieper JR, Laugero KD. Preschool children with lower ex-

ecutive function may be more vulnerable to emotional-based 

eating in the absence of hunger. Appetite. 2013;62:103-109. 

(Persian)        

11. Zhou G, Gan Y, Miao M, Hamilton K, Knoll N, Schwarzer 

R. The role of action control and action planning on fruit and 

vegetable consumption. Appetite. 2015;91:64-68.            

12. Mirahmadi B, Oraki M, Parhoon K. Comparison of the ef-

fects of a mindfulness-based stress reduction intervention and 

biofeedback exercises on attention control, executive functions, 

and food craving in overweight and obese women. Thoughts 

and Behavior in Clinical Psychology. 2021;16(59):47-56. 

(Persian)   

13. Kaisari P, Kumar S, Hattersley J, Dourish CT, Rotshtein 

P, Higgs S. Top-down guidance of attention to food cues is 

enhanced in individuals with overweight/obesity and predicts 

change in weight at one-year follow up. International Journal 

of Obesity. 2019;43(9):1849-1858.    

14. Cox WM, Pothos EM, Hosier SG. Cognitive-motivational 

predictors of excessive drinkers' success in changing. Psycho-

pharmacology. 2007;192(4):499-510.         

15. Hendrikse JJ, Cachia RL, Kothe EJ, McPhie S, Skouteris H, 

Hayden MJ. Attentional biases for food cues in overweight and 

individuals with obesity: A systematic review of the literature. 

Obesity Reviews. 2015;16(5):424-432.    

16. Jones A, Hardman CA, Lawrence N, Field M. Cognitive 

training as a potential treatment for overweight and obesity: A 

critical review of the evidence. Appetite. 2018;124:50-67.    

17. Stopyra MA, Friederich HC, Lavandier N, Monning E, 

Bendszus M, Herzog W, et al. Homeostasis and food craving 

in obesity: A functional MRI study. International Journal of 

Obesity. 2021;45(11):2464-2470.            

18. Eichen DM, Chen EY, Schmitz MF, Arlt J, McCloskey 

MS. Addiction vulnerability and binge eating in women: Ex-

ploring reward sensitivity, affect regulation, impulsivity & 

weight/shape concerns. Personality and Individual Differences. 

2016;100:16-22.    

19. Forcano L, Mata F, de la Torre R, Verdejo-Garcia A. Cog-

nitive and neuromodulation strategies for unhealthy eating 

and obesity: Systematic review and discussion of neurocog-

nitive mechanisms. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 

2018;87:161-191.         

20. Podd MH. Cognitive remediation for brain injury and neu-

rological illness. New York:Springer Science;2012.             

21. Parhoon K, Alizadeh H, Hassanabadi HR, Dastjerdi Kazemi 

M. Cognitive distinction of students with specific learning dis-

order versus students with learning problem: The roles of work-

ing memory, processing speed and problem solving. Advances 

in Cognitive Sciences. 2019;21(3):18-30. (Persian)            

22. Parhoon H, Moradi A, Hasanabadi H, Akbari ME. Effec-

tiveness of cognitive rehabilitation on executive function and 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


دوره 24، شماره 4، زمستان 1401مجله تازه های علوم شناختی

14

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

self care behavior in patients with brest cancer. Journal of Re-

search in Behavioural Sciences. 2019;16(3):365-378. (Persian)        

23. Farahimanesh S, Moradi A, Sadeghi M, Jobson L. Compar-

ing the Efficacy of Competitive Memory Training (COMET) 

and Memory Specificity Training (MEST) on posttraumatic 

stress disorder among newly diagnosed cancer patients. Cogni-

tive Therapy and Research. 2021;45(5):918-928.

24. Grossarth-Maticek R, Eysenck HJ. Self-regulation and 

mortality from cancer, coronary heart disease, and other causes: 

A prospective study. Personality and Individual Differences. 

1995;19(6):781-795.

25. Bussing A, Girke M, Heckmann C, Schad F, Ostermann 

T, Kroz M. Validation of the self regulation questionnaire as a 

measure of health in quality of life research. European Journal 

of Medical Research. 2009;14(5):223-227.

26. Kachooei M, Ashrafi E. Exploring the factor structure, reli-

ability and validity of the Food Craving Questionnaire-Trait in 

Iranian adults. Journal of Kerman University of Medical Sci-

ences. 2016;23(5):631-648. (Persian)

27. Karhunen V, Bond TA, Zuber V, Hurtig T, Moilanen I, 

Jarvelin MR, et al. The link between attention deficit hyperac-

tivity disorder (ADHD) symptoms and obesity-related traits: 

Genetic and prenatal explanations. Translational Psychiatry. 

2021;11:455.

28. Noguchi K, Gohm CL, Dalsky DJ. Cognitive tendencies 

of focusing on positive and negative information. Journal of 

Research in Personality. 2006;40(6):891-910.

29. Plummer A, Walker I. Can self-regulation explain why not 

everyone is overweight or obese?. Australian Journal of Psy-

chology. 2021;73(3):326-337.

30. Dassen FCM, Houben K, Allom V, Jansen A. Self-regu-

lation and obesity: The role of executive function and delay 

discounting in the prediction of weight loss. Journal of Behav-

ioral Medicine. 2018;41(6):806-818.

31. Ho SMY, Dai DWT, Mak C, Liu KWK. Cognitive factors 

associated with depression and anxiety in adolescents: A two-

year longitudinal study. International Journal of Clinical and 

Health Psychology. 2018;18(3):227-234.

32. Leventhal H, Phillips LA, Burns E. The Common-Sense 

Model of Self-Regulation (CSM): A dynamic framework for 

understanding illness self-management. Journal of Behavioral 

Medicine. 2016;39(6):935-946.

33. Ogden J. Health psychology: A Textbook. 6th ed. Lon-

don:McGraw-Hill Education;2019.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


The simple and latent patterns of the relationship between rational and intuitive 
decision-making with personality function and impulsive, risky and

 self-destructive behavior

Vol 24, No. 4, Winter 2023

Pages 15-28

Advances in Cognitive Sciences

Research Article

15

Hashem Jebraeili1*        , Aida Sadafi2, Asiyeh Moradi3

1. Assistant Professor of Health Psychology, Department of Psychology, School of Social and Educational Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2. MA of General Psychology, School of Social and Educational Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
3. Assistant Professor of Educational Psychology, Department of Psychology, School of Social and Educational Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

Introduction: Considering the importance of identifying and profoundly understanding the factors 

that affect risky behaviors and actual day-to-day performance, the present study was conducted to 

investigate the simple and latent relationship patterns between rational and intuitive decision-making 

with personality function, impulsive, risky, and self-destructive behavior. 

Methods: In a cross-sectional correlational study, 428 adults were selected from the non-clinical 

population of Iran and were measured using risky, impulsive, and self-destructive behavior ques-

tionnaire, rational and intuitive decision styles scale, and the short form of the severity indices of 

personality problems. Correlation tests, confirmatory factor analysis, and latent profile analysis 

analyzed data.

Results: Intuitive decision style had a significant positive correlation with aggression, risky sexual 

behavior, self-harm, and crimes (r=0.12 to r=0.17). A significant negative relationship was found 

between intuitive decision style and all areas of personality functioning (self-control, identity integra-

tion, responsibility, relational capacities, and social concordance) (r=-0.19 to r=-0.32). The analysis 

of latent patterns of the relationship between decision styles and personality functioning led to the 

extraction of three profiles. Accordingly, one of them was consistent with intuitive decision-making 

and low personality functioning, and the other was consistent with logical decision-making and high 

personality functioning.

Conclusion: Although the decision style is related to the levels of engaging in some risky be-

haviors, the relationship between decision styles and actual day-to-day performance in the areas 

of self-control, identity integration, responsibility, relational capacities, and social concordance 

is greater, and training and encouraging rational decision-making can help to improve people's 

performance in these areas.
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Extended Abstract
Introduction
Making decisions is an inseparable part of everyday life. 

Today's society makes choices between different op-

tions, consciously or unconsciously (1). However, de-

cision-making is only sometimes a straightforward and 

logical process for human beings, and people can intui-

tively make a list of options and select among them (5, 

6). Unlike the rational decision-making style, which is 

characterized by using an organized and logical approach 
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to analyze information and options to make a decision, 

the intuitive decision-making style strongly depends on 

predictions, instincts, and emotions. It makes decisions, 

direct focus on the information flow instead of orderly 

processing and analyzing it; it therefore, relies on in-

tuition (7). Rational decision-making, which requires 

thinking about options and considering consequences, is 

likely to be supported by the cognitive control system, 

or it may play a role in that system at least. In contrast, 

intuitive decision-making, in which the individual does 

not think during decisions, may correspond to acting in 

the social-emotional system that intuitively responds to 

the likelihood of receiving a reward (8). Therefore, in 

comparison to rational decision-making, it seems that 

intuitive decision-making is more associated with im-

pulsive and risky behaviors (13). Furthermore, rational 

decision-making is likely to have a positive relationship 

with actual performance in daily life and personality 

functioning. Personality functioning, which is measured 

through the questionnaire of Severity Indices of Person-

ality Problems (20), involves five areas of social concor-

dance, relational functioning, self-control, responsibili-

ty, and identity integration that adaptive functioning in 

each of these areas probably requires applying rational 

decision-making. The present study intends to clarify 

the latent patterns of the relationships between variables 

through a latent profile analysis to have a deeper under-

standing of the relationship between decision-making 

styles, risky behavior, and personality functioning, along 

with applying the simple correlation.

Methods
The current research was conducted cross-sectionally in 

a virtual form, with 428 adults in the society participating 

in it. Sampling was done in late summer and early fall 

2021. The sampling method was voluntary, and the link 

to questionnaires was provided only to those who were 

eager to fill them out in groups and social networks while 

there was no obligation to do it. After translating, reverse 

translating, and rechecking the text to ensure the equiva-

lence of the Persian items with the main items of the scale 

of logical and intuitive decision-making style, an online 

version of the questionnaire along with the questionnaire 

of personality problem severity index and the question-

naire of impulsive, self-destructive, and risky behavior 

was prepared. The link to them was provided to those 

willing to participate in the study. This research attempt-

ed to use as few questionnaires as possible so that much 

time was not required to respond to them and fatigue in 

participants was avoided. The data collected were ana-

lyzed using latent profile analysis, Spearman and Pear-

son correlation tests, and confirmatory factor analysis by 

SPSS version 26 and Mplus version 7.

Results
Of 428 participants in this study, 234 (54.9%) were male, 

192 (44.9%) were female, 289 (68.2%) were single, and 

135 (31.8%) were married. The logical style, with a mean 

(standard deviation) of 19.68 (4.42), was a more com-

mon decision-making style compared to the intuitive 

style, with a mean (standard deviation) of 15.13 (4.25). 

There was a significant positive correlation between the 

logical decision-making style and all areas of adaptive 

functioning of personality (from r= 0.31 to r= 0.42) and 

a significant negative correlation between the intuitive 

decision-making style and all areas of adaptive function-

ing of personality (from r=-0.19 to r=-0.32). Although 

the relationship between decision-making styles and 

risky behavior was weaker than the relationship between 

these styles and personality functioning, the relationship 

between rational decision-making and aggression (r=-

0.16, P<0.01), gambling (r=-0.17, P<0.01), risky sexual 

behavior (r=-0.32, P<0.01), reckless behavior (r=-0.32, 

P<0.01); criminal acts (r=-0.24, P<0.01), the relation-
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ship between intuitive decision-making and aggression 

(r=0.17, P<0.01), self-harm (r=0.14, P<0.01), and crim-

inal acts (r=0.19, P<0.01) were strong enough to be sig-

nificant at the error level of 1%. The results of using the 

latent profile analysis to investigate the latent patterns of 

the relationship between decision-making styles and per-

sonality functioning led to the extraction of three profiles 

(LMR=264.66, P<0.01) that one profile (including 34% 

of the total individuals) was characterized with high use 

of intuitive decision-making and low personality func-

tioning. Another profile (involving 27% of the total par-

ticipants) was characterized by increased use of logical 

decision-making and high personality functioning. The 

third profile (involving 38% of the whole individuals) 

was related to individuals with average personality func-

tioning, and rational decision-making was slightly more 

than intuitive decision-making in such individuals. 

Conclusion
The findings indicated that there was mainly a positive 

correlation between intuitive decision-making style and 

risky behaviors and also a positive and negative correla-

tion between rational decision-making style and risky be-

haviors. However, two points are worth considering with 

regard to such results: first, the correlation between deci-

sion-making styles and risky behaviors is mainly weak; 

second, risky behaviors involve a wide range that are is 

not uniform and influenced by the decision-making style 

to a different degree. Compared to risky behaviors, the 

relationship between personality functioning and deci-

sion-making styles is stronger and more uniform. Firstly, 

these findings affirm that people's performance in a field 

is closely related to their performance in other fields. 

Secondly, decision-making styles are one of the essential 

factors relating to this high performance in these areas. 

One limitation of the present study is that it is considered 

exploratory and intends to investigate relationships that 

have been less assessed prior to this. Hence, comparing 

the comparison of results with those of other studies is 

impossible. Therefore, conducting similar research on 

different groups can lead to more certainty about the 

present research findings and the role of decision-making 

styles in the daily performance of people. 
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مقدمه: با توجه به اهمیت شناسایی و درک عمیق عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای پرخطر و عملکرد واقعی زندگی روزمره، 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ساده و الگوهای نهفته ارتباط بین تصمیم گیری منطقی و شهودی با کارکرد شخصیت 

و رفتار تکانشی، پرخطر و خود مخرب انجام شد.

روش کار: در یک مطالعه همبستگی که به صورت مقطعی اجرا شد، 428 فرد بزرگسال از جمعیت غیر بالینی ایران 

انتخاب و با استفاده از پرسشنامه رفتار پرخطر، تکانشی و خود مخرب، مقیاس سبک تصمیم گیری منطقی و شهودی و 

فرم کوتاه شاخص های شدت مشکالت شخصیتی مورد سنجش قرار گرفتند. داده ها با به  کارگیری آزمون های همبستگی، 

تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل نیمرخ نهفته مورد تحلیل قرار گرفت. 

دارای  مجرمانه  اعمال  و  خود  به  صدمه  پرخطر،  جنسی  رفتار  پرخاشگری،  با  شهودی  تصمیم گیری  سبک  یافته ها: 

همبستگی معنادار مثبت )r=0/12 تا r=0/17( بود. بین سبک تصمیم گیری شهودی و تمام حوزه های عملکرد شخصیت 

تا   r=-0/19( منفی  معنادار  رابطه  اجتماعی(  انطباق  و  رابطه ای  قابلیت  مسئولیت پذیری،  هویت،  انسجام  )خودکنترلی، 

r=-0/32( وجود داشت. تحلیل الگوهای نهفته ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و کارکرد شخصیت به استخراج سه 

نیمرخ منجر شد، یکی از نیمرخ ها با تصمیم گیری شهودی و کارکرد پایین شخصیت و یکی دیگر از آنها با تصمیم گیری 

منطقی و کارکرد شخصیت باال همخوانی داشت.

نتیجه گیری: اگرچه سبک تصمیم گیری با میزان مبادرت به تعدادی از رفتارهای پرخطر ارتباط دارد، اما ارتباط سبک های 

تصمیم گیری با عملکرد واقعی روزمره در حوزه های خودکنترلی، انسجام هویت، مسئولیت پذیری، قابلیت رابطه ای و انطباق 

اجتماعی بیشتر است و آموزش و ترغیب تصمیم گیری منطقی می تواند به بهبود عملکرد افراد در این زمینه ها کمک کند.

دریافت: 1401/05/20                                
اصالح نهایی: 1401/07/27                                     

پذیرش: 1401/08/05
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مقدمه
تصمیم گیری از زندگی روزمره جداشدنی نیست. ما هر روزه، به صورت 
انجام  را  انتخاب هایی  مختلف  گزینه های  بین  ناآگاهانه،  یا  آگاهانه 
برای  که  پیامدهایی  به  توجه  با  تصمیمات  و  انتخاب ها  این  می دهیم. 
زندگی ما دارند در رشته های مختلف از جمله اقتصاد، علوم اجتماعی 
مربوط  اصطالحات   .)1( می گیرند  قرار  بررسی  مورد  روان شناسی  و 
کنیم  را ساده  آنها  بخواهیم  اگر  اما  تصمیم گیری گسترده هستند،  به 

می توان گفت که تصمیم گیری عبارت است از تعارض میان تعداد زیادی 
از راه حل ها که هر کدام ارزش های ضمنی متفاوتی دارند )2(. تا سال های 
اخیر، پژوهش روی تصمیم گیری بر مبنای مدل هنجاری تصمیم گیری 
)Normative model of decision making( استوار بود که توسط 
Baron و Brown )3( مطرح شد. این نظریه برای مشخص کردن نحوه 

تصمیم گیری بر پنج گام تعیین راه حل ها، مشخص ساختن مالک های 

چکیده
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جمع آوری  گزینه،  هر  با  مرتبط  پیامدهای  سنجش  گزینه ها،  ارزیابی 
اطاعات بیشتر و جستجوی کمک از دیگران و در نهایت تصمیم گیری 

برای انتخاب گزینه متمرکز است )4(.     
با این وجود، پژوهش های جدید تأیید می کند که تصمیم گیری در انسان 
همیشه یک فرایند سرراست و منطقی نیست و افراد می توانند به صورت 
شهودی فهرستی از گزینه ها را ایجاد و از بین آنها دست به انتخاب بزنند 
 Rational decision-making( منطقی  تصمیم گیری  )5، 6(. سبک 
تحلیل  جهت  سازمان یافته  منطقی  رویکرد  یک  از  استفاده  با   )style

اطالعات و گزینه ها به منظور تصمیم گیری مشخص می شود. در مقابل، 
به  شدت  به   )Rational decision-making style( شهودی  سبک 
پیش آگهی ها، غریزه و احساس هایی متکی است که هنگام تصمیم گیری 
تمرکز را به جای پردازش منظم و تحلیل، بر جریان اطالعات هدایت 
می کند و بنابراین بر حس و حال و احساس درونی متکی است )7(. فرض 
عصب_ مدل های  با  شهودی  و  منطقی  تصمیم گیری  سبک  دو  وجود 
 Dual-process( زیستی از جمله مدل های فرایند دوگانه تصمیم گیری
models of decision making( مطابقت دارد که مطرح می کنند دو 

فرایند مغزی متفاوت در تصمیم گیری دخیل هستند )8(.  
و  شهودی  فرایند  دو  شامل  تصمیم گیری  دوگانه  فرایند  مدل های 
سنجیده است که با وجود این که در پژوهش های مختلف از اصطالحات 
در  که  گفت  می توان   ،)9( است  شده  استفاده  آنها  مورد  در  متفاوتی 
تفکر  بدون  و  تالش  بدون  خودکار،  سریع،  تصمیمات  شهودی  فرایند 
در  می شوند.  گرفته  درونی  حس  یا  شهود  مبنای  بر  عموماً  و  هشیار 
مقابل، در فرایند سنجیده، تصمیمات به صورت هشیار، آهسته تر و با 
تالش اتخاذ می شوند و این فرایند ممکن است به ویژه برای تصمیمات 
شود  گرفته  کار  به  نظر  مورد  اهداف  به  دستیابی  و  تنظیم  نظیر  مهم 
)8(. این دو فرایند ممکن است با دو سیستم مغزی متفاوت در ارتباط 
باشد؛ سیستم اجتماعی_هیجانی )Socioemotional system( که در 
اوایل نوجوانی به بلوغ می رسد و شامل مناطق دوپامینرژیک است که 
نسبت به محرک پاداش دهنده حساس هستند )10(. در مقابل، سیستم 
کنترل شناختی )Cognitive control system( با قشر پیش پیشانی 
)Frontal cortex( و افزایش ارتباط بین مناطق قشری )Cortical( و 
زیر قشری )Subcortical( در ارتباط است که کنترل تکانه، برنامه ریزی، 
مقاومت در برابر وسوسه ها و سایر کارکردهای اجرایی را تسهیل می کند 
)11(. این سیستم به تدریج در نوجوانی رشد می کند و تا اواسط یا اواخر 

بیست سالگی به طور کامل به بلوغ نمی رسد )12(. 
این امکان وجود دارد که تصمیم گیری سنجیده که مستلزم فکر کردن 
کنترل  سیستم  وسیله  به  پیامدهاست،  گرفتن  نظر  در  و  گزینه ها  به 

شناختی حمایت شود و یا حداقل این سیستم در آن نقش داشته باشد. 
در مقابل تصمیم گیری شهودی که در آن فرد در طول تصمیمات فکر 
نمی کند ممکن است با فعالیت در سیستم اجتماعی_هیجانی مطابقت 
پاسخ  پاداش  دریافت  احتمال  به  شهودی  صورت  به  که  باشد  داشته 
با تصمیم گیری  مقایسه  نظر می رسد که در  به  بنابراین،   .)8( می دهد 
پرخطر  و  تکانشی  رفتارهای  با  بیشتر  شهودی  تصمیم گیری  منطقی، 
در ارتباط باشد )13(. رفتار تکانشی و پرخطر شامل انجام انتخاب های 
می دهد  قرار  آسیب  جدی  خطر  معرض  در  را  افراد  که  است  رفتاری 
گرفتن  نظر  در  بدون  رفتارهای مضر  انجام  به  تمایل  منعکس کننده  و 
دامنه  تعریف  این  اساس  بر   .)14( آنهاست  احتمالی  منفی  پیامدهای 
نظر  در  پرخطر  یا  تکانشی  عنوان  به  می توان  را  رفتارها  از  وسیعی 
گرفت. برای مثال، بعضی از افراد ممکن است با عمل کردن به صورت 
پرخاشگرانه، صدمه زدن به خود با هدفی غیر از خودکشی یا رانندگی 
بی مهابا خود را در معرض خطر قرار دهند، در حالی که گروه دیگر با 
مالی  صورت  به  خطرناک  سرمایه گذاری های  یا  بزرگ  شرط بندی های 
پرخوری  یا  غیرقانونی  مواد  مصرف  با  افراد  از  بعضی  می کنند؛  خطر 
خود را در معرض خطرات سالمتی قرار می دهند و افراد دیگر در رفتار 
جنسی پرخطر یا فعالیت مجرمانه شرکت می کنند )15(. اگرچه ارتباط 
مانند مصرف  رفتارهای پرخطر  از  بین تصمیم گیری شهودی و بعضی 
و  است  داده شده  نشان   )16 ،8( مطالعات خارجی  از  بعضی  در  الکل 
بعضی از مطالعات داخلی )17، 18( نیز به بررسی رابطه بین سبک های 
ارتباط  با این وجود  با نمره کل رفتار پرخطر پرداختند،  تصمیم گیری 
سبک های تصمیم گیری با دامنه گسترده از رفتارهای پرخطر به صورت 
هم زمان مورد بررسی قرار نگرفته است که پژوهش حاضر این مهم را 

هدف خود قرار داده است.
عالوه بر این، ارتباط سبک های تصمیم گیری بیشتر با پیامدهای رفتاری 
ارتباط  و   )16( است  قرار گرفته  بررسی  مورد  افراد  از  در گروه خاصی 
این سبک ها با عملکرد واقعی در زندگی روزمره و کارکرد شخصیت در 
هیچ مطالعه ای مورد بررسی قرار نگرفته است که بررسی این مهم هدف 
 functioning( شخصیت  کارکرد  اهمیت  است.  حاضر  پژوهش  دیگر 
Personality( در سال های اخیر و به خصوص پس از انتشار ویراست 

 DSM-5(( روانی  اختالل های  آماری  و  تشخصی  راهنمای  پنجم 
 )Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

مورد توجه قرار گرفت )DSM-5 .)19 سیستم تشخیصی اختالل های 
شخصیت DSM-IV-TR را حفظ کرد. اما با مطرح کردن مدل جایگزین 
برای اختالل های شخصیت در بخش 3 )بخش روش ها و مدل های در 
حال ظهوری که به مطالعه و پژوهش بیشتر نیاز دارند( بین شدت آسیب 
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 )B ( و صفات شخصیتی غیر انطباقی )مالکA کارکرد شخصیت )مالک
تمایز قائل شد )19(.

مالک A به عنوان آسیب در خود و توانایی عملکرد بین فردی تعریف شده 
است که مبتنی بر یک نگاه ابعادی )Dimensional view( به کارکرد 
شخصیت است )20(. اگرچه ابزارهای مختلفی از جمله مقیاس سطوح 
 )Levels of Personality Functioning Scale( کارکرد شخصیت
 General Assessment of( اختالل شخصیت  کلی  ارزیابی  و   )21(
Personality Disorder( )20( برای سنجش کارکرد شخصیت ارائه 

 Severity( شخصیتی  مشکالت  شدت  شاخص های  اما  است،  شده 
Indices of Personality Problems( )22( ابزار نویدبخشی است که 

مجموعه ای از پنج شاخص روا و پایا از مؤلفه های اصلی کارکرد شخصیت 
)غیر( انطباقی را فراهم می کند. شاخص های شدت مشکالت شخصیتی 
یک پرسشنامه خودگزارشی است که به ویژه برای اندازه گیری تفاوت های 
بین فردی در قابلیت های )غیر( انطباقی شخصیت ساخته شده است و 
 Social( قادر است کارکرد شخصیت را در پنج حوزه انطباق اجتماعی
 ،)Relational functioning( رابطه ای  عملکرد   ،)concordance

خودکنترلی )Self-control(، مسئولیت پذیری )Responsibility( و 
انسجام هویت )Identity integration( مورد سنجش قرار دهد )22(.
با وجود این که رابطه بین سبک های تصمیم گیری و کارکرد شخصیت 
پیش تر در هیچ مطالعه ای مورد بررسی قرار نگرفته است، اما با توجه به 
آنچه قباًل در مورد سبک های تصمیم گیری مطرح شد، فرض پژوهش 
حاضر این است که تصمیم گیری منطقی نسبت به تصمیم گیری شهودی 
ارتباط مثبتی با کارکرد شخصیت در حوزه های مختلف داشته باشد. در 
پژوهش حاضر جهت درک عمیق تر رابطه بین سبک های تصمیم گیری 
با رفتار تکانشی و پرخطر و همچنین کارکرد شخصیت تنها به بررسی 
رابطه ساده بین این متغیرها اکتفا نمی شود، بلکه پژوهش حاضر با انجام 
تحلیل نیمرخ نهفته )Latent profile analysis( قصد روشن ساختن 
الگوهای نهفته رابطه این متغیرها را دارد. در واقع، تحلیل نیمرخ نهفته 
یک روش مدل محور است که شاخص های آماری مختلفی را در اختیار 
یا دیگر  افراد را بر مبنای رفتارها  می گذارد که بر اساس آنها می توان 
ویژگی هایشان در دسته های جداگانه قرار داد )23(. تحلیل نیمرخ نهفته 
یک راهبرد پژوهشی شخص محور است که بر این فرض استوار است 
که در جمعیت خاصی از افراد و نمونه هایی که از آن جمعیت استخراج 
می شوند ممکن است چندین خرده گروه با آرایش متفاوتی از متغیرها 
باشند  داشته  حضور  تصمیم گیری(  از  متفاوتی  الگوهای  مثال،  )برای 
تصمیم گیری  سبک های  بررسی  در  ویژه  به  رویکردی  چنین   .)24(
می تواند مفید باشد، زیرا از این توان برخوردار است که الگوهای مختلف 

تصمیم گیری افراد و ارتباط این الگوها با سایر متغیرها را مشخص سازد. 
بنابراین، با توجه به اهمیت بررسی الگوهای تصمیم گیری و ارتباط آن با 
خطرپذیری و کارکرد شخصیت افراد در زندگی روزمره، پژوهش حاضر 

با هدف بررسی رابطه ساده و نهفته این متغیرها انجام شد.

روش کار
پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و از نظر شیوه جمع آوری و تحلیل 
داده ها به طرح های همبستگی تعلق دارد. این پژوهش به صورت مقطعی 
اجرا شد و 428 نفر از افراد بزرگسال جامعه )54/9 درصد مرد، 45/1 
درصد زن، میانگین سن=28/67( در آن مشارکت داشتند. نمونه گیری 
در اواخر تابستان و اوایل پاییز سال 1400 و به صورت مجازی انجام 
پرسشنامه ها  لینک  و  بود  داوطلبانه  صورت  به  نمونه گیری  روش  شد. 
در گروه ها و شبکه های اجتماعی تنها در اختیار کسانی قرار  گرفت که 
مایل به پر کردن آنها بودند و هیچ اجباری برای پر کردن پرسشنامه ها 
مجدد جهت  بررسی  و  معکوس  ترجمه  ترجمه،  از  بعد  نداشت.  وجود 
مقیاس  اصلی  ماده های  با  فارسی  ماده های  بودن  معادل  از  اطمینان 
سبک تصمیم گیری منطقی و شهودی )روایی و پایایی این پرسشنامه 
در انتهای این بخش گزارش شده است(، نسخه برخط این پرسشنامه 
به همراه پرسشنامه شاخص های شدت مشکالت شخصیتی و پرسشنامه 
رفتار تکانشی، خود مخرب و پرخطر تهیه و لینک آن در اختیار کسانی 
قرار گرفت که مایل به مشارکت در پژوهش بودند. در این پژوهش سعی 
تا  از پرسشنامه های کمتری استفاده شود  امکان  تا حد  بر آن شد که 
زمان زیادی برای پاسخ گویی نیاز نباشد و از خستگی شرکت کنندگان 
نیمرخ  تحلیل  از  استفاده  با  شده  گردآوری  اطالعات  شود.  جلوگیری 
عاملی  تحلیل  و  پیرسون  و  اسپیرمن  همبستگی  آزمون های  نهفته، 
 Mplus و نسخه 8 نرم افزار SPSS تأییدی به وسیله نسخه 26 نرم افزار

مورد تحلیل قرار گرفت.      
 The Severity( فرم کوتاه شاخص های شدت مشکالت شخصیتی
کوتاه  فرم  پرسشنامه  این   :)Indices of Personality Problems

شاخص های شدت مشکالت شخصیتی است که در هلند ساخته شده 
است )22(. این پرسشنامه یک ابزار 60 ماده ای خودگزارشی است که 
اندازه می گیرد و به ویژه برای نتایج  شدت آسیب شناسی شخصیت را 
درمانی ساخته شده است. ماده ها مؤلفه های اصلی کارکرد شخصیت غیر 
انطباقی را در پنج حوزه خودکنترلی، انسجام هویت، قابلیت های رابطه ای، 
مسئولیت پذیری و انطباق اجتماعی اندازه می گیرند. از شرکت کنندگان 
)کاماًل  یک  از  درجه ای   4 لیکرت  طیف  یک  در  که  می شود  خواسته 
چارچوب  یک  در  که  کنند  مشخص  موافقم(  )کاماًل  چهار  تا  مخالفم( 
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زمانی سه ماهه چقدر با هر کدام از جمله ها موافق هستند. نمرات در 
پنج حوزه دسته بندی می شوند و نمرات باالتر در هر حوزه نشان دهنده 
کارکرد شخصیت انطباقی تر و نمرات پایین تر نشان دهنده کارکرد غیر 
انطباقی تر است. در یک مطالعه، ضریب آلفای کرونباخ حوزه ها از 0/75 
اختالل  دچار  افراد  بود  قادر  ابزار  این  و  است  آمده  به دست  تا 0/91 
شخصیت را از افراد سالم تشخیص دهد )25(. نتایج مطالعه دیگر نیز 
از تأیید ساختار عاملی این پرسشنامه حکایت داشت )26(. در پژوهش 
انجام شده در ایران، آلفای کرونباخ برای پنج حوزه خودکنترلی، انسجام 
به  اجتماعی  انطباق  و  رابطه ای  قابلیت های  مسئولیت پذیری،  هویت، 
ترتیب 0/85، 0/84، 0/76، 0/72 و 0/84 گزارش شده است و ساختار 

پنج عاملی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت )27(.
 Risky,( مخرب  خود  و  تکانشی  پرخطر،  رفتار  پرسشنامه 
 :)Impulsive, and Self-destructive behavior Questionnaire

عمومی  تمایل  که  است  ماده   38 دارای  خودگزارشی  پرسشنامه  این 
رفتار  حوزه   9 در  را  مخرب  خود  و  پرخطر  رفتارهای  در  درگیری  به 
قمار  خود،  به  صدمه  پرخاشگری،  مواد،  مصرف  غیرقانونی/مجرمانه، 
بازی، رفتار جنسی پرخطر، مصرف سنگین الکل، غذا خوردن تکانشی و 
رانندگی یا پول خرج کردن بی مهابا را اندازه می گیرد )15(. در هر کدام 
از ماده ها، از شرکت کنندگان خواسته می شود که گزارش کنند در یک 
ماه گذشته و طول زندگی خود چند بار در این رفتارها درگیر شده اند. 
به منظور کاهش کجی مثبت، ابتدا پاسخ شرکت کنندگان به هر ماده 
بر اساس پنج طبقه )0، 10-1، 50-11، 100-51 و باالتر از 100 بار( 
جمع  هم  با  حوزه  هر  ماده های  نمرات  سپس  و  می شود  نمره گذاری 
بیشتر  نمره  آید.  به دست  آن حوزه  در  نمره شرکت کننده  تا  می شود 

در هر حوزه نشان دهنده تمایل بیشتر به رفتارهای پرخطر در آن حوزه 
است. در مطالعه روان سنجی همسانی درونی نمره کل پرسشنامه 0/92 
و برای حوزه های مختلف )غیر از رفتار بی مهابا که 0/63 بود( بین 0/73 
تا 0/92 به دست آمده است و ساختار عاملی پرسشنامه مورد تأیید قرار 
گرفت )15(. در مطالعه انجام شده در کشور، ضریب آلفای کرونباخ و 
ضریب تنصیف نمره کل پرسشنامه به ترتیب 0/91 و 0/91 به دست 

آمد و ساختار عاملی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت )28(.
 Rational and( شهودی  و  منطقی  تصمیم گیری  سبک  مقیاس 
ماده   10 شامل  مقیاس  این   :)Intuitive Decision Styles Scale

است که روش معمول تصمیم گیری افراد را مورد سنجش قرار می دهد. 
تا  مخالف  1=کاماًل  )از  درجه ای  پنج  صورت  به  که  ماده   10 این  از 
5=کاماًل موافق( نمره گذاری می شود، پنج ماده به سبک تصمیم گیری 
کامل  ارزیابی  و  اطالعات  کامل  بررسی  با  که  دارد  اختصاص  منطقی 
ماده  پنج  می شود؛  مشخص  جایگزین  انتخاب های  و  گزینه ها  تمام 
از  استفاده  با  به سبک تصمیم گیری شهودی اختصاص دارد که  دیگر 
فرایند تصمیم گیری سریع مشخص می شود که اساساً بر حس درونی و 
احساسات مبتنی است. در مجموعه ای از پنج نمونه گیری که به منظور 
ساخت و ارزیابی ویژگی های روان سنجی این مقیاس انجام شدند آلفای 
کرونباخ برای سبک منطقی بین 0/78 تا 0/89 و برای سبک شهودی 
بین 0/72 تا 0/89 به دست آمد و ساختار عاملی آن در دو نمونه مورد 
برای سبک  آلفای کرونباخ  پژوهش حاضر  قرار گرفت )29(. در  تأیید 
تصمیم گیری منطقی 0/89 و برای سبک تصمیم گیری شهودی 0/76 
عاملی  تحلیل  از  استفاده  با  پرسشنامه  عاملی  و ساختار  آمد  به دست 
.)RMSEA=0.09, CFI=0.92, TFI=0.90( مورد تأیید قرار گرفت

شکل 1. بارهای عاملی سؤاالت روی نمرات سبک های تصمیم گیری منطقی و شهودی )تمام بارها در سطح خطای 0/01 معنادار بودند(

.قبل از تعهد نسبت به یک تصمیم ترجیح مي دهم تمام اطالعات ضروري را گرد آوري کنم -1

.قبل از انتخاب نهایي گزینه هاي دیگر را کامالً ارزیابي مي کنم -2

.هنگام تصمیم گیري براي اندیشیدن در مورد سود و زیان یک موقعیت زمان صرف مي کنم -3

.بررسي واقعیت ها بخش مهمي از فرایند تصمیم گیري من است -4

.هنگام گرفتن تصمیمات عوامل مختلفي را مورد ارزیابي قرار مي دهم -5

.هنگام گرفتن تصمیمات اساساً بر احساسات دروني خود متکي هستم -6

.نظر اولیه من در مورد تصمیمات چیزي هست که معموالً دنبال مي کنم -7

.من تصمیمات را بر اساس شهود و دریافت ناگهاني مي گیرم -8

.هنگام گرفتن تصمیمات بر اولین برداشت هایم تکیه مي کنم -9

.در تصمیم گیري ها به احساسات بیش از تجزیه و تحلیل بها مي دهم -10

تصمیم گیري 
منطقي

0/86
0/78

0/83
0/77
0/72

0/60
0/70
0/69
0/58
0/53

تصمیم گیري 
شهودي
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یافته ها
اطالعات جمعیت شناختی بیانگر آن بود که از 428 نفر شرکت کننده در 
پژوهش حاضر 234 نفر )54/9 درصد( مرد و 192 نفر )44/9 درصد( 
زن، و 289 نفر )68/2 درصد( مجرد و 135 نفر )31/8 درصد( متأهل 
بودند. 1 نفر )0/2 درصد( تحصیالت راهنمایی، 91 نفر )21/3 درصد( 
دیپلم، 47 نفر )11 درصد( کاردانی، 176 نفر )41/1 درصد( کارشناسی 
و 113 نفر )26/4 درصد( تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر داشتند. 
213 نفر )59/3 درصد( کرد، 100 نفر )27/9 درصد( فارس، 26 نفر 
درصد(   2/8( نفر   10 و  ترک  درصد(   2/8( نفر   10 لر،  درصد(   7/2(
انحراف  با   28/67 شرکت کنندگان  سن  میانگین  بودند.  اقوام  سایر  از 
معیار 7/62 بود. اطالعات مربوط به سبک های تصمیم گیری نشان داد 
نسبت   )4/42(  19/68 معیار(  )انحراف  میانگین  با  منطقی  سبک  که 
سبک   )4/25(  15/13 معیار(  )انحراف  میانگین  با  شهودی  سبک  به 

تصمیم گیری معمول تری است.   
قبل از انجام تحلیل، به منظور بررسی توزیع نمرات کجی و کشیدگی 
مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کجی و کشیدگی هیچ کدام 
از نمرات سبک های تصمیم گیری و کارکرد شخصیت باالتر از قدر مطلق 
1 نیست و خیلی پایین تر از دامنه مورد قبول )قدر مطلق 3 برای کجی و 
قدر مطلق 10 برای کشیدگی( است )30(. در مقابل، توزیع نمرات اکثر 
حوزه های رفتار پرخطر خارج از محدوده مورد قبول قرار داشت و برای 
تحلیل این نمرات از آمار غیر پارامتریک استفاده شد. نتایج آزمون های 
تصمیم گیری  بین سبک های  رابطه  بررسی  برای  )پیرسون  همبستگی 
و کارکردهای شخصیت و اسپیرمن برای بررسی رابطه بین سبک های 
تصمیم گیری و رفتارهای پرخطر( نشان داد که بین سبک تصمیم گیری 
انطباقی شخصیت همبستگی مثبت  منطقی و تمام حوزه های کارکرد 
را  ارتباط  قوی ترین  تصمیم گیری منطقی  و سبک  دارد  معنادار وجود 
با انطباق اجتماعی داشت )r=0/42، P>0/01(. در مقابل، بین سبک 
شخصیت  انطباقی  کارکرد  حوزه های  تمام  و  شهودی  تصمیم گیری 
معنادار وجود داشت و سبک تصمیم گیری شهودی  همبستگی منفی 
 .)r=0/32، P>0/01( با خودکنترلی داشت را  ارتباط منفی  قوی ترین 
ارتباط  به  نسبت  پرخطر  رفتار  با  تصمیم گیری  بین سبک های  ارتباط 
گیری  تصمیم  ارتباط  بود.  کارکرد شخصیت ضعیف تر  با  این سبک ها 
 P>0/01( بازی  قمار   ،)r=-0/16،  P>0/01( پرخاشگری  با  منطقی 
،r=-0/17(، رفتار جنسی پرخطر )r=-0/32، P>0/01(، رفتار بی مهابا 
)r=-0/32، P>0/01( و اعمال مجرمانه )r=-0/24، P>0/01( و ارتباط 

به  صدمه   ،)r=0/17،  P>0/01( پرخاشگری  با  شهودی  تصمیم گیری 
به   )r=0/19،  P>0/01( مجرمانه  اعمال  و   .)r=0/14،  P>0/01( خود 

اندازه کافی قوی بود که در سطح خطای 1 درصد معنادار باشد.      
و  تصمیم گیری  سبک های  بین  ارتباط  نهفته  الگوهای  بررسی  جهت 
رفتارهای  و  تصمیم گیری  سبک های  بین  ارتباط  و  کارکرد شخصیت 
این  از  استفاده  استفاده شد.  مجزا  نهفته  نیمرخ  تحلیل  دو  از  پرخطر 
رفتارهای  و  تصمیم گیری  سبک های  بین  رابطه  بررسی  برای  تحلیل 
پرخطر به دلیل پایین بودن همبستگی این متغیرها به استخراج مدل 
معتبری منجر نشد. اما استفاده از این روش جهت بررسی رابطه نهفته 
بین سبک های تصمیم گیری و کارکرد شخصیت نشان داد که بر اساس 
درست نمایی  نسبت  آزمون  جمله  از   )2 )جدول  مختلف  شاخص های 
از  بیش  با  مدل هایی  برای  که   )LMR( شده  تعدیل  لو-مندل-رابین 
سه نیمرخ معنادار نبود، مدلی با سه نیمرخ بهترین برازش را با داده ها 

دارد.     
افراد را شامل می شد نسبت به سایر  نیمرخ اول که حدود 34 درصد 
نیمرخ ها با کمترین میزان استفاده از تصمیم گیری منطقی )همبستگی 
از سبک تصمیم گیری منطقی  استفاده  و  نیمرخ  این  به  تعلق  احتمال 
شهودی  تصمیم گیری  از  استفاده  میزان  باالترین  و  بود.(   -0/50
)همبستگی احتمال تعلق به این نیمرخ و استفاده از سبک تصمیم گیری 
تمام  با  نیمرخ  این  همبستگی  می شد.  مشخص  بود(   0/25 شهودی 
 .)r=-0/74 تا   r=-0/68 )از  بود  منفی  شخصیت  کارکرد  حوزه های 
نیمرخ دوم که شامل حدود 27 درصد افراد بود نسبت به سایر نیمرخ ها 
با باالترین میزان استفاده از تصمیم گیری منطقی )همبستگی احتمال 
 0/25 منطقی  تصمیم گیری  سبک  از  استفاده  و  نیمرخ  این  به  تعلق 
)همبستگی  شهودی  تصمیم گیری  از  استفاده  میزان  کمترین  و  بود.( 
احتمال تعلق به این نیمرخ و استفاده از سبک تصمیم گیری شهودی 
0/25- بود.( مشخص می شد. همبستگی این نیمرخ با تمام حوزه های 
کارکرد شخصیت مثبت بود )از r=0/68 تا r=0/74(. نیمرخ سوم که 
حدود 38 درصد افراد را شامل می شد نسبت به سایر نیمرخ ها با استفاده 
متوسط از تصمیم گیری منطقی )همبستگی احتمال تعلق به این نیمرخ 
و استفاده از سبک تصمیم گیری منطقی 0/20 بود.( مشخص می شد. 
اما هیچ ارتباط معناداری چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی بین 
این نیمرخ و سبک تصمیم گیری شهودی وجود نداشت. همبستگی این 
نیمرخ با تمام حوزه های کارکرد شخصیت نزدیک صفر بود و از لحاظ 

آماری معنادار نبود )جدول 3 و شکل 2(.
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جدول 1. میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرها

1234567انحراف معیارمیانگینمتغیر

119/684/42. تصمیم گیری منطقی

**0/16-215/134/25. تصمیم گیری شهودی

**0/32-**333/426/510/31. خودکنترلی

**0/66**0/19-**435/126/420/35. انسجام هویت

**0/72**0/69**0/24-**534/965/860/38. مسئولیت پذیری

**0/67**0/66**0/63**0/25-**633/995/350/31. قابلیت رابطه ای

**0/65**0/70**66/**0/74**0/21-**734/786/360/42. انطباق اجتماعی

**0/23-**0/21-**0/28-**0/19-**0/16-0/04*0/12-80/190/61. مصرف مواد

**0/27-**0/21-**0/22-**0/21-**0/32-**0/17**0/16-90/601/45. پرخاشگری

**0/16-**0/23-**0/21-*0/11-**0/14-0/02-**0/17-100/290/87. قمار بازی

**0/22-**0/16-**0/24-**0/19-**0/17-*0/12**0/13-110/270/90. رفتار جنسی پرخطر

0/01-0/02-0/08-0/02-0/02-120/070/330/010/05. مصرف سنگین الکل

**0/18-*0/10-**0/22-**0/23-**0/20-**0/090/14-130/351/04. صدمه به خود

0/06-0/09-**0/14-0/07-0/07-0/050/07-140/531/10. خوردن تکانشی

**0/25-**0/19-**0/19-**0/15-**0/21-0/05**0/15-151/111/43. رفتار بی مهابا

**0/27-**0/23-**0/27-**0/21-**0/28-**0/16**0/24-160/180/66. اعمال مجرمانه

**0/34-**0/26-**0/33**0/28-**0/32-*0/12**0/22-173/605/21. نمره کل رفتار پرخطر

   *P>0/05  **P>0/01

جدول 2. خالصه شاخص های برازش مدل تحلیل الگوهای نهفته ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و کارکرد شخصیت

مدل 4مدل 3مدل 2مدل 1مالک پذیرششاخص

)Akaike’s information criterion( 18761/0617663/5517409/4317277/69ارزش پایین ترمالک اطالعات آکایک

)Bayesian information criterion( 18817/8917752/8517531/2017431/93ارزش پایین ترمالک اطالعات بیضی

)Sample-size adjusted BIC( 18773/4617683/041743617311/35ارزش پایین ترمالک اطالعات بیضی با تعدیل حجم نمونه

)Entropy( 0/900/840/84-نزدیک تر بودن به 1انتروفی

آزمون نسبت درستنمایی لو-مندل-رابین تعدیل شده 
)adjusted Lo–Mendell–Rubin likelihood ratio test(

معنادار بودن
-1091264/66144/76

-)P>0/01()P>0/05()P>0/05(

آزمون نسبت درستنمایی بوت استراپ 
)Bootstrap likelihood ratio test(

معنادار بودن
-1113/51270/12147/74

-)P>0/01()P>0/01()P>0/01(

0/420/270/05-ارزش پایین تراندازه کوچک ترین نیمرخ
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جدول 3. ضرایب همبستگی بین احتمال تعلق به نیمرخ های استخراج شده از تحلیل نیمرخ نهفته و سبک های تصمیم گیری و کارکرد شخصت

نیمرخ سومنیمرخ دومنیمرخ اولمتغیر

**0/20**0/30**0/50-تصمیم گیری منطقی

0/01-**0/25-**0/25تصمیم گیری شهودی

0/02-**0/74**0/70-خودکنترلی

0/03-**0/72**0/69-انسجام هویت

0/03-**0/74**0/70-مسئولیت پذیری

0/01**0/68**0/68-قابلیت رابطه ای

0/07**0/68**0/74-انطباق اجتماعی
   *P>0/05  **P>0/01

1/00

0/50

0/00

0/50

1/00

شکل 2. نمایش دیداری همبستگی بین احتمال تعلق به هر نیمرخ با سبک های تصمیم گیری و کارکرد شخصیت

بحث
نهفته  الگوهای  و  ساده  همبستگی  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
کارکرد  و  پرخطر  رفتارهای  و  تصمیم گیری  سبک های  بین  ارتباط 
همبستگی  نشان دهنده  همبستگی  آزمون  نتایج  شد.  انجام  شخصیت 
و  پرخطر  رفتارهای  با  منطقی  تصمیم گیری  متوسط  تا  ضعیف  منفی 

همبستگی مثبت ضعیف تا متوسط تصمیم گیری شهودی با رفتارهای 
پرخطر بود. با توجه به ادبیات نظری می توان گفت که این نتایج دور 
از انتظار نیست. در واقع، همان طور که قباًل نیز اشاره شد فرض وجود 
دوگانه  فرایند  مدل های  با  شهودی  و  منطقی  تصمیم گیری  دو سبک 
مغزی  سیستم  دو  می کنند  مطرح  که  دارد  مطابقت  تصمیم گیری 
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متفاوت در تصمیم گیری دخیل هستند )8(. سیستم اجتماعی_هیجانی 
که زودتر و در اوایل نوجوانی رشد می کند و شامل مناطق دوپامینرژیک 
است که باعث حساسیت نسبت به محرک پاداش دهنده می شود )10(. 
پیش پیشانی  قشر  با  که  دارد  قرار  شناختی  کنترل  مقابل سیستم  در 
است  ارتباط  در  قشری  زیر  و  قشری  مناطق  بین  ارتباط  افزایش  و 
تکانه،  کنترل  و   )12( می کند  رشد  بزرگسالی  اوایل  در  و  دیرتر  که 
برنامه ریزی، مقاومت در برابر وسوسه ها و سایر کارکردهای اجرایی را 
تسهیل می کند )11(. میزان باالتر رفتارهای پرخطر در نوجوانان نسبت 
به فعالیت بیشتر سیستم اجتماعی_هیجانی نسبت  نیز  به بزرگساالن 
به کنترل شناختی نسبت داده می شود )8(. در همین راستا، در معدود 
تصمیم گیری  بین   )18  ،17( زمینه  این  در  شده  انجام  پژوهش های 
منطقی و نمره کل رفتار پرخطر همبستگی منفی و بین تصمیم گیری 
آمد که  به دست  رفتار پرخطر همبستگی مثبت  نمره کل  و  شهودی 
با توجه به استفاده ابزارهای متفاوت برای سنجش سبک های تصمیم 
و رفتارهای پرخطر در پژوهش های مذکور، نشان می دهد فارغ از نوع 
ابزاری که برای سنجش این متغیرها به کار برده می شود، استفاده از 
احتمال  با  منطقی  تصمیم گیری  با  مقایسه  در  شهودی  تصمیم گیری 

بیشتر درگیر شدن در رفتارهای پرخطر همراه است. 
ارتباط  ارتباط مثبت بین تصمیم گیری شهودی و رفتارهای پرخطر و 
منفی تصمیم گیری منطقی با این رفتارها بر اساس ادبیات نظری بدیهی 
به نظر می رسد، اما آن چه جالب تر است و ضرورت انجام پژوهش های 
بیشتر را برجسته می سازد تفاوت در شدت رابطه بین رفتارهای پرخطر 
رفتارهای  از  بعضی  نشان می دهد  و سبک های تصمیم گیری است که 
بیشتر  تصمیم گیری  سبک های  از  رفتارها  سایر  با  مقایسه  در  پرخطر 
تأثیر می پذیرند. از بین رفتارهای پرخطر پرخاشگری )کسی را تهدید 
کردن، وارد شدن در یک نزاع و حمله به کسی با یک سالح(، اعمال 
به  پرخطر  جنسی  رفتار  و  پول(  دزدیدن  و  مغازه  از  )دزدی  مجرمانه 
صورت معکوس با هر دو سبک تصمیم گیری )با تصمیم گیری شهودی 
به صورت مثبت و با تصمیم گیری منطقی به صورت منفی( دارای رابطه 
معنادار بودند. در مقابل، مصرف سنگین الکل و خوردن تکانشی با هیچ 
کدام از این سبک ها رابطه معنادار نداشتند. سایر رفتارها هم تنها تحت 
و  بازی  قمار  مثال،  برای  بودند.  از سبک های تصمیم گیری  یکی  تأثیر 
رفتار بی مهابا تنها با تصمیم گیری شهودی همبستگی معنادار )از نوع 
منفی( داشتند. در مقابل، صدمه به خود تنها با تصمیم گیری شهودی 
را  نکته  دو  یافته ها  این  بود.  مثبت(  نوع  )از  معنادار  دارای همبستگی 
ناهمگون  بسیار  پرخطر  رفتارهای  که  این  نخست  می سازند:  برجسته 
هستند و منابع متفاوتی می تواند باعث راه اندازی آنها  شود؛ و دوم این 

معکوس،  رابطه  داشتن  وجود  با  شهودی،  و  منطقی  تصمیم گیری  که 
بیش از این که دو بعد یک پیوستار باشند، دو سازه نسبتاً مجزا محسوب 

می شوند که هر فردی می تواند درجاتی از هر سبک را داشته باشد.  
کارکرد  و  تصمیم گیری  سبک های  بین  ساده  رابطه  بررسی  جهت 
از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. ضرایب به دست  شخصیت 
آمده نسبت به همبستگی های بین سبک های تصمیم گیری و رفتارهای 
پرخطر از شدت باالتری برخوردار بود. در مجموع، بین تمام حوزه های 
کارکرد شخصیت و تصمیم گیری منطقی رابطه مثبت و بین تمام این 
حوزه ها و تصمیم گیری شهودی همبستگی منفی وجود داشت. با توجه 
به همبستگی های به دست آمده می توان گفت که افرادی که در زندگی 
که  به کسانی  نسبت  استفاده می کنند  منطقی  تصمیم گیری  از سبک 
از  می کنند  اتخاذ  شهودی  و  حسی  صورت  به  را  زندگی  تصمیمات 
عملکرد بهتری در زمینه های مختلف زندگی برخوردار هستند. اگرچه 
همبستگی های به دست آمده بین سبک های تصمیم گیری و حوزه های 
مختلف عملکرد شخصیت تفاوت فاحشی با هم نداشتند، اما نتایج نشان 
تصمیم گیری  با  را  مثبت  همبستگی  باالترین  اجتماع  انطباق  که  داد 
مقابل،  در  داشت.  قرار  دوم  رتبه  در  مسئولیت پذیری  و  دارد  منطقی 
خودکنترلی باالترین همبستگی منفی را با تصمیم گیری شهودی داشت 
و قابلیت رابطه ای و مسئولیت پذیری در رتبه های بعدی قرار داشتند. بر 
این اساس می توان گفت که افرادی که از تصمیم گیری منطقی استفاده 
و  شود  هماهنگ  جامعه  قوانین  و  هنجارها  با  می توانند  بهتر  می کنند 
تصمیم گیری  از  که  افرادی  مقابل  در  هستند.  مسئولیت پذیری  افراد 
قابل  خیلی  مسئولیت پذیری  عدم  خاطر  به  می کنند  استفاده  شهودی 
اتکا نیستند، در ایجاد و حفظ رابطه با دیگران مشکل دارند و مهم تر این 

که از خودکنترلی الزم برخوردار نیستند. 
پژوهشگران سبک تصمیم گیری را به عنوان یک الگوی عادتی تعریف 
 .)31( می کنند  استفاده  آن  از  تصمیم گیری  هنگام  افراد  که  کرده اند 
پاسخ  الگوی  تصمیم گیری  سبک   Bruce و   Scott دیدگاه  اساس  بر 
موقعیت  یک  با  مواجه  هنگام  افراد  که  است  شده  گرفته  یاد  عادتی 
تصمیم گیری از خود نشان می دهند )32(. بر اساس این دیدگاه، اگرچه 
سبک تصمیم گیری یک ویژگی شخصیتی نیست، اما یک آمادگی مبتنی 
بر عادت به منظور واکنش نشان دادن به شیوه ای خاص در یک بافت 
تصمیم گیری است. پژوهش های دیگر )33، 34( نیز از این فرض حمایت 
می کنند که سبک تصمیم گیری افراد در طول زمان و در موقعیت های 
مختلف نسبتاً ثابت است. بنابراین، افرادی که دارای سبک تصمیم گیری 
منظور  به  روزمره  زندگی  مختلف  موقعیت های  در  هستند  منطقی 
تجزیه و تحلیل اطالعات از یک رویکرد منطقی و سازمان یافته استفاده 
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می کنند. در مقابل، افرادی با تصمیم گیری شهودی در این موقعیت ها 
به جای پردازش منظم و تحلیل اطالعات بر حس و حال و احساسات 
درونی تکیه دارند که بر اساس یافته ها این نوع تصمیم گیری و مواجه با 

چالش های زندگی با ناکارآمدی در حل و فصل آنها همراه است. 
در پژوهش حاضر عالوه بر روش های متغیر محور، برای آگاهی عمیق تر از 
رابطه بین سبک های تصمیم گیری و کارکرد شخصیت از تحلیل نیمرخ 
نهفته استفاده شد که یک روش شخص محور محسوب می شود. هدف 
از رابطه بود  الگوهایی نهفته  از این روش مشخص ساختن  از استفاده 
که می توانست بین این دو سبک های تصمیم گیری و کارکرد شخصیت 
آیا  که  کند  مشخص  می تواند  روش  این  واقع،  در  باشد.  داشته  وجود 
افراد  از  گروه های خاصی  یا  است  یکسان  نمونه  افراد  تمام  بین  رابطه 
تحلیل  این  نتایج   .)24( می دهند  نشان  را  روابط  از  متفاوتی  الگوهای 
نشان داد سه نیمرخ یا سه گروه از افراد وجود دارند: گروهی که سبک 
تصمیم گیری نامتمایز داشتند و از لحاظ کارکرد شخصیت نیز متوسط 
از تصمیم گیری  از تصمیم گیری منطقی بیش  بودند. این گروه اگرچه 
شهودی استفاده می کردند، اما الگوی غالب در این افراد تصمیم گیری 
منطقی نبود. این گروه که نسبت به سایر گروه ها افراد بیشتری را شامل 
لحاظ  از  که  بود  افرادی  برگیرنده  در  افراد(،  کل  درصد   38( می شد 
از خود نشان نمی دادند و می توان گفت که  باالیی  شخصیتی عملکرد 
از  دوم  گروه  دارند.  زندگی  چالش های  با  مقابله  در  متوسطی  عملکرد 
لحاظ تعداد افراد )34 درصد کل افراد( با استفاده غالب از تصمیم گیری 
منطقی مشخص می شدند. این افراد اگرچه در تمام حوزه های کارکرد 
شخصیت از عملکرد باالیی برخوردار بودند، اما عملکرد آنها به ویژه در 
حوزه انطباق اجتماعی و مسئولیت پذیری )ستون های آبی شکل 2( به 
شدت باال بود و می توان گفت که این افراد از باالترین میزان سالمت 
مقابله  زندگی  چالش های  با  نحو  بهترین  به  و  هستند  برخوردار  روان 
می کنند. گروه سوم که در مقابل گروه قبلی قرار دارند با استفاده عمده 
از تصمیم گیری شهودی مشخص می شدند. این گروه که 27 درصد از 
کل افراد را تشکیل می دادند، ظاهراً در تمام حوزه های کارکرد شخصیت 
به ویژه خودکنترلی و مسئولیت پذیری مشکل دارند و احتماالً نیازمند 

کمک های تخصصی هستند.

نتیجه گیری
نتایج نشان داد که عمدتاً بین سبک تصمیم گیری شهودی و رفتارهای 
پرخطر همبستگی مثبت و بین سبک تصمیم گیری منطقی و رفتارهای 
نتایج  این  مورد  در  اما  دارد.  وجود  منفی  مثبت  همبستگی  پرخطر 
و  تصمیم گیری  سبک های  همبستگی  نخست،  دارد:  وجود  نکته  دو 

رفتارهای پرخطر عمدتاً ضعیف بود؛ دوم این که رفتارهای پرخطر دامنه 
به  و  نیستند  یک دست  رفتارها  این  که  می شوند  شامل  را  گسترده ای 
با  مقایسه  در  می پذیرند.  تأثیر  تصمیم گیری  سبک  از  متفاوتی  میزان 
رفتارهای پرخطر، ارتباط کارکرد شخصیت با سبک های تصمیم گیری 
قوی تر و یک دست تر بود. این یافته نشان می دهد که نه تنها عملکرد 
افراد در یک حوزه با عملکرد آنها در حوزه های دیگر ارتباط نزدیکی دارد، 
بلکه سبک های تصمیم گیری یکی از عوامل مهمی است که با عملکرد 
باال در این حوزه ها در ارتباط است. محدودیتی که پژوهش حاضر دارد 
را کاوش  روابطی  و  اکتشافی محسوب می شود  نوعی  به  که  است  این 
کرد که قباًل کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند و امکان مقایسه نتایج با 
پژوهش های دیگر کمتر وجود داشت. بنابراین، انجام پژوهش های مشابه 
روی گروه های مختلف می تواند به اطمینان بیشتر در مورد یافته های 
در  تصمیم گیری  سبک های  نقش  ساختن  مشخص  و  حاضر  پژوهش 

عملکرد روزمره افراد کمک کند.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

به شرکت کنندگان  پژوهش  اجرای  از  قبل  اخالقی  اصول  رعایت  جهت 
اطالع داده شد که پر کردن پرسشنامه ها اختیاری و داوطلبانه است و هیچ 

اجباری برای شرکت در پژوهش وجود ندارد.     

مشارکت نویسندگان 
تحلیل  نویسنده،  سه  هر  توسط  مطالعه  اجرای  آماده سازی  و  طراحی 
و  جمع آوری  و  اول  نویسنده  توسط  مقاله  متن  آماده سازی  و  داده ها 
آماده سازی داده ها توسط نویسنده دوم و بررسی نهایی توسط نویسنده 

سوم انجام شد.      

منابع مالی
برای انجام این پژوهش هیچ کمک مالی دریافت نشده و هزینه آن به 

صورت شخصی تأمین شده است.     

تشکر و قدردانی
کردند صمیمانه  یاری  را  ما  پژوهش  این  انجام  در  که  کسانی  تمام  از 

سپاسگزاریم.          

تعارض منافع
نویسندگان مقاله حاضر هیچ گونه تعارض منافعی را گزارش نکرده اند.   
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Introduction: This study examined the psychometric properties of the Adult Executive Functioning 

Inventory (ADEXI) in a sample of Iranians. This executive functioning (EF) rating instrument has 

the advantage of being brief (14 items) and focusing specifically on working memory and inhibitory 

control. 

Methods: In Iran, the participants were 250 typically developing adults (124 females and 126 

males), ages In Iran, the participants 18-60 years old (M=28.76; SD=5.09). They completed the 

Persian version of the ADEXI and The Behavior Rating Inventory of Executive Function-Adult 

Version (BRIEF-A). The psychometric properties of the Persian version of the ADEXI were exam-

ined via internal consistency, test-retest reliability, and convergent validity (based on associations 

with BRIEF-A scores). In addition, structural equation modeling (SEM) was used to evaluate the 

fit of the two-factor structure of the original (i.e., English) version of the ADEXI.

Results: Findings indicated the Persian version of the ADEXI form yielded scores with robust 

reliability (internal consistency ranging from 0.82 to 0.85, and test-retest correlations ranging from 

0.89 to 0.90) and to adequate convergent validity (correlations with the BRIEF-A ranging from 

0.63 to 0.68). With respect factorial validity, SEM revealed that a two-factor solution was the 

best-fitting model for the Persian ADEXI.

Conclusion: Conclusively, the ADEXI can be a valuable screening instrument for assessing deficits 

in working memory and inhibitory control in Iranian adults. However, similarly to other EF ratings, 

the ADEXI should be used a complement rather than as a replacement for neuropsychological tests. 

Taken together, this study'sresults indicate that the Iranian adaptation of the ADEXI shows satisfac-

tory psychometric properties and would be a valid and reliable measure to assess EF.
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Extended Abstract
Introduction
The research, literature, and knowledge base in the area 

of executive functions increased dramatically in the 

past 20 years. Executive functions are popular or, in 

modern parlance, “trending” in the fields of cognitive 

psychology, neuropsychology, school psychology, and 

school/pediatric neuropsychology. In the popular press, 

executive functions are often referred to as the “brain 

boss” that guides all behavior; and basic definitions of 
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executive functions often associate the frontal lobes as 

the primary source of these functions. Currently, the 

Integrated SNP/CHC Model (1, 12, 13) conceptualizes 

executive functions as independent but moderately cor-

related constructs and categorizes cognitive flexibility, 

concept recognition and generation, inhibition, plan-

ning, reasoning, and problem-solvingas executive func-

tions. Miller views other common elements of executive 

functions, such as attention, working memory, and pro-

cessing speed, as separate neurocognitive constructs that 

serve as facilitators/inhibitors of higher-order complex 

processes.

Severalnew assessment measures (direct and indirect, 

targeted, or as part of larger batteries, measuring behav-

ioral or cognitive manifestations) have been published 

or are in the development phase thatintended to more 

specifically measure executive functions and differen-

tiate such skills from other neurocognitive constructs. 

Moreover, unlike other ratings of executive function-

ing, such as the BRIEF-A and the BDEFS (75 and 89 

items), the ADEXI is a brief instrument comprising only 

14 items. Its briefness makes it a suitable tool for eval-

uation in contexts where time is limited. In this sense, it 

could be used as a complement in the EF assessment of 

a wide range of patients, and it could also be combined 

with the use of laboratory measures, as has been suggest-

ed, given the low correlation between the two types of 

measures in specific populations. Likewise, briefness is 

an additional asset in the clinical field, considering that 

subjects' executive problems may struggle to compelete 

longer instruments, given their difficulty stayingfocused. 

The Adult Executive Functioning Inventory (ADEXI) 

seeks to assess EF by considering these limitations. The 

present study aimed to analyze the factor structure, the 

convergent and divergent validity, and the reliability of 

a Persian adaptation of the ADEXI in a non-clinical pop-

ulation.

Methods
Participants were 250 typically developing adults be-

tween 18 and 60 years old. Inclusion criteria were: age 

18-60 years; fluency speaks in the Persian language; be-

ing able to provide informed consent to participate in the 

study; no history of neurodevelopmental, psychological, 

and a history of severe head injury or brain injury and 

other medical conditions that better justify cognitive im-

pairment in participants. Furthermore, participants who 

unanswered 10% or more of the questionnaire were ex-

cluded from the study.

Measures

The Adult Executive Functioning Inventory (ADEXI): 

The ADEXI Holst and Thorell is a brief EF invento-

ry, with only 14 items, scored on a likert-like scale of 

5 points, from 1,“It does not describe me”, to 5, “It de-

scribes me very well”. It is suitable for evaluatingthe 

adult population with no clinical disorders since it does 

not describe extreme or pathologic behaviors, and it as-

sesses two specific EF dimensions: Inhibition and work-

ing memory (25). The authors also found a high internal 

consistency for the ADEXI full scale, both for the inhi-

bition and working memory dimensions and an adequate 

test-retest reliability, with estimates ranging between 

0.68 and 0.72 for bivariate Pearson correlations (25).

Behavior Rating Inventory of Executive Function–

adult version (BRIEF-A): The BRIEF-A Roth et al. (24) 

consists of 75 items, each with three response choices: 

“never”, “sometimes”, or “often”. This measure is com-

posed of an overall score (GEC) and two indexes, the MI 

and BRI. The BRI consists of four scales (Inhibit, Shift, 

Emotional Control, and Self Monitor) and MI includes 

five scales (Initiate, Working Memory, Plan/Organize, 

Task Monitor, and Organization of Materials). In the nor-

mative sample, moderate to high internal consistency has 

been reported for the scales (α=0.73-0.90), as well as for 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
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the indices and the GEC (α=0.93-0.96) (24).

Persian version of the ADEXI: A Persian version of 

the ADEXI was derived from the English version of the 

ADEXI (25), based on standard translation guidelines and 

cultural adaptation processes, while observing applicable 

standards for educational and psychological testing (e.g., 

28). First, the ADEXI was translated into Persian by two 

bilingual experts fluent in both Persian and English. As 

an additional check, a native English speaker, who was 

also fluent in Persian, was asked to translate the Persian 

version into English, and this reversed translationwas as-

sessed for any discrepancies by two cognitive psycholo-

gists. Once the Persian version of the ADEXI progressed 

through the checks as mentioned earlier, pilot testing was 

performed with 20 adults; they were also asked to pro-

vide feedback on the clarity and comprehensibility of the 

questionnaire. Once the concerns highlighted in the pi-

lot were fully addressed, the final Persian version of the 

ADEXI was used for the complete psychometric testing 

on 250 adults reported herein. Participants answered all 

ITQ-CA items on a 5-point likert scale ranging from 1, “It 

does not describe me”, to 5, “It describes me very well”.

Analysis Plan

To describe demographic variables and obtain descriptive 

statistics of the items, IBM SPSS-28 was used, and Mplus 

version 8.3.2 with Maximum Likelihood Robust (MLR) 

estimation was used to carry out the CFA of the model.

Results
Regarding demographic data, most of the participants 

were young adults (M=28.76; SD=5.09) years. Among 

the participants in the present study, 124 were male 

(49.6%), and 126 were female (50.4%). The educational 

level of the sample indicated that 98 (39.2%) had diplo-

mas and lower, 87 (31.2%) had bachelor's degrees, and 

65 (26%) had master's and doctoral degrees. In addition, 

165 (66%) of the participants were married, and 85 (34%) 

were single. Findings indicated that the Persian version 

of the ADEXI form yielded scores with robust reliabil-

ity (internal consistency ranging from 0.82 to 0.85 and 

test-retest correlations ranging from 0.89 to 0.90). More-

over, adequate convergent validity (correlations with the 

BRIEF-A ranging from 0.63 to 0.68). With respect facto-

rial validity, and SEM revealed that a two-factor solution 

was the best fitting model for the Persian ADEXI. We 

evaluated measurement fit using the following fit indices 

and respective thresholds for fit: CMIN/df<5; Compar-

ative Fit Index (CFI)>0.90; Root Mean Squared Error 

of Approximation (RMSEA)<0.08; Standardized Root 

Mean Square Residual (SRMR)<0.08; Tucker Lewis 

Index (TLI)>0.90 (32). The results from the measure-

ment fit indices were favorable and highlighted that the 

ADEXI fit the data adequately (Table 1). 

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

1. Model fit statistics for confirmatory factor models of the Persian version of the ADEXI

Model Chi-square/df RMSEA (90%CL( CFI TLI SRMR

Two-Factor model 1.90 0.06 0.93 0.91 0.05

Conclusion
Conclusively, the ADEXI can be a valuable screening in-

strument for assessing deficits in working memory and 

inhibitory control in Iranian adults. However, similarly to 

other EF ratings, the ADEXI should be used as a comple-

ment rather than a replacement for neuropsychological 

tests. Taken together, the present study's results indicate 
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that the Iranian adaptation of the ADEXI shows satisfac-

tory psychometric properties and would be a valid and 

reliable measure to assess EF. Executive function behav-

ioral rating scales are valuable tools to generate hypothe-

ses about potential executive function deficits that should 

be further validated with actual performance on tests of 

executive functioning. Under no circumstances should a 

behavioral executive function rating scale be used as the 

sole measure of executive functioning. 
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1. پژوهشگر پسادکتری روان شناسی شناختی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
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3. دانشیار، گروه روان شناسی، گروه علوم اعصاب بالینی، موسسه کارولینسکا، استکهلم، سوئد

مقدمه: مطالعه حاضر ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس کارکردهای اجرایی بزرگساالن را مورد بررسی قرار 
داده است. این مقیاس کوتاه به  تازگی طراحی  شده، دارای 14 گویه است و تمرکز اصلی اش بر سنجش حافظه کاری و 

بازداری است.
روش کار: شرکت کنندگان در این مطالعه شامل 250 نفر )126 نفر زن و 124 نفر مرد( از افراد بزرگسال ساکن شهر 
تهران بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان در این پژوهش 5/09±28/76 سال بود. شرکت کنندگان نسخه فارسی مقیاس 
کارکردهای اجرایی بزرگساالن و مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-فرم بزرگساالن را تکمیل کردند. ویژگی های 
روایی  بازآزمایی،  پایایی  درونی،  از همسانی  استفاده  با  بزرگساالن  اجرایی  کارکردهای  مقیاس  فارسی  نسخه  روان سنجی 
همگرا )بر اساس همبستگی با نمرات مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-فرم بزرگساالن و روایی سازه با استفاده 
اجرایی  کارکردهای  مقیاس  انگلیسی  نسخه  از  عاملی  دو  برازش ساختار  ارزیابی  معادالت ساختاری جهت  از مدل سازی 

بزرگساالن مورد بررسی قرار گرفت. 
)همسانی  مطلوب  پایایی  دارای  بزرگساالن  اجرایی  کارکردهای  مقیاس  فارسی  نسخه  که  داد  نشان  یافته ها  یافته ها: 
درونی بین 0/82 تا 0/85 و پایایی بازآزمایی بین 0/89 تا 0/90( و روایی همگرای مناسب از طریق همبستگی با مقیاس 
درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-فرم بزرگساالن در دامنه بین )0/63 تا 0/68( قرار داشت. همچنین با توجه به اعتبار 
اجرایی  کارکردهای  مقیاس  برای  برازش  بهترین مدل  عاملی  دو  داد که مدل  نشان  معادالت ساختاری  سازه، مدل سازی 

بزرگساالن در زبان فارسی است.
نتیجه گیری: ADEXI می تواند یک ابزار غربالگری ارزشمند جهت ارزیابی نقص در حافظه کاری و کنترل مهاری در 
بزرگساالن ایرانی باشد. با این  حال، مشابه سایر مقیاس های رتبه بندی های کارکردهای اجرایی، مقیاس کارکردهای اجرایی 
بزرگساالن باید به  عنوان مکمل به  جای جایگزینی برای آزمون های عصب روان شناختی استفاده شود. در مجموع، نتایج 
پژوهش ما نشان داد که نسخه فارسی مقیاس کارکردهای اجرایی بزرگساالن ویژگی های روان سنجی رضایت بخشی را در 
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مقدمه
کارکردهای اجرایی به عنوان توانایی های شناختی سطح باال و مبتنی 
و  بازداری  پاسخ ها،  شروع  مانند  رفتارها  از  بسیاری  شامل  هدف  بر 
برنامه ریزی و  انتزاعی و مفهومی و توانایی جهت  اقدامات، تفکر  توقف 
سازمان دهی رفتار جهت رسیدن به یک هدف مشخص است )1(. در 
طول دو دهه اخیر شواهد پژوهشی و مبانی نظری ژرف و محکمی در 
مورد ساختار کارکردهای اجرایی شکل  گرفته که باعث ارتقاء درک و 

شناخت ما از این توانایی های مهم شناختی شده هرچند که در مورد 
تعریف دقیق این توانایی ها و زیرساخت های آن هنوز اجماع نظر الزم 
این  سنجش  و  اجرایی  شیوه نامه  زمینه  در  تنوع  این  و  ندارد  وجود 

توانایی ها نیز موانعی را به وجود آورده است )2(.     
در نوشتارهای رایج از کارکردهای اجرایی بیشتر به عنوان "رئیس مغز" 
نام برده می شود که تمامی رفتارها را هدایت می کند؛ و در تعاریف اصلی 

چکیده
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که از کارکردهای اجرایی در دسترس است اغلب لوب پیشانی مغز را 
معرفی  شده  توانایی های شناختی  این  اصلی سازوکار  کانون  عنوان  به 
به  اجرایی  کارکردهای  از  بسیاری  که  واقعیت  این  وجود  با   .)3( است 
پیشانی  لوب  نشانگان  هیچ  ولی  مرتبط هستند،  پیشانی  لوب  عملکرد 
واحدی وجود ندارد که با یک Homunculus کارکرد اجرایی مطابقت 
اخیر شواهد پژوهشی  اگرچه در سال های  باشد.  نقطه داشته  به  نقطه 
قابل توجهی در مورد کارکردهای اجرایی به دست آمده است؛ ولی هم 
چنان مفهومی ناشناخته و گریزان به  حساب می آید )4(. به  طوری  که 
از این مفهوم در دسترس نیست، بلکه فهرست  هنوز تعریف فراگیری 
مجازی از اصطالحات مختلف جهت توصیف کارکردهای اجرایی مورد 

استفاده قرار می گیرد )1(.  
یا  اجماع  مدل  یک  مورد  در  نیز  حوزه  این  درمانگران  و  پژوهشگران 
مفهوم سازی از ترکیب یا ساختار کارکردهای اجرایی به توافق نرسیده اند. 
یکی،  در  است.  چیره  حوزه  این  مبانی  بر  حاضر  حال  در  دیدگاه  دو 
کارکردهای اجرایی به عنوان یک ساختار واحد تصور می شود. در این 
مفهوم سازی، کارکرد اجرایی به  عنوان یک ساختار پویا منحصر به  فرد در 
نظر گرفته می شود که بیشتر به عنوان مجری مرکزی از آن یاد می شود 
و به عنوان مشابه با هوش تلقی می شود. از منظر این دیدگاه کارکردهای 
اجرایی به عنوان یک "پایش گر" برای سایر فرایندهای شناختی سطح 
پایین محسوب می شود )5، 6(. مدل سلسله مراتبی کارکردهای اجرایی 

McCloskey و Perkins )7( نمونه ای از این روش تفکر است. 

اجزای  از  ترکیبی  عنوان  به  اجرایی  کارکردهای  دیگر  دیدگاه  در 
کارکردهای  دیدگاه،  این  منظر  از  می شود.  گرفته  نظر  در  چندوجهی 
اجرایی توانایی ها یا مهارت های شناختی مرتبه باال مجزا، ولی مرتبط با 
هم در نظر گرفته می شوند. با این  وجود، این  که کدام مؤلفه ها، توانایی ها 
یا مهارت ها بیانگر کارکردهای اجرایی هستند هنوز جای بحث و اختالل 
و  خودپایشی  شامل  اجرایی  کارکردهای  بنابراین،  )10-8(؛  است  نظر 
خودتنظیمی شناخت، هیجان و رفتار، آغازگری، برنامه ریزی و تکمیل 
بازداری،  )به  صورت  توجه  کنترل  کاری،  حافظه  پیچیده،  تکالیف 
شناختی،  انعطاف پذیری  می شود(،  تعریف  توجه  تغییر  یا  پایدار  توجه 
انعطاف پذیری ذهنی، توانایی بایکوت کردن عوامل مخل و حواس پرتی، 
توجه و تمرکز، سرعت ادراکی، توانایی درگیر شدن در رفتار هدفمند، 
توانایی پیش بینی پیامدهای رفتار و اقدامات، تولید یا بازشناسی مفهوم 
و  استقرایی/قیاسی  تفکر  مفهومی؛  استدالل  انتزاعی؛  تفکر  توانایی  و 
با این  حال،  استدالل متوالی کلی؛ استدالل سیال و فراشناخت است. 
به  طور کلی، تنها سه سازه اصلی توسط بیشتر پژوهشگران به عنوان 
اجزای اصلی کارکردهای اجرایی مورد پذیرش واقع  شده اند که شامل 

 Suchy ،حافظه کاری، بازداری و انعطاف پذیری شناختی است. سرانجام
پیشینه  و  نظری  مبانی  کردن  خالصه  جهت  در  تالشی  در   )2016(
شناختی  کارکردهای  که  است  کرده  پیشنهاد  اجرایی  کارکردهای 
اجرایی به مجموعه ای از فرایندهای شناختی مرتبه باالتر اشاره دارد که 
استدالل، حل مسأله، برنامه ریزی و سازمان دهی شناختی را امکان پذیر 
ممکن  اجرایی  کارکردهای  که  می کند  پیشنهاد  دیدگاه  این  می کند. 
است به عنوان تسهیل کننده/بازدارنده برای سایر کارکردهای شناختی 

عمل کند )11(.
Integrated School Neuropsychology/( به تازگی مدل تلفیقی
Cattell-Horn-Carroll( کارکردهای اجرایی را مهارت های مستقل اما 

با ساختار همبسته متوسط معرفی کرده است و انعطاف پذیری شناختی، 
تولید و بازشناسی مفهوم، برنامه ریزی، استدالل و حل مسأله را به عنوان 
و   Miller  .)13  ،12  ،1( است  کرده  طبقه بندی  اجرایی  کارکردهای 
Maricle سایر عناصر مشترک کارکردهای اجرایی مانند توجه، حافظه 

عصب روان شناختی  ساختارهای  عنوان  به  را  پردازش  سرعت  و  کاری 
مجزا تعریف کرده است که به عنوان تسهیل کننده/بازدارنده فرایندهای 

پیچیده مرتبه باالتر عمل می کنند )13(.
در زمینه های مختلف علمی، اطالعات و شواهد پژوهشی به دست آمده، 
ابزارهای  ابزارهای مورد استفاده رابطه مستقیم دارد. هرچه  با کیفیت 
قابل  و  معتبر  روان سنجی  ویژگی های  و  محتوا  لحاظ  از  استفاده  مورد 
اعتماد باشند پیامد آن، کسب اطالعات دقیق و قابل اطمینان در حوزه 
مورد بررسی است. در نهایت اعتبار ابزار مورد استفاده است که کیفیت 
وجود  همچنین  کرد.  خواهد  تعیین  را  علم  در  ارزیابی  مورد  مفاهیم 
ابزارهای کارآمد و دارای ویژگی های روان سنجی مناسب تأثیرات قابل 
هرچه  واقع،  در  دارد.  بالینی  و  پژوهشی  کارهای  کیفیت  بر  توجهی 
باشد،  بهتر  بالینی  کارآزمایی  و  پژوهش  در  استفاده  مورد  ابزارهای 
تصمیمات مبتنی بر داده های به دست آمده دقیق تر است که این مسأله 
می تواند به تشخیص درست و به دنبال آن ارائه خدمات توان بخشی و 

درمانی مناسب منجر گردد )14(.
طور  به   اجرایی  کارکردهای  سنجش  جهت  درمانگران  و  پژوهشگران 
معمول از اندازه گیری مبتنی بر عملکرد توانایی های عصب روان شناختی 
نوع سنجش که تحت  این  اخیر  استفاده می کنند )15(. در سال های 
عنوان استاندارد طالیی نیز اشکاالت جدی بر آن وارد شده است )16(. 
عملکرد  بر  مبتنی  اندازه گیری  بین  موجود  پژوهشی  شواهد  اساس  بر 
نظری  همگنی  اجرایی  کارکردهای  رفتاری  درجه بندی  مقیاس های  و 
الزم وجود ندارد )17(. در سال های گذشته، جدا از اندازه گیری مبتنی 
بر عملکرد کارکردهای اجرایی، درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی 
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گسترده ای جهت  طور  به  آموزگاران  و  والدین  توسط  یا  خودگزارشی، 
و  کودکان  و  بزرگسال  افراد  اجرایی  کارکردهای  سنجش  و  ارزیابی 
بر  ارزیابی  نوع  این  ویژة  تاکید  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  نوجوانان 
اهمیت جنبه بوم شناختی در اندازه گیری کارکردهای اجرایی در بافت 

واقعی زندگی افراد است )18، 19(.
اگرچه ابزارها و مقیاس های درجه بندی هر دو جهت سنجش کارکردهای 
اجرایی طراحی شده اند؛ ولی آزمون های عملکردی در سنجش سازگارانه، 
تاکتیکی و راهبردی سطوح اصلی کارکردهای اجرایی که در بافت واقعی 
همچنین   .)16( دارند  ضعیفی  بسیار  عملکرد  می یابند  توسعه  زندگی 
کاهش روایی بوم شناختی یافته ها، افزایش هزینه اجرا و تفسیر یافته ها، 
عدم ارزیابی ماهیت مقطعی کارکردهای اجرایی و خودتنظیمی و معرف 
نبودن وضعیت واقعی کارکردهای اجرایی از جمله مشکالت پیش رو این 
ابزارهای  اجرایی  به پیچیدگی کارکردهای  با توجه  ابزارها است )16(. 
عملکردی در یک جلسه قادر نخواهند بود که ماهیت واقعی مشکالت را 
به  درستی نشان دهند و ممکن است فردی توانایی عملکردی به  صورت 
رفتاری را داشته باشد، ولی در عمل نتواند آن را انجام دهد. از این  رو، 
ویژه ای  توجه  حوزه  این  صاحب نظران  و  متخصصین  گذشته  دهه  در 
به استفاده از مقیاس های رفتاری سنجش کارکردهای اجرایی کرده اند 
اجرایی  کارکردهای  سنجش  روش  این  از  استفاده  مزیت های   .)20(
شامل افزایش روایی بوم شناختی یافته ها و سنجش کارکردهای اجرایی 

در بافت واقعی زندگی کودکان و نوجوانان است )16(.
اجرایی  کارکردهای  به  پرداختن  مدرن  عصب روان شناختی  علم  در 
ضرورتی انکارناپذیر است و هر روز در این حوزه شاهد تحوالت شگرفی 
در مبانی نظری و عملی هستیم و هم گام با این موج در کشور ایران 
دنیا جهت دسترسی  روز  ابزارهای  فراهم شدن  به  سوی  گام هایی  نیز 
آسان پژوهشگران و درمانگران عالقه مند به این حیطه حساس برداشته 
شده است. در این راستا Parhoon و همکاران )2(، پرهون و همکاران 
)15(، Parhoon و همکاران )21( و پرهون و همکاران )22( مقیاس 
درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-ویراست دوم BRIEF-2 را به 
عنوان شناخته شده ترین مقیاس رفتاری سنجش کارکردهای اجرایی در 
دنیا را از لحاظ فرهنگی و زبان شناختی در ایران انطباق و ویژگی های 
روان سنجی آن را برای کودکان دارای اختالل نقص توجه/بیش فعالی و 
کودکان و نوجوانان 6 تا 18 سال گزارش کردند )23(. با توجه به این 
 که این مقیاس ها بیشتر برای دامنه سنی 6 تا 18 سال مورد استفاده 
قرار می گیرند؛ از این  رو در دسترس بودن ابزارهای معتبر جهت سنجش 
کارکردهای اجرایی بزرگساالن نیز از ضرورت باالیی برخوردار است و 
دسترسی آسان پژوهشگران و درمانگران در این حوزه به ابزارهای روز 

دنیا به  شدت احساس می شود.
کارکردهای  رفتاری  درجه بندی  مقیاس  به  ایران  در  حاضر  حال  در 
اجرایی-فرم بزرگساالن BRIEF-A )24( و مقیاس نقص در کارکردهای 
اجرایی Barkley )16( دسترسی وجود دارد، ولی با توجه به تعداد زیاد 
گویه های این دو مقیاس در برخی از موارد افراد به دقت پاسخ نمی دهند 
و پژوهشگران و درمانگران جهت به کارگیری این آزمون ها برای گروه های 
ویژه مانند بیماران خاص با دشواری های متعددی روبرو هستند. از این 
 رو مقیاس کارکردهای اجرایی بزرگساالن )ADEXI( به عنوان ابزاری 
کوتاه، قابل اعتماد و معتبر برای سنجش کارکردهای اجرایی )بازداری 
و حافظه کاری( افراد بزرگسال توسط Holst و Thorell )25( طراحی 
و می تواند جهت انجام کارهای پژوهشی و تشخیصی مورد استفاده قرار 

گیرد.
با توجه به مطالب مطرح  شده مبنی بر ضرورت وجود ابزارهای معتبر 
ابزارها در کارهای  جهت سنجش کارکردهای اجرایی و موثربودن این 
 ADEXI پژوهشی و بالینی و از آنجا که ویژگی های روان سنجی مقیاس
تاکنون برای بزرگساالن ایرانی مورد بررسی و کاوش قرار نگرفته است؛ 
است  پرسش  این  به  پاسخ گویی  دنبال  به  حاضر  پژوهش  رو،  این  از 
از  ایرانی  بزرگساالن  نمونه  در   ADEXI مقیاس  فارسی  نسخه  آیا  که 

ویژگی های روان سنجی مناسبی برخوردار است؟

روش کار
)استدالل  کمی  رویکرد  اثبات گرایی،  پارادایم  قالب  در  حاضر  پژوهش 
جامعة هدف  انجام شد.  همبستگی  یک طرح  چارچوب  در  و  قیاسی( 
این پژوهش شامل افراد باالی 18 سال ساکن شهر تهران بود که نمونه 
مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین آنها انتخاب 
شد. بر اساس پیشنهاد Meyers و همکاران، حجم نمونه برای تحلیل 
عاملی نباید کم تر از 200 نفر باشد )26(. مالک های ورود در پژوهش 
حاضر شامل دامنه سنی 18 تا 60 سال و نداشتن مشکالت شناختی و 
هیجانی به صورت خودگزارشی بود. همچنین شرکت کنندگانی که 15 
درصد یا بیشتر از گویه های پرسشنامه ها را بدون پاسخ گذاشته بودند 
از روند مطالعه حذف شدند. نمونه نهایی شامل 250 نفر از بزرگساالن 
ساکن شهر تهران در سه ماهه پایانی سال 1400 بودند که پس از انجام 
هماهنگی های الزم مقیاس ADEXI و BEIEF-A در اختیار آنها قرار 

گرفت و نسبت به گردآوری یافته ها اقدام شد.      

ابزارها 
 The Adult( بزرگساالن  اجرایی  کارکردهای  ارزیابی  مقیاس 
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خودگزارشی  مقیاس  این   :)Executive Functioning Inventory

توسط Holst و Thorell جهت سنجش کارکردهای اجرایی )حافظه 
شده  طراحی  اختالل  دارای  و  عادی  بزرگساالن  در  بازداری(  و  کاری 
می گیرد  قرار  استفاده  مورد  بالینی  و  پژوهشی  کارهای  برای  و  است 
)25(. مقیاس حاضر شامل 14 پرسش است و شرکت کنندگان در طیف 
لیکرت 5 گزینه ای از کاماًل نادرست=1 تا کاماًل درست=5 به پرسش های 
آن پاسخ می دهند، دامنه نمرات در خرده مقیاس حافظه کاری )دارای 
9 ماده( بین 9 تا 45 و برای خرده مقیاس بازداری )دارای 5 ماده( بین 
5 تا 25 و نمره کل کارکردهای اجرایی نیز بین 14 تا 70 در نوسان 
است. در مطالعه اصلی پایایی بازآزمایی این مقیاس بین 0/68 تا 0/72 
و همسانی درونی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای حافظه 
بازداری )α=0/77( و نمره کل کارکردهای اجرایی   ،)α=0/90( کاری

)α=0/91( گزارش شده است )25(.
مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-فرم بزرگساالن 
Behavior Rating Inventory of Executive Function–(

است،  گویه   75 دارای  خودگزارشی  مقیاس  این   :)Adult Version

بافت  در  اجرایی  کارکردهای  و همکاران جهت سنجش   Roth توسط 
واقعی زندگی افراد طراحی شده است و در کارهای پژوهشی و بالینی 
این  نمره گذاری  نحوه   .)24( می گیرد  قرار  متخصصین  استفاده  مورد 
اوقات=2  گاهی  تا  هرگز=0  از  گزینه ای  سه  لیکرت  طیف  در  مقیاس 
حوزه  در  بیشتر  ضعف  از  حاکی  باشد  باالتر  فرد  نمره  هرچه  و  است 
کارکردهای اجرایی است. این مقیاس دارای دو شاخص تنظیم رفتاری 
و  هیجانی  کنترل  جابه جایی،  )بازداری،  مقیاس  خرده  چهار  شامل 
)آغازگری،  مقیاس  خرده   5 شامل  فراشناخت  شاخص  و  خودپایشی( 
سازمان دهی  و  تکلیف  پایش  برنامه ریزی/سازمان دهی،  کاری،  حافظه 
مواد( است. همچنین از مجموع دو شاخص نیز نمره کل کارکردهای 
اجرایی به دست خواهد آمد. در این مطالعه از دو خرده مقیاس بازداری 
و حافظه کاری این مقیاس استفاده شد که دامنه نمرات هر دو خرده 
مقیاس بین 0 تا 16 در نوسان است. همسانی درونی این مقیاس در 
نسخه اصلی برای خرده مقیاس ها بین 0/73 تا 0/9 و برای شاخص ها و 
نمره کل کارکردهای اجرایی نیز بین 0/93 تا 0/96 گزارش شده است 
)24(. در مطالعه محمدنیا و همکاران همسانی درونی این مقیاس در 
 )α=0/93( افراد بزرگسال در ایران برای  نمره کل کارکردهای اجرایی

گزارش شده است )37(.
نسخة فارسی مقیاس ADEXI: پس از انجام مکاتبات الزم، نسخه 
انگلیسی مقیاس ADEXI دریافت شد. در گام نخست برگردان نسخه 
برگردان  انجام شد. جهت  فارسی  زبان  به   ADEXI انگلیسی مقیاس 

زبان  از  برعکس  و  فارسی  زبان  به   ADEXI مقیاس  انگلیسی  متن 
 )28(  Rojjanasrirat و   Sousa شیوه نامه  از  انگلیسی  به  فارسی 
و  فارسی  زبان  به  مسلط  متخصص  دو  که  بدین صورت  شد.  استفاده 
انگلیسی به صورت مستقل کار برگرداندن این مقیاس به زبان فارسی 
اختالف نظرهای  رفع  و  آنها  بین  نظر  اجماع  از  پس  و  دادند  انجام  را 
موجود، نسخه اولیه این مقیاس به زبان فارسی آماده شد. سپس، این 
پایش  تحت  و  انگلیسی  زبان  به  مسلط  متخصص  یک  توسط  مقیاس 
دو متخصص روان شناسی شناختی باز ترجمه شد. پس از آماده سازی 
و  اساتید  توسط  آن  محتوایی  روایی  تائید  و  مقیاس  فارسی  نسخه 
متخصصین صاحب نظر، این مقیاس در اختیار 25 نفر از افراد بزرگسال 
قرار گرفت و نظرات و بازخوردهای آنها در مورد روشنی شیوه نامه ها، 
توجه  با  شد.  انجام  گویه ها  بودن  قابل فهم  و  روانی  جمالت،  ساختار 
و  برخط  به صورت  بیشتر  پرسشنامه ها  اجرای  پاندمی کرونا  به شیوع 
تعدادی نیز حضوری انجام شد. بدین صورت که لینک پرسش نامه ها در 
Google Form آماده و از طریق واتساپ و دیگر وسایل ارتباطی برای 

شرکت کنندگان ارسال و در این زمینه اصول اخالقی از جمله رازداری 
به  یافته های  تحلیل  و  تجزیه   جهت  شد.  رعایت  نیز  شرکت کنندگان 
پیرسون  )همبستگی  استنباطی  آمار  و  توصیفی  آمار  از  آمده  دست 
و   SPSS-28 نرم افزارهای  از  استفاده  با  تاییدی(  عاملی  تحلیل  و 

Mplus8.3.2  انجام شد.

یافته ها
میانگین سنی شرکت کنندگان در این پژوهش 5/09±28/76 سال بود. 
از بین شرکت کنندگان در پژوهش حاضر 124 نفر مرد )49/6 درصد( 
و 126 نفر زن )50/4 درصد( بودند. همچنین 98 نفر )39/2 درصد( 
سیکل و دیپلم، 87 نفر )31/2 درصد( کارشناسی و 65 نفر )26 درصد( 
کارشناسی ارشد و دکتری بودند. افزون بر این، 165 نفر )66 درصد( 
بودند. در  نیز مجرد  نفر )34 درصد(  از شرکت کنندگان متأهل و 85 
مقیاس های  زیر  در  شرکت کنندگان  نمرات  همبستگی  ماتریس  ادامه 

ADEXI و BRIEF-A در جدول 1 گزارش شده است.   

با توجه به یافته های گزارش شده در جدول 1 بین خرده مقیاس های 
و معنادار  BRIEF-A همبستگی مثبت  زیر مقیاس های  و   ADEXI

وجود دارد. پیش از انجام تحلیل های اصلی داده ها با بررسی آماره های 
از  تخطی  احتمال  و  ماده ها  بین  همبستگی  ماده،  هر  در  توصیفی 
پیش فرض های تک متغیری و چند متغیری پاالیش شدند. در ارزیابی 
اولیه مشخص شد متغیرها دارای توضیح نرمال و همه موردها مستقل 

از یکدیگر بودند.      
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به  ابزار  یک  روان سنجی  ویژگی های  بررسی  اصلی  روش های  از  یکی 
همسانی درونی آن مربوط است. همسانی درونی به میزان ارتباط ماده ها 
آیا  این  که  یعنی  دارد؛  اشاره  مقیاس  یا پرسش های تشکیل دهنده یک 
ماده های یک مقیاس همگی سازه زیربنایی یکسانی را اندازه می گیرند یا 

خیر )29(. به منظور بررسی همسانی درونی مقیاس ADEXI از ضریب 
آلفای کرونباخ و امگای مک دونالد )McDonald’s omega( استفاده شد 
)جدول 2(. همچنین ضریب پایایی بازآمایی به فاصله سه هفته برای 20 
نفر از شرکت کنندگان اجرا شد که نتایج آن در جدول 2 گزارش شده است.     

BRIEF-A و ADEXI جدول 1. ماتریس همبستگی و روایی همگرا بین زیر مقیاس های

1234زیر مقیاس ها

 ADEXI -  0/5090/6310/675-1. بازداری

 ADEXI - 0/5220/393-2. حافظه کاری

 BRIEF - 0/577-3. بازداری

 BRIEF - 4. حافظه کاری-
**P>0/01  

ADEXI جدول 2. شاخص های توصیفی، همسانی درونی و پایایی بازآزمایی مقیاس

پایایی بازآزماییαωانحراف معیارمیانگینخرده مقیاس ها

12/373/080/820/810/89بازداری

18/554/820/850/840/90حافظة کاری

ADEXI 30/886/920/810/830/91نمره کل

با توجه به یافته های جدول 3 همسانی درونی زیر مقیاس ها و نمره کل 
ADEXI در حد مطلوب و رضایت  بخش قرار دارد. همچنین، ضریب 

حد  در  مقیاس  این  کل  نمرة  و  زیرمقیاس ها  برای  بازآزمایی  پایایی 
مطلوب و قابل قبول است.

همان طور که در جدول 1 گزارش شده است میزان همبستگی بین خرده 
 BRIEF-A و ADEXI مقیاس های بازداری و حافظه کاری از مقیاس
0/63 و 0/68 به دست آمده که ناشی از همبستگی مثبت بین این دو 
مقیاس است. در ادامه برای ارزیابی روایی همگرا از شاخص میانگین واریانس 
استخراج شده ))Average variance extracted )AVE( استفاده شد. 
 )AVE=0/55( و حافظه کاری )AVE=0/51( روایی همگرا برای بازداری
به دست آمد که با توجه به این که بزرگتر از 0/5 است، پس می توان گفت 
که شاخص های ADEXI از روایی همگرا مناسبی برخوردارند. همچنین 
پایایی ترکیبی )CR( به منظور سنجش همسانی درونی زیرمقیاس ها مورد 
استفاده قرار گرفت که بر اساس تقسیم بندی Kline )30( نقطه برش قابل 

قبول برای پایایی ترکیبی 0/7 است بدین معنا که CR پایین تر از این مقدار 
ضعیف است. میزان پایایی ترکیبی برای بازداری )CR=0/79( و حافظه 
کاری )CR=0/81( به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده برای 
شاخص های مقیاس ADEXI می توان چنین بیان کرد که این مقیاس از 

روایی همگرا و پایایی ترکیبی الزم برخوردار است.
در ادامه جهت بررسی روایی ساختاری دو خرده مقیاس ADEXI از 
تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از برآورد بیشینه درست نمایی استفاده 
قرار گرفت. در  بررسی  مقیاس ها مورد  عاملی خرده  بارهای  ابتدا  شد. 
منفی  یا  و   0/4 از  کوچکتر  یک،  از  بزرگتر  عاملی  بارهای  که  صورتی 
باشند باید از روند مطالعه حذف شوند )31(. از این رو تنها گویه شماره 
14 به دلیل نداشتن این شرایط از روند تحلیل عاملی در این مطالعه 
حذف شد. با توجه به یافته های ارائه شده در جدول 3 و  شکل 1 بقیه 
در محدوده  بازداری  و  کاری  مقیاس های حافظه  عاملی خرده  بارهای 

قابل قبول قرار داشتند.
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ADEXI جدول 3. بارهای عاملی تائیدی برای خرده مقیاس های حافظه کاری و بازداری  نسخه فارسی

ADEXI بار عاملیگویه های نسخه فارسی مقیاس

حافظه کاری

10/530. در یادآوری دستورالعمل های طوالنی دچار مشکل هستم.

20/406. در حین انجام یک کار یا فعالیت فراموش می کنم که مشغول انجام چه چیزی هستم.

50/557. وقتی کسی از من می خواهد که چندین فعالیت یا کار را انجام دهم، تنها اولی یا آخری را به یاد می آورم.

70/602. هنگامی که در حل یک مسأله یا مشکل گیر می کنم از فکر کردن به راه حل ها و روش های مختلف جهت حل آن دچار مشکل هستم.

80/445. وقتی کسی از من درخواستی دارد، گاهی فراموش می کنم که قرار است چه کاری را باید انجام دهم.

90/617. در برنامه ریزی برای انجام یک فعالیت مشکل دارم )مانند آماده سازی وسایل سفر، وسایل کار و مدرسه و غیره(.

11. گاهی در درک دستورالعمل های شفاهی دچار مشکل هستم، مگر این که به من نشان داده شود که چگونه باید آن کار را انجام دهم )به صورت 

عملی مراحل انجام کار را برایم توضیح دهند(.
0/620

120/724. در انجام تکالیف یا کارهایی که شامل چندین مرحله هستند دچار مشکل می شوم.

130/641. در فکر کردن و اندیشیدن از قبل برای انجام کارهایم و یادگیری از تجاربم دچار مشکل هستم.

بازداری

3. تمایل دارم که کارهایم را بدون فکر کردن به سرانجام آنها انجام دهم )ابتدا کاری را انجام می دهم سپس به عواقب و پیامدهای آن می اندیشم، 

تکانشی و بدون تفکر عمل می کنم(.
0/458

4. به سختی می توانم خودم را از انجام کار یا فعالیتی که مورد عالقه ام است بازدارم، حتی با وجود این که کسی در مورد ممنوع بودن انجام آن 

فعالیت به من هشدار دهد.
0/586

60/540. در موقعیت های نامناسب )مانند جلسه رسمی، مراسم عزاداری و غیره( نمی توانم جلوی لبخند زدن یا خندیدن خود را بگیرم.

10. در متوقف کردن یا به تاخیر انداختن فعالیت مورد عالقه ام مشکل دارم )مانند، شب ها تلویزیون تماشا می کنم یا جلوی رایانه می نشینم، 

حتی اگر زمان خوابم باشد(.
0/543

0/084-14. در مقایسه با سایر افراد هم سن و سال خود سرزنده تر/یا پر انرژی تر هستم.

در گام پسین، با توجه به شاخص های برازش به بررسی مدل مورد نظر 
CMIN/ پرداخته شد. میزان مورد قبول برای کای اسکوئر هنجار شده
df<5؛ شاخص برازش تطبیقی CFI(<0/90(؛ ریشه میانگین مربعات 
باقیمانده  مربعات  میانگین  ریشه   ،)RMSEA(<0/8 برآورد  خطای 
گرفته  نظر  در   )TLI(<0/90 لویس  توکر  شاخص  و   )RMSR(>0/8
مقیاس  فارسی  نسخه  عاملی  دو  مدل  برازش  شاخص های   .)32( شد 

ADEXI در جدول 4 گزارش شده است.

مدل  که  گفت  می توان  برازش  شاخص های  عددی  ارزش  توجه  با 
برازش الزم  از  ایران  ADEXI در جامعه بزرگسال  مفروض دو عاملی 
دست  به  یافته های  به  به  نظر   .)4 )جدول  است  برخوردار  آرمانی  و 
مقیاس  فارسی  نسخة  که  گفت  که  کرد  عنوان  چنین  می توان  آمده 
مطلوبي  پایایی  و  روایی  از  ایران  در  بزرگسال  افراد  برای   ADEXI

ارائه   ADEXI عاملی  دو  مدل   1 در شکل  ادامه  در  است.  برخوردار 
شده است.

ADEXI جدول 4. شاخص هاي برازش تحلیل عامل تأییدی نسخة فارسی

CMIN/DFPCFITLISRMRRMSEAمدل

1/900/0010/930/910/050/06مدل دو عاملی
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شکل 1. مدل دو عاملی ADEXI در حالت استاندارد

بحث
فارسی  نسخه  روان سنجی  ویژگی های  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
مقیاس ADEXI انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که نسخة 
فارسی مقیاس ADEXI دارای پایایی )همسانی درونی و بازآزمایی( و 
با توجه به روایی سازه به دست  روایی )همگرا و سازه( مناسب است. 
نشان داد که مدل دو عاملی   )SEM( آمده، مدل معادالت ساختاری 

مقیاس ADEXI در زبان فارسی از برازش الزم برخوردار است. 
در  یافته  این  بود.  کاری  و حافظه  بازداری  تائید شده شامل  عامل  دو 
نسخه  جمله  از  پیشین  پژوهش های  از  آمده  دست  به  نتایج  راستای 
انگلیسی مقیاس Holst و Thorell )25( و نسخه اسپانیایی این مقیاس 
Lopez و همکاران )33( است. افزون بر این، یافته های به دست آمده 

زیرمقیاس های  ترکیبی  پایایی  و  همگرا  روایی  از  الزم  حمایت های 

ارزیابی  جهت  اعتماد  قابل  و  مناسب  ابزار  یک  عنوان  به   ADEXI

کارکردهای اجرایی بزرگساالن ایرانی را به عمل آورد.  
و  روایی  از  حاکی  حاضر  مطالعه  از  آمده  دست  به  نتایج  مجموع،  در 
پایایی مناسب نسخة فارسی مقیاس ADEXI بود. با توجه به همسو 
بودن مدل دو عاملی مقیاس نسخه فارسی ADEXI با نسخه انگلیسی 
کارکردهای  که  کرد  عنوان  چنین  می توان  مقیاس  این  اسپانیایی  و 
کم تر  و  داشته  قرار  زیست شناختی  عوامل  تأثیر  تحت  بیشتر  اجرایی 
تحت تأثیر عوامل فرهنگی قرار دارند؛ به  طوری  که این مساله توسط 
پژوهش های متعددی مورد تائید قرار گرفته است )34، 35(. با توجه به 
مبانی نظری موجود شواهد قانع کننده ای در جهت تائید وراثت پذیری 
کارکردهای اجرایی وجود دارد که در این راستا Friedman و همکاران 
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پیشنهاد کرده اند که بنا به دلیل شواهد ژنتیکی برای ماهیت چند عاملی 
کارکردهای اجرایی نیاز به اقدامات مختلفی جهت سنجش کارکردهای 
اجرایی گوناگون است )36(. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر مبنی 

بر 2 خرده مقیاس در جهت تائید استاندارد الزم در این حوزه است. 
اجرایی  کارکردهای  رتبه بندی های  رایج  ابزارهای  سایر  برخالف 
ترتیب  به  )که   )24( BDEFS و   )16(  BRIEF-A مانند  بزرگساالن 
دارای 75 و 89 گویه هستند(، ADEXI یک ابزار کوتاه است که تنها 
مناسب  ابزاری  به  را  آن  بودن  مختصر  و  کوتاه  است.  گویه  دارای 14 
تبدیل  دارد  وجود  زمانی  محدودیت  که  زمینه هایی  در  ارزیابی  جهت 
بر  مبتنی  اندازه گیری  بین  ضعیف  همبستگی  به  توجه  با  است.  کرده 
جمعیت های  در  اجرایی  کارکردهای  رفتاری  درجه بندی  و  عملکرد 
ارزیابی  در  مکملی  عنوان  به  مقیاس  این  از  می توان  نظر،  این  از  ویژه 
استفاده کرد و همچنین  بیماران  از  اجرایی طیف وسیعی  کارکردهای 
آزمایشگاهی  محیط  در  عملکرد  بر  مبتنی  ابزارهای  کنار  در  می تواند 
نیز مورد استفاده قرار گیرد )37(. از این رو، با توجه به مشکالتی که 
بیماران خاص در زمینه تمرکز و انجام ابزارهای طوالنی دارند این آزمون 
می تواند گزینه ای کوتاه و یافته های معتبر تشخیصی و درمانی در اختیار 

متخصصین قرار دهد. 
کارکردهای  عصب زیست شناسی  مبانی  به  توجه  با  دیگر  طرف  از 
اجرایی و این که این مقیاس در بافت فرهنگی مختلفی جهت سنجش 
کارآمدی  از  بزرگساالن  و  نوجوانان  و  کودکان  اجرایی  کارکردهای 
مساله  این  است،  بوده  برخوردار  مناسبی  روان سنجی  ویژگی های  و 
می تواند به شناخت بهتر کارکردهای اجرایی و افزایش اعتبار تشخیص 
عالقه مند  درمانگران  و  پژوهشگران  به  این  رو،  از   .)22( شود  منجر 
و  عملکرد  بر  مبتنی  آزمون های  از  که  می شود  پیشنهاد  حوزه  این  به 
مقیاس های درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی در کنار هم دیگر و 
در جهت پوشش کاستی های این دو نوع رایج سنجش استفاده کنند تا 

به یافته های مطمئن و قابل توجه ای دست یابند.
با توجه به این که شرکت کنندگان در این مطالعه را افراد بزرگسال باالی 
18 سال ساکن شهر تهران بودند؛ نپرداختن به جمعیت دارای تشخیص 
این مطالعه محسوب  از محدودیت های  به عنوان یکی  بالینی می تواند 
شود. از این  رو به پژوهشگران عالقه مند در این حوزه پیشنهاد می شود 
که در پژوهش های آتی  به مقایسه ویژگی های روان سنجی این مقیاس 

در جمعیت بالینی و عادی بپردازند.
از آنجا که پرسشنامه ها و چک لیست ها جهت گردآوری اطالعات الزم 
از کودکان و بزرگساالن ابزارهای کم هزینه و سریعی به شمار می آیند 
پژوهشگران  اختیار  در  را  درست  تشخیص  جهت  تکمیلی  اطالعات  و 

در  پژوهشگران  که  می شود  پیشنهاد  می دهند،  قرار  درمانگران  و 
بزرگسال  افراد  اجرایی  کارکردهای  سنجش  جهت  آتی  پژوهش های 
در کنار ابزارهای مبتنی بر عملکرد از مقیاس های درجه بندی رفتاری 
کارکردهای اجرایی برای اهداف بالینی و پژوهشی استفاده کنند. با وجود 
این محدودیت ها، نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر به ما این اجازه 
را می دهد که عنوان کنیم انطباق نسخه فارسی ADEXI به عنوان یک 
مقیاس معتبر در جمعیت بزرگسال بدون تشخیص بالینی ایران دارای 
ساختار دو عاملی همسو با نسخه اصلی این مقیاس )25( و همچنین 
نسخه اسپانیایی )33( آن است و جهت انجام کارهای پژوهشی و بالینی 

از ویژگی های روان سنجی معتبری برخوردار است.

نتیجه گیری
آن  از  حاکی  حاضر  پژوهش  از  آمده  دست  به  یافته های  مجموع  در 
بود که نسخه فارسی مقیاس ADEXI در جمعیت بزرگسال ایرانی از 
فراهم  با  مطالعه  این  است.  برخوردار  مناسبی  روان سنجی  ویژگی های 
کردن نسخه معتبر فارسی این مقیاس می تواند جهت سنجش بازداری و 
حافظه کاری بزرگساالن باالی 18 سال در فعالیت های پژوهشی و بالینی 
مورد استفاده متخصصین این حوزه قرار گیرد. هرچند که مقیاس های 
رتبه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی ابزارهای مفید و معتبری جهت 
ایجاد انگاره هایی در مورد بد عملکردی های بالقوه در کارکردهای اجرایی 
کودکان و بزرگساالن به شمار می آیند؛ ولی تحت هیچ شرایطی نباید 
معیار  تنها  به  عنوان  رفتاری  اجرایی  کارکردهای  رتبه بندی  مقیاس  از 
سنجش کارکرد اجرایی استفاده شود و بهتر است که آزمون های مبتنی 
بر عملکرد کارکردهای اجرایی و مقیاس های درجه بندی رفتاری در کنار 
هم مورد استفاده قرار گرفته تا از لحاظ نظری و عملی کاستی های این 

حوزه را پوشش دهند.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

تمامی  اختیار  در  حاضر  پژوهش  انجام  زمینة  در  الزم  اطالعات 
شرکت کنندگان قرار گرفت و رضایت آنها کسب شد. شرکت کنندگان 
اصل  رعایت  جهت  آنها  جمعیت شناختی  اطالعات  و  شدند  کدگزاری 

رازداری و محرمانه بودن اطالعات از پرسشنامه ها حذف شد.     

مشارکت نویسندگان 
این مطالعه  تجربی  و  نظری  به جنبه های  به طور مساوی  نویسندگان 

کمک کردند.      
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منابع مالی
نویسندگان هیچ گونه حمایت مالی برای این مقاله دریافت نکرده اند.      

تشکر و قدردانی
متخصصین  شرکت کنندگان،  تمامی  زحمات  از  را  خود  ژرف  سپاس 
یافته ها و  راه گردآوری  انگلیسی و روان شناسان شناختی که در  زبان 

برگردان و آماده سازی نسخه فارسی مقیاس ADEXI نهایت همکاری 
و همگامی را با تیم پژوهش داشتند به عمل می آوریم.          
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در زمینه اجرا و چاپ مقاله حاضر هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نشد.   
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Introduction: Providing Care to cancer patients is a serious, burned-out, and challenging respon-

sibility. This role imposes a heavy cognitive and emotional burden on caregivers, overshadowing 

various aspects of their lives, including physical and psychological health, emotional, cognitive, 

behavioral elements, and quality of life. Therefore, providing an intervention to improve caregiv-

ers' quality of life, mental health, and adaptation is considered crucial. This research is carried out 

memory flexibility training (MemFlex) as a low-cost, short-term, and with significant empirical 

evidence to determine its effectiveness on resilience and emotion regulation in cancer caregivers. 

Methods: This survey is an applied research using a quasi-experiment design that applies repeated 

measurement (pre-test/post-test/follow-up) control group. The study population consisted of all 

caregivers to cancer patients who are diagnosed in Tehran hospitals and medical care centers. Sixty 

caregivers were recruited by convenience sampling method and randomly categorized into exper-

imental and control groups. Caregivers were interviewed by a semi-structured clinical interview 

and filled Resilience Scale (CD-RISC) and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) 

in the pre-test, post-test, and three months later follow-up. Experimental group participants re-

ceived MemFlex in nine sessions. Data were analyzed by mixed model the analysis of variance on 

the pre-test, post-test, and follow-up scores by SPSS-24.

Results: Results showed that participants in the MemFlex group had higher adherence than the 

control group. In addition, higher scores in adaptive emotion regulation strategies and lower scores 

in maladaptive strategies were observed in the participants in the experimental group than in the 

control group.

Conclusion: Memory flexibility training increases adherence and improves emotion regulation 

strategies in cancer caregivers.
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Extended Abstract
Introduction
Cancer is one of the most critical and challenging dis-

eases in the current age. Caregivers play an essential 

and critical role and are known as a key factor in cancer 

treatment. Providing care to cancer patients is a complex, 

serious, challenging, multi-directional, and burned-out 

responsibility. This role imposes a heavy cognitive and 

emotional burden on caregivers, overshadowing various 

aspects of their lives, including physical and psychologi-
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cal health, emotional, cognitive, and behavioral elements, 

and quality of life. Cancer caregivers suffer distress, de-

pression, anxiety, fatigue, stress, and emotional burn-out 

and experience low levels of satisfaction and quality of 

life. While the negative impact of caregiving has been 

widely addressed, much less attention has been given to 

the ways in which such adverse outcomes may be avoid-

ed or reduced. The objective of this study is focused on 

helping cancer caregivers improve their life experiences 

through psychological methods. Based on the primary 

caregiver’s problems, in this research improving emotion 

regulation skills and increasing resilience are addressed, 

which can lead to increased quality of life, mental health, 

and adaptation in caregivers. Cancer develops financial 

problems for caregivers, and providing all caregiving 

tasks takes lots of time. Accordingly, this research is car-

ried out MemFlex as a low-cost and short-term interven-

tion that matches caregivers’ exceptional circumstances 

and aims to determine its effectiveness on resilience and 

emotion regulation in cancer caregivers.

Methods
This survey is an applied research using a quasi-experi-

ment design that applies repeated measurement (pre-test/

post-test/follow-up) control group. The study population 

consisted of all caregivers to cancer patients who are di-

agnosed in Tehran hospitals and medical care centers. 

Sixty caregivers were recruited by convenience sampling 

method. They were informed there were no obligations 

to participate in this study, and they can choose to leave 

it in any phase. They were reassured that their personal 

information was completely confidential and signed an 

informed consent form. The participants were random-

ly categorized into experimental (intervention) and con-

trol groups, and each group consisted of 30 participants. 

Caregivers’ demographic data was gathered through a 

semi-structured clinical interview, and they were asked to 

fill Resilience Scale (CD-RISC) and Cognitive Emotion 

Regulation Questionnaire (CERQ). Experimental group 

participants received MemFlex in nine sessions. In the 

initial session, experimental participants were instructed 

to complete eight MemFlex sessions for four weeks (two 

sessions per week). They were in touch with the research-

er to follow instructions and ask their questions. At the 

end of the four weeks, the researcher contacted them to 

check that all workbooks were completed and to book the 

post-test. After that, both the experimental and control 

group refilled CD-RISC and CERQ. Three months later, 

participants refilled questionnaires as a follow-up test. 

To provide ethics principles, participants in the control 

group received the psychological intervention. Gathered 

data were analyzed by mixed variance analysis on the 

pre-test, post-test, and follow-up scores by SPSS-24 after 

completing all research phases.

Results
The mean and standard deviation of the participants’ age 

was 37.80±7.93 in the experimental group and 39.13±7.01 

in the control group. The results showed increasement in 

resilience scores mean from pre-test to post-test in the ex-

perimental group overall and each factor scores: person-

al competence and sense of self-efficacy, emotional and 

cognitive control under pressure self-control, positive ac-

ceptance of change, and spirituality; while no significant 

changes were found in the control group’s scores. The 

changes were steady in the follow-up phase for the ex-

perimental group. Considering emotion regulation scores 

mean, the results showed increasement in adaptive strat-

egies factors: acceptance, positive refocusing, refocus on 

planning, positive reappraisal, and putting into perspec-

tive, and decreasement in maladaptive strategies factors: 

self-blame, rumination, catastrophizing, and other-blame; 

while scores did not change for the control group. In or-

der to investigate the effectiveness of MemFlex on re-
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silience and emotion regulation, data were analyzed by 

mixed variance analysis (MANOVA). The normality of 

data distribution was checked and confirmed. The ho-

mogeneity of variances distribution was checked and 

confirmed using the Levene’s test. According to Pillai's 

trace, resilience scores (personal competence and sense 

of self-efficacy, emotional and cognitive control under 

pressure self-control, positive acceptance of change, and 

spirituality) and adaptive emotion regulation strategies 

scores (acceptance, positive refocusing, refocus on plan-

ning, positive reappraisal, and putting into perspective) 

increased significantly compared to the control group. It 

also showed that the scores of maladaptive emotion regu-

lation strategies (self-blame, rumination, catastrophizing, 

and other-blame) decreased significantly compared to the 

control group. The Bonferroni test was applied to con-

firm the results. 

Conclusion
The results showed that participants in the memory flex-

ibility training group had higher adherence than the con-

trol group. Furthermore, higher scores in adaptive emo-

tion regulation strategies and lower scores in maladaptive 

strategies were observed in the experimental group than 

in the control group. Thus, it is concluded that memo-

ry flexibility training leads to increasing adherence and 

improving emotion regulation strategies in cancer care-

givers. Considering the results of this research, it is rec-

ommended to study autobiographical memory playing 

a role in developing and contributing to psychological 

disorders. Malfunctioning of autobiographical memory 

(overgeneralization, missing specificity, and the like) is 

a significant point in distributing anxiety, depression, 

and distress, so it will be valuable and advantageous to 

conduct more studies regarding autobiographical mem-

ory. Furthermore, it is recommended to apply and study 

memory flexibility training on other significant factors 

that improve mental health and quality of life in all care-

givers and patients.  
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مقدمه: مراقبت از بیماران سرطانی مسئولیتی خطیر، دشوار و فرسایشی است. بر عهده گرفتن این نقش بار شناختی 

و  و روان شناختی  نظیر سالمت جسمانی  آنها  ابعاد مختلف زندگی  وارد می آورد که  بر مراقبان  را  و هیجانی سنگینی 

کیفیت زندگی شان را تحت   تاثیر قرار می دهد. در پژوهش حاضر با هدف ارتقای کیفیت زندگی مراقبان بیماران، بهبود 

سالمت روان شناختی و افزایش تاب آوری آنها، آموزش انعطاف پذیری حافظه به عنوان مداخله ای با شواهد تجربی قابل توجه، 

کم هزینه و کوتاه  مدت انتخاب شده تا اثربخشی آن بر ارتقاء تاب آوری و تنظیم هیجان مراقبان بیماران مبتال به سرطان 

مورد بررسی قرار گیرد.

روش کار: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ نحوه گردآوري اطالعات از نوع شبه تجربی است. جامعه آماری 

پژوهش تمامی مراقبان بیماران دارای تشخیص قطعی سرطان در بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر تهران در سال 1400 

بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 60 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفره جایگزین  شدند. 

داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، پرسشنامه تاب آوری و پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در 

سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و مرحله پیگیری از هر دو گروه جمع آوری شد. گروه اول مداخله آموزش انعطاف پذیری 

حافظه را به مدت 9 جلسه دریافت کردند و گروه دوم به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. برای تحلیل نتایج نرم افزار 

SPSS-24 و روش تحلیل واریانس آمیخته مورد استفاده قرار گرفت. 

یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش انعطاف پذیری حافظه به طور معناداری تاب آوری مراقبان بیماران مبتال به سرطان را 

نسبت به گروه کنترل افزایش داد؛ همچنین در گروه آموزش انعطاف پذیری حافظه، افزایش راهکارهای سازگارانه و کاهش 

راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان نسبت به گروه کنترل مشاهده می شود.

نتیجه گیری: آموزش انعطاف پذیری حافظه به بهبود راهبردهای سازگارانه و تعدیل راهکارهای ناسازگارانه تنظیم هیجان 

و همچنین افزایش تاب آوری در مراقبان بیماران مبتال به سرطان می انجامد.
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مقدمه
سرطان یکی از مهمترین بیماری های قرن حاضر است که دومین عامل 
اصلی مرگ  و  میر در بسیاری از کشورها به شمار می رود؛ بالغ بر 19/4 
به سرطان در سال 2020 در سراسر جهان  ابتال  میلیون مورد جدید 
گزارش شده است و همچنین 10 میلیون مرگ ناشی از سرطان در این 
سال به ثبت رسیده است )1(. تغییرات به  وجود آمده در نظام بهداشت 
و سالمت، مراقبت از بیماران سرطانی را از فضای بیمارستان و مراکز 

روزانه  مراقبت  سهم  تغییر  این  است؛  کرده  منتقل  خانه  به  بهداشتی 
خانواده و مراقبان بیمار و درگیر شدن آنها با بیماری را بسیار افزایش 
داده و امروزه بیش از 70 تا 80 درصد مراقبت از این بیماران سرطانی 

بر عهده مراقبان خویشاوند یا دوستان آنها است )2(.     
مراقبان خویشاوند نقش مهمی در مدیریت سرطان ایفا می کنند و یکی 
از عناصر اصلی درمان موثر سرطان شناخته می شوند و وظایف حمایتی 

چکیده
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متعدد و پیچیده ای را در حوزه های جسمانی، روان شناختی، معنوی و 
هیجانی بر عهده دارند )3(. پژوهش ها نشان می دهند کیفیت زندگی، 
بیماران  مراقبان  در  روان شناختی  ابعاد  هم  و  جسمانی  ابعاد  در  هم 
سرطانی به میزان قابل مالحظه ای پایین تر از میانگین عمومی جامعه 
است؛ فرسودگی هیجانی و ذهنی، افسردگی، فرسودگی ناشی از شفقت 
افسردگی،  و  اضطراب  نگرانی،  و  استرس   ،)Compassion fatigue(
ابهام و ناامیدی تنها بخشی از بار سنگین هیجانی و شناختی مراقبان 
است )4(. آنها چالش های متعددی را در مراحل مختلف فرآیند بیماری 
تجربه می کنند که به میزان قابل توجهی بر عملکرد و کیفیت زندگی 
آنها اثرگذار است؛ بخشی از این بار هیجانی را مشکالت نقش مراقب و 
تغییر در هیجان ها و سالمت جسمانی و روان شناختی متعاقب آن در 
فرد مراقب در بر می گیرند، به  ویژه زمانی که نیازمندی ها و خواسته های 

درمانی از توان و ظرفیت مراقب فراتر می رود )5، 6(.   
را در  فرد  روان شناختی  ثبات  توانمندی های مهم که می تواند  از  یکی 
مواجهه با سرطان و سایر عوامل استرس زای عمده زندگی پیش بینی کند، 
تاب آوری )Resilience( است )7(. در شرایطی که پریشانی، اضطراب 
و فرسودگی کیفیت زندگی مراقبان را به نحوی منفی تحت الشعاع قرار 
می دهند، تاب آوری به عنوان توانایی حفظ و بازیابی ثبات روان شناختی 
و کارکرد جسمانی در مواجهه با دشواری ها و وقایع استرس زای زندگی، 
می تواند تاثیر مثبتی بر کیفیت زندگی مراقبان داشته باشد و مانند یک 
سپر محافظ از آنها در برابر مشکالت سالمت روان محافظت کند )8(؛ و 
این در حالی است که مراقبان سطوح پایین تری از تاب آوری نسبت به 
جمعیت عادی نشان می دهند که مرتبط با عواملی از جمله فرسودگی و 

کیفیت زندگی پایین است )9(.  
اگرچه تاب آوری به  عنوان یک سپر دفاعی غیرقابل نفوذ عمل نمی کند 
که بتواند شخص را در برابر ابتال به مشکالت و اختالالت گذرا مصون 
زندگی،  افزایش کیفیت  در  انکاری  غیرقابل  نقش  لیکن می تواند  کند، 
بهبود عملکرد و حفظ و ارتقای سالمت روان داشته باشد )8(. با افزایش 
نرخ بیماران مبتال به سرطان و به تبع آن افزایش تعداد مراقبان، لزوم 
تمهید راهکارها و مداخله های سودمند به منظور کاهش مشکالت، ارتقاء 
سالمت و بهبود کیفیت زندگی مراقبان بیش از پیش احساس می شود؛ 
ضمن آن که به نظر می رسد این امر بر بیماران نیز تاثیر مثبت خواهد 
بیماران مبتال به  به ویژه آن که مطالعات نشان داده است در  داشت؛ 
سرطان عزت نفس،  خوش بینی ، خودانگاره منسجم و احساس کنترل 

فردی با افزایش تاب آوری مرتبط است )10(.
به  مالحظه ای  قابل  عاطفی  بار  و  هیجانی  پریشانی  همچنین  سرطان 
مراقبان بیمار تحمیل می کند و سبب می شود آشفتگی هیجانی شدید 

و عالئم قابل مالحظه ای از اختالل استرس پس از سانحه، اضطراب و 
متعدد  هیجان های  و  عواطف  با  آنها   .)11( تجربه  کنند  را  افسردگی 
و  شوک  ابهام،  می کنند؛  نرم  دست وپنجه  ناخوشایندی  عمدتا  و 
امید و هیجان هایی که شدید و در عین حال متعارض و  غافل گیری، 
متناقض هستند )12(. نتایج یک پژوهش حاکی از آن است که 20 تا 
73 درصد مراقبان بیماران سرطانی عالئم افسردگی را نشان می دهند 
که بسیار بیشتر از نرخ آن در جمعیت عادی است )13(. توانایی تنظیم 
سازگارانه هیجان به پیامدهای مثبت روان شناختی و جسمانی از جمله 
بهبود عملکرد بین فردی و افزایش کیفیت زندگی می انجامد و بنابراین 
مراقبان  فرسودگی  و  هیجانی  مشکالت  کاهش  در  مهم  بسیار  نقشی 

خواهد داشت )12(.
اثربخش، کوتاه   مدت و کم هزینه برای  لزوم مداخله های روان شناختی 
مراقبان بیماران مبتال به سرطان با توجه به مشکالت اقتصادی ناشی از 
بیماری سرطان و فشار مالی افزوده بر مراقبان بیش از پیش احساس 
می شود، و این در حالی است که درمان های معمول مانند درمان های 
رفتاری، شناختی و تحلیلی طوالنی  مدت و پرهزینه هستند و دسترسی 
و زمان انتظار آنها برای عموم مردم نسبتا دشوار و طوالنی است )14(. در 
سال های اخیر نقش پررنگ حافظه، به ویژه حافظه سرگذشتی در بروز 
و تداوم اختالل های روان شناختی مورد توجه قرار گرفته و شواهد علم 
عصب شناختی نیز از آن حمایت می کنند و عاله بر آن، مطالعات متعددی 
در خصوص اثربخشی مداخله های مبتنی بر حافظه انجام شده که نتایج 
و   Farahimanesh پژوهش  مثال  عنوان  به  است.  داشته  قابل توجهی 
همکاران نشان داده مداخله حافظه رقابتی و مداخله اختصاصی سازی 
در  توجه  سوگیری  و  سانحه  از  پس  استرس  عالئم  کاهش  بر  حافظه 

بیماران مبتال به سرطان اثربخش بوده است )15(. 
یکی از انواع مداخله های آموزشی مبتنی بر حافظه سرگذشتی، آموزش 
 Autobiographical Memory( سرگذشتی  حافظه  انعطاف پذیری 
Flexibility Training: Memflex( است که درمانی کوتاه  مدت و 

کم  هزینه به شمار می رود و با هدف قرار دادن پردازش خودسرگذشتی 
استرس  با  مرتبط  اختالالت  و  اضطراب  خلقی،  اختالالت  درمان  در 
اثربخش بوده است )16(. این مداخله به سبک آموزشی طراحی شده 
گیرد  قرار  افراد  از  گسترده تری  گروه  اختیار  در  می تواند  بنابراین  و 
بنابراین  و  سرطان  به  مبتالیان  باالی  آمار  به  توجه  با  موضوع  این  و 
به  آنها  زمانی  محدودیت های  نیز  و  آنها  مراقبان  توجه  قابل  جمعیت 
درمان  این  توجه  قابل  قوت  نقاط  از  بیماران،  برای  وقت  صرف  دلیل 

محسوب می شود.
توانایی تغییر توجه و تمرکز بین خاطرات عمومی و خاطرات اختصاصی 
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و بین بازیابی های مثبت و منفی خاطرات به عنوان یکی از کارکردهای 
زندگی  در  شناختی  عملکرد  مهم   )Executive functions( اجرایی 
انعطاف پذیری  آموزش  اثر  نقطه   .)17( گیرد  قرار  توجه  مورد  روزمره 
اختصاصی  خاطرات  به  دستیابی  به  تعادل بخشی  سرگذشتی  حافظه 
است، زیرا بیش تعمیم خاطرات یکی از عوامل پیش بینی کننده افسردگی 
است و در نتیجه کاهش آن به کاهش سطوح افسردگی منجر می شود 
)18(. نقص در توانایی اختصاصی سازی خاطرات همچنین به عنوان یکی 
از نشانه های شناختی اختالل استرس پس از سانحه شناخته می شود 
و می تواند پیش بینی کننده پیش آگهی ضعیف در درمان این اختالل نیز 
باشد )19(. توانایی ایجاد و بازیادآوری خاطرات سرگذشتی اختصاصی 
در افراد مبتال به بیماری های مزمن کمتر دیده می شود و این موضوع 
با شیوع باالی افسردگی در آنها مرتبط دانسته می شود )20(. همچنین 
با  را  ناخوشایند هیجانی  رویدادهای  قادر هستند  افرادی که کمتر  در 
می شود  مشاهده  شدیدتری  فکری  نشخوار  بیاورند،  خاطر  به  جزئیات 
با مشکالت هیجانی  به خاطر آوردن خاطرات اختصاصی  ناتوانی در  و 

همبستگی دارد )21(.
با توجه به شیوع باالی بیماری سرطان و پیامدهای گسترده آن برای 
بیماران  مراقبان  بی شمار  مشکالت  و  چالش ها  و  وی  مراقبان  و  بیمار 
مبتال به سرطان، در پژوهش حاضر این گروه هدف مطالعه و بررسی قرار 
گرفته اند و هدف آن است که مداخله برای بهبود مولفه های فوق الذکر در 
آنها شناسایی شود که در نهایت افزایش سالمت روان شناختی و بهبود 
کیفیت زندگی آنها را به دنبال خواهد داشت. در انتخاب مداخله موثر 
برای مراقبان بیماران مبتال به سرطان، با توجه به مشکالت اقتصادی 
ناشی از بیماری سرطان و پیچیدگی نقش ها و مسئولیت های آنها، باید 
تا حد امکان بهبود دسترسی به درمان، کاهش زمان انتظار برای درمان 
و کوتاه  مدت بودن مداخله را نیز در نظر داشت. آموزش انعطاف پذیری 
حافظه عالوه بر آن که از ویژگی های مذکور برخوردار است، به سبک 
آموزشی طراحی شده و بنابراین می تواند در اختیار گروه گسترده تری از 
افراد قرار گیرد و این موضوع با توجه به آمار باالی مبتالیان به سرطان و 
بنابراین جمعیت قابل توجه مراقبان آنها و نیز محدودیت های زمانی آنها 
به دلیل صرف وقت برای بیماران، از نقاط قوت قابل توجه این درمان 
قابل  غیرحضوری  صورت  به  مداخله  این  همچنین  می شود.  محسوب 
اجرا است و بنابراین با نیاز کمتر به حضور مداوم درمانگر، برای مراقبان 
بیماران مبتال به سرطان گزینه ای بسیار قابل توجه، راهگشا و سودمند 
خواهد بود. با توجه به مشکالت هیجانی متعدد در مراقبان و همچنین 
سازگاری  و  تاب آوری  افزایش  نیازمند  که  بیماری  دوره  بودن  طوالنی 
حاضر  پژوهش  است،  پیش رو  متعدد  مشکالت  و  چالش ها  با  مراقبان 

تنظیم هیجان  و  تاب آوری  بر  انعطاف پذیری حافظه  آموزش  اثربخشی 
مراقبان بیماران مبتال به سرطان را مورد بررسی قرار می دهد.

روش کار
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ نحوه گردآوري اطالعات 
از نوع شبه تجربی با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی 
مراقبان بیماران دارای تشخیص قطعی سرطان مراجعه کننده یا بستری 
بود.  بهار سال 1400  بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر تهران در  در 
از این جامعه  آماری، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و بر 
گروه  هر  برای  نمونه  حجم   G*Power آماری  نرم افزار  تحلیل  اساس 
30 نفر و مجموعا 60 نفر انتخاب شدند که با توجه به آزمایشی بودن 
روش پژوهش و تعداد گروه ها و روش تحلیل داده ها )تحلیل واریانس 
آمیخته( با پژوهش های مشابه مطابقت داشت. مالک های ورود شامل: 
1. مراقبت از یک بیمار مبتال به سرطان که قرابت نزدیکی با فرد مراقب 
داشته باشد )رابطه خانوادگی یا دوستی نزدیک(، 2. داشتن تحصیالت 
حداقل سیکل، 3. دامنه سنی بین 20 تا 55 سال، 4. تمایل آگاهانه و 
رضایت به مشارکت منظم و مستمر در فرایند پژوهش، 5. عدم مصرف 
داروهای روان پزشکی و عدم ابتال به اختالالت حاد یا مزمن روان پزشکی 
یا عصب شناختی از جمله مشکالت شناختی )بر اساس مصاحبه بالینی(؛ 
و مالک های خروج شامل 1. بروز عالئم اختالالت روان پریشی، 2. ابتال 
را  فرد  ارتباط  که  حدی  در  شنوایی  و  گفتاری  جسمانی  مشکالت  به 
با درمانگر مختل کند، 3. مصرف الکل یا مواد مخدر، 4. عدم شرکت 
 .6 شناختی،  مشکالت  عالئم  بروز   .5 درمانی،  جلسات  در  همکاری  و 
شد.  گرفته  نظر  در  روان شناسی؛  یا  مشاوره  خدمات  سایر  از  استفاده 
کلینیک  در  تابستان 1400  اول طی  پژوهشگر  توسط  مداخله  اجرای 

روان شناسی رابین در شهر تهران در انجام گرفت.       

ابزار پژوهش 
مصاحبه نیمه ساختاریافته: به منظور فهم بهتر دیدگاه مراقبان بیماران 
نیمه ساختاریافته  مصاحبه  از  جمعیت شناختی،  اطالعات  دریافت  و 
استفاده شد که شامل پرسش درباره اطالعات جمعیت شناختی مراقبان 

و انتظارات آنها از شرکت در این پژوهش بود.
 Connor-Davidson’s Resilience Scale:( تاب آوری  مقیاس 
CD-RISC(: این مقیاس توسط Connor و Davidson طراحی شده 

است )22(. این پرسشنامه دارای 25 گویه با مقیاس لیکرتی 5 نقطه ای 
برابر  آزمودنی  نمره  و  بوده  صفر  نمره  حداقل  و   100 نمره  حداکثر  و 
مجموع نمرات هر یک از سواالت است. پایایی این پرسشنامه 0/87 و 
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روایی آن 0/83 گزارش شده است. پرسشنامه تاب آوری در ایران توسط 
محمدی هنجاریابی شده است و پایایی آن 0/89 و روایی آن بین 0/14 

تا 0/64 گزارش شد )23(.
 Regulation Questionnaire )CERQ(( پرسشنامه تنظیم هیجان
The Cognitive Emotion(: یک ابزار خودگزارشی 36 گویه ای است 

را  مقیاس  خرده   9 و  شده  تدوین  همکاران  و   Garnefski توسط  که 
می سنجد. نمرات از 1 )تقریبا هرگز( تا 5 )تقریبا همیشه( و دامنه نمرات 
هر یک بین 4 تا 20 است. ضریب آلفای کرونباخ بین 0/62 تا 0/80 
گزارش شده است )24(. حسنی نسخه فارسی این پرسشنامه را تهیه 
و نتایج اعتبار و پایایی آن در دانشجویان ایرانی نشان داد که 9 خرده  
مقیاس نسخه فارسی پرسشنامه همسانی درونی خوبی داشتند )دامنه 
آلفای کرونباخ 0/76 تا 0/92(. نمره های گویه و همبستگی معنادار نمرات 
کلی )r=0/46 تا r=0/75( و ارزش ضرایب همبستگی بازآزمایی )0/51 
تا 0/77( بیانگر ثبات مقیاس بود و از الگوی 9 عاملی اصلی پرسشنامه 

حمایت کرد )24(.
روند اجرای پژوهش: شرکت کنندگان در پژوهش با آگاهی از اختیاری 

بودن شرکت در مطالعه، آمادگی و رضایت کامل خود را اعالم کردند. 
پرسشنامه ها حاوی  که  داده شد  توضیح  به شرکت کنندگان  همچنین 
اطالعات هویتی نیستند و اطالعات حاصل از آنها به صورت گروهی مورد 
تحلیل قرار می گیرد. 60 نفر شرکت کننده به صورت تصادفی در دو گروه 
30 نفره قرار گرفتند که گروه اول مداخله آموزش انعطاف پذیری حافظه 

را دریافت کرد و گروه دوم به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد.
حافظه  انعطاف پذیری  آموزش  پژوهش  این  در  استفاده  مورد  مداخله 
قالب  در  همکاران  و   Hitchcock توسط  که  است  سرگذشتی 
و  درمانگر  حضور  با  جلسه  )یک  جلسه ای   9 آموزشی  مداخله  یک 
شرکت کنندگان و هشت جلسه خودآموز( طراحی شده است و جهت 
معیارهای  اساس  بر  درمانی  مداخله های  تدوین  اصول  آن،  تنظیم 
»ارزیابی دستورالعمل های درمانی« انجمن روان شناسی آمریکا در سه 
حوزه فرایند تدوین دستورالعمل، اثربخشی درمان و کاربرد بالینی مورد 
توجه قرار گرفته است )16(. این مداخله آموزشی در ایران با همکاری 
Moradi و همکاران برای اختالل استرس پس از سانحه بازطراحی و 

بومی سازی شد )25(.

جدول 1. شرح جلسات آموزش انعطاف پذیری حافظه

شرح جلسهجلسات

مقدماتی
معرفی انواع سیستم های حافظه، اهمیت حافظه سرگذشتی در زندگی روزمره، انواع حافظه سرگذشتی، 

تاثیر افسردگی بر حافظه سرگذشتی، فعالیت های یادآوری سرنخ ها و ارائه تمرین های جلسات آتی

شناسایی و یادآوری خاطرات اختصاصیاول

آشنایی با چرخه احساسات، شرح و بسط دادن به جزئیات خاطرات اختصاصیدوم

دیدن تصویر بزرگتر )خاطرات کلی(، یادآوری خاطرات کلیسوم

ایجاد خاطرات کلی و خاطرات اختصاصی، ایجاد انعطاف و تغییرپذیری بین خاطرات کلی و اختصاصیچهارم

تقویت خاطرات کلی مثبت با استفاده از خاطرات اختصاصیپنجم

استفاده از خاطرات اختصاصی برای ایجاد خاطره کلیششم

حرکت انعطاف پذیر بین خاطرات کلی و خاطرات اختصاصیهفتم

مرور مهارت ها و تحکیم آنهاهشتم

به دلیل شیوع ویروس کرونا، جلسه اول مداخله نیز به صورت غیرحضوری 
بعدی  جلسات  و  گرفت  صورت  ویدئویی  آنالین  جلسات  طریق  از  و 
شرکت کننده ها  شدند.  تکمیل  هفته   4 طی  و  غیرحضوری  صورت  به 
تمرین های مربوط به هر جلسه را انجام داده و از طریق ایمیل یا تلفن با 

درمانگر خود در ارتباط بودند. پس از اتمام مداخله برای گروه آزمایش، از 
هر 2 گروه پس آزمون گرفته شد. با گذشت سه ماه از پس آزمون، آزمون 
پیگیری نیز از دو گروه به عمل آمد تا پایداری نتایج درمانی مورد بررسی 

قرار بگیرد. برای تحلیل نتایج از تحلیل واریانس آمیخته استفاده شد.
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یافته ها
میانگین سنی گروه آموزش انعطاف پذیری حافظه برابر با 37/80±7/93 
لحاظ  به  بود که  با 39/13±7/01  برابر  میانگین سنی گروه کنترل  و 
سنی، میزان تحصیالت و جنسیت همگن بودند. شاخص های توصیفی 
مربوط به متغیرهای تاب آوری و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در 

جدول 2 ارائه شده اند.   
آموزش  گروه  در   ،2 جدول  اساس  بر  تاب آوری  متغیر  خصوص  در 

مولفه های  در  میانگین  افزایش  سرگذشتی  حافظه  انعطاف پذیری 
از  نمرات  این  و  می شود  دیده  پس آزمون  به  پیش آزمون  از  تاب آوری 
پس آزمون تا پیگیری تقریبا ثابت باقی مانده اند. نتایج آزمون چندمتغیری 
اثر پیالی و اثر اصلی گروه )8/85=)54 و F)5 و P>0/01(، اثر اصلی 
گروه×زمان  تعاملی  اثر  و   )P>0/01 و   F)10 و   49(=56/87( زمان 
مولفه های  در  می دهد  نشان  نیز   )P>0/01 و   F)10 و   49(=57/78(

تاب آوری بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد.      

جدول 2. شاخص های توصیفی متغیر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و تاب آوری

پیگیریپس آزمونپیش آزمونمولفه هامتغیر

تاب آوری

نمره کل
5/97 ± 65/10 6/37 ± 65/27 7/05 ± 53/20آموزش انعطاف پذیری حافظه

7/02 ± 52/17 6/95 ± 51/67 7/63 ± 52/13 کنترل

صالحیت و کفایت 

فردی

2/74 ± 21/70 2/92 ± 21/77 3/14 ± 18/20 آموزش انعطاف پذیری حافظه

3/51 ± 17/60 3/15 ± 17/53 3/51 ± 17/60 کنترل

تحمل اثرات منفی و 

قوی بودن در برابر تنش

2/33 ± 18/13 18/20 ± 2/602/47 ± 14/90 آموزش انعطاف پذیری حافظه

2/47 ± 14/70 2/58 ± 14/43 2/62 ± 14/63 کنترل

پذیرش مثبت تغییر
12/29 ± 2/112/04 ± 12/10 2/35 ± 9/93 آموزش انعطاف پذیری حافظه

2/00 ± 9/73 1/73 ± 9/63 1/92 ± 9/77 کنترل

خودکنترلی
1/27 ± 8/33 1/33 ± 8/37 1/40 ± 5/40 آموزش انعطاف پذیری حافظه

1/27 ± 5/33 1/37 ± 5/33 1/47 ± 5/33 کنترل

تاثیرات معنوی
0/95 ± 4/83 0/87 ± 4/83 0/95 ± 4/83 آموزش انعطاف پذیری حافظه

1/20 ± 4/73 1/32 ± 4/80 1/20 ± 4/73 کنترل

راهبردهای 
شناختی تنظیم 

هیجان

مالمت خویشتن
1/63 ± 1/728/90 ± 8/73 1/84 ± 12/90 آموزش انعطاف پذیری حافظه

2/30 ± 12/63 2/16 ± 12/73 2/36 ± 12/60کنترل

پذیرش
1/17 ± 13/47 1/12 ± 13/70 1/61 ± 10/97 آموزش انعطاف پذیری حافظه

1/27 ± 12/37 1/35 ± 12/37 1/27 ± 12/37کنترل

نشخوار
1/56 ± 7/67 1/59 ± 7/63 2/47 ± 14/43 آموزش انعطاف پذیری حافظه

1/86 ± 13/30 1/85 ± 13/20 1/92 ± 13/33 کنترل

تمرکز مجدد مثبت
1/11 ± 13/27 1/01 ± 13/47 1/72 ± 10/50 آموزش انعطاف پذیری حافظه

1/32 ± 10/80 1/39 ± 10/83 1/32 ± 10/80 کنترل

تمرکز مجدد بر 

برنامه ریزی

1/30 ± 13/33 1/42 ± 12/90 2/13 ± 10/13 آموزش انعطاف پذیری حافظه

2/00 ± 10/27 1/79 ± 10/33 1/99 ± 10/23 کنترل
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نتایج جدول 3 نشان می دهد که اثر اصلی گروه، اثر اصلی زمان و اثر 
تعاملی گروه در زمان برای همه مولفه ها و نمره کل معنادار است. نتایج 
آزمون تعقیبی بنفرونی نیز نشان می دهد که نمرات کل تاب آوری مراقبان 
در گروه آموزش انعطاف پذیری حافظه سرگذشتی به طور معنا داری در 

 )P>0/001، -12/06 :مراحل پیش آزمون_پس آزمون )تفاوت میانگین
و پیش آزمون_پیگیری )تفاوت میانگین: P>0/001، -11/90( افزایش 
مشاهده  نیز  مولفه ها  خصوص  در  معنادار  تغییرات  این  است.  یافته 

می شود.     

پیگیریپس آزمونپیش آزمونمولفه هامتغیر

راهبردهای 
شناختی تنظیم 

هیجان

ارزیابی مجدد مثبت
1/53 ± 12/93 1/63 ± 12/90 1/25 ± 9/97 آموزش انعطاف پذیری حافظه

0/63 ± 10/47 0/73 ± 10/50 0/57 ± 10/43 کنترل

دیدگاه پذیری
1/22 ± 13/03 1/11 ± 13/27 1/31 ± 11/73 آموزش انعطاف پذیری حافظه

1/19 ± 11/57 1/19 ± 11/60 1/22 ± 11/60 کنترل

فاجعه سازی
1/70 ± 9/17 1/61 ± 9/23 1/52 ± 11/43 آموزش انعطاف پذیری حافظه

1/91 ± 12/73 1/92 ± 12/60 1/91 ± 12/77کنترل

مالمت دیگران
1/42 ± 1/489/80 ± 9/93 2/11 ± 12/20آموزش انعطاف پذیری حافظه

2/01 ± 2/0412/37 ± 2/0912/33 ± 12/30کنترل

جدول 3. نتایج تحلیل واریانس مختلط تک متغیری مولفه های تاب آوری

اندازه اثرمقدار FPمیانگین مجذوراتمنبع واریانسمتغیر

نمره کل
3808/8027/840/0010/324اثر اصلی گروه

894/19341/110/0010/855اثر اصلی زمان

962/84367/300/0010/864اثر تعاملی گروه× زمان

صالحیت و کفایت فردی
399/0213/510/0010/189اثر اصلی گروه

61/25168/540/0010/744اثر اصلی زمان

63/67175/200/0010/751اثر تعاملی گروه× زمان

تحمل اثرات منفی و 
قوی بودن در برابر تنش

278/7513/510/0010/189اثر اصلی گروه

51/35111/640/0010/658اثر اصلی زمان

63/67175/200/0010/751اثر تعاملی گروه× زمان

پذیرش مثبت تغییر
125/0010/430/0020/152اثر اصلی گروه

26/8877/610/0010/572اثر اصلی زمان

31/3590/510/0010/609اثر تعاملی گروه× زمان

خودکنترلی
186/0538/500/0010/399اثر اصلی گروه

51/46130/770/0010/693اثر اصلی زمان

51/46130/770/0010/693اثر تعاملی گروه× زمان

تاثیرات معنوی
0/0500/0130/9090/001اثر اصلی گروه

0/0220/1860/8300/003اثر اصلی زمان

0/0670/5590/5730/010اثر تعاملی گروه× زمان
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در خصوص متغیر تنظیم هیجان بر اساس جدول 2، در گروه آموزش 
راهبردهای  در  میانگین  افزایش  سرگذشتی  حافظه  انعطاف پذیری 
راهبردهای  نمرات  میانگین  کاهش  و  هیجان  تنظیم  سازگارانه 
به پس آزمون دیده می شود  پیش آزمون  از  تنظیم هیجان  ناسازگارانه 
و این نمرات از پس آزمون تا پیگیری تقریبا ثابت باقی مانده اند. طبق 
راهبردهای  نمرات   ،4 جدول  در  تک متغیری  واریانس  تحلیل  نتایج 
نمرات  و   کاهش  معناداری  شکل  به  پس آزمون  مرحله  در  ناسازگار 
راهبردهای سازگارانه افزایش معنا داری یافته است و نمرات در مرحله 
پیگیری نیز ثبات دارند. اثرات اصلی گروه و زمان و اثر تعاملی برای 

برای  بنفرونی  تعقیبی  آزمون  نتایج  است.  معنادار  راهبردها  تمامی 
مقایسه زوجی مراحل اندازه گیری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان 
برای گروه آموزش انعطاف پذیری حافظه  نیز نشان می دهد که نمرات 
پیش آزمون_پیگیری  پیش آزمون_پس آزمون،  مراحل  در  مراقبان 
تمرکز  )پذیرش،  سازگارانه  راهبردهای  در  پس آزمون_پیگیری  و 
مثبت  مجدد  ارزیابی  برنامه ریزی،  بر  مجدد  تمرکز  مثبت،  مجدد 
راهبردهای  نمرات  و  افزایش  معناداری  طور  به  دیدگاه پذیری(  و 
دیگران(  مالمت  فاجعه سازی،  نشخوار،  )مالمت خویشتن،  ناسازگارانه 

کاهش معناداری داشته است.

جدول 4. نتایج تحلیل واریانس مختلط تک متغیری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

اندازه اثرمقدار FPمیانگین مجذوراتمنبع واریانسمتغیر

مالمت خویشتن

276/2728/330/0010/328اثر اصلی گروه

142/6463/650/0010/523اثر اصلی زمان

155/2269/260/0010/544اثر تعاملی گروه× زمان

پذیرش

5/331/220/2730/021اثر اصلی گروه

53/3488/950/0010/605اثر اصلی زمان

53/3488/950/0010/605اثر تعاملی گروه× زمان

نشخوار

510/0560/200/0010/509اثر اصلی گروه

414/73202/000/0010/777اثر اصلی زمان

394/76192/270/0010/768اثر تعاملی گروه× زمان

تمرکز مجدد مثبت

115/2030/060/0010/341اثر اصلی گروه

69/7056/110/0010/492اثر اصلی زمان

67/9454/690/0010/485اثر تعاملی گروه× زمان

تمرکز مجدد بر 
برنامه ریزی

153/0921/150/0010/267اثر اصلی گروه

79/2238/130/0010/397اثر اصلی زمان

73/2535/250/0010/378اثر تعاملی گروه× زمان

ارزیابی مجدد مثبت

96/8035/530/0010/380اثر اصلی گروه

74/4576/910/0010/570اثر اصلی زمان

69/5971/900/0010/554اثر تعاملی گروه× زمان

دیدگاه پذیری

53/3516/930/0010/226اثر اصلی گروه

17/4616/280/0010/219اثر اصلی زمان

18/0716/860/0010/225اثر تعاملی گروه× زمان
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بحث
افزایش  به  حافظه  انعطاف پذیری  آموزش  پژوهش،  یافته های  طبق 
تاب آوری مراقبان می انجامد و همچنین موجب افزایش استفاده مراقبان 
راهبردهای  کاربست  کاهش  و  هیجان  تنظیم  راهبردهای سازگارانه  از 
و   Ullaha پژوهش   با  پژوهش  این  یافته های  می شود.  ناسازگارانه 
همکاران همسو است که انعطاف پذیری حافظه را یکی از مولفه های مهم 
در پیش بینی تاب آوری می دانند )26(. کاهش انعطاف پذیری حافظه به 
شناخته  نیز  هیجانی  مشکالت  فراتشخیصی  نشانه های  از  یکی  عنوان 

می شود )27(.  
و  پردازش  ناسازگار  سبک های  کرد  اشاره  باید  نتایج  این  تبیین  در 
از  هیجانی  مشکالت  زیربنایی  مهم  عوامل  از  یکی  اطالعات  یادآوری 
از  یکی  سرگذشتی  حافظه   .)17( است  اضطراب  و  افسردگی  جمله 
سازوکارهایی است که در آن جهت گیری های شناختی ناسازگار عالئم 
ناسازگار  شناختی  سوگیری های  و  می کنند  پیش بینی  را  افسرده ساز 
هیجانی  مشکالت  تداوم  یا  بروز  زمینه  می تواند  و  دارند  نقش  آن  در 
باشد )20(. فراخوانی مکرر و نشخوارانه خاطرات سرگذشتی منفی یکی 
که  افرادی   .)28( است  اضطراب  و  افسردگی  عالئم  تشدید  عوامل  از 
کمتر می توانند رویدادهای ناخوشایند و به لحاظ هیجانی با اهمیت را 
با جزئیات به خاطر آورند، نشخوار فکری بیشتر و شدیدتری را تجربه 
که  مزمن  بیماری های  به  مبتال  افرادی  دیگر  سوی  از   .)29( می کنند 
می توانند  کمتر  می دهند،  نشان  را  افسردگی  عالئم  از  باالتری  سطوح 

خاطرات اختصاصی را تولید یا یادآوری کنند )28(.  
خاطرات سرگذشتی منعطف می توانند خودباوری های منفی و تعمیم یافته 
را مهار کنند )28( و گذار از تعمیم گسترده حافظه محور به افراد مبتال 
ناسازگار  شناخت های  از  می کند  کمک  سانحه  از  پس  استرس  به 
محرک  و  راه انداز  که  شناخت هایی  بکشند،  دست  بیش تعمیم یافته  و 
از مهمترین  از سوی دیگر یکی  از سانحه هستند )26(.  استرس پس 

مولفه ها در آموزش انعطاف پذیری حافظه، بهبود توانایی کنترل آگاهانه 
توجه است. گسترش توجه به عنوان یکی از مهمترین فرایندهای تنظیم 
هیجان شناخته می شود و مخصوصا زمانی  که تغییر یا اصالح موقعیت، 
به عنوان سایر راهکارهای مهم تنظیم هیجان، امکان پذیر نیست، نقش 
مهمی در تنظیم سازگارانه هیجان دارد )30(. در واقع زمانی نشخوار 
رخ می دهد که توجه مرتبا به احساسات، به ویژه عواطف ناخوشایند و 
تمدید  و  تشدید  به  موضوع  همین  و  می شود  معطوف  آنها  پیامدهای 
عالئم افسردگی می انجامد )31(. توانایی کنترل توجه همچنین زمینه 
سبب  هیجان  مجدد  ارزیابی  می کند؛  فراهم  را  هیجان  مجدد  ارزیابی 
تجربه هیجانات مثبت بیشتر می شود و این در حالی است که سرکوب 

هیجان به تجربه بیشتر هیجان های منفی منجر می شود )30(.  
افراد  انعطاف پذیری حافظه سرگذشتی در  نقص در اختصاصی سازی و 
بازسازی  از سانحه مشاهده می شود )27(. تغییر و  دچار استرس پس 
میان  می کند  کمک  فرد  به  تروماتیک  خاطره  خصوص  در  شناختی 
محرک موجود در رویداد آسیب زا و برانگیزاننده های بی خطر منجر به 
عالئم تجربه مجدد تمایز قائل شود )29(. پژوهش ها نشان داده اند که 
به صورتی  میانی  لوب گیجگاهی  با  و کورتکس پیش پیشانی  آمیگدال 
توسط  حافظه  تثبیت  تنظیم  به  منجر  که  می کنند  همکاری  یکپارچه 
تشکیل حافظه  و  رمزگذاری  بر  پیش پیشانی  تاثیر کورتکس  آمیگدال، 
و اثرگذاری هیپوکامپ بر یادگیری موفق و نگهداری حافظه بلند مدت 
می شود و هنگام رمزگذاری خاطرات هیجانی رابطه ای متقابل نیز میان 

آمیگدال و هیپوکامپ برقرار می شود )32(. 
مشکل در بازیابی خاطرات اختصاصی با نواقصی در بازیابی عمدی سطوح 
عالئم  دارد.  همبستگی  نیز  اطالعات سرگذشتی  اختصاصی  یا  عمومی 
داوطلبانه  بازیابی  با  نیز  )غیربالینی(  آستانه   نمونه های  در  افسرده ساز 
با  فراخوانی  تمرین های  در  طبقه بندی شده  خاطرات  کمتر  و  ضعیف تر 
سرنخ و مشکل در تناوب بین بازیابی خاطرات طبقه بندی شده عمومی 

اندازه اثرمقدار FPمیانگین مجذوراتمنبع واریانسمتغیر

فاجعه سازی

341/6845/700/0010/441اثر اصلی گروه

48/3728/280/0010/328اثر اصلی زمان

40/6823/780/0010/291اثر تعاملی گروه× زمان

مالمت دیگران

128/3516/520/0010/222اثر اصلی گروه

46/7018/370/0010/241اثر اصلی زمان

51/0020/060/0010/257اثر تعاملی گروه× زمان
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و اختصاصی مرتبط هستند )33(. از سوی دیگر گرایش به بیش تعمیم 
خاطرات منفی، که یکی از خصوصیات افراد با تاریخچه پیشین یا فعلی 
در  تغییر  و  آینده  شبیه سازی  آسیب پذیری  به  منجر  است،  افسردگی 
راهکارهای  و  روان شناختی  سالمت  که  می شود  اجرایی  کارکردهای 
سازگارانه حل مساله و سبک های مقابله ای کارآمد را تحت الشعاع قرار 

می دهد )21(. 
دستیابی مناسب به خاطرات اختصاصی همچنین در بهبود فرایند حل 
از مولفه های  افراد موثر است )20(. یکی  مساله و تعامل اجتماعی در 
واقع  در  است؛  خود  به  نسبت  فرد  قضاوت  خودسرگذشتی،  پردازش 
خودقضاوتی های فرافکنانه تعمیم یافته یکی دیگر از عوامل شناخته شده 
موثر در افسردگی است، بنابراین مداخالتی که به تعدیل آن می پردازند 
در درمان افسردگی و اضطراب و مشکالت هیجانی نیز می توانند اثربخش 
باشند )28(. خودقضاوتی منفی و خودسرزنش گری رابطه ای معکوس با 
خودشفقتی دارد؛ در واقع هر چه فرد دیدگاه  و ارزیابی منفی تری نسبت 
به خود داشته باشد، کمتر می تواند همدلی و شفقت با خویشتن بورزد 
با  نیز می شود، زیرا خودشفقتی  این موضوع سبب کاهش تاب آوری  و 

تاب آوری همبستگی نیرومندی دارد )34(. 
در افرادی با خودشفقتی باال، عالئم کمتری از افسردگی، اضطراب و سایر 
بیشتری مشاهده  روان  از سالمت  باالتری  و سطوح  مشکالت هیجانی 
می شود، از کیفیت زندگی باالتری برخوردار هستند و تاب آوری باالتری 
در مواجهه با مصائب و ناسازگاری ها دارند )35(. تاب آوری با نحوه تجربه 
هیجان و راهکارهای تنظیم هیجان نیز هم بستگی نیرومندی دارد: نتایج 
دادن  قرار  نشان می دهد هدف  نیز  و همکاران   Soto-Rubio بررسی 
آشفتگی هیجانی مراقبان بیماران سرطانی نه تنها از بار مضاعف تجربه 
 شده توسط آنها می کاهد و در کاهش آشفتگی هیجانی شان موثر است، 

بلکه به افزایش تاب آوری آنها نیز می انجامد )36(.
اجرای این پژوهش با شیوع سویه خطرناک دلتای ویروس کرونا مصادف 
بود و به تبع آن با توجه به جامعه هدف پژوهش که مراقبان بیماران 
مبتال به سرطان را در بر می گرفت و لزوم توجه اختصاصی به سالمت 
آسیب پذیری  و  سرطان  به  مبتال  بیمار  به  نزدیکی  به  دلیل  به  آنها 
جسمانی این بیماران در این دوران، محدودیت های مختلف و متعددی 

برای اجرای پژوهش به وجود آمد. 

نتیجه گیری
با توجه به نتایج این پژوهش و اثربخشی مداخله آموزش انعطاف پذیری 
حافظه بر تاب آوری و تنظیم هیجان مراقبان بیماران مبتال به سرطان، 
پیشنهاد می شود نقش حافظه سرگذشتی به عنوان یک مولفه مهم در 

ایجاد و تداوم سایر  بر  افسردگی و پریشانی،  افزایش اضطراب،  بروز و 
اختالل های مزمن روان شناختی نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین 
با توجه یافته های این پژوهش، پیشنهاد می گردد اثربخشی این مداخله 
آموزشی بر سایر مولفه های مهم و اثرگذار در زندگی مراقبان و همچنین 
بیماران  مراقبان  از جمله  با سایر جمعیت های هدف  پژوهش هایی  در 
مبتال به سایر بیماری های مزمن و نیز خود بیماران مزمن مورد مطالعه 
اتمام  از  پس  ماه  سه  حاضر  پژوهش  برای  پیگیری  آزمون  گیرد.  قرار 
پژوهش های  در  می شود  پیشنهاد  و  اجرا شد  گروه ها  برای  پس آزمون 
آتی این تاثیر در بازه زمانی بلندمدت تر )یک ساله تا چند ساله( مورد 
به  توجه  با  اشاره  شد،  پیشتر  آنچنان که  قرار گیرد. همچنین  بررسی 
محدودیت و لزوم کاهش هزینه ها، از جمله زمان و هزینه های اقتصادی، 
حافظه  انعطاف پذیری  آموزش  که  آن  جایی  از  بین فردی،  و  اجتماعی 
آموزش  و  است  برخط  به صورت  اجرا  قابل  و  هزینه  کم   کوتاه  مدت، 
روش های  از  کارآمدتر  آموزشی  مداخله  این  در  تازه کار  درمانگران 
مبتال  بیماران  مراقبان  برای  می شود  پیشنهاد  است،  غیرساختاریافته 
به سایر بیماری های مزمن و همچنین بیماران مزمن )از جمله بیماران 
مبتال به سرطان( نیز اجرا شوند و اثربخشی آنها در این گروه های هدف 

نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

این پژوهش مصوبه شماره IR.KHU.REC.1401.011 کمیته اخالق 
در پژوهش را دریافت کرده است. کلیه مشارکت کنندگان در خصوص 
روند پژوهش اطالعاتی دریافت کردند و در خصوص محرمانگی اطالعات 
و استفاده از آن فقط در جهت امور پژوهشی، به آنها اطمینان داده شد. 
مشارکت کنندگان با آگاهی از این که هیچ گونه اجباری جهت شرکت در 
فرایند پژوهش وجود ندارد و آنها می توانند در هر مرحله از پژوهش آن 
را ترک نمایند، فرم رضایت آگاهانه را تکمیل و امضا نمودند. همچنین 
کلیه فرایند این پژوهش تحت نظارت کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه 

خوارزمی قرار گرفت.     

مشارکت نویسندگان 
مفهوم سازی، طراحی پژوهش و جمع آوری منابع: علیرضا مرادی، آتوسا 
خانجانی؛ اجرا، نگارش و تهیه پیش نویس مقاله: آتوسا خانجانی؛ تجزیه 
و تحلیل و پردازش داده ها: جعفر حسنی، شهرام محمدخانی؛ بازبینی 
و ویرایش: علیرضا مرادی. همه نویسندگان نسخه نهایی مقاله را مورد 

بازبینی و تایید قرار دادند.      
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منابع مالی
دریافت  مالی  نهادی کمک  یا  سازمان  هیچ  از  پژوهش  این  اجرای  در 

نشده است.      

تشکر و قدردانی
روان شناسی  گروه  در  اول،  نویسنده  دکتری  پایان نامه  از  پژوهش  این 
بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، 

سایر  و  شرکت کنندگان  کلیه  از  پایان  در  است.  شده  استخراج  ایران 
و  تشکر  کمال  رساندند،  یاری  پژوهش  این  انجام  در  ما  به  که  افرادی 

قدردانی را داریم.          

تعارض منافع
نویسندگان هیچ گونه تعارضی در منافع مرتبط با انتشار این مقاله ندارند. 
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Introduction: Nowadays, smartphone games have become one of the most popular methods of 

entertainment and games among all ages, and their diversity is increasing every day. People spend 

much time playing these games and are influenced by them. In this study, an attempt has been 

made to examine the characteristics that affect the different emotions of the players and make a 

game attractive to its audience so that it can be used in the design of games and the possibility of 

attracting more audiences for the target players. 

Methods: This study was conducted on five different age groups with a total sample size of 142 

people, obtained by simple non-probability sampling method. Besides, Kansey's engineering 

method was used to collect information. The obtained results were analyzed by Excel software, 

and the relationship between different styles of games and the feelings these games create in play-

ers was investigated.

Results: According to the results obtained, in all groups, the word fun had the highest score, the 

word fear, violence, and despair had the lowest score, and Kansei words in the game Call of Duty 

had the highest score among all ages groups.

Conclusion: The attractiveness of Call of Duty shows that social interactions, real-world simulation, 

graphics, and sound affect players' emotions and increase players' interest. It is suggested that the 

design of games on diverse platforms be examined from the point of view of neurology.
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Extended Abstract
Introduction
Smartphones provide countless opportunities for users to 

eliminate negative emotional states and have more en-

joyable experiences by interacting with others and digital 

content. Today game designers are looking for ways to 

improve the user experience to enhance players' experi-

ence by improving their connections with a game. On the 

other hand, modern education has taken a new approach 

through the conceptual combination of video games. Un-
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questionably, many educational games need more fun 

and interactive aspects of a video game. Depending on 

several factors, players can experience emotions such as 

joy, anxiety, satisfaction, fear, or disappointment while 

playing. Indeed, two crucial questions game designers 

need to ask themselves are why people play games and 

what motivates them. It can be said that the main reason 

for the game for people is that "video games are now con-

sidered a human experience". 

In different style games, the player is informed individ-

ually about affairs, events, and processes that force them 

to take actions such as forecasting, planning, and vital 

decisions. Finally, prudent management is if the answers 

are accurate, correct, and intelligent; researchers have 

shown that such games significantly affect selective at-

tention, working memory, spatial visualization, reaction 

time, and even processing speed. For all the reasons men-

tioned, in this study, an attempt has been made to exam-

ine the type of interest of people in different game styles 

to help game developers.

Kansei Engineering System

Kansei is a Japanese word that originated from the heart 

of Japanese culture and is a kind of psychological feeling 

or product of imagination that has no direct equivalent in 

the vocabulary of other languages. The term is actually 

derived from Japanese culture, which is closely related to 

the characteristics of this culture. The concept of Kanjei 

is very much related to the concept of personal feelings. 

In this research, an attempt is made to help game devel-

opers design games that interest users by using the Kan-

sei engineering system.

Methods

Research questionnaire

In this research, the Kansei engineering system was used 

to evaluate products. At first, different styles of mobile 

games were studied. According to a study on a variety 

of smartphone games, the results obtained on the styles 

of these game categories are action, words, puzzles, 

simulation, driving, hobby, strategy, sports, and music. 

Then, based on the opinions of activities in designing 

game design, one or two games were selected from each 

group. The semantic differentiation method (5 scales) 

was used to prepare the questionnaire. For this purpose, 

first, the words and vocabulary related to the scope of the 

games were collected; out of about 70 words, 15 words, 

"boredom, pleasure, excitement, cheerfulness, fun, fear, 

stress, addiction, violence, empowerment, despair, futil-

ity, peace, challenge and usefulness" were selected. This 

study was conducted on five group: 11 to 15 years, 16 to 

19 years, 20 to 25 years, 26 to 35 years, and 36 years and 

above. Using a simple non-probability sampling method, 

32, 31, 31, 25, and 24 people answered the questionnaire 

for each age group, respectively. Sixteen games were 

included in the online questionnaire, along with Kansei 

words. Also, at the beginning of each game, users were 

asked to fill in the options for that game if they were fa-

miliar with it. After analyzing the results of the question-

naire, the correlation coefficient was used for clustering 

Kansei words. Words that were close in correlation coef-

ficient were numerically related to each other, regardless 

of the semantic relationship. In the next step, each table 

of words that had different correlation coefficients with 

different words was located in such a way that they had 

the highest correlation coefficient with the previous or 

next cluster.

Results

The score of each Kansei word in different games for 

each age group was analyzed. Kansei's words for the 

game of Call of Duty had the highest score among all the 

games in all groups. In the age group of 26 to 35 years, 

the cooking fever score was also at the level of the Call 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
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of Duty game. In the age group of 11 to 15 years, the 

Amirza game had the lowest score, and most words in 

this game had a score of less than 2. In the age group of 

16 to 19 years and 20 to 25 years, Angela scored the low-

est, and most of the words in this game scored less than 2 

and 2.5, respectively. In the age group of 26 to 35 years 

and 36 years and above, cooking fever scored the lowest, 

and most words in this game scored less than 3 and 2.5, 

respectively. 

For the age group of 11 to 15 years, clusters of 5, 8, 9, and 

10 have correlation coefficients higher than 0.8. Similar-

ly, for the age group of 16 to 19 years, clusters 2 and 7 

have correlation coefficients higher than 0.9, and clusters 

4 and 8 have correlation coefficients higher than 0.8. For 

the age group of 20 to 25 years, cluster 7 has a correlation 

coefficient higher than 0.9, and clusters 4 and 8 have a 

correlation coefficient higher than 0.8. For the age group 

of 26 to 35 years, cluster 7 has a correlation coefficient 

higher than 0.8, and clusters 4 and 8 have correlation co-

efficients higher than 0.8. For the age group 36 years and 

above, clusters 3, 9, and 11 have correlation coefficients 

higher than 0.8, and clusters 6 and 10 have correlation 

coefficients higher than 0.8.

The highest score in each cluster, in the age group of 11 

to 15 years, the game of Sudoku was the most frequent 

among all clusters. In the age groups of 16 to 19 years, 

20 to 25 years, and 36 years and above, the game Call 

of Duty was the most frequent among all clusters, and 

in the age groups of 26 to 35 years, Angela's game was 

the most frequent among all clusters. Finally, in the age 

group of 36 years and above, in addition to Call of Duty, 

Clash Royale and Street Racing games were more fre-

quent among the clusters. 

Conclusion

Smartphone games with features such as interactivity and 

a simulation platform have attracted a large number of 

audiences in various age groups and have a significant 

place in people's leisure time. This study tried to iden-

tify users' feelings towards different game styles using 

the Kansei engineering system and extract the features 

considered by different age groups and use them in de-

signing games. In all groups, the word entertainment had 

the highest score, while the word fear, violence, and de-

spair scored the lowest. Call of Duty was also prevalent 

among all age groups due to factors such as graphics, 

social interactions, sound effects, narrative structure, 3D 

images, and realism. It can be concluded that in design-

ing any style of play and for any age, creating a sense of 

the natural world for individuals will be a critical success. 

Furthermore, paying attention people’s to the mental and 

emotional states, according to their age, will be very ef-

fective in designing the game. In addition, it is recom-

mended that future studies can be conducted on various 

gaming platforms (e.g., PCs, Tablets, and the like) be-

sides examining different game designs neurologically.  
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مقدمه: امروزه بازی های گوشی های هوشمند به یکی از پرطرفدارترین روش های سرگرمی و بازی در بین همه سنین 

تبدیل شده و هر روز بر تنوع آنها افزوده می شود. افراد زمان بسیاری را صرف این بازی ها می کنند و از آنها تأثیر می پذیرند. 

در این مطالعه سعی شده است به بررسی ویژگی هایی که احساسات مختلف بازیکنان را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث 

می شود تا یک بازی برای مخاطبین خود جذاب باشد پرداخته شود، تا در طراحی بازی ها به کار برده شود و امکان جذب 

مخاطبین بیشتری برای باز های هدفند به وجود آید.

روش کار: این مطالعه بر روی پنج رده سنی مختلف با حجم نمونه کلی 142 نفر، که از روش نمونه گیری غیراحتمالی 

ساده به  دست آمدند، صورت گرفت و از روش مهندسی کانسی برای جمع آوری اطالعات استفاده شد. نتایج به  دست آمده 

توسط نرم افزار Excel تحلیل گردید و ارتباط بین سبک های متفاوت بازی ها و احساساتی که این بازی ها در بازیکنان 

ایجاد می کنند مورد بررسی قرار گرفت. 

یافته ها: طبق نتایج به دست  آمده در این مطالعه، در همه گروه ها کلمه سرگرم شدن تقریبا باالترین امتیاز و کلمه 

ترس، خشونت و ناامیدی کمترین امتیاز را داشتند و کلمات کانسی در بازی Call of duty در بین همه رده های سنی 

دارای بیشترین امتیاز بود.

نتیجه گیری: جذابیت بازی Call of duty نشان می دهد تعامالت اجتماعی، شبیه سازی دنیای واقعی و گرافیک و صدا 

احساسات بازیکنان را تحت تاثیر قرار می دهد، و سبب افزایش عالقه بازیکن می شود. پیشنهاد می شود که طراحی بازی ها 

در پلتفرم های مختلف از لحاظ عصب شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرند.

دریافت: 1401/02/15                                
اصالح نهایی: 1401/06/31                                     

پذیرش: 1401/07/27
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طراحی  گروه  دانشیار  ممقانی،  کلینی  ناصر 
شهرسازی،  و  معماری  دانشکده   صنعتی، 
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مقدمه
انواع  و عرضه  اطالعات، ساخت  و  ارتباطات  فناوری  پیشرفت سریع  با 
هوشمند  گوشی های  است.  داشته  سریعی  افزایش  رایانه ای  بازی های 
تا از حالت های  فرصت های بی شماری را برای کاربران فراهم می کنند 
با برقراری  عاطفی منفی )مانند بی حوصلگی و تنهایی( رهایی یابند و 
را  لذت بخش تری  تجربه های  دیجیتال،  محتوای  و  دیگران  با  ارتباط 
تجربه کنند )1(. همان طور که جامعه بیشتر و بیشتر به دستگاه های 

به تدریج زمان بیشتری را صرف آن  دیجیتال خود وابسته می شود و 
می کند، طراحان بازی به دنبال راه هایی برای بهبود تجربیات کاربران 
طرفی  از  کنند.  برقرار  بیشتری  ارتباط  خود  مخاطبان  با  تا  هستند 
آموزش های نوین رویکرد جدیدی را از طریق ترکیب مفهومی بازی های 
به  حاضر  حال  در  آموزشی  بازی های  است.  گرفته  پیش  در  ویدیویی 
عنوان یک روش موثر برای درگیر کردن نسل فعلی جوان در نظر گرفته 

چکیده
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می شوند. با این حال، واقعیت این است که بسیاری از بازی های آموزشی 
جنبه های  فاقد  زیرا  یابند،  نظر خود دست  مورد  اهداف  به  نمی توانند 
رایج  بسیار  ویدیویی  بازی های  در  که  هستند  تعاملی  و  سرگرم کننده 
طراحان  آموزشی،  بازی های  اثربخشی  افزایش  برای  نتیجه،  در  است، 
بازی باید با ارائه نقش فعال در توسعه ساختار روایی بازی ها، احساسات 
فراگیران را دستکاری کنند. یکی از روش های کلیدی، غوطه ور کردن 
و درگیری بازیکن از طریق استفاده هوشمندانه از طیف گسترده ای از 
بازی جذاب  در طول یک جلسه  بازیکنان  که  است  انسانی  احساسات 
داشتن  نگه  برای  احساسات  از  طیف  این  از  استفاده  می کنند.  تجربه 
برای کنترل وضعیت عاطفی  اگر روشی  بازیکن بسیار مهم است )2(. 
بازیکن در طول بازی وجود داشته باشد، طراحان بازی با به  کار بردن 
این روش )یا روش ها(، می توانند توجه، عالقه و احساس رضایت بازیکن 
را در بازی ویدیویی افزایش دهند. بسته به عوامل متعددی، بازیکنان 
ناامیدی  یا  می توانند احساساتی مانند شادی، اضطراب، رضایت، ترس 
یا ترکیبی از دو یا چند احساس را در حین انجام بازی تجربه کنند. در 
واقع، دو سوال مهم که طراحان بازی باید از خود بپرسند این است که 
چرا مردم بازی می کنند و چه چیزی آنها را برای انجام این کار تحریک 
این است که  برای مردم  بازی  می کند )1(. می توان گفت دلیل اصلی 
»بازی های ویدیویی اکنون یک تجربه انسانی در نظر گرفته می شوند« 
بازی یک سفر احساسی تجربی است و پاسخ به آن تجربه یک محرک 
گره  احساسات شدید  با  که  تجربیاتی  و  ایجاد می کند  معنادار  و  قوی 
خورده باشند این ظرفیت را دارند که در حافظه باقی بمانند، زیرا تأثیر 
ویژه در حوزه  به  انسان  فرآیندهای شناختی در  بر روی  توجهی  قابل 
حافظه، ادراک و توجه را دارند )3(. این همان تجربه بازی ماندگار است 

که طراحان بازی باید در تالش برای طراحی آن باشند.     
مثل  بازی ها  سبک  و  انواع  روی  زیادی  پژوهش های  گذشته  دهه  در 
سبک خشن و مبارزه ای، سبک شبیه سازی، سبک  معمایی و فکری و 
سبک شبیه سازی ورزشي و سبک استراتژیک انجام شده است. در همه 
این سبک های بازی، بازیکن )یا بازیکنان( به صورت فردی )یا گروهی( 
در جریان امور، وقایع و فرآیندهایی قرار می گیرند که آنها را به اقداماتی 
نهایت  در  و  حیاتی  تصمیم گیری های   برنامه ریزی،  پیش بینی،  چون 
هوشمند  و  درست  دقیق،  در صورت  که  می دارد  وا  مدیریتی حساس 
بودن پاسخ های بازیکن، نتایج متفاوتی در پایان بازی رقم خواهد خورد. 
محتوای داستانی این بازی ها آنچنان پیچیده، تعاملی و به ظاهر واقعی 
باید حداکثر توان  بازیکنان خود را در شرایطی می بینند که  است که 
و  چالش ها  بر  غلبه  برای  راهبردها  پیشبرد  و  مدیریت  صرف  را  خود 
هیجانی،  درگیری  میزان  گیرند.  کار  به  داده  روی  غیرمترقبه  حوادث 

با قهرمانان در این نوع بازی ها به حداکثر خود  ذهنی و همانندسازی 
می رسد. پژوهشگران، نشان داده اند که این گونه بازی ها تاثیر چشمگیری 
روی توجه انتخابی، حافظه کاری، تجسم فضایی، زمان واکنش و حتی 

سرعت پردازش دارند )4-6(.    
با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر سعی بر این داشته است که 
نوع عالقمندی و احساس افراد به بازی ها با سبک های مختلف با استفاده 
از روش مهندسی کانسی )Kansei Engineering System( را مورد 
بازیکن  بیشتر  ارتباط  ایجاد  سبب  که  احساساتی  و  دهد،  قرار  بررسی 
این  ایجاد  سبب  که  مختلفی  ویژگی های  همچنین  و  می شود  بازی  و 
احساسات متفاوت در بازیکنان شده مشخص شوند. تا با به  کارگیری این 
ویژگی ها در طراحی بازی، بازی های هدفمند جذاب تولید و عرضه شوند.  

مهندسی کانسی
جامعه  مزایای  که  است  طراحی  جدید  زبان  یک  احساسگرا،  طراحی 
صنعتی را با احساسات انسانی ترکیب می کند )8(. این سبک طراحی 
و  طراحی  مطالعاتی  مباحث  که  است  پژوهشی  مشترک  گرایش  یک 
عوامل انسانی را شامل می شود. معیارهای ارزیابی و تحلیل محصوالت 
طریق  از  که  عملکرد،  و  رنگ، جنس  فرم،  از  عبارتند  رویکرد  این  در 
وجود  به  کاربر  در  را  متنوعی  احساسات  انسان،  حواس  رسانه های 
می آورند )7(. طراحی احساس گرا روش های مختلفی دارد، که از جمله 
این روش ها می توان به روش مهندسی کانسی اشاره کرد )8(. کانسی 
یک واژه ژاپنی است که از دل فرهنگ ژاپن بر می آید و نوعی احساس 
فرهنگ  در  مستقیم  معادلی  که  است  محصول  تصور  یا  روان شناختی 
لغات زبان های دیگر ندارد )9(. مفهوم کانسی بسیار با مفهوم احساسات 
شخصی مرتبط است و در واقع نوعی توانایی است که به واسطه آن انسان 
می تواند به حل مشکالت و تجزیه و تحلیل اطالعات به طور وسیع تر و 
مشخص تر بپردازد، به طوری که در هر رفتار انسان، ردپایی از کانسی 
او قابل ردیابی است )10(. مهندسی کانسی در واقع یک روش شناسی 
جهت ایجاد ارتباط بین نتایج حاصل از پژوهش های بازاریابي و طراحي 

محصول است )8(. 
در کل ساختار مهندسی کانسی به صورت زیر می باشد: 

1. جمع آوری واژگان مختلف کانسی در مورد یک محصول خاص، که از 
روش مصاحبه با کاربران، مطالعه کاتالوگ ها، مجله ها و چندین فرهنگ 
لغت که همگی آن محصول را توصیف کرده اند و نشان دهنده احساس 
کاربران نسبت به محصول مورد نظر می باشند، به  دست می آیند. این 

کلمات معموال صفت یا اسم هستند. 
بیان  برای  که  کلماتی  شده،  جمع آوری  کانسی  کلمات  بین  از   .2
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به  و  شده  انتخاب  می باشند  کافی  مصرف کننده  نظرات  و  احساسات 
بیانگر  واقع  در  لیست  این  که  می رسیم.  لغات  از  محدودتری  تعداد 

درخواست های مختلف کاربران در مورد محصول است. 
3. سپس در یک ارزشیابی از شرکت کنندگان خواسته می شود که درک 
از صفات )کلمات  استفاده  با  را در مورد محصول هدف  مستقیم خود 
کانسی( در یک مقیاس 5 یا 7 تایی که در دو طرف مقیاس از دو عبارت 
"به هیچ وجه" و "بسیار زیاد" )مطابق شکل 1( استفاده می شود، بیان 

کنند.
4. در انتها داد های به  دست آمده را با استفاده از روش های آماری تجزیه 
و تحلیل می کنیم. نتایج به  دست آمده دقیقا نشان دهنده خواسته ها و 
در  می تواند  و  می باشد  آنها  درونی  احساسات  بر  مبتنی  افراد  نظرات 
تعیین ویژگی ها و خصوصیات عناصر طراحی در محصول جدید برای 

کاربران قابل استفاده باشد )11، 12(.

روش کار
به دلیل وجود حاالت هیجانی مختلف که در دوره های کودکی، نوجوانی، 
جوانی و بزرگسالی وجود دارد، مطالعه بر روی پنج گروه سنی 11 تا 15 
سال، 16 تا 19 سال، 20 تا 25 سال، 26 تا 35 سال و 36 سال به باال انجام 
گرفت و با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی ساده، به ترتیب تعداد 
32، 31، 31، 25 و 24 نفر برای هر یک از گروه های سنی، انتخاب شدند.       
سبک های  به  بازی ها  با  بازیکنان  احساسات  بین  ارتباط  بررسی  برای 
با استفاده از روش مهندسی کانسی و  اینترنتی  مختلف، پرسشنامه ای 
روش افتراق معنایی )5 مقیاسه( مطابق شکل 1 تهیه شد. برای تهیه این 
پرسشنامه ابتدا لغات و واژگان مربوط به دامنه بازی ها جمع آوری گردید، 
که از بین حدود 70 واژه کانسی، 15 واژه "کسالت، لذت، هیجان انگیز، 
توانمندی،  خشونت،  اعتیاد،  استرس،  ترس،  شدن،  سرگرم  نشاط، 

ناامیدی، بیهودگی، آرامش، چالش و مفید بودن" انتخاب شدند.

بازی، یک یا چند عدد انتخاب شد )12(، که در شکل 2 نشان داده شده اند. سپس بر اساس اخذ نظرات فعاالن در حوزه طراحی بازی از هر سبک 

شکل 1. ساختار پنج درجه ای

                                                        بسیار زیاد                                                          به هیچ وجه

Percity

)سبک سرگرمی(
Clash Royale

)سبک استراتژیک(
Score Hero

)سبک ورزشی(
آمیرزا

)سبک کلمات(

Subway

)سبک آرکید(
منچرز

)سبک رومیزی(
Candy Crush

)سبک سرگرمی(

Talking Angela

)سبک سرگرمی(

50 Rooms

)سبک معمایی( سودوکو
)سبک معمایی(

Cooking Fever

)سبک آرکید(
Tiles Hope

)سبک موسیقی(
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داده  قرار  اینترنتی  پرسشنامه  در  کانسی  کلمات  همراه  به  بازی   16
کاربران،  پاسخ گویی  برای  بازی ها  با  آشنایی  لزوم  جهت  به  شدند. 
گرفت.  قرار  بازی  مراحل  روند  از  کوتاه  ویدئو  یک  عکس  هر  کنار  در 
در  که  بود  خواسته شده  کاربران  از  بازی  هر  مورد  در  ابتدا  همچنین 
از  پر کنند. پس  را  بازی، گزینه های آن قسمت  با آن  صورت آشنایی 
تحلیل نتایج پرسشنامه با استفاده از نرم افزار Excel برای خوشه بندی 
نظر  از  که  کلماتی  استفاده شد.  از ضریب همبستگی  کانسی،  کلمات 
معنایی،  ارتباط  از  صرف نظر  بودند  نزدیک  هم  به  همبستگی  ضریب 
ارتباط عددی هم با هم داشند. در مرحله بعد در هر جدول کلماتی که 

با کلمات دیگر، ضرایب همبستگی متفاوتی داشند، به گونه ای جانمایی 
شدند که باالترین ضریب همبستگی را با خوشه قبلی و یا بعدی داشته 

باشند.

یافته ها
به طور میانگین در هر گروه تعداد 20 نفر در مورد هر یک از بازی ها 
پرسشنامه را پاسخ دادند. برای تحلیل داده های جمع آوری شده، امتیاز 
هر یک از کلمات کانسی در بازی های مختلف برای هر یک از رده های 

سنی در شکل 3 نشان داده شده است.    

Bob’s World

)سبک ماجراجویی(
Street Racing

)سبک رانندگی(
Hidden Object

)سبک سرگرمی(
Call of duty

)سبک مبارزه (

شکل 2. تصاویر بازی های منتخب

مقایسه امتیاز کلمات کانسی در همه بازی ها برای گروه سنی 16 تا 19 سالمقایسه امتیاز کلمات کانسی در همه بازی ها برای گروه سنی 11 تا 15 سال
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مقایسه امتیاز کلمات کانسی در همه بازی ها برای گروه سنی 26 تا 35 سالمقایسه امتیاز کلمات کانسی در همه بازی ها برای گروه سنی 20 تا 25 سال

مقایسه امتیاز کلمات کانسی در همه بازی ها برای گروه سنی 36 سال به باال

شکل 3. مقایسه امتیاز کلمات کانسی در همه بازی ها 
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کلمات کانسی برای بازی Call of Duty در بین بازی های دیگر در همه 
گروه ها باالترین امتیاز را داشت. و امتیاز اکثر کلمات برای هر یک از 
گروه های سنی به ترتیب، بیشتر از 3، 2/5، 3، 3 و 2/5 بود. در رده سنی 
 Call نیز در سطح بازی Cooking Fever 26 تا 35 سال امتیاز بازی
of Duty بود. در رده سنی 11 تا 15 سال، بازی آمیرزا دارای کمترین 

امتیاز بود و بیشتر کلمات در این بازی امتیاز کمتر از 2 داشتند. در رده 
سنی 16 تا 19 سال و 20 تا 25 سال بازی Talking Angela دارای 
کمترین امتیاز بود و بیشتر کلمات در این بازی به  ترتیب دارای امتیاز 

کمتر از 2 و 2/5 بودند. در رده سنی 26 تا 35 سال و 36 سال به باال، 
بازی Cooking fever دارای کمترین امتیاز بود و بیشتر کلمات در این 
بازی به  ترتیب امتیاز کمتر از 3 و 2/5 داشتند. نمودار خطی میانگین 
امتیاز همه بازی ها در شکل 3 نشان داده شده است. این شکل اهمیت 
کلمات کانسی را نشان می دهد. بعضی از کلمات کانسی معنای مثبت 
و بعضی معنای منفی دارند، اما بیشتر کلمات منفی در واقع تاکیدی بر 
کلمه مخالفشان می باشند. برای مثال باال بودن امتیاز کلمه لذت و پایین 
بودن امتیاز کلمه کسالت نشان دهنده لذت بخش بودن بازی می باشد.       

شکل 4. میانگین امتیاز کلمات کانسی در همه بازی ها

خوشه بندی کلمات کانسی بر اساس ضریب همبستگی بین آنها انجام 
برای 5 گروه سنی نشان داده شده  این خوشه بندی  شد. در شکل 5 
5 ضریب  در خوشه  سال،  تا 15   11 گروه سنی  در  مثال  بری  است. 
بسیار  سرگرمی  و  نشاط  هیجان انگیز،  نشاط،  کمالت  بین  همبستگی 
به هم نزدیک بوده، به همین دلیل در یک خوشه قرار گرفتند. کلمات 
ضریب  دارند  قرار  خوشه  این  طرف  دو  در  که  توانمندی  و  بیهودگی 
 5 خوشه  کلمات  به  کلمات،  سایر  به  نسبت  نزدیکتری  همبستگی 
داشتند. بدین ترتیب برای همه گروه های سنی خوشه بندی انجام شد. 
در گروه سنی 11 تا 15 سال خوشه 5، 8، 9 و10 ضرایب همبستگی 

باالتر از 0/8 را داشتند. به همین ترتیب برای گروه سنی 16 تا 19 سال 
خوشه 2 و 7 ضرایب همبستگی باالتر از 0/9 را داشتند و خوشه 4 و 8 
ضرایب همبستگی باالتر از 0/8 را داشتند. برای گروه سنی 20 تا 25 
سال خوشه 7 ضریب همبستگی باالتر از 0/9 را داشت و خوشه 4 و 8 
ضرایب همبستگی باالتر از 0/8 را داشتند. برای گروه سنی 26 تا 35 
سال خوشه 7 ضریب همبستگی باالتر از 0/8 را داشت و خوشه 4 و 8 
ضرایب همبستگی باالتر از 0/8 را داشتند. و برای گروه سنی 36 سال 
به باال خوشه 3، 9 و 11 ضرایب همبستگی باالتر از 0/8 را داشتند و 

خوشه 6 و 10 ضرایب همبستگی باالتر از 0/8 را داشتند.     
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آرامشخوشه 1

مفید بودنچالشخوشه 2

کسالتخوشه 3

توانمندیخوشه 4

سرگرم شدننشاطهیجان انگیزلذتخوشه 5

بیهودگیخوشه 6

ناامیدیخوشه 7

استرسترسخوشه 8

اعتیادخوشه 9

خشونتخوشه 10

جدول خوشه بندی کلمات آنها برای گروه سنی 11 تا 15 سال  
بر اساس ضریب همبستگی بین آنها

آرامشخوشه 1

سرگرم شدننشاطلذتخوشه 2

استرسترسخوشه 3

خشونتهیجان انگیزخوشه 4

چالشمفید بودنتوانمندیخوشه 5

اعتیادخوشه 6

کسالتبیهودگیخوشه 7

نا امیدیخوشه 8

جدول خوشه بندی کلمات برای گروه سنی 26 تا 35 سال 
بر اساس ضریب همبستگی بین آنها

اعتیادخوشه 1

خشونتترسخوشه 2

آرامشخوشه 3

استرسخوشه 4

بیهودگیخوشه 5

مفید بودنخوشه 6

چالشتوانمندیخوشه 7

هیجان انگیزسرگرم شدنلذتخوشه 8

نشاطخوشه 9

تاامیدیکسالتخوشه 10

جدول خوشه بندی کلمات آنها برای گروه سنی 16 تا 19 سال  
بر اساس ضریب همبستگی بین آنها

جدول خوشه بندی کلمات برای گروه سنی 20 تا 25 سال بر 
اساس ضریب همبستگی بین آنها

بیهودگیخوشه 1

مفید بودنتوانمندیخوشه 2

سرگرمینشاطلذت خوشه 3

هیجان انگیزخوشه 4

چالشخوشه 5

کسالتخوشه 6

استرسترسخوشه 7

خشونتخوشه 8

ناامیدیاعتیادخوشه 9

آرامشخوشه 10

بیهودگیخوشه 1

توانمندیخوشه 2

نشاطهیجان انگیزخوشه 3

اعتیادخوشه 4

کسالتخوشه 5

سرگرم شدنلذتخوشه 6

آرامشمفید بودنخوشه 7

چالشخوشه 8

استرسترسخوشه 9

ناامیدیخوشه 10

خشونتخوشه 11

جدول خوشه بندی کلمات برای گروه سنی 36 سال به باال بر اساس ضریب همبستگی بین آنها

شکل 5. جدول خوشه بندی کلمات بر اساس ضریب همبستگی بین آنها
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هر  در  که  بازی هایی  قبل  قسمت  خوشه بندی  اساس  بر   6 شکل  در 
خوشه باالترین امتیاز را داشتند، نشان داده شده اند. بر اساس باالتر بودن 
گروه  هر  در  که  بازی  جدول،  خانه های  کلیه  در  بازی  هر  تکرارپذیری 
محبوبیت بیشتری دارد مشخص شد. در گروه سنی 11 تا 15 سال، بازی 
سودوکو در بین همه خوشه ها پرتکرارتر بوده است. در گروه های سنی 16 

تا 19 سال، 20 تا 25 سال و 36 سال به باال، بازی Call of Duty در بین 
همه خوشه ها پرتکرارتر بوده است و در گروه سنی 26 تا 35 سال بازی 
Talking Angela در بین همه خوشه ها پرتکرارتر بوده است. و در نهایت 

در گروه سنی 36 سال به باال عالوه بر بازی Call of Duty، بازی های 
Clash Royale و Street Racing  نیز در بین خوشه ها پرتکرارتر بوده اند.

بازی های دارای باالترین امتیازکلمات کانسیخوشه

Per city, candy crush, sudokuآرامش1

چالش و مفید بودن2
 Score hero, Per city, candy crush,منچرز
 sudoku, subway,  ,cooking fever, tiles

hope, 50 rooms, street racing

کسالت3
 Sudoku, 50 Rooms, Candy Crush, 
Hidden Object, Bob's World ,آمیرزا

توانمندی4
 Score hero, subway, sudoku, tiles hope,

call of duty, bob’s world ،آمیرزا، منچرز

لذت، هیجان انگیز، 5
نشاط و سرگرم شدن

 Score hero, clash royale, Per city, subway,
tiles hope, street racing, bob’s world

منچرز، hidden objectبیهودگی6

Clash royale, call of dutyناامیدی7

Call of duty, street racing, clash royaleترس و استرس8

اعتیاد9
 Score hero, clash royale, per city, subway,
  tiles hope, 50 rooms, street racing, call of

duty,sudoku, منچرز

Clash royale, call of dutyخشونت10

بازی های دارای باالترین امتیازکلمات کانسیخوشه

Clash royale, call of dutyاعتیاد1

Call of dutyترس و خشونت2

Per cityآرامش3

Clash royale, call of duty, street racingاسترس4

بیهودگی5
,Call of duty, cooking fever

Talking Angela ، آمیرزا

آمیرزا ,Hidden object, 50 rooms, sudokuمفید بودن6

آمیرزا ,Per city, score hero, sudoku, 50 توانمندی و چالش7
rooms, hidden object, call of duty

لذت، سرگم شدن و 8
هیجان انگیز

Hidden object, call of duty

نشاط9
 Score hero, clash royale, per city, subway,
 cooking fever, tiles hope, 50 rooms, street

 racing, call of duty, sudoku, منچرز

Talking Angelaکسالت و ناامیدی10

تصاویر منتخب بر اساس باالترین امتیاز کلمات کانسی 
در هر خوشه برای گروه سنی 11 تا 15 سال

تصاویر منتخب بر اساس باالترین امتیاز کلمات کانسی 
در هر خوشه برای گروه سنی 16 تا 19 سال

تصاویر منتخب بر اساس باالترین امتیاز کلمات کانسی 
در هر خوشه برای گروه سنی 16 تا 19 سال

بازی های دارای باالترین امتیازکلمات کانسیخوشه

Talking Angelaآرامش1

,Talking Angela Score hero, clash royal لذت، نشاط و سرگرم شدن2
call of duty

Tiles hope, call if dutyترس و استرس3

Call of duty هیجان انگیز و خشونت4

rooms 50، آمیرزاتوانمندی، مفید بودن و چالش5

اعتیاد6
,Clash royale, per city, candy crash

Talking Angela

Talking Angelaبیهودگی و کسالت7

Tiles hope, subwayناامیدی8
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بازی های دارای باالترین امتیازکلمات کانسیخوشه

Per city, candy crush, Talking Angelaبیهودگی1

توانمندی و مفید بودن2
 Call of duty, sudoku, 50 rooms, hidden

object

لذت، نشاط و سرگرم 3
شدن

 Call of duty, clash royale, per city,
 subway, cooking fever, tiles hope, street

racing, منچرز

هیجان انگیز4
 Call of duty, street racing, clash royale,

subway

,Score hero, clash royale, cooking fever چالش5
 ، sudoku, tiles, hope, 50 rooms, street

racing, call of duty, آمیرزا

Talking Angela، آمیرزاکسالت6

Call of dutyترس و استرس7

Call of dutyخشونت8

Clash royale, call of dutyاعتیاد و ناامیدی9

Sudoku, per cityآرامش10

تصاویر منتخب بر اساس باالترین امتیاز کلمات کانسی 
در هر خوشه برای گروه سنی 11 تا 15 سال

بازی های دارای باالترین امتیازکلمات کانسیخوشه

Per cityبیهودگی1

Clash royale, street racingتوانمندی2

Score hero, candy crush, subway, tiles hope, street هیجان انگیز و نشاط3
racing, bob’s world

Score hero, clash royale, candy crush, call of dutyاعتیاد4

آمیرزا و Talking Angelaبیهودگی5

,Candy crush, tiles hope, 50 rooms, hidden object لذت و سرگرم شدن6
street racing, bob’s world

Tiles hop ,آمیرزامفید بودن و آرامش7

Hidden object, tiles hope, street racingچالش8

Call of dutyترس و استرس9

Call of duty, clash royaleناامیدی10

Call of duty, clash royaleخشونت11

تصاویر منتخب بر اساس باالترین امتیاز کلمات کانسی 
در هر خوشه برای گروه سنی 36 سال به باال

شکل 6. بازی های منتخب بر اساس باالترین امتیاز کلمات کانسی در هر خوشه

بحث
نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد، در همه گروه های سنی 
و  خشونت  ترس،  کلمه  و  امتیاز  باالترین  تقریبا  شدن  سرگرم  کلمه 
رده های  همه  بین  در  همچنین  داشته اند.  را  امتیاز  کمترین  ناامیدی 
سنی، بازی Call of Duty از محبوبیت باالیی برخوردار بود. در بازی 
Call of Duty مهم ترین عوامل انگیزشی "گرافیک، تعامالت اجتماعی، 

واقع گرایی"  و  سه بعدی  تصاویر  روایی،  ساختار  صوتی،  جلوه های 
می باشند. همه این عوامل ناحیه لیمبیک مغز را که مسئول عواطف و 
احساسات می باشد، تحریک می کنند و چون بخشی از شناخت عاطفی 
توسط این ناحیه صورت می گیرد، دو عنصر ارزش و تعامل با یکدیگر 
ترکیب می شوند. در نتیجه بازیکن حس برتری نسبت به دیگران پیدا 
می کند )13(. بر این اساس بازی هایی که بتوانند فرد را درجریان زندگی 
روزمره قرار دهند تا بازیکن حس زندگی را از جمله مسئولیت پذیری، 
تصمیم گیری های حیاتی، هیجان، حل چالش و تجربه مسائلی که در 
محبوبیت  باشد،  داشته  را  نمی گیرند  صورت  به  راحتی  واقعی  زندگی 
هویت  اجتماعی،  عوامل  به  توجه  همچنین  داشت.  خواهند  باالیی 
اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی باعث افزایش احساس معنادار بودن 
بازیکنان می شود )14(. در طبقه بندی ویژگی های ساختاری  بازی در 

بازی های ویدیویی )16(، گرافیک و نمایش به عنوان ویژگی های کلیدی 
برای ایجاد انگیزه شناسایی شده اند و گرافیک و صدا برای بهبود تجربه 
توانایی های شناختی  بر روی  بازیکن بسیار مهم می باشند و می توانند 
بازیکن تأثیر بگذارند )17(. عالوه بر این سبک بازی )18( و ارتباطات 
اجتماعی و روابط با دیگران در بازی )19( نقش مهمی در اعتیادآوری 
یک بازی ایفا می کنند. در گروه سنی 26 تا 35 سال و 36 سال به باال 
بازی Talking Angela نیز مورد توجه بود که یک بازی جدی به  شمار 
می آید و در آن از کاربر خواسته می شود با حیوان خانگی ارتباط برقرار 
کند و آن را پرورش دهد )20(. داستان های تخیلی و درگیر شدن با آنها 
در حین بازی نیز می تواند وابستگی عاطفی به بازی و دنیای داستانی 
آن را تقویت کند. تخیل می تواند با فعال کردن کاوش در مورد هدف 
زندگی از طریق تجربه بازی، که منجر به رضایت می شود، به اندیشیدن 
سؤاالت معنای زندگی کمک نماید )21(. تخیل همچنین با فرآیندهای 
بدون زحمت حتی  تا  اجازه می دهد  افراد  به  و  اجتماعی مرتبط است 
مشترک  داستان های  طریق  از  هستند  ناآشنا  برایشان  که  کسانی  با 
همکاری کنند )22(. داشتن یک داستان بازی مناسب و شگفت انگیز، 
کردن  درگیر  و  بازی  طی  در  مختلف  شخصیت های  و  اشیا  با  تعامل 
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احساسات، حس رضایت را در بازیکنان باال می برد )23(.   
از جمله محدودیت های پژوهش حاضر این بود که به دلیل شیوع بیماری 
کرونا امکان مصاحبه حضوری فراهم نشد و بنابراین شرکت کنندگان به 

فرم پرسشنامه الکترونیکی پاسخ دادند.  

نتیجه گیری
به  نسبت  کاربران  احساسات  که  بوده  این  بر  سعی  پژوهش  این  در 
سبک های مختلف بازی توسط روش مهندسی کانسی شناسایی شوند 
و ویژگی های مورد توجه گروه های سنی مختلف استخراج گردند و در 
طراحی بازی ها به کار برده شوند. با توجه به یافته های به دست آمده، 
ساختار  صوتی،  جلوه های  اجتماعی،  تعامالت  گرافیک،  مانند  عواملی 
تاثیر  بازی  یک  محبوبیت  در  واقع گرایی  و  سه بعدی  تصاویر  روایی، 
بسزایی دارند. از این رو می توان با رعایت این عوامل در بازی های جدی 
می باشند،  دارا  کنونی  آموزش  دنیای  در  موثری  نقش  که  آموزشی  و 
میزان استقبال افراد به این بازی ها را افزایش داد. عالوه بر این توصیه 
می شود که در مطالعات آتی پلتفرم های مختلف بازی )به عنوان مثال 
از  بازی ها  مختلف  طراحی های  و  غیره(  و  تبلت  شخصی،  رایانه های 
به  توجه  همچنین  گیرند.  قرار  بررسی  مورد  نیز  عصب شناسی  لحاظ 
تاثیر جنسیت در عالقمندی به سبک های مختلف بازی مورد اهمیت 

می باشد.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

شرکت  آگاهی  و  کامل  رضایت  با  پژوهش  این  در  شرکت کننده  افراد 
داشتند و روش اجرا شده در این پژوهش به صورت یک نظرسنجی بوده 

و کلیه اصول اخالقی رعایت شده است.     

مشارکت نویسندگان 
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Introduction: This study emphasizes the importance of targeting three social factors: parents, 

teachers, and peers, in multilevel interventions to optimize academic engagement, subjective 

well-being, and students' perception of self-worth during the transition to high school. Based on 

the self-system model of motivational development, the effects of perceived social support of three 

social factors (parents, teachers, and peers) on dimensions of academic engagement with the medi-

ating role of subjective well-being and self-worth were examined. The role of gender moderation 

and socioeconomic status were also measured. 

Methods: This study focused on 578 students (307 girls and 271 boys) who studied in the first year 

of Tehran’s high schools, selected by the available sampling method. Song et al.’s perception of 

social support scale (2015), Reeve’s academic engagement scale (2013), Rosenberg’s self-worth 

scale (1985), and Diner’s subjective well-being scale (1984) were used to gather the data to analyze 

using structural equation modeling.

Results: The results revealed that the perception of support by all three social factors (parents, 

teachers, and peers) positively predicts students' sense of self-worth, subjective well-being, and 

academic engagement. By examining the theoretical model, it was determined that perceived sup-

port’s indirect and significant effect on the dimensions of academic engagement is mediated by both 

variables of subjective well-being and self-worth. The results of hierarchical regression indicated 

the role of gender moderation and the lack of significance of this role for socio-economic status.

Conclusion: The perception of support from the comparative contexts of students, regardless of 

their socioeconomic base, can improve their academic engagement by raising positive emotions 

and satisfaction with life and the perception of self-worth. Accordingly, girls benefit more from 

this relationship.
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Extended Abstract
Introduction
The unique nature of transition periods is results from 

the interaction between changes at both individual and 

social levels. According to the life course approach, 

transition periods occur in close social contexts, so ad-

dressing the changes in perceptions of supporting close 

relationships during transition periods and their effect 

on various aspects of people's life becomes significant. 

These relationships, which exist in the form of vertical 
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relationships (relationships with adults such as teachers 

and parents) and horizontal forms (relationships with 

peers), have different effects on adolescents' academ-

ic engagement. The self-system model of motivational 

In this proposed model, the perception of social sup-

port was considered a contextual variable, and academic 

engagement as an action. Since essential relationships 

positively affect self-worth perceptions and subjective 

well-being, and these two variables are related to positive 

life outcomes, the current study examined them as me-

diating variables in this model. Two variables of gender 

and socioeconomic status were considered as two moder-

ating variables in this regard.

Methods
The statistical population of the study consisted of ado-

lescent students (male and female) in the transition period 

that were entering secondary school and studying in the 

tenth year in Tehran’s high schools. They were selected 

by the available sampling method. The sampling method 

was as follows: referring to the Tehran General Depart-

ment of Education and obtaining the necessary permits 

from different educational districts of Tehran (22 in to-

tal); three districts were selected for the research. The re-

searcher selected five girls' and boys' schools from each 

region. With the target of the tenth-grade students from 

each school, the questionnaires were given to the school 

principal, and the necessary explanations were provid-

ed. The questionnaires were distributed electronically to 

1000 tenth-grade students, and 578 questionnaires were 

answered. Song et al.’s perception of social support scale 

(2015), Reeve’s academic engagement scale (2013), 

Rosenberg’s self-worth scale (1985), and Diner’s subjec-

tive well-being scale (1984) were used to gather the data. 

The validity of these tools was assessed by confirmatory 

factor analysis. Then, in order to analyze the data, the 

descriptive indices (mean and standard deviation) and the 

multivariate normality test were examined by Kurtosis 

and skewness tests, the Kolmogorov-Smirnov test, and 

the correlation matrix between variables. The research-

er used the structural equation model by Amos software 

version 20 to examine her assumptions.

Results
Based on the findings of descriptive statistics, the amount 

of skewness and kurtosis of all obvious variables of the 

model were in the range of (+2 and -2), which indicates 

the normality of the data at the level of 0.05. The results 

of the Kolmogorov-Smirnov test also revealed that all 

the obtained values are more significant than 0.05, and 

as a result, the data have a normal distribution. In ad-

dition, the results of the correlation matrix showed that 

all correlations are significant at the level of 0.01. The 

highest correlation between engagement components and 

dimensions of support was between emotional engage-

ment and teacher support (0.46). The highest correlation 

between engagement components and self-worth was 

between cognitive engagement and self-worth (0.37); 

the highest correlation between the components of en-

gagement and the components of subjective well-being 

was between emotional engagement and the emotional 

component of subjective well-being (0.38). The highest 

correlation between the dimensions of support perception 

and self-worth was between the perception of parental 

development is used, consisting of the four-structural 

model of context, self-system, action, and outcomes, to 

explain this interaction to understand the mechanism of 

this relationship. 
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support and self-worth (0.45), and the highest correlation 

between the dimensions of support perception with sub-

jective well-being components was between cognitive 

components of subjective well-being and parental sup-

port (0.57). Then, the data were analyzed using structural 

equation modeling. The results showed that all indica-

tors are desirable and within an acceptable range, and the 

model generally fits well with the data. The standardized 

coefficients of direct and indirect effects of the paths in 

the model also showed that all effects were significant 

at the level of 0.001, and the highest immediate effect 

in this study was related to the direct effect of support 

on subjective well-being (0.48), through which, 23% of 

the variance of subjective well-being is explained. The 

Bootstrap method was used to investigate the indirect ef-

fects, and the results showed a significant indirect effect 

of academic involvement support. Moreover, the Sobel 

test confirmed the mediating role of subjective well-be-

ing and self-worth variables in the relationship between 

social support and academic engagement. Hierarchical 

regression analysis was used to investigate the moderat-

ing effects of two variables of gender and socioeconomic 

status on the relationship between perceptions of social 

support and academic engagement. 

Conclusion
Recent findings support the model of self-system mo-

tivational development in the transition to high school. 

This model integrates contextual variables and self-per-

ceptions and considers each of these variables as part of 

a dynamic motivational cycle. Accordingly, contextual 

support perceptions from teachers, parents, and peers can 

influence students’ academic engagement by controlling 

one’s perception of oneself as a valuable self and expe-

riencing positive emotions and life satisfaction. This ef-

fectiveness is more important in the sensitive period of 

academic transition. Furthermore, this relationship, while 

not affected by socio-economic status, is affected by gen-

der. Thus, in male students, with the perception of social 

support, the possibility of academic engagement in all di-

mensions increases. The present study demonstrates the 

underlying mechanism of the relationship between so-

cial support and academic engagement of students in the 

transition period and the mediating role of self-worth and 

subjective well-being in this regard, supports cumulative 

models, and shows each support sources have a signifi-

cant and largely separate role in student engagement.  
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ادراک خودارزشمندی و بهزیستی ذهنی و نقش تعدیل کنندگی جنسیت و پایگاه اجتماعی_اقتصادی
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مقدمه: دوره های گذار تحصیلی، دوره هایی هنجاری و چالش برانگیز در رشد محسوب می شوند که می توانند به عنوان 

نقاط عطفی در مسیر تحصیلی عمل کرده و با ایجاد تغییراتی در سطح شناختی، عملکردهای تحصیلی دانش آموزان را 

تحت تاثیر قرار دهند. مطالعه حاضر با تکیه بر مدل نظام خویشتن در رشد انگیزش، به بررسی اثرات حمایت ادراک شده 

از سه عامل اجتماعی )والدین، معلمان و همساالن( بر احساس خودارزشمندی، بهزیستی ذهنی و ابعاد درگیری تحصیلی 

با نقش تعدیل کنندگی جنسیت و پایگاه اجتماعی_ اقتصادی پرداخت.

روش کار: پژوهش حاضر از نوع معادالت ساختاری بود. در این راستا 578 دانش آموز )271  پسر و 307  دختر( واقع در 

انتخاب شدند و  از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  با استفاده  دوره  گذار تحصیلی متوسطه دوم شهر تهران 

مقیاس های ادراک حمایت )2015(، پرسشنامه چهار عاملی درگیری تحصیلی )2011(، مقیاس خودارزشمندی )1965(، 

مقیاس شناختی بهزیستی ذهنی )1984( و مقیاس هیجانی بهزیستی ذهنی )1988( را تکمیل کردند. داده ها با استفاده 

از روش مدل یابی معادالت ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. 

یافته ها: نتایج نشان داد که  اوال ادراک حمایت به وسیله هر سه عامل اجتماعی )والدین، معلمان و همساالن( به طور 

مثبت پیش بینی کننده احساس خودارزشمندی، بهزیستی ذهنی و درگیری تحصیلی دانش آموزان است. ثانیا با بررسی 

مدل نظری مشخص شد که اثر غیرمستقیم و معنادار ادراک حمایت بر ابعاد درگیری تحصیلی به وسیله هر دو متغیر 

بهزبستی ذهنی و احساس خودارزشمندی واسطه گری می گردد. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که جنسیت 

دارای نقش تعدیل کنندگی و جایگاه اجتماعی اقتصادی فاقد این نقش بود.

نتیجه گیری: این پژوهش بر اهمیت هدف قرار دادن هر سه عامل اجتماعی در مداخالت چند سطحی با هدف ارتقاء 

درگیری تحصیلی، بهزیستی ذهنی و احساس خودارزشمندی دانش آموزان این دوره از انتقال تاکید می کند.

دریافت: 1401/03/15                                
اصالح نهایی: 1401/06/18                                     

پذیرش: 1401/06/31

واژه های کلیدی
ادراک حمایت اجتماعی

ابعاد درگیری تحصیلی
دوره گذار

ادراک خودارزشمندی
بهزیستی ذهنی

نویسنده مسئول
روان شناسی  دانشجوی دکتری  دوایی،  سوده 

تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

   Davaeesoodeh@ yahoo.com :ایمیل

مقدمه
می شوند  محسوب  رشد  در  هنجاری  دوره هایی  گذار،  دوره های 
در  رشد  تغییرات  بین  تعامل  حاصل  آنها  فرد  به  منحصر  ماهیت  که 
تغییرات  از  یکی   .)1( است  اجتماعی  محیطی  و  فردی  سطح  دو  هر 
مشهود در دوره های گذار تحصیلی، کاهش سطح »درگیری تحصیلی« 
دانش آموزان است )2(. پژوهشگران سازه »درگیری تحصیلی« را یک 
عاطفی  رفتاری،  ابعاد  دارای  که  می دانند   )Metaconstruct( فراسازه 

و شناختی است. بعد رفتاری درگیری، به صورت تمایل به شرکت در 
درگیری   )3( درسی  تکالیف  در  گذاشتن  وقت  و  کالسی  فعالیت های 
عاطفی شامل عالقه دانش آموزان به مدرسه و درک آنها از سودمندی 
مدرسه )2( و بعد شناختی از درگیری، اشاره به راهبردهای یادگیری 
عمیق و خودتنظیم دارد. اخیرا بعد دیگری به ابعاد درگیری تحصیلی، 
شده  اضافه   )Agentic engagement( عاملی  درگیری  عنوان  تحت 
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است که به صورت مشارکت سازنده دانش آموز در جریان آموزش تعریف 
می شود )4(.     

از آنجا که بر طبق رویکرد مسیر زندگی دوره های انتقال، در بافت های 
اجتماعی نزدیک به فرد اتفاق می افتند، لذا پرداختن به تغییرات ایجاد 
برای  توضیحی  می تواند  دوره  این  طول  در  نزدیک  روابط  در  شده 
پیامدهای آن فراهم آورد )Hartup .)1  معتقد است که روابط عمودی 
)روابط با معلمان و والدین( و افقی )روابط با همساالن( تأثیرات متفاوتی 
بر افراد دارد )5(. لذا با توجه به نظریه هایی که برای  تجربه و ادراک فرد 
از محیط اهمیت ویژه ای قائل می شوند )6(. ادراک حمایت از هر یک از 
این منابع مهم می گردد. زمینه های اجتماعی غالب نوجوانان متشکل از 
والدین، معلمان و همساالن است که انتقال به دبیرستان می تواند همه 
آنها را تحت تأثیر قرار دهد. مطالعات نسبتاً کمی توجه به تغییر روابط 
نوجوانان و والدین در طی دوره گذار را مدنظر قرار داده اند که شاید علت 
آن، ثبات فرض شده در زمینه فرهنگی اجتماعی خانواده به عنوان منبع 
با ثباتی از حمایت در این دوره باشد. اگرچه نتیجه پژوهش های در این 
زمینه کاماًل سازگار نیست )7(. با توجه به پررنگ شدن اهمیت روابط با 
همساالن در طی دوره گذار به دبیرستان )7(، پژوهش ها توجه زیادی را 
بر روابط با همساالن معطوف داشته و یافته های ناسازگاری را به نمایش 
گذاشته اند )7(. اما توافق کلی بر این است که نوجوانانی که تعارضات 
یافته و  انتقال به دبیرستان کاهش  با همساالنشان در طول دوره  آنها 
از  به بهبود روابط با همساالنشان دست می یابند، به احتمال بیشتری 
مدرسه فارغ التحصیل می شوند )7(. در طی دوره های انتقال تحصیلی، 
دست خوش  همساالن،  با  روابط  مانند  نیز  معلمان  با  نوجوانان  روابط 
تغییر می گردد و نتایج اغلب پژوهش ها نشان می دهد که نوجوانان در 
مراقبت  و  حمایت  از  خود  قبلی  دوره  با  مقایسه  در  انتقال،  دوره  طی 
کمتری از سوی معلمان خود برخوردار می گردند )7، 8(. این در حالی 
این که  بر  از سوی معلمان، عالوه  اجتماعی  ادراک حمایت  است که  
پیامدهای  ارتقا بخشد )2(، می تواند  را  نتایج تحصیلی مثبت  می تواند 

طوالنی مدت برای مسیر زندگی نوجوانان در پی داشته باشد.     
درگیری  و  حمایت  ادراک  میان  رابطه  عمل  مکانیسم  به  پرداختن 
تحصیلی نیز مهم است. نظریه پردازان متعددی از جمله نظریه پردازان  
تاملی  ارزیابی  نظریه   ،)9(  )Sociometertheory( جامعه سنجی 
)Cooley( )Reflected appraisals theory به نقل از 10( و نظریه 
از 10(، اظهار  به نقل   Bowlby( )Attachment theory( دلبستگی
داشته اند که روابط مهم بر ادراک خودارزشمندی افراد تأثیرگذار است. 
از سویی ادراک خودارزشمندی می تواند تبیینی انگیزشی برای برخی 
رفتارها و نگرش های منتهی به بهبود عملکرد تحصیلی در نظر گرفته 

شود )11(. از سویی با توجه به نتایج پژوهش های روان شناسی مثبت که 
نشان می دهند بهزیستی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان در هم تنیده 
شده اند )12(، می توان سازه بهزیستی ذهنی را نیز  به عنوان متغیری 
که مکانیسم رابطه ادراک حمایت و درگیری تحصیلی را توضیح می دهد 
در نظر گرفت. چگونگی تاثیرگذاری این سازه که خود متاثر از بافت ها 
و بسترهای مختلفی است که فرد در آنها زندگی می کند )13(، توسط 
نظریه ساخت و گسترش )Broaden-and-build theory( امکان پذیر 
از  برخاسته  بهزیستی  مکرر  تجربیات  نظریه،  این  بر طبق   .)14( است 
آن  واسطه  به  تبدیل گردد که  روان شناختی  منبعی  به  بافت می تواند 
برگرفته  فرضیه های  یابد.  گسترش  و  گرفته  شکل  تحصیلی  درگیری 
ذهنی  بهزیستی  می دهند،  نشان  که  مطالعاتی  توسط  نظریه،  این  از 
شناختی  و  هیجانی  رفتاری،  ابعاد  پیش بینی کننده  مثبت  صورت  به 

درگیری هستند، حمایت می شود )15(.
مهم  متغیر  دو  آن  در  که  است  مدلی  بررسی  حاضر،  پژوهش  هدف 
رابطه  عمل  مکانیسم  عنوان  به  ذهنی  بهزیستی  و  خودارزشمندی 
مختلف  ابعاد  و  حمایتی  نزدیک  منابع  از  اجتماعی  حمایت  ادراک 
این  اولیه  ایده  است.  شده  گرفته  نظر  در  نوجوانان  تحصیلی  درگیری 
 Self-system model( مدل، الگوی نظام خویشتن در رشد انگیزش
of motivational development( است که  به وسیله Skinner و 

 Wellborn و Connell همکاران )3( پیشنهاد شده و برگرفته از کار
)16( و نظریه خودتعیین گری )17( است. این مدل یکی از روشن ترین 
درگیری  بر  بافت  تاثیرگذاری  چگونگی  فهم  در  که  است  رویکردهایی 
تحصیلی دانش آموزان، به کار گرفته شده و  شامل چهار ساختار بافت 
نتایج  و   )Action( اقدام   ،)Self-system( خود  نظام   ،)Context(
و  تقویت  طریق  از  می تواند  بافت  مدل،  این  طبق  بر   .)Outcomes(
و  گردد  اقداماتی  برانگیختن  سبب  خود،  نظام  فرآیندهای  تضعیف  یا 

نتایجی را حاصل کند )16(.
اگرچه برخی پژوهش ها به مطالعه تاثیر حمایت اجتماعی بر درگیری 
تحصیلی پرداخته اند )18( اما در بسیاری از آنها عالوه بر این که زمینه 
کاملی از ادراک حمایت اجتماعی در نظر گرفته نشده، به متغیرهایی 
رابطه در نظر گرفته شوند  این  به عنوان مکانیسم عمل  که می توانند 
نیز پرداخته نشده است. همچنین در نظر گرفتن ماهیتی چند بعدی 
برای سازه درگیری، به بررسی تفاوت میان انواع آن و درک پیشایندها 
با  که  آنجا  از   )2( می کند  کمک  آنها  از  هریک  احتمالی  پیامدهای  و 
حمایت  ادراک  میان  رابطه  در  که  می شود  مشخص  پژوهش ها  مرور 
اجتماعی و درگیری تحصیلی، متغیرهای جنسیت )2، 19( و وضعیت 
از  هستند،  تاثیرگذار   )20(  )Socioeconomic( اجتماعی_اقتصادی 
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رابطه  این  در  تعدیل کننده  متغیر  دو  عنوان  به  متغیر  دو  این  رو  این 
لحاظ شده است. مدل مفهومی پژوهش در شکل 1 ارائه شده است و 

را در نقش  اجتماعی_اقتصادی  شکل 2، دو متغیر جنسیت و جایگاه 
تعدیل کنندگی نشان می دهد. 

روش کار
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادین و از لحاظ طرح پژوهش کمی و از 
نوع معادالت ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان 
دختر و پسر نوجوان واقع در دوره گذار تحصیلی متوسطه دوم و مشغول 
به تحصیل در اواخر سال دهم در مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 
استفاده  با  پژوهش  شرکت کنندگان  دادند.  تشکیل   1400-1401
روش  شدند.  انتخاب  مرحله ای  چند  خوشه ای  نمونه گیری  روش  از 
نمونه گیری بدین شرح بود که پس از آن که سه منطقه با صالحدید 
اداره آموزش و پرورش کل تهران، در اختیار پژوهشگر قرار گرفت، از 
هر منطقه، 5 مدرسه دخترانه و پسرانه انتخاب شدند و پرسشنامه ها در 
اختیار مدیر مدارس قرار گرفت و در این زمینه توضیحات الزم به آنها 
ارائه شد و پرسشنامه ها به صورت الکترونیکی در اختیار دانش آموزان 
کالس دهم قرار گرفت. از آنجا که پیش بینی می شد که با توجه به عدم 

حضور دانش آموزان در مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا و اجرای 
مجازی پرسشنامه ها، تعداد زیادی از پرسشنامه ها بی پاسخ بمانند، برای 
نمونه مورد نظر، پرسشنامه ها در  افت و کاهش جمعیت  از  جلوگیری 
اختیار 1000 دانش آموز سال دهمی قرار گرفت که از این تعداد به 578 

پرسشنامه )271 پسر و 307 دختر( پاسخ داده شد.       

ابزارهای پژوهش
پرسشنامه ابعاد حمایت Song و همکاران: این مقیاس 24 سوالی 
دارای طیف لیکرت پنج درجه ای بوده که در آن 1=به شدت مخالفم 
پرسشنامه  تهیه کنندگان  می شود.  نمره گذاری  موافقم  شدت  5=به  و 
پایایی خرده مقیاس 10 سوالی ادراک حمایت از والدین را 0/82، خرده 
مقیاس 10 سوالی ادراک حمایت از معلمان را 0/89 و خرده مقیاس 
آوردند )21(.  به دست  را 0/81  از همساالن  ادراک حمایت  4 سوالی 

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش

شکل 2. نمودار مفهومی نقش تعدیل کنندگی جنسیت و پایگاه اجتماعی اقتصادی
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قرار  استفاده  مورد  ایران  در  بار  اولین  برای  پرسشنامه  این  آنجا که  از 
گرفت  قرار  اعتباریابی  مورد  روایی سنجی  و  ترجمه  از  پس  می گرفت، 
و   0/97 مقیاس  کل  برای  کرونباخ  آلفای  از  استفاده  با  آن  پایایی  و 
برای خرده مقیاس های ادراک حمایت از والدین، همساالن و معلمان به 

ترتیب 0/92 ، 0/86 و 0/95 به دست آمد. 

مقیاس درگیری تحصیلی Reeve و Tseng: این مقیاس از 22 ماده 
و چهار خرده مقیاس درگیری یعنی عاملی، رفتاری، شناختی و عاطفی 
مقیاس  این  ماده های  به  آزمودنی  پاسخ گویی   .)4( است  تشکیل شده 
موافقم  کامال  تا   )1( مخالفم  کامال  از  درجه ای«   7 »لیکرت  اساس  بر 
)7( بود. تهیه کنندگان این پرسشنامه پایایی خرده مقیاس های عاملی، 
و 0/84  ترتیب 0/86، 0/86، 0/90  به  را  و شناختی  عاطفی  رفتاری، 
گزارش کرده اند )4(. در ایران نیز شاخص های روان سنجی این مقیاس 
توسط رمضانی و همکاران بررسی شده است و پایایی آن با استفاده از 
آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/92 و برای خرده مقیاس های رفتاری، 
شناختی، هیجانی و عاملی به ترتیب 0/79، 0/79، 0/87 و 0/85 بوده 
پایایی هر  و  ابزار 0/94  پایایی کل  نیز  پژوهش حاضر  است )22(. در 
یک از مولفه های شناختی، هیجانی، رفتاری و عاملی به ترتیب، 0/88، 

0/87، 0/89 و 0/88 به دست آمد.

مقیاس  توسط  سازه،  این  بعدشناختی  ذهنی:  بهزیستی  مقیاس 
این  شد.  سنجیده   )23( همکاران  و   Diener پیشنهادی  چندگویه ای 
مقیاس برای سنجش گویه ها از طیف لیکرت 7 درجه ای استفاده کرده 
است که در آن )1( بسیار مخالفم و )7( بسیار موافقم می باشد. بر اساس 
گزارش Diener و همکاران اعتبار این مقیاس با روش اجرای مجدد و 
آلفای کرونباخ به ترتیب 0/82 و 0/87 به دست آمده است )23(. همسو 
با نتایج Diener و همکاران )23( در پژوهش شکری )24( ساختار تک 
عاملی این مقیاس تایید و ضریب آلفای کرونباخ آن برای دانشجویان 
ایرانی برابر با 0/84 محاسبه گردید. در پژوهش حاضر نیز، پایایی بعد 
از  بعد  این  برای بررسی  بعد هیجانی:  شناختی، 0/87 به دست آمد. 
 )25 از  نقل  )به  همکاران  و   Ebesutani )PANAS-C-SF( مقیاس 
استفاده شد. این مقیاس یک فرم کوتاه 10 آیتمی است که پایایی آن 
برای عاطفه مثبت و منفی با استفاده از آلفای کرونباخ  به ترتیب 0/86 
و 0/82 گزارش شده است. پایایی و روایی این فرم در ایران نیز توسط 
لطفی و همکاران مورد بررسی قرار گرفت و ضریب همسانی درونی آن  

برای دو عامل عاطفه مثبت و منفی در این مقیاس به ترتیب 0/79 و 
0/85 گزارش شد )25(. در پژوهش حاضر نیز، پایایی دو عامل عاطفه 

مثبت و منفی 0/87 و 0/83 محاسبه شد.

مقیاس خودارزشمندی Rosenberg: این مقیاس شامل 10 گویه 
است که از طیف لیکرت 4 درجه ای از )1( کم تا )4( زیاد درجه بندی 
از طریق سه  را  مقیاس  این  اعتماد  قابلیت  )26(. محمدی  است  شده 
روش آلفای کرونباخ، بازآزمایی و دو نیمه کردن مورد تحلیل قرار داد و 
به ترتیب ضرایب 0/69، 0/78 و 0/68 را گزارش کرد )27(. در پژوهش 
حاضر نیز، پس از نمره گذاری معکوس سواالت 3، 5، 8 ، 9 و 10 پایایی 

این ابزار 0/81 به دست آمد.

مقیاس جایگاه اجتماعی_اقتصادی )SES(: برای سنجش وضعیت 
استفاده   )1392( قدرت نما  مقیاس  سواالت  از  اجتماعی_اقتصادی 
از  با استفاده  این مقیاس توسط اسالمی و همکاران  پایایی  شد )28(. 
آلفای کرونباخ مقدار  0/83 به دست آمد )29(. برای عملیاتی کردن 
متغیر پایگاه اجتماعی_اقتصادی در پژوهش حاضر از دو شیوه عینی و 
ذهنی بهره گرفته شده است. شاخص های مربوط به شیوه عینی، شامل 
سطح تحصیالت است که از طریق 2 سوال و در قالب طیف لیکرت 4 
گزینه ای بررسی شده است. و شاخص های مربوط به شیوه ذهنی که به 
معنای ادراک فرد پاسخ گو از جایگاه وی در ساختار اجتماعی از دیدگاه 
خود اوست که در قالب 2 سوال و در قالب طیف لیکرت 5 گزینه ای 
اندازه گیری شده است. در پژوهش حاضر نیز برای این مقیاس، پایایی 

0/83 محاسبه شد. 

یافته ها
نمونه نهایی پژوهش حاضر شامل 578 دانش آموز بود که از این تعداد 
271 )46/9 درصد( پسر و 307 )53/1 درصد( دختر بودند. در جدول 
1 شاخص های مربوط به آمار توصیفی برای نمونه مورد بررسی شامل 
برای  است.  شده  آورده  کشیدگی  و  کجی  معیار،  انحراف  میانگین، 
از ضریب همبستگی  متغیرهای موجود در مدل  میان  رابطه  شناسایی 
پیرسون استفاده شد. همان طور که در جدول 2 مالحظه می گردد ضریب 
بودن  نرمال  پیش فرض  است.  معنادار  متغیرها  تمام  میان  همبستگی 
و  آزمون کولموگروف_اسمیرنف صورت گرفت  توسط  نیز  چندمتغیری 
مقادیر به دست آمده نشان داد که داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند.  
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جدول 1. شاخص های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه

خطای استانداردکشیدگيخطاي استانداردکجيانحراف معیارمیانگینبیشترینکمترینتعداد

0/870/11/20/2 -578125040/036/79حمایت والدین

0/600/10/570/2 -57842014/853/06حمایت همساالن

0/300/10/680/2 -578157552/9210/18حمایت معلمان

0/320/2-0/320/1 -57852517/184/73بهزیستی شناختی

0/40/10/30/2 -578115539/647/65بهزیستی هیجانی

0/050/2-0/450/1 -578144030/985/15خودارزشمندی

0/260/10/040/2 -57852516/054/53درگیری عاملی

0/840/10/920/2 -57852520/613/54درگیری رفتاری

0/630/10/480/2 -57842015/333/37درگیری هیجانی

0/40/10/580/2 -57894031/835/22درگیری شناختی

جدول 2. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

12345678910

1حمایت والدین

1**0/24حمایت همساالن

1**0/28**0/36حمایت معلمان

1**0/27**0/29**0/57بهزیستی شناختی

1**0/71**0/25**0/29**0/49بهزیستی هیجانی

1**0/64**0/52**0/2**0/23**0/45خودارزشمندی

1**0/32**0/41**0/32**0/45**0/27**0/39درگیری عاملی

1**0/52**0/36**0/37**0/33**0/35**0/21**0/44درگیری رفتاری

1**0/68**0/54**0/35**0/38**0/32**0/46**0/25**0/4درگیری هیجانی

1**0/69**0/64**0/47**0/37**0/34**0/34**0/36**0/18**0/41درگیری شناختی

P<0/05* ،P>0/01**                                            

با توجه به صادق بودن پیش فرض ها، به بررسی فرضیه اصلی پژوهش 
با استفاده از مدل معادالت ساختاری پرداخته شد و نتایج حاکی از این 
بود که همه متغیرهای مورد اندازه گیری موجود در مدل دارای برازش 
می شود،  مشاهده   3 جدول  در  که  همان طور  داده هاست.  با  مناسبی 
شاخص ها مطلوب و در محدوده قابل قبول قرار دارند. در بررسی اثرات 

و  بودند  معنادار   0/001 سطح  در  فرضی  مسیرهای  تمامی  مستقیم، 
باالترین اثر مستقیم در این پژوهش، به ترتیب اثر مستقیم ادراک حمایت 
بر بهزیستی ذهنی )0/48(، ادراک حمایت بر درگیری تحصیلی )0/44(، 
بر  خودارزشمندی  ادراک   ،)0/33( خودارزشمندی  بر  حمایت  ادراک 
تحصیلی  درگیری  بر  ذهنی  بهزیستی  و   )0/21( تحصیلی  درگیری 
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استرپ  بوت  از روش  نیز  اثرات غیرمستقیم  بررسی  برای  بود.   )0/18(
ادراک  غیرمستقیم  اثر  معناداری  دهنده  نشان  نتایج  که  شد  استفاده 
حمایت بر درگیری بود. )اثر غیرمستقیم=0/16، حدپایین=0/11، حد 

نیز نشان داد که   )30( Sobel نتایج آزمون   .)P=0/05  باال=0/22 و
هر دو متغیر بهزیستی ذهنی و خودارزشمندی در رابطه میان ادراک 

حمایت و درگیری تحصیلی دارای نقش میانجی هستند.       

جدول 3. شاخص های برازش مدل ساختاری پژوهش

NFICFIRMSEAGFIAGFIشاخص ها

3/880/960/980/080/910/9مقادیر

12 
 

 

ها، به بررسی فرضیه اصلی پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری پرداخته شد و نتایج فرضپیشبا توجه به صادق بودن 

 0 جدولدر  طور کههمانهاست. دادهگیری موجود در مدل دارای برازش مناسبی با اندازههمه متغیرهای مورد حاکی از این بود که 

در بررسی اثرات مستقیم، تمامی مسیرهای فرضی در سطح . و در محدوده قابل قبول قرار دارندها مطلوب شاخصشود، مشاهده می

ادراک  ،(01/3)حمایت بر بهزیستی ذهنی ادراک مستقیم  اثر به ترتیب باالترین اثر مستقیم در این پژوهش، د وبودنمعنادار  335/3

( 25/3(، ادراک خودارزشمندی بر درگیری تحصیلی )00/3(، ادراک حمایت بر خودارزشمندی )00/3حمایت بر درگیری تحصیلی )

شد که نتایج  برای بررسی اثرات غیرمستقیم نیز از روش بوت استرپ استفاده( بود. 51/3و بهزیستی ذهنی بر درگیری تحصیلی )

 و  22/3 =، حد باال55/3 =، حدپایین50/3= )اثر غیرمستقیمنشان دهنده معناداری اثر غیرمستقیم ادراک حمایت بر درگیری بود. 

31/3P=) .نتایج آزمونSobel  (03 ) در رابطه میان ادراک حمایت  دو متغیر بهزیستی ذهنی و خودارزشمندی هرکه نیز نشان داد

 و درگیری تحصیلی دارای نقش میانجی هستند.

 پژوهش یساختار مدل برازش یها. شاخص0 جدول

   هاشاخص
  ⁄  NFI CFI RMSEA GFI AGFI 

 6/3 65/3 31/3 61/3 60/3 11/0 ریمقاد
 

اقتصادی در رابطه بین ادراک حمایت و درگیری تحصیلی، _دو متغیر جنسیت و پایگاه اجتماعی کنندگیتعدیلبرای بررسی نقش 

( 2مدل ) در(، 5پس از مدل )گردد، میمالحظه   0 جدولطور که در همان. مراتبی استفاده شدسلسلهاز روش تحلیل رگرسیون 

بودن  دختر(. به این معنا که P=335/3و  SE=65/3و   𝜷𝜷=50/3) باشدمیمعنادار و مثبت  متغیر جنسیت دارای ضریب رگرسیون

دارای ضریب  است اقتصادی_اجتماعیوضعیت  تغیرمنشان دهنده ورود که  0 مدلیک عامل افزایشی در ادراک حمایت است. 

کننده در رابطه میان ادراک حمایت و تعدیلتوان به عنوان متغیر میبنابراین تنها متغیر جنسیت را . معنادار است  رگرسیون غیر

 نظر گرفت. درگیری تحصیلی در

 سلسله مراتبیخالصه مدل رگرسیونی  .0جدول 

 

 

ضرایب  متغیرها
 𝜷𝜷استاندارد

خطای 
 استاندارد

T Sig 

 ۰۰۰/۰** ۰۲ ۰۰/۰ ۹۶/۰ حمایت 1مدل

برای بررسی نقش تعدیل کنندگی دو متغیر جنسیت و پایگاه اجتماعی_
روش  از  تحصیلی،  درگیری  و  حمایت  ادراک  بین  رابطه  در  اقتصادی 
تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. همان طور که در جدول 4  
مالحظه می گردد، پس از مدل )1(، در مدل )2( متغیر جنسیت دارای 
ضریب رگرسیون معنادار و مثبت می باشد )β=0/14  و SE=0/91 و 

P=0/001(. به این معنا که دختر بودن یک عامل افزایشی در ادراک 
حمایت است. مدل 3 که نشان دهنده ورود متغیر وضعیت اجتماعی_

اقتصادی است دارای ضریب رگرسیون غیر معنادار است. بنابراین تنها 
متغیر جنسیت را می توان به عنوان متغیر تعدیل کننده در رابطه میان 

ادراک حمایت و درگیری تحصیلی در نظر گرفت.     

جدول 4. خالصه مدل رگرسیونی سلسله مراتبی

TSigخطای استانداردضرایب استاندارد βمتغیرها

**0/690/02230/000حمایتمدل 1

مدل 2
**0/690/0222/90/000حمایت

**0/140/914/540/000جنسیت 

مدل 3

**0/590/031/180/000حمایت

**0/150/924/570/000جنسیت 

0/010/380/560/57وضعیت  اجتماعی_ اقتصادی

بحث
ادراک  که  داد  نشان  مطالعه،  مورد  الگوی  از  آمده  دست  به  نتایج 
به  را  خود  میانجی گرایانه  نقش  ذهنی  بهزیستی  و  خودارزشمندی 
در  خویشتن  »نظام  نظری  مدل  ترتیب  این  به  و  کرده اند  ایفا  خوبی 
تاییدی  یافته مهر  این  تایید گردید.  بار دیگر  انگیزش« )3( یک  رشد 
است بر این امر که  بازنمایی مثبت از خود که در طی روابط بین فردی 
شکل می گیرد، جنبه انگیزشی پیدا کرده و می تواند درگیری تحصیلی 
 Lombardi یافته  با  یافته همچنین همسو  این  تقویت کند.  را  بعدی 
ارتقاء  بر  زمانی  تنها  مدرسه  جو  که  دادند  نشان  که  است  همکاران  و 
درگیری تحصیلی دانش آموزان موثر است که بتواند سبب ارتقاء تجربه 

بهزیستی دانش آموزان گردد )31(.    

اثر مستقیم و معنادار ادراک حمایت بر درگیری تحصیلی، نیز یافته ای 
است که با مطالعات اکولوژیکی که بر اهمیت منابع حمایتی بر عملکرد 
تحصیلی دانش آموزان تاکید دارند، همسو است. نتایج ما نشان داد که 
معلمان حامی باالترین نقش را در درگیری هیجانی و درگیری عاملی 
که  زمانی  که  گفت  می توان  یافته  این  تبیین  در  دارند.  دانش آموزان 
دانش آموزان، احساس می کنند که معلمانشان از سطح آگاهی و دانش 
باالیی برخوردارند و نظرات و احساسات دانش آموزانشان برایشان مهم 
امر  همین  و  کرده  تجربه  را  بیشتری  تحصیلی  مثبت  هیجانات  است، 
فراهم  آنها  در  را  فعاالنه  یادگیری  و  باالتر  هیجانی  درگیری  موجبات 
را  نقش  باالترین  حامی  والدین  یافته ها،  طبق  بر  همچنین  می کند. 
می کنند.  ایفا  دانش آموزان  رفتاری  درگیری  و  شناختی  درگیری  در 
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دانش آموزان  ادراک  که  زمانی  که  گفت  می توان  یافته  این  تبیین  در 
به  قائلند،  اهمیت  آنان  یادگیری  امر  برای  که  است  این  والدینشان  از 
عواطف و احساسات آنها بها داده و مرتبا آنها را مورد تشویق و دلگرمی 
قرار می دهند، احساس امنیت کرده و به دور از اضطراب های حاصل از 
از ظرفیت های شناختی و فراشناختی  ناایمن می توانند  دلبستگی های 
از همساالن  ادراک حمایت  به بهترین وجه بهره برداری کنند.  خویش 
نیز اگرچه کمتر از ادراک حمایت از معلمان و والدین، اما با تمام ابعاد 
درگیری تحصیلی در ارتباط است که این یافته نیز با توجه به افزایش 

اهمیت روابط با همساالن کامال قابل تبیین است.
بهزیستی  و  خودارزشمندی  بر  حمایت  ادراک  معنادار  و  مستقیم  اثر 
 Cooley( نظریه ارزیابی تاملی ،)ذهنی همسو با نظریه جامعه سنجی )9
به نقل از 10( و نظریه دلبستگی )Bowlby به نقل از 10( است که 
خودارزشمندی را به عنوان پیامدی از تجارب بین فردی لحاظ می کنند. 
نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که هر سه نوع ادراک حمایت 
)از جانب والدین، همساالن و معلمان( پیش بینی کننده خودارزشمندی 
است و ادراک حمایت از جانب والدین و سپس ادراک حمایت همساالن، 
یافته بر  این  مهمترین پیش بین های ادراک خودارزشمندی می باشند. 
داشته  تاکید  در دوره گذار  نوجوانان  با  والدین  تعامالت  اهمیت  تداوم 
احساس  در  نوجوانان،  زندگی  در  همساالن  فزاینده  نقش  از  نشان  و 
ارزشمندی آنان است. اثر مستقیم و معنادار ادراک حمایت بر بهزیستی 
ذهنی نیز همسو با پژوهش Diener و همکاران است که هر دو جنبه 
مختلفی  بسترهای  از  برخاسته  ادراکات  از  متاثر  را  ذهنی  بهزیستی 
یافته های  طبق  بر   .)23( می کنند  زندگی  آنها  در  افراد  که  می دانند 
حاضر، بیشترین همبستگی مالحظه شده با هر یک از ابعاد شناختی و 
هیجانی بهزیستی به ترتیب با ادراک حمایت از والدین، ادراک حمایت 
به  ترتیب  این  به  بود.  معلمان  از  ادراک حمایت  و سپس  از همساالن 
با وجود پررنگ شدن نقش همساالن،  این دوران  نظر می رسد که در 
هنوز هم اولویت نوجوانان برای تجربه بهزیستی ادراک حمایت از جانب 

خانواده باشد.
درگیری  بر  ذهنی  بهزیستی  و  خودارزشمندی  معنادار  و  مستقیم  اثر 
برای خودارزشمندی، ماهیتی  با نظریه هایی است که  تحصیلی همسو 
انگیزشی در نظر می گیرند )11، 26(. به این معنا که بازنمایی مثبت 
انگیزه  با  خویش  ارزشمندی  حفظ  جهت  در  را  فرد  می تواند  خود  از 
کرده و او را نسبت به آنچه در بافت و در نزد خودش با ارزش حفظ 
برای  مناسبی  بستر  تحصیلی،  درگیری  ابعاد  و  سازد  متمایل  می کند، 
و  مستقیم  اثر  بود.  خواهد  ارزشمند«  »من  عنوان  به  خویش  مشاهده 
معنادار بهزیستی ذهنی بر درگیری تحصیلی نیز همسو با نتایج پژوهش 

Heffner و Antaramian )15( است و به وسیله نظریه »گسترش و 

توانایی  احساسات مثبت  ساخت« که در آن چنین فرض می شود که 
منابع  به  می توانند  و  داشته  را  افراد  عمل  و  تفکر  لحظه ای  گسترش 
فیزیکی و فکری پایدار تبدیل گردند قابل تبیین است و نشان می دهد 
که چرا و چگونه هیجانات مثبت می تواند با نتایج مثبت تحصیلی مرتبط 

باشد )14(.
جایگاه  و  جنسیت  تعدیل کنندگی  نقش  بررسی  از  حاصل  یافته های 
اجتماعی_اقتصادی در رابطه میان ادراک حمایت و درگیری تحصیلی 
نیز نشان داد که  این رابطه برحسب جنس متفاوت بوده و دختر بودن 
یک عامل افزایشی در این رابطه محسوب می شود. این در حالی است که 
جایگاه اجتماعی_اقتصادی به عنوان متغیر تعدیل کننده در این رابطه 
گفت  می توان  تعدیل کنندگی جنسیت  نقش  تبیین  در  نشد.  شناخته 
که با توجه به فرآیند سنتی اجتماعی شدن در فرهنگ ایرانی، پسران 
عموماً دریافت حمایت را نوعی خدشه به استقالل و آزادی عمل خویش 
در نظر می گیرند و درخواست آن معنایی از ضعف و ناتوانی را برایشان 
به همراه دارد. در حالی که دختران به راحتی آن را به عنوان کمکی 
سازگار در نظر می گیرند و احتماال با دریافت آن احساسی از مراقبت و 
دیده شدن را تجربه می کنند. چنین تفاوت نگاهی به دریافت حمایت، 
و  دختران  در  را  حمایت  ادراک  مزایای  از  بهره مندی  امکان  می تواند 

پسران متفاوت سازد )32(.
اجتماعی_ جایگاه  تعدیل کنندگی  نقش  معناداری  عدم  تبیین  در 
می توان  تحصیلی  درگیری  و  حمایت  ادراک  میان  رابطه  در  اقتصادی 
وضعیت  مختلف  سطوح  با  دانش آموزان  در  حمایت  ادراک  که  گفت 
اجتماعی_اقتصادی فارغ از این که سطح تحصیالت والدین چه اندازه 
از میزان درآمد و وضعیت اجتماعی_اقتصادی  نوجوان  ادراک  یا  باشد 
خانواده چه باشد، می تواند ابعاد مختلف درگیری تحصیلی را ارتقاء دهد. 
در نتیجه با وجود امکان تغییر در ادراک حمایت از بافت های مختلف 
در دوران نوجوانی، مجموع این ادراکات، فارغ از این که والدین تا چه 
اندازه می توانند امکان حمایت فعال را برای دانش آموز نوجوانشان فراهم 

آورند، می تواند درگیری تحصیلی را پیش بینی نماید.
دانش آموزان  خودگزارشی  از  استفاده  پژوهش،  این  محدودیت های  از 
نسبت به ابعاد مختلف درگیری تحصیلی است این در حالی است که 
از منابع  مانند مشاهدات و نظرسنجی ها  از روش های دیگری  استفاده 
این  داده های  غنای  می تواند سبب  والدین،  و  معلمان  همچون  آگاهی 
حوزه گردد. این مطالعه یک طرح مقطعی را اتخاذ کرده که منجر به 
کشف روابط علی محدودی بین متغیرها می شود. بنابراین، با اتخاذ یک 
طرح طولی یا آزمایشی می توان به تجزیه و تحلیلی قوی از روابط علی 
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بین حمایت اجتماعی و درگیری تحصیلی دانش آموزان دست یافت.   

نتیجه گیری
پژوهش حاضر، ضمن تایید رابطه ادراک حمایت از منابع بافتی نزدیک و 
درگیری تحصیلی در دوره گذار، با پرداختن به دو متغیر خودارزشمندی 
و بهزیستی ذهنی به عنوان متغیرهای موجود در مکانیسم زیربنایی این 
رابطه، ضمن حمایت از مدل های نظری تجمعی که نشان می دهد هر 
یک از منابع حمایتی، سهم قابل توجه و عمدتاً جداگانه ای در درگیری 
دانش آموزان دارند، در بعد کاربردی نیز بر گسترش محیط های چندگانه 
تاکید می کند که  بعد عاطفی  بعد تحصیلی و هم در  حمایتی هم در 
در  متغیرهای  ارتقاء  بر  تحصیلی  درگیری  ارتقاء  بر  عالوه  می تواند 
ذهنی  بهزیستی  و  ارزشمندی  احساس  یعنی  گذار  دوره  معرض خطر 

دانش آموزان تاثیرگذار باشد.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

راهنمایی های الزم در ابتدای پژوهش در اختیار شرکت کنندگان قرار 
دریافت  پژوهش  در  شرکت  برای  داوطلبان  آگاهانه  رضایت  گرفت. 
از  شده  دریافت  اطالعات  خصوص  در  رازداری  اصل  رعایت  شد. 
دانش آموزان مدارس انجام گرفت. مشارکت کنندگان در پژوهش حق 

پژوهش  از  نداشتند،  مشارکت  ادامه  به  تمایل  که  وقت  هر  داشتند 
کد  نباشند.  سواالت  به  پاسخ گویی  ادامه  به  مجبور  و  شوند  خارج 

     .IR.KHU.REC.1401.072 :اخالق

مشارکت نویسندگان 
عربزاده،  مهدی  پژوهش:  طراحی  کدیور،  پروین  تدوین:  و  ایده پردازی 
جمع بندی کلیات پژوهش: هادی کرامتی. کلیه مراحل نوشتن و اجرا 

توسط سوده دوایی صورت گرفت.
      

منابع مالی
این پژوهش با هزینه شخصی انجام شده است.      

تشکر و قدردانی
است.  مقاله  این  اول  نویسنده  دکتری  رساله  از  برگرفته  حاضر  مقاله 
اداره کل  تربیتی دانشگاه خوارزمی و  از دانشکده روان شناسی و علوم 
آموزش و پرورش شهر تهران جهت همکاری های الزم برای انجام این 

پژوهش کمال تشکر و قدردانی را داریم.          
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Introduction: Intervention based on emotion processing and memory can provide a platform for 

improving children’s encoding, storing, and recognition of emotions. The current research study 

aimed to determine the effectiveness of cognitive rehabilitation based on recognition of emotion 

processing and memory  intervention on facial emotion processing and visual working memory in 

children with symptoms of attention-deficit/impulsivity disorder in Selseleh city. 

Methods: The method was a quasi-experimental pre-test-post-test design with a control group. 

Thirty-four students from 8-12 years old elementary school with inclusion criteria were selected 

as the final sample and randomly assigned to two experimental and control groups of 17 subjects 

using a multi-stage sampling method. Then, the experimental group participated in 50-minute 

sessions of Captain Log's visual working memory and emotion rehabilitation package intervention 

for 13 weeks. Notably, before and after the intervention sessions, both experimental and control 

groups answered the subscales of facial emotion processing and visual working memory of the 

CANTAB (2014) instrument.

Results: The MANCOVA results revealed that working memory intervention improved visual 

working memory (F=25.70 and P<0.001) and facial emotion processing (F=12.72 and P<0.001) in 

the experimental group compared to the control one.

Conclusion: Based on the findings, it can be said that cognitive rehabilitation based on recognizing 

emotion and memory intervention effectively improved emotion processing and visual working 

memory in children. Therefore, improving the cognitive and emotional abilities of students with 

attention-deficit/impulsivity symptoms in this approach is suggested at educational centers.
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Extended Abstract
Introduction
Research evidence shows that children with attention 

deficit hyperactivity disorder (ADHD) have defects in 

identifying emotions and adapting faces to situations, 

recognizing the emotion of anger, and generally, the 

speed of emotion processing compared to normal peers. 

Since facial expressions are the most crucial method of 

communicating non-verbal information to each other, it 

seems that some of these children's impulsive and inat-
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tentive behaviors are caused by insufficiencies in facial 

emotion processing. 

On the other hand, research evidence shows that working 

memory is related to emotional processing, and children 

and adults with facial ADHD also suffer from failure in 

working memory. It must be said that faces take the first 

place among social-emotional stimuli, and the way of 

coding, remembering, and facial expressions are the fun-

damental axis of visual working memory. Emotions also 

significantly affect what one perceives, pays attention to, 

and remembers in everyday life.

According to the mentioned research literature, based on 

the role of visual working memory in the emotional state 

of the face, from one side to the other, there is a lack 

of such research that investigates cognitive rehabilitation 

based on emotional recognition of visual working memo-

ry and emotional processing of the face of a child with a 

disorder. Regarding ADHD, the question is whether cog-

nitive rehabilitation based on emotion recognition and 

memory is effective in visual working memory and facial 

emotion processing in children with ADHD symptoms.

Methods
The current research is a semi-experimental study with a 

pre-test and post-test design with an experimental group. 

The statistical database included all students aged 8-12 

years in primary school in the city of Selsele in the ac-

ademic year 2021-2022. In the first step, considering 

the peak of 7-8% prevalence rate of hyperactivity in the 

country, 500 child screening questionnaires were com-

pleted by the families virtually. Then, 40 students who 

met the ADHD criteria in the screening questionnaire 

according to the child behavior checklist (CBCL) form 

were selected as the first sample. In the second step, the 

students were subjected to a clinical interview regarding 

the Diagnostic and Statistical Manual of Psychological 

Disorders, 5th edition. After the screening, 34 people 

were selected as the final sample and randomly divided 

into two experimental and control groups of 17 people. 

Then, the experimental group participated in 50-minute 

sessions of cognitive rehabilitation intervention based 

on emotional healing for 13 weeks. Significantly, both 

experimental and control groups intervened before the 

beginning of the sessions, and after the end of the ses-

sions, they responded to the low scales of visual working 

memory and facial emotion processing of the CANTAB 

(2014) instrument.

The inclusion criteria in this study are: 1) The present-

ing symptoms of attention deficit hyperactivity disorder 

based on the child scale and the structured interview of 

disorders based on DSM-5, 2) Minimum age of eight and 

a maximum of 12 years, 3) Informed consent of the per-

son to participate in the research after signing the written 

consent, and 4) The absence of co-occurring disorders 

such as learning disorders, in addition to these, the fea-

tures of exit are: 1) The presence of visual and hearing 

problems and 2) Not attending more than two sessions 

of the participants are in the treatment stages. This re-

search was carried out with the informed written consent 

of the family, students, and the observance of the ethi-

cal principles of the American Psychiatric Association in 

clinical research, as a result of maintaining the physical 

and mental health of the participants. In the first step, fre-

quency, mean, and standard deviation have been used for 

description. Furthermore, to compare the two test groups 

and use statistics indices (Kolmogorov-Smirnov test) to 

determine the reason for the spread of scores, Levene's 

test to check the homogeneity of variances, homogeneity 

of regression coefficients, and multivariate analysis of 

covariance test has been used.

Results
The results of the research in Table 1 revealed the mean 

and standard deviation of the visual working memory 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
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and facial emotion processing of the experimental group 

in the post-test; (mean: 88.2, standard deviation: 6.5, 

mean: 66.6, standard deviation: 7.1) in comparison with 

the control group; (mean: 42.6, standard deviation: 10.5, 

mean: 77.5, standard deviation: 12.1), increased and 

these changes are not observed in the control group.

Notably, despite not confirming the assumption of nor-

mality of the visual working memory variable in the rest 

of the visual defaults assumptions of the covariance anal-

ysis, such as Levene's test to check the homogeneity of 

the variance of the research variables, respectively, for 

visual working memory; (P>0.180 and F=1.88) and emo-

tion processing (P>0.118 and F=2.58) were calculated 

and confirmed. Moreover, the homogeneity of regression 

slope is the most important assumption of covariance 

analysis in experimental and control groups for visual 

working memory. (P>0.496 and F=42.11) and emotion 

processing (P>0.923 and F=6.4) were confirmed. In ad-

dition, the results of the multivariate analysis of variance 

show the significance of the linear combination of vari-

ables in the experimental and control groups.

Altogether, the research results showed a significant 

difference between the experimental and control groups 

in terms of visual working memory and facial emotion 

processing in the post-test. According to the mentioned 

variables, cognitive rehabilitation based on emotion pro-

cessing has been effective in improving visual working 

memory by 47 percent and facial emotion processing by 

30 percent. 

Conclusion
The present study was conducted to investigate cognitive 

rehabilitation based on emotion recognition and memory 

on visual working memory and facial emotion processing 

of children with symptoms of ADHD. The findings of the 

research showed that there is a statistically significant dif-

ference between the mean of the experimental group and 

the control group in the visual working memory and facial 

emotion processing in the post-test, and the use of cogni-

tive rehabilitation based on emotion recognition improves 

the visual working memory and emotion processing of 

the experimental group compared to the control group.

In sum, in explaining the findings of the current research, 

it can be said that based on the principle of brain flexibili-

ty, cognitive rehabilitation intervention based on emotion 

processing with repetition and continuous exercises pro-

vides a platform for improving working memory capacity 

and facial emotion processing in children with symptoms 

of ADHD. As a result of improving the capacity of visual 

working memory becomes the basis for encoding neutral 

information along with other emotional information and 

will prevent biased encoding of part of the information.  
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3. استاد، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مقدمه: مداخله مبتنی بر پردازش هیجان و حافظه می تواند بستری برای بهبود رمزگردانی، ذخیره و بازشناسی هیجانات 

در کودکان فراهم سازد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف اثربخشی توان بخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجان 

و حافظه بر حافظه فعال دیداری و پردازش  هیجان چهره کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی در شهرستان 

سلسله انجام گردید.

روش کار: این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش با استفاده 

از روش نمونه گیری چند مرحله ای 34 نفر از دانش آموزان 9 الی 12 ساله مقطع ابتدایی با مالک های ورود به عنوان نمونه 

نهایی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل 17 نفری قرار گرفتند. سپس گروه آزمایشی به مدت 13 

هفته در جلسات 50 دقیقه ای مداخله توان بخشی هیجان و حافظه Captain's Log شرکت کردند. الزم به ذکر است هر 

دو گروه آزمایشی و کنترل پیش از آغاز جلسات مداخله و پس از اتمام جلسات به خرده مقیاس های حافظه فعال دیداری 

و پردازش هیجان چهره ابزار ارزیابی )CANTAB، 2014( پاسخ دادند. 

یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس داده ها نشان داد که مداخله توان بخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجان 

و حافظه موجب بهبود حافظه فعال دیداری )F=25/70 و P>0/001( و پردازش هیجان چهره )F=12/72 و P>0/001( گروه 

آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل شده است.

و  بازشناسی هیجان  بر  توان بخشی شناختی مبتنی  یافته های حاصل می توان گفت مداخله  بر مبنای  نتیجه گیری: 

حافظه در ارتقای حافظه فعال دیداری و پردازش هیجان کودکان موثر بود، لذا پیشنهاد می شود جهت بهبود شناخت 

اجتماعی دانش آموزان مبتال به نارسایی توجه/بیش فعالی این رویکرد در مراکز آموزشی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد.

دریافت: 1401/05/07                                
اصالح نهایی: 1401/09/10                                     

پذیرش: 1401/10/12
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مقدمه
برخی پژوهشگران استدالل می کنند که بازشناسی هویت چهره و درک 
بین   .)1( یکدیگر هستند  از  مستقل  فرآیند  دو  هیجانی چهره  حاالت 
مسیرهای موازی برای جنبه های قابل تفکیک ادراک چهره تمایز قائل 
می شوند و معتقدند مکانیسمی که تشخیص چهره را پردازش می کند 
با مکانیسمی که حاالت چهره را قضاوت می کند، متفاوت است )2(، با 
این وجود شواهد حاصل از مطالعات تصویربرداری عصبی نشان می دهد 

چهره  حالت  ادراک  و  چهره  بازشناسی  با  مرتبط  مغزی  نواحی  بین 
ارتباطات تعاملی وجود دارد. به عبارتی پردازش هیجانات چهره منجر 
به فعال سازی آمیگدال می شود و این فرآیند می تواند قدرت فعال سازی 
همزمان را در ناحیه دوکی )Fusiform face area(، ناحیه ای که در 
شناسایی چهره نقش دارد، تعدیل کند )3(. فعالیت آمیگدال همچنین 
باعث  نتیجه  در  و  می کند  تقویت  هیپوکامپ  در  را  بعدی  حافظه  اثر 

چکیده
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محرک های  به جای  عاطفی  محرک های  پردازش  برای  حافظه  تقویت 
غیر عاطفی می شود )4(. حاالت چهره افراد منبع غنی اطالعاتی است 
که آدمی می تواند از آن برای ایجاد فرضیه هایی در مورد وضعیت عاطفی 
شخص دیگر استفاده کند و متناسب با شرایط مخاطب عملکرد میان 
می تواند  چهره  حرکات  برخی  مثال:  برای  دهد.  ارائه  کارآمدی  فردی 
بیننده را آگاه سازد که فرد مقابل غمگین است، هنگامی که این حرکات 
و  غم  حالت  عنوان  به  مناسب  طور  به  و  شده  داده  تشخیص  صورت 
اندوه طبقه بندی گردید، فرد می تواند یک پاسخ کالمی همدالنه برای 
این حالت  به  به اهداف فردی، مانند شناسایی شرایط منجر  دستیابی 
یک  از  هیجاني  دریافت حمایت  مانند  فردی،  میان  اهداف  یا  عاطفی، 
دوست یا کمک به تسهیل تنظیم هیجان از خود نشان دهد. بنابراین 
با توجه به عملکردهای میان  بازشناسي صحیح حاالت هیجانی چهره 
فردی قابل توجهي که داراست، یک مزیت تحولی کلیدی برای کودکان 

و نوجوانان محسوب ميشود )5(.     
در همین راستا شواهد پژوهشي نشان می دهد کودکان مبتال به نارسایي 
توجه/بیش فعالي در شناسایی هیجانات و تطبیق چهره با موقعیت ها، 
بازشناسی هیجان خشم )6( و به صورت کلی سرعت پردازش هیجانات 
به ویژه، توانایی آنها برای تعیین وضعیت عاطفی در دیگران از طریق 
چهره در مقایسه با همتایان عادی دچار نقایصی هستند. به عبارتی افراد 
مبتال به نارسایی توجه نسبت به افراد سالم برای تشخیص حالت های 
واسطه خطا در  به  بعضا  و  دارند  نیاز  بیشتری  زمان  به  هیجانی چهره 
تکانشی  رفتارهای  فردی  بین  روابط  در  مخاطبین،  هیجانات  پردازش 
کنترل  با  پژوهشی  شواهد  راستا  همین  در  می دهند.  بروز  خود  از 
نشان  فعالی  توجه/بیش  نارسایی  اختالل  به  مبتال  افراد  در  تکانشگری 
داد که این افراد در حین انجام تکالیف غیر عاطفی به خوبی افراد سالم 
عمل می کنند اما در درک هیجانات نارسایی هایی دارند که این موضوع 
حاکی از مشکالت احتمالی شناختی کودکان مبتال به اختالل نارسایی 
توجه/بیش فعالی در پردازش هیجانات است )6(. در مجموع همان گونه 
که ادبیات پژوهشی نشان می دهد برخی از رفتارهای تکانشی و عاری 
از توجه در این کودکان ناشی از نارسایی هایی در پردازش هیجان چهره 

است )7(.     
پردازش  با  فعال  نشان می دهد حافظه   پژوهشی  از سوی دیگر شواهد 
نارسایی  اختالل  به  مبتال  بزرگساالن  و  کودکان  و  دارد  رابطه  هیجان 
هستند  نارسایی  دچار  فعال  حافظه  در  همچنین  فعالی  توجه/بیش 
فعالیت  انجام  و  در ذهن  اطالعات  داشتن  نگه  این حافظه شامل   .)6(
مستمر روی آنهاست و به صورت کلی به دو بخش حافظه  فعال کالمی 
)شنیداری( و حافظه فعال غیر کالمی )دیداری_فضایی( تقسیم بندی 

 )Hub( ارتباطی  مرکز  عنوان  به  دیداری  فعال  حافظه   .)8( می شود 
در  ویژهای  نقش  و  می کند  عمل  پایین  و  باال  سطح  فرآیندهای  بین 
شکل گیری پردازش عواطف و آسیب شناسی روانی ایفا می کند. الزم به 
ذکر است در میان محرک های عاطفی اجتماعی، چهره ها جایگاه اول 
حاالت  و  یادسپاری  کدگذاری،  نحوه  و  می دهند  اختصاص  خود  به  را 
چهره، محور اساسی حافظه فعال دیداری است. هیجانات نیز تأثیرات 
به آن  روزمره درک می کند،  زندگی  در  فرد  آنچه که  بر  توجهی  قابل 
توجه می کند و به یاد می آورد، می گذارد )9(. از این رو همواره بازنمایی 
اطالعات در حافظه دارای مقداری خطا )Noise( است، اگرچه تخصیص 
مقدار بیشتری از منابع حافظه در پردازش محرک مورد نظر منجر به 
می شود.  دریافتی  اطالعات  پردازش صحیح  نتیجه  در  و  کمتر  خطای 
اتفاق می افتد  این دلیل  به  با حافظه  بیان ساده تر خطاهای مرتبط  به 
که آیتم های پیچیده تر به مقدار بیشتری از منابع حافظه در مقایسه با 
موارد ساده تر نیاز دارند )10(. با این وجود حافظه فعال دیداری بسیار 

انعطاف پذیر است و این قابلیت را دارد که ارتقا یابد )11(.
بهبود  برای  ریتالین  نظیر  محرک  داروهای  مفید  اثرات  از  شواهدی 
اما برخی شواهد دیگر  با این اختالل وجود دارد،  نارسایی های مرتبط 
نشان می دهد عالئم این اختالل بالفاصله پس از قطع دارو عود می کند. 
عالوه بر این، 20 تا 30 درصد از افراد مبتال پاسخ مثبتی به داروهای 
محرک نشان نمی دهند و اثرات طوالنی مدت نیز متغیر است. همچنین 
والدین به دلیل ترس از انگ و عوارض جانبی داروها در دادن دارو به 
به  پرداختن  اهمیت  رو  این  از   .)12( می کنند  اجتناب  خود  فرزندان 
از پیش در  این اختالل بیش  مدالیته غیردارویی جهت بهبود عوارض 
کانون توجه قرار گرفته و از آن جمله می توان به رویکردهای غیر تهاجمی 
نظیر توان بخشی شناختی اشاره کرد. توان بخشی شناختی مستقیمأ بر 
ترمیم ساختارهای تداوم بخش اختالل متمرکز است و عوارض جانبی 
نقایص  بهبود  رویکرد  این  هدف  دیگر  عبارت  به   .)13( ندارد  را  دارو 
تمرکز،  اجتماعي،  ادراک  حافظه،  نظیر  بیمار  شناختي  عملکردهاي  و 
توجه و سایر کارکردهای اجرایی است. شواهد پژوهشی نشان می دهد 
دیداری  حافظه  فعال  بهبود  و  پاسخ  بازداری  بر  شناختی  توان بخشی 
تنظیم  و   )15( کارکردهای  اجرایی  و  اطالعات  پردازش  )14(، سرعت 

هیجان )16( نیز موثر است.
فعال  حافظه  نقش  بر  مبنی  شده  ذکر  پژوهشی  ادبیات  به  توجه  با 
دیداری در رمزگردانی اطالعات و پردازش حاالت هیجانی چهره )9( 
از یک سو و از سوی دیگر فقدان پژوهشی از این دست که به بررسی 
بر حافظه   و حافظه  بازشناسی هیجان  بر  توان بخشی شناختی مبتنی 
فعال دیداری و پردازش هیجان چهره کودکان مبتال به اختالل نارسایی 
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توان بخشی  آیا  که  است  مطرح  سوال  این  بپردازد،  فعالی  توجه/بیش 
شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجان و حافظه بر حافظه  فعال دیداری 
و پردازش هیجان چهره کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه و بیش 

فعالی موثر است ؟ 

روش کار
پژوهش حاضر در چارچوب یک مطالعه  نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون 
این  بر  انجام گردید.  نفر(  آزمایش )هر گروه 17  با گروه  و پس آزمون 
به  دقیقه ای   50 جلسه   13 صورت  به  آزمایشی  گروه  مداخله  اساس 
شامل  آماري  جامعه  گردید.  برگزار  دانش آموزان  برای  هفتگی  صورت 
کلیه دانش آموزان 12-8 ساله مدارس ابتدایی شهرستان سلسله در سال 
تحصیلی 1401-1400 بود. در گام نخست با توجه به شیوع 7 الی 8 
درصدی بیش فعالی در کشور )17(، تعداد500 پرسشنامه غربال گری 
شد.  تکمیل  مجازی  به صورت  والدین  توسط  والد  فرم   Achenbach

توجه/ نارسایی  اختالل  مالک های  که  دانش آموزاني  از  نفر   40 سپس 
بیش فعالی را در پرسشنامه غربال گری Achenbach فرم والد کسب 
دانش آموزان  دوم  گام  در  انتخاب شدند.  اولیه  نمونه  عنوان  به  نمودند 
مورد مصاحبه بالیني مبتني بر راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت 
از  نفر   6 غربال  از  پس  گرفتند.  قرار  پنجم  ویرایش  روان شناختی 
صورت  به  و  انتخاب  نهایی  نمونه  عنوان  به  نفر   34 شرکت کنندگان، 
تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل 17 نفری با مالک های ورود و 
خروج قرار گرفتند. سپس گروه آزمایشی به مدت 13 هفته در جلسات 
50 دقیقه ای مداخله توان بخشی شرکت کردند. الزم به ذکر است هر 
دو گروه آزمایشی و کنترل پیش از آغاز جلسات مداخله و پس از اتمام 
پردازش هیجان  و  فعال دیداری  به خرده مقیاس های حافظه  جلسات 

چهره ابزار CANTAB )2014( پاسخ دادند.       
نارسایی  اختالل  عالئم  داشتن   )1 از:  بودند  عبارت  ورود  مالک های 
توجه/بیش فعالی بر اساس مقیاس Achenbach فرم والد و مصاحبه 
ساختاریافته اختالالت مبتنی بر DSM-5 2( سن حداقل 8 و حداکثر 
12 سال 3( رضایت آگاهانه فرد برای شرکت در پژوهش پس از امضاء 
رضایت نامه کتبی 4( عدم وجود اختالالت همبود نظیر اختالل یادگیری. 
عالوه بر این مالک های خروج نیز عبارتند از: 1( وجود مشکالت دیداری 
و شنیداری 2( عدم حضور بیش از دو جلسه شرکت کنندگان در مراحل 
درمان است. این پژوهش با رضایت کتبی آگاهانه والدین، دانش آموزان 
پژوهش های  در  آمریکا  روان پزشکی  انجمن  اخالقی  اصول  رعایت  و 
بالینی مبنی بر حفظ سالمت جسمی و روانی شرکت کنندگان صورت 

گرفت. 

ابزار پژوهش 
 checklist )CBCL(( Achenbach کودک  رفتاری  لیست  چک 

 )The child behavior

این چک لیست را باید یکی از والدین و یا فرد دیگری که سرپرستي 
با  که  کسي  هر  یا  و  مي کند  مراقبت  او  از  و  دارد  عهده  بر  را  کودک 
توانمندی ها و مشکالت رفتاری کودک به خوبی آشناست، تکمیل کند. 
این مقیاس شامل دو بعد گسترده )مشکالت بیرونی و درونی( و هشت 
مشکالت  اجتماعی،  مشکالت  جسمانی،  شکایات  )انزوا،  محدود  نشانه  
رفتار  و  پرخاشگرانه  رفتار  اضطراب/افسردگی،  توجه،  مشکالت  تفکر، 
بزهکارانه( است. تعداد این سؤاالت 113 سؤال است و پاسخ گو بر اساس 
وضـعیت کودک در 6 ماه گذشته، هر سؤال را به صورت 0=نادرست؛ 
درجه بندي  درست،  غالباً  یا  2=کاماًل  و  درست؛  گاهي  یا  حدي  1=تا 
شده  تبدیل  نمرات  و  خام  نمرات  شامل  مقیاس  این  نمرات  مي کند. 
بود.  مطلوب  نیز  مالکی  و  سازه ای  محتوایی،  روایی  است.   t توزیع  به 
سیاهه  این  بین  همبستگی  محاسبة  طریق  از  سیاهه  این  سازه   روایی 
و پرسشنامة والد Conners  بین 0/59 تا 0/86 به دست آمد. آلفای 
کرونباخ برای دو بعد مشکالت بیرونی و مشکالت درونی به ترتیب 0/59 
و 0/65 بود. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای هشت زیرمقیاس در 

دامنه ای بین 0/48 تا 0/75 به دست آمد )18(.

مصاحبه بالینی  
به منظور اعتبار بیشتر تشخیص و شناسایي دقیق تر دانش آموزان دچار 
نارسایی توجه/بیش فعالي، مصاحبه  بالیني بر اساس مالک هاي تشخیصي 
با توجه به راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روان شناختی ویراست 
پنجم صورت گرفت. بر اساس این راهنما کودک بیش فعال در معیار 
فعالی  بیش  معیار  در  و  مورد   9 از  عالمت   6 حداقل  باید  بی توجهی 

تکانشگری حداقل 6 عالمت از 9 مورد را داشته باشد )19(.

CANTAB نسخه  2014 

این آزمون از سال 1980 میالدی توسط دانشگاه کمبریج ارائه شد و 
از آن زمان تاکنون این دانشگاه در حال توسعه این نرم افزار می باشد 
و یکی از معتبرترین آزمون های شناختی در جهان محسوب می شود. 
CANTAB به فرهنگ و زبان وابسته نیست و شامل 25 خرده آزمون 

است که به هفت گروه اصلی و یک گروه با عنوان سایر آزمون ها تقسیم 
 )2 شدن  غربال گری/آشنا  آزمون های   )1 از:  عبارتند  که  می شوند 
آزمون های حافظه تصویری 3( آزمون های حافظه فعال، عملکرد اجرایی 
و برنامه ریزی 4( آزمون های توجه 5( آزمون های حافظه معنایی/کالمی 
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شناخت  آزمون های   )7 پاسخ  کنترل  و  تصمیم گیری  آزمون های   )6
مقیاس های  خرده  در  آزمون  این  پایایی  آزمون ها.  سایر   )8 اجتماعی 
متفاوت بین 0/64 تا 0/40 صدم و همبستگی درونی در کودکان مبتال 
به اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی در سنین 12 تا 4 سال، 0/90 تا 
با این  0/73 گزارش شده است و اعتبار باالیی در بررسی های مرتبط 
کودکان دارد. در مجموع این ابزار تا به امروز در بخش های تحقیقاتی 
بیش از 1500 مطالعه مورد استفاده و تایید قرار گرفته است و اطالعات 
مربوط به افراد مختلف تحت کنترل جمع آوری شده است تا یک پایگاه 

داده اصلی و هنجاری برای اکثر آزمون ها ایجاد شود )20(. 

2018 Captain's Log نرم افزار توان بخشی شناختی
شرکت  توسط   2000 سال  در  بار  اولین   Captain's Log نرم افزار 
آموزش ذهن )Brain train( ارائه شد. این برنامه 35 تمرین آموزش 
شناختی دارد که با هدف ارتقای عملکرد شناختی افرادی با ناتوانی های 
یادگیری، آسیب های ذهنی، تأخیر در روند رشد، عقب ماندگی ذهنی، 
اختالالت نقص توجه/بیش فعالی و اختالالت روان پزشکی اسکیزوفرنی، 
اختالالت خلقی و مانند آنها برای گروه های سنی 5 سال به باال طراحی 
شده است. این تمرین ها از نظر میزان دشواري متناسب با وضعیت فرد 
طبقه بندي شده و همه تکالیف موجود در این برنامه چند بعدی بوده 
و به طور کلی بر بیش از یک مهارت شناختی تمرکز دارند. بنابراین، 
هم توانایی های پایه شناختی و هم توانایی های عالی شناختی، به طور 
همزمان در این برنامه بهبود و ارتقاء پیدا می کنند این ابزار، در پژوهش 
اثربخشی آن بر اختالل بیش فعالی،  Kotwal و همکاران برای تعیین 

استفاده و روایی آن تأیید شد )21(.

نرم افزار توان بخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجان
این برنامه بومی بوده و توسط نجاتی و همکارانش طراحی شده است. 
کودکان  اجتماعی  شناخت  روی  بر  مطالعه ای  در  برنامه  این  کارایی 
دارای اختالل طیف اتیسم با عملکرد باال توسط شیری و همکارانش در 
سال 1392 بررسی گردید و نتایج مطالعه نشان داد که این برنامه بر 
مهارت های شناخت اجتماعی )ذهن خوانی( کودکان اتیسم مؤثر است 
)22(. نجاتی در سال 1396 مجدداً آن را بر روی کودکان دارای اختالل 
طیف اتیسم و کودکان با تحول طبیعی برای ارتقای توانایی بازشناسی 
توانایی های  برنامه  این  در  نمود.  پکیج طراحی  به صورت یک  هیجان 
هیجانی و حاالت ذهنی کودکان دارای اتیسم به صورت طبقه بندی شده 
تقویت می شود. روایی برنامه مذکور، بر اساس نظر گروهی از متخصصین 
حوزه روان شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی از نظر محتوایی مورد 

بررسی و تایید قرار گرفته است )23(.

خالصه جلسات نرم افزار توان بخشی Captain's Log به شرح 
زیر ارائه شده است )24(.

جلسه اول: اولین جلسه به برقراری ارتباط با شرکت کنندگان، توضیح 
با  فعالی، شیوه های درمان، آشنایی  نارسایی توجه/بیش  عالئم اختالل 
شرکت کنندگان  و  درمانگر  وظایف  شرح  نهایت  در  و  نرم افزار  محیط 

اختصاص یافت.
جلسه دوم تا چهارم: ارتقای مهارت های شناسایی و رمزگردانی پاسخ های 
هدف جهت بهبود حافظه رو به جلو از مهمترین اهداف این مراحل بود. 
برای مثال: با استفاده از بازی گربه ها در ابتدای هر مرحله، شرکت کنندگان 
باید آن دسته از اشکال نمایش داده شده را که پاسخ مناسبی برای سؤال 
هستند انتخاب کرده و از انتخاب پاسخ های نامرتبط پرهیز نمایند. تصاویر 
جدید به صورت متوالی در طول جلسه آموزشی ارائه شده و تکالیف با 

توجه به پیشرفت شرکت کنندگان به تدریج پیچیده تر می شود.
جلسه پنجم تا هفتم: ارتقا مهارت های توجه متناوب و پیگیری اهداف 
دارت. شرکت کنندگان  تمرین  از  استفاده  با  فعال  بهبود حافظه  جهت 
باید یک دارت یا شی مشابه را به سمت اهداف ثابت یا متحرک نشانه 
قرمز  )اشیاء  شوند  قائل  تمایز  نامعتبر  و  معتبر  اهداف  بین  و  بگیرند 
رنگ را نشانه بگیر(. الزم به ذکر است مراحل انجام تکالیف با توجه به 

پیشرفت شرکت کنندگان به تدریج پیچیده تر می شود.
جهت  اهداف  بازشناسی  مهارت های  ارتقا  دهم:  تا  هشتم  جلسه 
تثبیت حافظه فعال با استفاده از تمرین کاراگاه باهوش. در این تکلیف 
در  که  می شود  داده  نشان  شرکت کنندگان  به  تصاویر  از  مجموعه ای 
فواصل زمانی متناوب تغییر می کنند. هنگامی که تعداد تصویر خواسته 
شده ظاهر شد فرد در سریع ترین زمان ممکن باید کلیک کند با توجه 
از  دسته  آن  در صورتی  مرحله،  هر  ابتدای  در  پرسیده شده  سؤال  به 
اشکال نمایش داده شده را که پاسخ مناسبی برای این سؤال هستند، 
عالمت بزند و همچنین این بازی را تا هر سطحی که می تواند به یاد 

بسپارد ادامه دهد.
جلسه یازدهم تا سیزدهم: ارتقا مهارت های شناسایی پاسخ، بازداری 
پاسخ، توجه متناوب، پیگیری و بازشناسی اهداف به صورت ترکیبی با 
استفاده از هر سه بازی گربه ها، دارت و کارگاه تمرین هایی ارائه شد )24(.

خالصه جلسات توان بخشی پردازش هیجان )23(
جلسه اول: اولین جلسه به برقراری ارتباط با شرکت کنندگان، توضیح 
با  آشنایی  درمان،  شیوه های  فعالی،  توجه/بیش  نارسایی  اختالل  عالئم 
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همان طور که در جدول 2 مشاهده می شود فرض صفر برای نرمال بودن 
توزیع نمرات گروه ها در متغیر پردازش هیجان گروه ها در پیش آزمون و 

پس آزمون گروه ها تایید شده است اما برای متغیر حافظه فعال دیداری 
این پیش فرض لحاظ نشد.       

شرکت کنندگان  و  درمانگر  وظایف  شرح  نهایت  در  و  نرم افزار  محیط 
اختصاص یافت.

جلسه دوم تا چهارم: آموزش 4 حالت اصلی هیجانی شاد، ناراحت، 
حالت  به  زدن  برچسب  تمرین های  از  استفاده  با  ترسیده،  و  عصبانی 
هیجانی از چهره رو به رو )90 تصویر(، مطابقت هیجانات چهره  تمام رخ 
)17 تصویر(، مطابقت هیجان چهره  نیم رخ )17 تصویر(، آموزش ها در 

سطح 1 و 2 و 3 ارائه گردید.
جلسه پنجم تا هفتم: آموزش 4 حالت اصلی هیجانی شاد، ناراحت، 
حالت  به  زدن  برچسب  تمرین های  از  استفاده  با  ترسیده،  و  عصبانی 
هیجانی از چهره رو به رو )90 تصویر(، مطابقت هیجانات چهره  تمام رخ 
)17 تصویر(، مطابقت هیجان چهره  نیم رخ )17 تصویر(، آموزش ها در 

سطح 4 و 5 ارائه گردید.
جلسه هشتم تا دهم: آموزش 6 حالت هیجانی از چهره رو به رو شاد، 
ناراحت، عصبانی و ترسیده، متعجب و متنفر با استفاده از تمرین های 
برچسب زدن به حالت هیجانی از چهره رو به رو )180 تصویر(، آموزش ها 

در سطح 6 و 7 و 8 ارائه گردید.
ناراحت،  جلسه یازدهم تا سیزدهم: آموزش 6 حالت هیجانی شاد، 

عصبانی و ترسیده، متعجب و متنفر با استفاده از تمرین های برچسب 
زدن به حالت هیجانی از چهره رو به رو )180 تصویر(، آموزش ها در 

سطح 9 و 10 ارائه گردید )23(.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
در مرحله  اول جهت تحلیل توصیفی از فراوانی، میانگین و انحراف معیار 
استفاده شده است. همچنین جهت مقایسه بین دو گروه آزمایش و گواه 
جهت  کولموگروف_اسمیرنف  )آزمون  استنباطي  آمار  شاخص های  از 
تعیین نرمال بودن توزیع نمرات، آزمون Leven جهت بررسي همگني 
واریانس ها، همگني ضرایب رگرسیون و آزمون تحلیل کوواریانس چند 

متغیری( استفاده شده است.

یافته ها
یافته های پژوهش در جدول 1 نشان داده می دهد میانگین و انحراف 
آزمایشی در  پردازش هیجاِن چهره گروه  فعال دیداری و  معیارحافظه 
پس آزمون در مقایسه با گروه گواه افزایش داشته و این تغییرات در گروه 

کنترل مشاهده نمی شود.   

جدول 1. آمار توصیفی نمره های حافظه فعال دیداری و پردازش هیجان

متغیرها

گروه آزمایشگروه کنترل

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

80/611/777/512/175/216/288/26/5حافظه فعال دیداری

44/11042/610/540/11166/67/1پردازش  هیجان چهره 

جدول 2. نتایج آزمون کلموگروف_اسمیرنف در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات

متغیر

مرحله اندازه گیری

پس آزمونپیش آزمون

K-S آمارهP مقدارK-S آمارهP مقدار

0/1530/0420/2220/000حافظه فعال دیداری

0/090/2000/1470/061پردازش  هیجان چهره 
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الزم به ذکر است با وجود عدم تایید فرض نرمال بودن متغیر حافظه 
فعال دیداری در سایر پیش فرض های تحلیل کوواریانس نظیر آزمون 
لوین جهت بررسی همگنی واریانس متغیرهای پژوهش مطابق جدول 

و   )P<0/180 و   F=1/88( دیداری  فعال  حافظه  برای  ترتیب  به   3
قرار  تائید  مورد  و  محاسبه   )P<0/118 و   F=2/58( هیجان  پردازش 

گرفت.

عنوان  به  رگرسیون  شیب  همگنی   4 جدول  به  توجه  با  همچنین 
مهمترین پیش فرض تحلیل کوواریانس در گروه های آزمایش و کنترل 

برای حافظه فعال دیداری )F=42/11 و P<0/496( و پردازش هیجان 
)F=6/4  و P<0/923( مورد تائید قرار گرفت.

و   F=15/14 ویلکز،  )0/37=المبدای  ویلکز  المبدای  مقدار  به  توجه  با 
P≥0/001(، نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان دهنده معنا داری ترکیب 
خطی متغیرها در گروه آزمایشی و گروه کنترل می باشد )جدول 5(. بنابراین 

می توان گفت از لحاظ حداقل یکی از متغیرهای وابسته پژوهش بین دو گروه 
تفاوت معنا داری وجود دارد. جهت بررسی این تفاوت تحلیل کوواریانس روی 

متغیرهای وابسته انجام شد. نتایج این تحلیل در جدول 6 ارائه  شده است.

نتایج متغیرهای مورد پژوهش در جدول 6، نشان می دهد که بین گروه 
آزمایشی و گروه کنترل از لحاظ حافظه فعال دیداری و پردازش  هیجان 
چهره در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس ضریب اتای 

در  هیجان  پردازش  بر  مبتنی  شناختی  توان بخشی  مذکور  متغیرهای 
ارتقای حافظه فعال دیداری 0/47 و پردازش  هیجان چهره 0/30 موثر 

بوده است.   

جدول 3. نتایج آزمون لوین برای پیش فرض همگنی واریانس متغیرهای پژوهش گروه های آزمایش و کنترل در جامعه

مقدار FDf1Df2Pمتغیر

1/881320/180حافظه فعال دیداری

2/581320/118پردازش  هیجان چهره 

جدول 4. نتایج آزمون پیش فرض همگنی شیب خط رگرسیون متغیرهای پژوهش گروه ها در جامعه )تعامل گروه بندی و پیش آزمون(

مقدار FPمیانگین مجذوراتDfمجموع مجذوراتپس آزمونمنبع تغییرات

تعامل گروه و پیش آزمون
252/68642/110/9430/496حافظه فعال دیداری

19/3036/430/1530/923پردازش هیجان چهره

جدول 5. آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری

مقدار DfP خطاDf فرضیهFمقداراثر

مدل

0/62715/14327اثر پیالئی

0/037315/14327المبدای ویلکز

1/715/14327اثر هوتلینگ

1/715/14327بزرگترین ریشه روی

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


دوره 24، شماره 4، زمستان 1401مجله تازه های علوم شناختی

98

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

جدول 6. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس حافظه فعال دیداری و پردازش هیجان در گروه آزمایش و کنترل

Etaمقدار FPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنابع تغییرات پس آزمون

1355/211355/225/700/0000/47حافظه فعال دیداری

716171612/720/0010/30پردازش  هیجان چهره 

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی توان بخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی 
هیجان و حافظه بر حافظه فعال دیداری و پردازش  هیجان چهره کودکان 
یافته های  گردید.  انجام  توجه/بیش فعالی  نارسایی  اختالل  به  مبتال 
پژوهش نشان داد بین میانگین گروه  آزمایشی و گروه کنترل در حافظه 
فعال دیداری و پردازش  هیجان چهره تفاوت معناداري به لحاظ آماري 
در پس آزمون وجود دارد و استفاده از روش توان بخشی شناختی مبتنی 
پردازش   و  دیداری  فعال  حافظه  ارتقای  موجب  هیجان  بازشناسی  بر 
هیجان گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل  شده است. این نتایج 
با پژوهش های مشابه  بر مبنای توان بخشی شناختی همسو است و از 
آن جمله می توان به نتایج پژوهش های Caetano و همکاران )15( و 

Wiest همکاران )25(، اشاره کرد .    

مستقلی  ذخیره سازی  منابع   )Slots model( اسالت  مدل  اساس  بر 
دیداری وجود  اطالعات  و سایر  پردازش هیجانات مختلف چهره  برای 
و  هویت  بازشناسی  با  مرتبط  ویژگی ها  می رسد  نظر  به  و   )26( دارد 
هیجانات به صورت موازی در منابع جداگانه ای ذخیره می شوند )27(. 
در همین راستا مطالعات روی ظرفیت حافظه فعال دیداری نشان داده 
محرک،  یک  بصری  جزئیات  مقدار  یا  ادراکی  پیچیدگی های  که  است 
ظرفیت های   .)28( است  ظرفیت  محدودیت  تعیین کننده  مهم  عامل 
نشان  شواهد  برخی  و  است  طبقه بندی  از  متفاوت  حافظه  تخمینی 
می دهد یک محرک پیچیده تر نیازمند ظرفیت ذخیره سازی کوچکتری 
عاطفی،  چهره های  ذخیره سازی  ظرفیت  دیگر  عبارت  به   .)29( است 
کمتر از ذخیره سازی چهره ها یا عبارات خنثی است و به همین دلیل 
معموال افراد چهره های دارای بار عاطفی را راحت تر رمزگردانی و ذخیره 
می کنند و افراد دچار نارسایی های حافظه در پردازش چهره های خنثی 
با مشکالتی مواجه می شوند. از این رو پژوهشگرانی نظیر Rapport و 
اولیه  یا  نقص محوری  منزله   به  را  فعال  نارسایی در حافظه  همکارانش 
اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی بیان می کنند. از دیدگاه ایشان حافظه 
فعال به عنوان فرآیندی محوری تعریف می شود که اطالعات را ایجاد، 
حفظ و دستکاری می کند و امکان رفتار سازمان یافته معطوف به آینده و 
مهارت های حل مسئله را فراهم می سازد. در مجموع در تبیین یافته های 

پژوهش حاضر می توان گفت بر اساس اصل انعطاف پذیر ی مغز، مداخله 
تمرین های  و  تکرار  با  پردازش هیجان  بر  مبتنی  توان بخشی شناختی 
حافظه فعال دیداری بستری برای ارتقای ظرفیت حافظه کودکان مبتال 
بهبود  نتیجه  در  می کند.  فراهم  فعالی  توجه/بیش  نارسایی  اختالل  به 
ظرفیت حافظه فعال دیداری، زمینه ساز رمزگردانی اطالعاِت خنثی در 
کنار سایر اطالعات هیجانی می گردد و از رمزگردانی سوگیرانه بخشی از 

اطالعات جلوگیری خواهد کرد )30(.
دیگر یافته های پژوهش نشان داد استفاده از روش توان بخشی شناختی 
بهبود عملکرد در پردازش هیجان  بازشناسی هیجان موجب  بر  مبتنی 
چهره گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل  شده است. این نتایج با 

پژوهش های Barkus )16( و یقینی و همکاران )23(، همسو است.
طیف  انواع  می رسد  نظر  به  پژوهشی  یافته های  جدیدترین  اساس  بر 
شناختی  کندی  و  تکانشگری  فعالی،  توجه/بیش  نارسایی  اختالل 
هیجانی  نیم رخ  اساس  بر  می تواند   )Sluggish cognitive tempo(
ایفا  برجسته ای  نقش  هیجان  بدتنظیمی  میان  این  در  و  تعریف شوند 
در  ناتوانی  دیگران،  چهره  در  عاطفی  حاالت  تشخیص   .)31( می کند 
)واکنش پذیری  منفی  و  مثبت  احساسات  ابراز  و شدت  تعدیل سرعت 
به  عاطفی  واکنش های  به  پاسخ  در  ناتوانی  و  عاطفی(،  ناپایداری  یا 
بدتنظیمی  ویژگی های  از جمله  باشد  موقعیت  با  نامتناسب  که  نحوی 
به عنوان یکی  این رو پردازش حاالت هیجانی چهره  از  هیجان است. 
 ،)32( اجتماعی  عملکرد  با  هیجان  بدتنظیمی  جنبه های  مهمترین  از 
اندک در همساالن رابطه دارد  پایین و محبوبیت  شایستگی اجتماعی 
)33(. عالوه بر این بازشناسی صحیح هیجانات منفی )مانند غم، خشم، 
ترس( به عنوان پیش زمینه ای برای رفتارهای جامعه پسند معرفی شده 
است، در حالی که رفتارهای تکانشی و ضداجتماعی با فقدان پردازش 

صحیح هیجانات همراه است )9(. 
نتایج حاصل از فراتحلیل داده های تصویربرداری مغزی همبستگی های 
پایه )خشم، تنفر،  از هیجانات  عصبی قابل مالحظه ای را برای هر یک 
ترس، شادی و غم( با نواحی خاصی از مغز شناسایی کرد )34(. به عنوان 
 Anterior Cingulate( مثال، شادی با فعال شدن قشر سینگولیت قدامی
 )Superior Temporal Gyrus( و شکنج گیجگاهی فوقانی )Cortex
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راست همراه است، در حالی که ترس آمیگدال و اینسوال را فعال می کند. 
هنگامی که پردازش محرک های متعدد به همبستگی های عصبی قابل 
تشخیص متکی باشد، تداخل کمتری در مغز ایجاد می شود. این پراکندگی 
منابع عصبی در ظرفیت های رفتاری منعکس می شود، زیرا عملکرد حافظه 
فعال دیداری زمانی بهتر است که آیتم ها از دسته های مختلف با بازنمایی 
عصبی متمایز باشند )35(. از آنجایی که هیجانات مختلف چهره نواحی 
مشخصی را در مغز فعال می کند، این امکان وجود دارد که بازشناسی 
چهره ها در حافظه فعال دیداری بسته به پیچیدگی های حاالت چهره و 

همبستگی های عصبی آنها ذخیره شود.
یافته ها  تعمیم پذیری  بر  که  است  محدودیت هایی  دارای  پژوهشی  هر 
پژوهش حاضر  از جمله محدودیت های  راستا  در همین  اثر می گذارد. 
می توان به غربال گری دانش آموزان مدارس شهرستان سلسله بر مبنای 
ابزار خودگزارش دهی )پرسشنامه Achenbach فرم والدین و مصاحبه 
آماری  بازگشت  احتمال  دلیل  به  این  بر  عالوه  کرد.  اشاره  بالینی( 
پژوهش،  پیگیری  مرحله  فقدان  و  نمرات شرکت کنندگان  )رگرسیون( 
ضروری است تعمیم نتایج با احتیاط صورت پذیرد. همچنین پیشنهاد 
می شود در پژوهش های آتی سایر پژوهشگران نتایج این پژوهش را در 
تاثیرگذار  متغیرهای  سایر  و  توان بخشی  رویکردهای  دیگر  با  مقایسه 

نظیر بازداری پاسخ و ادراک زمان مورد بررسی قرار دهند.

نتیجه گیری 
در مجموع می توان گفت همان گونه که شواهد پژوهشی نشان می دهد 
عدم توجه به انواع حاالت چهره، برخی نواحی صورت نظیر چشم ها و 
دهان یا سوگیری در رمزگردانی و بازشناسی )به عنوان مثال: محرک های 
بعضا  و  هیجان  پردازش  نارسایی  باعث  عاطفی(  به محرک های  خنثی 
انجام  می رسد  نظر  به   .)33( می شود  هیجانات  صحیح  تشخیص  عدم 
مداخالت توان بخشی در کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه/بیش 
فعالی موجب می شود این کودکان توجه بیشتری را معطوف به جلوه های 
جلوه های  بازشناسی  ارتقای  در  امر  همین  و  نمایند  هیجانی  متفاوت 
هیجانی چهره )برای مثال: خنثی و خشمگین( در کودکان نقش دارد. 
با پردازش هیجان در کودکان مبتال  الزم به ذکر است نقایص مرتبط 
به اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی همان گونه که در ادبیات پژوهشی 
مرور گردید عالوه بر بعد بازشناسی هیجانات ناشی از برخی نقایص در 

ظرفیت رمزگردانی اطالعات در حافظه فعال دیداری است )36( که در 
این پژوهش هر دو سطوح مذکور تواماً مورد مداخله قرار گرفتند.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

روان شناسی  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  از  مستخرج  مقاله  این 
کسب  جمله  از  اخالقی  اصول  رعایت  با  حاضر  پژوهش  است.  بالینی 
رضایتنامه کتبی به منظور شرکت در پژوهش، احترام به اصل رازداری 
شرکت کنندگان، ارائه اطالعات کافی در مورد چگونگی پژوهش به تمام 
افراد شرکت کننده و آزاد بودن آنها برای خروج از روند پژوهش انجام 
شد. این پژوهش پس از بررسی در کمیته اخالق دانشگاه شهید چمران 
اهواز با کد اخالق EE/1401.2.24101797/SCU.ac.ir مصوب شد.     

مشارکت نویسندگان 
انتخاب موضوع, طراحی مطالعه و  بهرام پیمان نیا و مژده جوانمرد در 
توسط همه  پژوهشی  ادبیات  داشتند. جستجوی  نقش  مفاهیم  تعریف 
نویسندگان انجام گرفت و مژده جوانمرد نسبت به جمع آوری و تجزیه 
و تحلیل داده ها اقدام کرد. نگارش و تهیه پیش نویس اولیه مقاله توسط 
بهرام پیمان نیا انجام گرفت. در نهایت با نظارت دکتر مهناز مهرابی زاده 
هنرمند تیم پژوهشی نتایج را مورد بحث قرار داده و در تنظیم و ویرایش 

نسخه نهایی مقاله مشارکت داشتند.
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این پژوهش هیچ گونه کمک مالی از سازمان های تامین کننده مالی در 

بخش های تجاری، عمومی و غیرانتفاعی دریافت نکرده  است.      
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و  قدردانی  مراتب  حاضر  پژوهش  در  شرکت کننده  دانش آموزان  و 
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Introduction: Emotions are time-varying phenomena created as a stimuli response. In order to 

continuously detect emotions, the response of brain signals and facial expressions to the video 

stimulus can be used. In this way, a series of stimulating videos are shown to viewers, and at the 

same time, their brain signals and facial expressions are continuously recorded, and their capacity 

level (negative to positive emotions) is recorded. 

Methods: The present study aimed to understand human emotions by analyzing electroenceph-

alography (EEG) signals. In this article, it was presented to recognize emotions using the fuzzy 

convolutional neural network (CNN) that selects the optimal and practical features from the EEG 

signal to recognize and recognize the emotional states of different people. In the proposed method, 

the EEG signal will first be decomposed into different alpha, beta, and gamma bands, and then 

intelligent diagnosis will be performed.

Results: The experimental results revealed that the alpha band’s relaxation and boring states were 

better recognized with 94.2% and 78.8% accuracy, respectively. In the gamma band, happiness 

was recognized better with 92.2% accuracy; finally, in the beta band, fear was recognized with 

92.3% accuracy. Furthermore, the use of fuzzy logic in the proposed method has increased the 

recognition accuracy in all bands.

Conclusion: The current study concluded that the proposed model using CNN has high accuracy 

in emotion recognition; in addition, the use of fuzzy classification has significantly increased the 

model's accuracy.
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Extended Abstract
Introduction
Emotion is a psychological experience characterized by 

intense mental activity that includes coordinated features 

such as knowledge, expression, response, inclination, 

and action. Two types of physiological changes related 

to emotions: the first is related to the peripheral (exter-

nal) nervous system, and the other is related to the central 

nervous system. Facial expressions, speech, body pos-

ture, and physiological activities can recognize emotions. 
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These techniques are based on externally expressed emo-

tions, which may not be affected by internal emotions, 

while brain signals reveal these hidden studies and pro-

vide emotional patterns (1). 

In recent years, emotion classification has been the fo-

cus of many researchers. Emotions play an essential role 

in human life. Currently, thanks to emotion recognition 

systems, doctors and psychologists are able to diagnose 

and treat people's mental disorders such as depression, 

autism, and the like. Therefore, emotions play an es-

sential role in daily life and contribute to physical and 

mental health. Emotional states can be detected by EEG. 

Retrieving efficient information from EEG sensors is a 

complex and challenging task. Therefore, deep learning 

methods for EEG signal analysis, which have shown 

promising efficiency, have attracted more and more at-

tention. Many researchers also emphasize learning au-

tomatic features as a motivation for using deep learning 

approaches (1, 2).

EEG is the non-invasive way of recording the brain's elec-

trical activity by installing surface electrodes on the head. 

In general, in an EEG system, the electrical effect of brain 

neuron activity is transmitted to the device through elec-

trodes installed on the head, and after amplification and 

noise removal, it is recorded and displayed as a time sig-

nal. The recorded signal can be analyzed directly or after 

computer processing by a doctor or neuroscientist. With 

the help of EEG, it is possible to determine the amount of 

brain activity and identify the areas involved in the brain. 

As a result, checking and analyzing the recorded signal 

through EEG has an influential role in a wide range of 

diagnostic and research applications (3).

Long-term EEG signal analysis in emotion recognition 

is very time-consuming and tiring, and it may lead to 

wrong key point recognition, so various algorithms based 

on feature extraction have been presented for emotion 

recognition. The extracted features can explain the com-

plexity and non-linearity of EEG signals (1). By carefully 

observing the EEG signals, it is possible to recognize the 

differences in people's emotional states. In addition, ana-

lyzing these signals in different situations can help diag-

nose people's mental abnormalities.

Methods
This study used an optimal method based on a fuzzy 

convolutional neural network (CNN) that extracts the 

optimal features to detect and recognize the emotional 

states of different people in different bands, including 

alpha, beta, and gamma. The implementation of the pro-

posed method includes three main phases: 1) Data selec-

tion and pre-processing, 2) Convolutional-fuzzy neural 

network design, and 3) Results analysis and emotion 

recognition.

The CNN generally consists of three parts: the convolu-

tional layer, the integration layer, and the fully connected 

layer. In the proposed model, a fuzzy layer was used in 

order to improve the accuracy of the extracted features 

between the integration layer and the fully connected lay-

er. In general, considering that the recognition of bound-

aries between classes in classifications still faces insuf-

ficient uncertainty, using a fuzzy layer should improve 

classification accuracy. Unlike classical classification, 

fuzzy classification means neighboring classes have a 

continuous border with overlapping regions. The clas-

sified object is characterized by its degree of belonging 

to different classes. The purpose of combining CNN and 

fuzzy logic is that the proposed method can act more like 

humans with cognitive uncertainties and have the possi-

bility of processing uncertain information.

Results
Data were selected from the GAMEEMO database and 

recorded with a 14-channel Emotive Epoch device (15). 

Data sets of signals were recorded in five states of hap-
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piness, fear, relaxation, and satisfaction. This study con-

ducted experiments on four states of happiness, fear, 

relaxation, and boredom. The proposed model was eval-

uated based on accuracy criteria, precision, and recall. In 

order to validate the proposed method, k-fold and k=11 

were used, which gave the best results. This type of par-

titioning, divided the data into k-1 training sets and one 

testing set. In this type of validation, the data were di-

vided into K subsets. From these K subsets, each time, 

one was used for validation, and another K-1 was used 

for training. This procedure is repeated K times, and all 

data were used precisely once for training and once for 

validation (16-18).

The experimental results revealed that relaxation is better 

identified than other emotions in the alpha band. In the 

alpha band, relaxation is better identified, so the result of 

the proposed method was also in this direction. In the beta 

band, a boring state and then fear were recognized well 

than other emotions. The beta band was activated when 

someone paid particular attention to an activity. In the 

gamma band, happiness and then fear were recognized 

better than other emotions. The beta band was activated 

when someone was engaged in a brain attention activity, 

so the result of the proposed method is also acceptable.

Conclusion
In this study, an optimal method based on the neu-

ral-fuzzy network that extracts the optimal features was 

presented to detect and recognize the emotional states of 

different people in different bands, including alpha, beta, 

and gamma. In the proposed model, a CNN was used, 

and a fuzzy layer was added in order to improve the clas-

sification accuracy between the integration layer and the 

fully connected layer. The results of the proposed meth-

od showed that the relaxation mode performed better in 

the alpha band with an accuracy of 94.2%. In the gamma 

band, happiness was recognized with 92.2% accuracy, 

and finally, in the beta band, fear was recognized with 

92.4% accuracy, and boring state with 95.5% accuracy. It 

was also observed that fuzzy logic in the proposed meth-

od had increased the recognition accuracy in all bands.
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راستای  در  می شوند.  ایجاد  به محرک ها  پاسخی  عنوان  به  که  زمانی هستند  با  متغیر  پدیده های  احساسات  مقدمه: 

تشخیص احساس به صورت پیوسته می توان از پاسخ سیگنال های مغزی و حالت های چهره به محرک ویدیویی استفاده 

کرد. به این صورت که مجموعه ای از فیلم های محرک برای بینندگان به نمایش گذاشته می شود و همزمان سیگنال های 

ثبت  مثبت(  تا  منفی  )احساسات  آنها  و سطح ظرفیت  پیوسته ضبط می گردد  به  طور  آنها  و حالت های چهره   مغزی 

می شود.

روش کار: هدف از این پژوهش، شناخت احساسات انسانی با استفاده از تحلیل سیگنال های الکتروانسفالوگرافی بود. در 

این مطالعه، برای تشخیص احساسات با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنال فازی که ویژگی های بهینه و موثر را خود از 

سیگنال الکتروانسفالوگرافی انتخاب می کند جهت تشخیص و بازشناسی حاالت هیجانی افراد مختلف ارائه می شود. در 

روش پیشنهادی ابتدا سیگنال الکتروانسفالوگرافی به باندهای مختلف آلفا، بتا و گاما تجزیه شده و سپس عمل تشخیص 

هوشمند انجام خواهد شد. 

یافته ها: نتایج آزمایشات نشان می دهد که حالت آرامش و خستگی در باند آلفا بهتر و به  ترتیب با دقت 94/2 درصد و 

78/8 درصد بازشناسی می شود. در باند گاما شادی بهتر و با دقت 92/2 درصد شناسایی می شود و در نهایت در باند بتا، 

ترس با دقت 92/3 درصد بازشناسی خواهد شد.

بازشناسی  باالیی در  از دقت  از شبکه عصبی کانولوشنال  استفاده  با  نتیجه گیری: دیده می شود که مدل پیشنهادی 

احساسات برخوردار است همچنین استفاده از منطق فازی در روش پیشنهادی دقت بازشناسی را در کلیه باندها باال برده 

است.
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اصالح نهایی: 1401/09/08                                     

پذیرش: 1401/10/07
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مقدمه
احساسات یک تجربه روان شناختی است که با فعالیت های شدید ذهنی 
مشخص می شود که شامل ویژگی های هماهنگ شده از جمله دانش، 
بیان، پاسخ، تمایالت و عمل است. دو نوع تغییرات فیزیولوژیکی مربوط 
محیطی  عصبی  سیستم  به  مربوط  اولی  که  دارد  وجود  احساسات  به 
)خارجی( و دیگری مربوط به سیستم عصبی مرکزی است. احساسات 
فعالیت های  بدن،  وضعیت  گفتار،  صورت،  حالت های  با  می توان  را 

فیزیولوژیکی تشخیص داد. این روش ها مبتنی بر احساسات بیان شده 
بیرونی هستند که ممکن است احساسات درونی در آنها تاثیر نداشته 
باشد در حالی  که سیگنال های مغزی از این مطالعات مخفی پرده برداری 

می کنند و الگوهای عاطفی ارائه می دهند )1(.      
از  بسیاری  توجه  مورد  احساسات،  طبقه بندی  اخیر،  سال های  در 
زندگی  در  اساسی  نقش  احساسات  است.  گرفته  قرار  پژوهشگران 

چکیده

105

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

doi.org/10.30514/icss.24.4.102

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://bit.ly/2zmyNU8
https://b2n.ir/x99596
http://orcid.org/0000-0001-8432-3277
http://orcid.org/0000-0003-0742-321X


بازشناسی حاالت هیجانی مبتنی بر الکتروانسفالوگرافی در باندهای مختلفمهدی بلوری و الهام عسکری

106

احساسات،  تشخیص  سیستم های  لطف  به  اکنون  دارند.  انسان ها 
روانی  اختالالت  درمان  و  تشخیص  به  قادر  روان شناسان  و  پزشکان 
نقش  احساسات  بنابراین  هستند.  و...  اوتیسم  افسردگی،  مانند  افراد 
کمک  روانی  و  جسمی  سالمت  به  و  دارند  روزمره  زندگی  در  مهمی 
 EEG(( الکتروانسفالوگرافی  با  می توان  را  عاطفی  حاالت  می کنند. 
بازیابی اطالعات کارآمد  Electroencephalography( تشخیص داد. 

بنابراین،  است  چالش برانگیز  و  پیچیده  کار  یک   EEG حسگرهای  از 
که   EEG سیگنال  تحلیل  و  تجزیه  برای  عمیق  یادگیری  روش های 
به خود  را  بیشتری  و  بیشتر  توجه  است  داده  نشان  را  راندمان خوبی 
ویژگی های  یادگیری  بر  نیز  پژوهشگران  از  بسیاری  است.  کرده  جلب 
خودکار به عنوان انگیزه استفاده از رویکردهای یادگیری عمیق تاکید 

دارند )1، 2(.      
به صورت  الکترودهای آن  نوار مغزی که یک روش غیرتهاجمی است 
مغزی،  نوار  ثبت  دستگاه  وسیله  به  می شوند.  نصب  سر  روی  سطحی 
از  پس  و  می شود  ثبت  مغزی  نورون  سلول های  فعالیت  الکتریکی  اثر 
حذف نویز و تقویت این سیگنال می توان یافته های علمی خوبی را از 
آن استخراج نمود. این سیگنال ها به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط 
قرار خواهند گرفت.  بررسی  اعصاب مورد  روان پزشک و پزشکان علوم 
بر اساس این سیگنال ها می توان نواحی درگیر بیماری را نیز شناسایی 

نمود )3(.
تجزیه و تحلیل سیگنال EEG طوالنی مدت در تشخیص احساسات بسیار 
وقت گیر و خسته کننده است هم چنین ممکن است منجر به تشخیص 
بر  مبتنی  مختلفی  الگوریتم های  بنابراین  شود  نادرست  کلیدی  نکات 
استخراج ویژگی برای تشخیص احساسات ارائه شده است. ویژگی های 
 EEG استخراج شده می توانند پیچیدگی و غیرخطی بودن سیگنال های
را بیان کنند )1(. با رصد دقیق سیگنال های EEG، می توان تفاوت های 
حاالت هیجانی افراد را تشخیص داد. همچنین تحلیل این سیگنال ها در 
حاالت مختلف می تواند به تشخیص ناهنجاری های روحی افراد کمک 

کند.
در  که  داد  ارائه   EEG سیگنال  توسط  روش  یک  همکاران  و  بیگی 
می دهد.  انجام  را  طبقه بندی  عمل  الکترود  تعداد  کاهش  با  روش  این 
طبقه بندی آنها از نوع AdaBoost می باشد. در این آزمایش، احساسات 
از لحاظ مثبت و منفی بودن از هم جدا شده اند. آنها در این روش موفق 

به بازشناسی احساسات با صحت باال شدند )4(.
الیه  یک  و  مقیاس بندی  الیه  ارائه  با  سال 2021  در  همکاران  و   Hu

از سیگنال های  ویژگی های طیف گرا  استخراج  برای  کانولوشنال جدید 
کردند.  کار  احساسات  طبقه بندی  برای   ،EEG داده های  روی  بر  خام 

آنان از هسته های کانولوشنال پویا تولید شده با مقیاس گذاری از یک 
الگوی داده محور استفاده نمودند. روش پیشنهادی آنها به طور خودکار 
نقشه های ویژگی های طیف گرای مبتنی بر داده های قوی را می توانست 

استخراج کند و کاستی های روش های قبلی را برطرف کند )5(.
برخی از پژوهشگران وضعیت دستگاه های ثبت EEG و درجه محبوبیت 
آنها را بررسی نمودند و همچنین دستگاه های کم هزینه را برای تشخیص 

احساسات در پنج سال گذشته معرفی نمودند )6(.
Subasi و همکاران در سال 2021 یک چارچوب تشخیص احساسات 

 TQWT و   rotation forest مجموعه  طبقه بندی کننده  بر  مبتنی 
novel را با استفاده از سیگنال های EEG ارائه دادند. در این مطالعه 

فقط احساسات مثبت، منفی و خنثی را طبقه بندی کردند و چارچوب 
ویژگی  استخراج   ،MSPCA بر  مبتنی  نویز  حذف  شامل  پیشنهادی 
با  طبقه بندی  و  آماری  مقادیر  با  ابعاد  کاهش   ،TQWT بر  مبتنی 
استفاده از هشت طبقه بندی کننده معمولی بود. آنها بر اساس چارچوب 
پیشنهادی مبتنی بر TQWT با استفاده از طبقه بندی گروه RFE و 

SVM به دقت طبقه بندی 93/1 درصد دست یافتند )7(.

Dora و همکاران در سال 2021 با روش ارائه شده به حل مشکل اعمال 

مجموعه کانال های EEG کاهش یافته و بهینه برای تشخیص احساسات 
 Neural Network )CNN(( انسانی توسط شبکه عصبی کانولوشنال
 RCA پرداختند. آنان در انتخاب الکترود از الگوریتم )Convolutional

استفاده نمودند. آزمایشات آنها نشان داد که استفاده از تنها 11 الکترود 
کانولوشن،  عصبی  شبکه  برای  ورودی  عنوان  به  الکترود   32 جای  به 
عاطفی،  حالت  دو  هر  برای  می بخشد.  بهبود  را  احساسات  طبقه بندی 
برانگیختگی و ظرفیت، زمان یادگیری به طور قابل توجهی کاهش یافت. 
عالوه بر این، دقت بیشتری برای طبقه بندی برانگیختگی وجود داشت 
و دقت کمتری برای ظرفیت به دست آمد. بنابراین آنها توصیه کردند 
که استفاده از انتخاب الکترودها به عنوان یک راهبرد پیش پردازش برای 

یادگیری عمیق در طبقه بندی احساسات مفید است )8(.
Rahman و همکاران در سال 2021 با ارائه روشی برروی احساسات 

انسان با استفاده از سیگنال های EEG چند کانالی عمل بازشناسی را 
 CNN مبتنی بر اسپکتوگرام انجام دادند. برای طبقه بندی احساسات، از
استفاده شد و افزایش قابل توجهی در دقت طبقه بندی به  دست آمد )9(. 
در پژوهشی دیگر، سیگنال های EEG احساسی چند کاناله را با استفاده 
تصاویر  این  دادند.  نگاشت  بعدی  دو  توموگرافی  تصاویر  به   RPSD از 
اطالعات فرکانس و حوزه فضایی سیگنال های EEG را ترکیب کردند. 
آنها برای استخراج و طبقه بندی ویژگی، از CNN استفاده نمودند. روش 

پیشنهادی آنها از دقت طبقه بندی باالیی برخوردار بود )9(.

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

)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


دوره 24، شماره 4، زمستان 1401مجله تازه های علوم شناختی

107

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

افراد  در  احساسات  بازشناسی صحیح  شد  اشاره  باال  در  که  همان طور 
بیمار نقش مهمی در تشخیص و درمان بسیاری از بیماری های روانی 
EEG، جهت  سیگنال های  از  استفاده  همچنین  می کند.  ایفا  ذهنی  و 
تشخیص بیماری از آن جهت که به فرد آسیبی نمی رساند مورد توجه 
پزشکان می باشد. بر اساس موارد ذکر شده و با توجه به این که روش های 
هوشمند جدید مانند شبکه های عصبی کانولوشن می تواند در تشخیص 
دقیق احساسات تاثیر بسزایی داشته باشد در این مقاله مورد استفاده 
قرار گرفته است. به عالوه استفاده از منطق فازی با درجه تعلق احساس 
تشخیص داده شده به طبقات مختلف سبب باالبردن دقت راندمان روش 
پیشنهادی خواهد شد. از آنجایی که پزشکان بر اساس باندهای مختلف 
سیگنال EEG، به تشخیص حاالت و ناهنجاری ها می پردازند و تاکنون 
به این مورد پرداخته نشده است لذا در این مقاله به تشخیص حاالت 
هیجانی افراد در چهار حالت مختلف بر اساس سیگنال EEG، در باندهای 
مبتنی  بهینه  روش  یک  پژوهش  این  در  است.  شده  پرداخته  مختلف 
بر شبکه عصبی کانولوشنال فازی که ویژگی های بهینه را خود شبکه 
بازشناسی  این روش مناسب جهت  ارائه خواهد شد.  استخراج می کند 
حاالت هیجانی افراد گوناگون در باندهای مختلف از جمله آلفا، بتا و گاما 
می باشد. ساختار این مقاله بدین صورت است که در بخش دوم، روش 
داده  گزارش  آزمایشات  نتایج  بخش سوم  می گردد.  تشریح  پیشنهادی 

می شود و در بخش چهارم نتیجه گیری بیان خواهد شد.

روش کار
امروزه  می کنند.  بازی  انسان ها  زندگی  در  اساسی  نقش  احساسات 
افراد  روانی  اختالالت  درمان  جهت  احساسات  تشخیص  سیستم های 

مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. حاالت عاطفی را 
می توان با الکتروانسفالوگرافی تشخیص داد. بازیابی اطالعات کارآمد و 
تشخیص احساسات از سیگنال EEG یک کار پیچیده و چالش برانگیز 
است )3-1(. در جهت تشخیص احساس می توان از پاسخ سیگنال های 
هنگام  در  که  این صورت  به  کرد.  استفاده  ویدیویی  به محرک   EEG

حالت هیجانی همزمان سیگنال های مغزی آنها به  طور پیوسته ضبط 
می گردد و سطح ظرفیت آنها )احساسات منفی تا مثبت( ثبت می شود. 
در این قسمت، روش پیشنهادی که مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشنال 
مورد  احساس  و  هیجانی  حاالت  انواع  تشخیص  برای  و  است  فازی 

استفاده قرار خواهد گرفت به تشریح بیان می شود.       

روش پیشنهادی 
فازی  منطق  و  کانولوشنال  عصبی  شبکه  بر  مبتنی  پیشنهادی  روش 
در حاالت  و  افراد مختلف  در  احساسات  منظور تشخیص  به  که  است 
گوناگون استفاده خواهد شد. اجرای روش پیشنهادی شامل 3 فاز اصلی 
است. 1( انتخاب داده ها و پیش پردازش آنها، 2( طراحی شبکه عصبی 
کانولوشنال_فازی، 3( تحلیل نتایج و بازشناسی احساسات. در فاز اول 
ابتدا بر روی داده های انتخاب شده عمل فیلترینگ انجام می شود و سپس 
نرمال سازی داده انجام خواهد شد. در فاز دوم داده های پیش پردازش 
شده به  عنوان ورودی به شبکه عصبی داده خواهد شد. شبکه عصبی 
به  نهایی  فاز  استخراج می کند. در  را  کانولوشن خود ویژگی های موثر 
صورت فازی عمل تشخیص احساسات انجام می شود. شکل 1 فلوچارت 
روش پیشنهادی را نشان می دهد که در ادامه کلیه قسمت های آن به 

تفصیل بیان می شود.

پایگاه داده  
 GAMEEMO پایگاه داده استفاده شده در این پژوهش، پایگاه داده
است که بر اساس محرک های بینایی ثبت شده است. افراد این پایگاه 
داده فیلم های ترسناک، آرام، شاد و رضایت بخشی را مشاهده نمودند و 

 Emotive Epoch در همان حالت از آنها ثبت سیگنال توسط دستگاه
در 14 کانال انجام شده است. گروه ها شامل زن و مرد است و رده سنی 
خاصی در نظر گرفته نشده است )10(. افراد مورد مطالعه، دارای سابقه 
بیماری روانی و اختالالت یادگیری نبوده اند و با رضایت کامل خود در 

شکل 1. روش پیشنهادی
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این مطالعه شرکت نموده اند. برای ثبت سیگنال پایگاه داده از دستگاه 
14 کاناله Epoch Emotive استفاده شده است. 

پیش پردازش سیگنال های EEG ثبت شده 
زیادی  حرکتی  نویز  که  داده  پایگاه  سیگنال های  مناسب  قسمت های 
ندارد انتخاب می شود سپس برروی این سیگنال ها عمل فیلترینگ انجام 
می شود. برای حذف نویز و آرتیفکت از دادگان، یک فیلتر میان گذر با 
پهنای باند 3 هرتز تا 30 هرتز به سیگنال اضافه شد. این فیلتر، 3 نویز 

عمده از EEG را حذف می کند )11(. 
DC 1. پلک زدن: فرکانس پایین و نزدیک به

2. نویز برق شهر: 50 هرتز و هارمونیک های آن
3. نویز الکترومایوگرام )EMG(: بیش از 30 هرتز

از آنجا که محل قرارگیری الکترودها از چشم ها فاصله دارد، نویز EOG اثر 
قابل توجهی روی آن ندارد.

فیلتر کردن باندهای مختلف 
برای تجزیه سیگنال الکتروانسفالوگرافی از تبدیل ویولت استفاده شده 
است. پس از تبدیل ویولت بر اساس تجزیه های انجام شده باندهای آلفا، 
بتا و گاما استخراج خواهد شد. در تبدیل ویولت گسسته فیلترهایی با 
فرکانس قطع های مختلف برای تحلیل سیگنال در مقیاس های متفاوت 
به کار برده می شود. پس از این که سیگنال از فیلترهای باال گذر و پایین 
گذر عبور می کند عمل تحلیل فرکانس های مختلف آن انجام می شود. 
با مقیاس  با عملکردهای فیلترها  رزولیشن سیگنال در حالت گسسته 
نمونه برداری باال و پایین کنترل می شود و تغییر می نماید. تبدیل ویولت 
گسسته این گونه پردازش را آغاز می کند که ابتدا سیگنال از یک فیلتر 
]h[n عبور می کند و خروجی فیلتر پس  باند  نیم  پایین گذر  دیجیتال 

این  از  به دست می آید. پس  فیلتر  پاسخ ضربه  و  کانالوشن ورودی  از 
اعمال، تمام مولفه های فرکانسی که از نصف بزرگترین فرکانس موجود 

در سیگنال بیشتر باشند حذف خواهند شد.

 Fuzzy-CNN  الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر
کانولوشنال  عصبی  شبکه  بر  مبتنی  بهینه  روش  یک  پژوهش  این  در 
خواهد  استفاده  می کند  استخراج  را  بهینه  ویژگی های  خود  که  فازی 
شد تا تشخیص و بازشناسی حاالت هیجانی افراد مختلف در باندهای 
مختلف از جمله آلفا، بتا و گاما را انجام دهد. شبکه عصبی استفاده شده 

در ادامه به صورت کامل توضیح داده خواهد شد.
در حالت کلی شبکه عصبی کانولوشنی از سه بخش الیه کانولوشنی، 
الیه ادغام و الیه کامال همبند تشکیل شده است. در مدل پیشنهادی از 
یک الیه فازی به منظور بهبود دقت ویژگی های استخراج شده بین الیه 
ادغام و الیه کامال همبند استفاده شده است. به طور کلی، با توجه به 
این موضوع که تشخیص مرزهای بین کالس ها در طبقه بندی ها هنوز 
از الیه فازی  ناکافی مواجه هستند می بایست استفاده  با عدم قطعیت 
باعث بهبود دقت دسته بندی شود زیرا برخالف طبقه بندی کالسیک، 
مرز  دارای  همجوار  کالس های  که  معناست  بدین  فازی  طبقه بندی 
درجه  با  شده  طبقه بندی  و شی  هستند  همپوشان  مناطق  با  پیوسته 
ترکیب شبکه  از  می شود. هدف  مختلف مشخص  طبقات  به  آن  تعلق 
عصبی کانولوشنی و منطق فازی این است که روش پیشنهادی بتواند 
با عدم قطعیت های شناختی بیشتر شبیه به انسان عمل کند و امکان 
پردازش اطالعات نامشخص را داشته باشد. مدل پیشنهادی دارای سه 
الیه 1( الیه کانولوشنی، 2( الیه ادغام، 3( الیه فازی و دسته بندی است 
که توضیحات آن در ادامه آمده است. جزئیات مدل پیشنهادی در شکل 

2 نشان داده شده است.

شکل 2. ساختار کلی روش پیشنهادی
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در واقع اگر بردار ]X = [x1,x2,x3,…xn به عنوان ورودی به یک شبکه داده 
شود، الیه فازی یک بردار که نشان دهنده میزان تعلق X به یک خوشه 
مشخص است را ایجاد می کند ])μ1 (X),μ2 (X),μ3 (X),…μn (X]. در اینجا 
)μ(X  به کمک رابطه )2( محاسبه می شود. نرمال سازی بر اساس رابطه )3( 

برای هر نمونه آموزشی برآورده می شود. در اینجا  k نشان دهنده تعداد 
بردارهای نمونه آموزشی است و خروجی الیه فازی به عنوان ورودی الیه 
کامال همبند که کالس بندی را انجام می دهد، مورد استفاده قرار می گیرد 

.)14(

)1(

به دست آمده ه بمقادیر . دهدمیزان متعلق بودن نقاط داده به هر خوشه را نشان می مقادیراین  است. هاهای فازی داده برای خوشه

 .شود بند داده شده و کالس خروجی مشخص می کالسعنوان ورودی به 

توابع پایه شعاعی  سازی الیه فازیفعالهای توابع  نورون باشد ها تعداد خوشههمان الیه فازی های عصبی  تعداد سلول شوداگر فرض 

 مرکز یک خوشه است m پارامتر. در اینجا دهد را نشان می L های را در هر یک از خوشه x عضویت بردار ورودی (1. معادله )هستند

 .(11-13) دو مقادیر حقیقی هستند دهد که هر محو شدن سطح مرزهای خوشه را نشان می σ پارامترو 

(1)  ( )   
 √  

  
(   ) 
    

نشان دهنده میزان  داده شود، الیه فازی یک بردار کهبه عنوان ورودی به یک شبکه                   در واقع اگر بردار 

به کمک رابطه  ( ) . در اینجا  ( )    ( )   ( )   ( )   کند  به یک خوشه مشخص است را ایجاد می  تعلق 

نشان دهنده تعداد    . در اینجا شود می( برای هر نمونه آموزشی برآورده 3بر اساس رابطه ) سازی نرمال .شود ( محاسبه می2)

دهد، مورد استفاده  بندی را انجام می کالسبردارهای نمونه آموزشی است و خروجی الیه فازی به عنوان ورودی الیه کامال همبند که 

 .(10) گیرد قرار می

(2) μ ( ( ))   ( )   (∑   
( )) 

      

(3) ∑ μ 
 

   
( ( ))    

سپس  و وارد شدهبه عنوان ورودی به الیه کانولوشنی  سیگنالشود. در مرحله اول،  مدل پیشنهادی در سه مرحله انجام می مراحل

صورت   را به وارد شدههای  الیه فازی توزیع اولیه داده نهایتآید. در  دست میه ها ب فیلترهای مختلف روی ماتریس ورودی ویژگی

دهند و برچسب کالس نتیجه را به بندی را انجام میطبقهعمل های کامالً متصل شده  آخرین الیه دهد.های فازی انجام میخوشه

 شود. ها اختصاص داده می گروهکدام از هر 

 

 هاافتهی
های استفاده شده دادهپیاده سازی شده است.  2421افزار متلب نرمسازی روش پیشنهادی با شبیهکلیه آزمایشات انجام شده برای 

مجموعه داده (. 10) انتخاب شده است کاناله ثبت شده Emotive Epoch 10که با دستگاه  GAMEEMOاز پایگاه داده 

حالت شادی، روی چهار بر  مقالهدر این که های ثبت شده در پنج حالت شادی، ترس، آرامش، خستگی و رضایت است  سیگنال

 خستگی آزمایشات انجام شده است. و  ترس، آرامش

الف( الیه کانولوشنی  
و  کانولوشن  عملگر  از  استفاده  کانولوشن  شبکه های  از  الیه  مهم ترین 
اصطالح فیلتر است. برای بررسی این الیه ابتدا عملگر کانولوشن بیان 

خواهد شد. سپس استفاده از این عملگر بررسی می شود )10، 11(.
کانولوشن در ریاضیات یا به طور دقیق تر آنالیز تابعی، یک عملگر ریاضی 
تولید  را  سومی  تابع  و  کرده  عمل   g و   f تابع  دو  روی  بر  که  است 
می کند که می توان به  عنوان نسخه تصحیح شده یکی از دو تابع اصلی 
از  کاربردهایی  است.  همبستگی  تابع  مشابه  کانولوشن  شود.  نگریسته 
کانولوشن در زمینه تحلیل عددی، جبر خطی عددی و در طراحی و 
می توان  سیگنال ها  پردازش  در  محدود  ضربه  پاسخ  فیلترهای  اجرای 
اشاره کرد. عملگر کانولوشن را می توان برای سیگنال های دو بعدی نیز 
تعریف کرد. همچنین کانولوشن گسسته نیز از همان رابطه کانولوشن 
پیوسته استفاده می کند. با توجه به این که تصویر دیجیتال یک سیگنال 

دو بعدی گسسته است می توان دو تصویر را با هم کانولوشن کرد.

ب( الیه ادغام 
اصوال یک الیه ادغام )Pooling( بین چندین الیه کانولوشنی پشت سر 
هم در یک شبکه کانولوشن امری رایج است. کارکرد این الیه کاهش 
اندازه مکانی )عرض و ارتفاع( ورودی به جهت کاهش تعداد پارامترها 
 Over( بیش برازش  کنترل  بنابراین  و  شبکه  داخل  در  محاسبات  و 
fitting( است. الیه ادغام به  صورت مستقل بر روی هر برش عمقی از 

توده ورودی عمل کرده و آن را با استفاده از عملیات بیشینه گیری از 

لحاظ مکانی تغییر اندازه می دهد. 

ج(الیه فازی و دسته بندی 
در شبکه های کانولوشنی ویژگی های استخراج شده از الیه کانولوشنی و 
ادغام به الیه کامال همبند به منظور کالس بندی داده می شوند، در مدل 
پیشنهادی بین الیه ادغام و الیه کامال همبند یک الیه فازی تعبیه شده 
است که از آن  به عنوان یک پیش پردازنده استفاده می شود. در اینجا 
شبکه عصبی کانولوشنی سیگنال الکتروانسفالوگرافی را به عنوان ورودی 
دریافت کرده و عملیات مختلفی روی آن  انجام داده و ویژگی های مفید 
را استخراج می کند. ویژگی های استخراج شده به یک الیه فازی داده 
می شوند. الیه فازی یک توزیع داده ورودی اولیه را در تعداد خوشه های 
از پیش تعیین شده دسته بندی می کند. این خوشه ها معادل کالس های 
است  ممکن  هدف  کالس های  و  خوشه ها  تعداد  و  نیستند  خروجی 
متفاوت باشد. خروجی الیه فازی نشان دهنده ارزش های توابع عضویت 
برای خوشه های فازی داده ها است. این مقادیر میزان متعلق بودن نقاط 
عنوان  به  آمده  دست  به  مقادیر  می دهد.  نشان  را  خوشه  هر  به  داده 

ورودی به کالس بند داده شده و کالس خروجی مشخص می شود.
اگر فرض شود تعداد سلول های عصبی الیه فازی همان تعداد خوشه ها باشد 
نورون های توابع فعال سازی الیه فازی توابع پایه شعاعی هستند. معادله )1( 
عضویت بردار ورودی x را در هر یک از خوشه های L را نشان می دهد. در 
اینجا پارامتر m مرکز یک خوشه است و پارامتر σ محو شدن سطح مرزهای 

خوشه را نشان می دهد که هر دو مقادیر حقیقی هستند )11-13(.

به دست آمده ه بمقادیر . دهدمیزان متعلق بودن نقاط داده به هر خوشه را نشان می مقادیراین  است. هاهای فازی داده برای خوشه

 .شود بند داده شده و کالس خروجی مشخص می کالسعنوان ورودی به 

توابع پایه شعاعی  سازی الیه فازیفعالهای توابع  نورون باشد ها تعداد خوشههمان الیه فازی های عصبی  تعداد سلول شوداگر فرض 

 مرکز یک خوشه است m پارامتر. در اینجا دهد را نشان می L های را در هر یک از خوشه x عضویت بردار ورودی (1. معادله )هستند

 .(11-13) دو مقادیر حقیقی هستند دهد که هر محو شدن سطح مرزهای خوشه را نشان می σ پارامترو 

(1)  ( )   
 √  

  
(   ) 
    

نشان دهنده میزان  داده شود، الیه فازی یک بردار کهبه عنوان ورودی به یک شبکه                   در واقع اگر بردار 

به کمک رابطه  ( ) . در اینجا  ( )    ( )   ( )   ( )   کند  به یک خوشه مشخص است را ایجاد می  تعلق 

نشان دهنده تعداد    . در اینجا شود می( برای هر نمونه آموزشی برآورده 3بر اساس رابطه ) سازی نرمال .شود ( محاسبه می2)

دهد، مورد استفاده  بندی را انجام می کالسبردارهای نمونه آموزشی است و خروجی الیه فازی به عنوان ورودی الیه کامال همبند که 

 .(10) گیرد قرار می

(2) μ ( ( ))   ( )   (∑   
( )) 

      

(3) ∑ μ 
 

   
( ( ))    

سپس  و وارد شدهبه عنوان ورودی به الیه کانولوشنی  سیگنالشود. در مرحله اول،  مدل پیشنهادی در سه مرحله انجام می مراحل

صورت   را به وارد شدههای  الیه فازی توزیع اولیه داده نهایتآید. در  دست میه ها ب فیلترهای مختلف روی ماتریس ورودی ویژگی

دهند و برچسب کالس نتیجه را به بندی را انجام میطبقهعمل های کامالً متصل شده  آخرین الیه دهد.های فازی انجام میخوشه

 شود. ها اختصاص داده می گروهکدام از هر 

 

 هاافتهی
های استفاده شده دادهپیاده سازی شده است.  2421افزار متلب نرمسازی روش پیشنهادی با شبیهکلیه آزمایشات انجام شده برای 

مجموعه داده (. 10) انتخاب شده است کاناله ثبت شده Emotive Epoch 10که با دستگاه  GAMEEMOاز پایگاه داده 

حالت شادی، روی چهار بر  مقالهدر این که های ثبت شده در پنج حالت شادی، ترس، آرامش، خستگی و رضایت است  سیگنال

 خستگی آزمایشات انجام شده است. و  ترس، آرامش

)2(

به دست آمده ه بمقادیر . دهدمیزان متعلق بودن نقاط داده به هر خوشه را نشان می مقادیراین  است. هاهای فازی داده برای خوشه

 .شود بند داده شده و کالس خروجی مشخص می کالسعنوان ورودی به 

توابع پایه شعاعی  سازی الیه فازیفعالهای توابع  نورون باشد ها تعداد خوشههمان الیه فازی های عصبی  تعداد سلول شوداگر فرض 

 مرکز یک خوشه است m پارامتر. در اینجا دهد را نشان می L های را در هر یک از خوشه x عضویت بردار ورودی (1. معادله )هستند

 .(11-13) دو مقادیر حقیقی هستند دهد که هر محو شدن سطح مرزهای خوشه را نشان می σ پارامترو 

(1)  ( )   
 √  

  
(   ) 
    

نشان دهنده میزان  داده شود، الیه فازی یک بردار کهبه عنوان ورودی به یک شبکه                   در واقع اگر بردار 

به کمک رابطه  ( ) . در اینجا  ( )    ( )   ( )   ( )   کند  به یک خوشه مشخص است را ایجاد می  تعلق 

نشان دهنده تعداد    . در اینجا شود می( برای هر نمونه آموزشی برآورده 3بر اساس رابطه ) سازی نرمال .شود ( محاسبه می2)

دهد، مورد استفاده  بندی را انجام می کالسبردارهای نمونه آموزشی است و خروجی الیه فازی به عنوان ورودی الیه کامال همبند که 

 .(10) گیرد قرار می

(2) μ ( ( ))   ( )   (∑   
( )) 

      

(3) ∑ μ 
 

   
( ( ))    

سپس  و وارد شدهبه عنوان ورودی به الیه کانولوشنی  سیگنالشود. در مرحله اول،  مدل پیشنهادی در سه مرحله انجام می مراحل

صورت   را به وارد شدههای  الیه فازی توزیع اولیه داده نهایتآید. در  دست میه ها ب فیلترهای مختلف روی ماتریس ورودی ویژگی

دهند و برچسب کالس نتیجه را به بندی را انجام میطبقهعمل های کامالً متصل شده  آخرین الیه دهد.های فازی انجام میخوشه

 شود. ها اختصاص داده می گروهکدام از هر 

 

 هاافتهی
های استفاده شده دادهپیاده سازی شده است.  2421افزار متلب نرمسازی روش پیشنهادی با شبیهکلیه آزمایشات انجام شده برای 

مجموعه داده (. 10) انتخاب شده است کاناله ثبت شده Emotive Epoch 10که با دستگاه  GAMEEMOاز پایگاه داده 

حالت شادی، روی چهار بر  مقالهدر این که های ثبت شده در پنج حالت شادی، ترس، آرامش، خستگی و رضایت است  سیگنال

 خستگی آزمایشات انجام شده است. و  ترس، آرامش

)3(
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اول،  مرحله  در  انجام می شود.  مرحله  در سه  پیشنهادی  مدل  مراحل 
سیگنال به عنوان ورودی به الیه کانولوشنی وارد شده و سپس فیلترهای 
مختلف روی ماتریس ورودی ویژگی ها به دست می آید. در نهایت الیه 
فازی توزیع اولیه داده های وارد شده را به  صورت خوشه های فازی انجام 
انجام  را  کاماًل متصل شده عمل طبقه بندی  آخرین الیه های  می دهد. 
اختصاص  گروه ها  از  کدام  هر  به  را  نتیجه  برچسب کالس  و  می دهند 

داده می شود.

یافته ها
کلیه آزمایشات انجام شده برای شبیه سازی روش پیشنهادی با نرم افزار 

متلب 2021 پیاده سازی شده است. داده های استفاده شده از پایگاه داده 
GAMEEMO که با دستگاه Emotive Epoch 14 کاناله ثبت شده 

انتخاب شده است )15(. مجموعه داده سیگنال های ثبت شده در پنج حالت 
شادی، ترس، آرامش، خستگی و رضایت است که در این مقاله بر روی چهار 

حالت شادی، ترس، آرامش و خستگی آزمایشات انجام شده است.    

معیار ارزیابی       
در این قسمت مدل پیشنهادی بر اساس معیارهای ارزیابی دقت، صحت 
و فراخوانی مورد ارزیابی واقع می شود و مطابق رابطه )7(، )8( و )9( به 

ترتیب محاسبه می شوند:

 

 معیار ارزیابی

 ،(0رابطه )د و مطابق شو ورد ارزیابی واقع میی مو فراخوانصحت ، دقت یابیارز یارهایمع اساس یشنهادی برمدل پ در این قسمت

 شوند: محاسبه میبه ترتیب  (0( و )0)

(0) AccuracyNTNTP /)(  
(0) precision)/( FPTPTP  
(0) recall)/( FNTPTP  

 یها نمونهبه ترتیب  FN و FPاند.  شده یبند طبقه صحیحکه  هستندبه ترتیب و منفی  مثبت یها نمونه TNو  TP باالدر روابط 

جهت اعتبارسنجی روش پیشنهاد شده از  ست.ها برابر تعداد کل نمونه یزن Nو  اند شده یبند طبقه صحیحکه نا و منفی هستند مثبت

k-fold  وk=11  ها به  هنگام اجرا ابتدا دادهاستفاده شده است. در که بهترین نتیجه از آن حاصل شدهk-1  قسمت که به آن دسته

ها دستهشود و همه  دسته که آزمایش نام دارد تقسیم خواهد شد. در هر بار اجرا این نوع تقسیم انجام می 1شود و  آموزشی گفته می

 (.10-10) پیمایند این چرخه را می

 

 باند آلفادر ارزیابی 

 بیان شده ار ارزیابیاساس سه معی خستگی است بردر این قسمت به تشخیص انواع حاالت که شامل شادی، آرامش، ترس و 

 .دهد را نشان میهای انجام شده  ارزیابی 1 جدولشود.  پرداخته می

شود. خستگی نیز در  شود در باند آلفا، آرامش با اختالف از بقیه احساسات بهتر شناسایی می مشاهده می 1طور که در جدول همان

است. تشخیص دو حالت خستگی و آرامش در باند آلفا نشان دهنده این است که در این حالت رده بعدی مورد شناسایی قرار گرفته 

شود که نتیجه روش  شود که دیده می های انجام شده در باند آلفا، آرامش بهتر شناسایی می گیرد. در پژوهش این باند قوت می

 پیشنهادی نیز در این راستاست.

 آلفا باند در حاالت انواع یابیارز. 1 جدول

 دقت صحت یفراخوان حاالت
 2/02 0/01 3/03 یشاد

 2/00 2/01 0/02 آرامش
 0/00 3/00 1/00 ترس
 0/00 0/00 3/00 یخستگ

)7(

)8(

)9(

ترتیب هستند  به  منفی  و  مثبت  نمونه های   TN و   TP باال  روابط  در 
نمونه های مثبت  ترتیب  به   FN FP و  که صحیح طبقه بندی شده اند. 
تعداد  برابر  نیز   N و  شده اند  طبقه بندی  ناصحیح  که  هستند  منفی  و 
 k-fold از  شده  پیشنهاد  روش  اعتبارسنجی  جهت  نمونه هاست.  کل 
از آن حاصل شده استفاده شده است. در  و k=11 که بهترین نتیجه 
هنگام اجرا ابتدا داده ها به k-1 قسمت که به آن دسته آموزشی گفته 
هر  در  شد.  خواهد  تقسیم  دارد  نام  آزمایش  که  دسته   1 و  می شود 
را  چرخه  این  دسته ها  همه  و  می شود  انجام  تقسیم  نوع  این  اجرا  بار 

می پیمایند )16-18(.

ارزیابی در باند آلفا
در این قسمت به تشخیص انواع حاالت که شامل شادی، آرامش، ترس 
و خستگی است بر اساس سه معیار ارزیابی بیان شده پرداخته می شود. 

جدول 1 ارزیابی های انجام شده را نشان می دهد.
همان طور که در جدول 1 مشاهده می شود در باند آلفا، آرامش با اختالف 
بعدی  رده  در  نیز  می شود. خستگی  شناسایی  بهتر  احساسات  بقیه  از 
مورد شناسایی قرار گرفته است. تشخیص دو حالت خستگی و آرامش در 
باند آلفا نشان دهنده این است که در این حالت این باند قوت می گیرد. 
در پژوهش های انجام شده در باند آلفا، آرامش بهتر شناسایی می شود که 

دیده می شود که نتیجه روش پیشنهادی نیز در این راستاست.

جدول 1. ارزیابی انواع حاالت در باند آلفا

دقتصحتفراخوانیحاالت

63/361/962/2شادی

92/491/294/2آرامش

64/157/364/7ترس

78/375/778/8خستگی
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ارزیابی در باند گاما
در این قسمت به بازشناسی انواع حاالت که شامل شادی، آرامش، ترس 
و خستگی است در باند گاما بر اساس سه معیار ارزیابی دقت، صحت و 
فراخوانی پرداخته می شود. جدول 3 ارزیابی های محاسبه شده را نشان 

می دهد.

همان طور که در جدول 3 مشاهده می شود در باند گاما، شادی و سپس 
ترس بهتر از بقیه احساسات بازشناسایی می شود. باند بتا، زمانی فعال 
می شود که فرد در حال یک فعالیت توجه مغزی باشد و مشاهده می شود 

که نتیجه روش پیشنهادی نیز در این راستا و قابل قبول است.

ارزیابی کلیه باندها
در نمودارهای زیر میزان دقت در هر حالت در هر یک از سه باند مقایسه 

شده است. نمودار شکل 3 نشان می دهد که در هر باند چه حالتی بهتر 
بازشناسی می شود.

ارزیابی در باند بتا
در این قسمت به ارزیابی باند بنا در حاالت مختلف پرداخته می شود. 
انواع حاالت مورد ارزیابی شامل شادی، آرامش، ترس و خستگی است 
انجام  شده  بیان  ارزیابی  معیار  سه  براساس  باند  هر  در  آن  عملکرد  و 

می شود. جدول 2 ارزیابی های انجام شده را بیان می کند.

همان طور که در جدول 2 مشاهده می شود در باند بتا، خستگی و سپس 
ترس بهتر از بقیه احساسات بازشناسایی می شود. باند بتا، زمانی فعال 
می شود که فرد توجه خاصی به یک فعالیت داشته باشد و دیده می شود 

که نتیجه روش پیشنهادی نیز در این راستاست.

جدول 2. ارزیابی انواع حاالت در باند بتا

دقتصحتفراخوانیحاالت

66/368/978/7شادی

60/557/358/9آرامش

92/491/992/3ترس

94/895/495/5خستگی

جدول 3. ارزیابی انواع حاالت در باند بتا

دقتصحتفراخوانیحاالت

9291/292/2شادی

57/752/355/1آرامش

84/581/385/8ترس

54/257/352/2خستگی
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شکل 3. دقت بازشناسی حاالت مختلف در سه باند

بهتر  گاما  باند  در  شادی  می شود  مشاهده   3 شکل  در  که  همان طور 
بازشناسی شده و نمود دارد همچنین مشاهده می شود که ترس در باند 
بتا بهتر بازشناسی می شود و از دقت بهتری برخوردار است. در باند آلفا 
آرامش از دقت بیشتری برخوردار است و خستگی در باند بتا و سپس 
در باند آلفا بهتر بازشناسی می شود. کلیه نتایج در راستای نتایج دیگر 

پژوهشگران است و قابل استناد می باشد.
ارزیابی میزان تاثیر منطق فازی در روش پیشنهادی

در جدول 4 میانگین دقت بازیابی در حاالت مختلف با و بدون استفاده از 
منطق فازی در کلیه باندها بررسی خواهد شد. در واقع دقت بازشناسی 

در Fuzzy-CNN در مقابل CNN در کلیه باندها بررسی می شود.

جدول 4. میانگین دقت بازشناسی در Fuzzy-CNN در مقابل CNN در باند آلفا

حاالت
CNNFuzzy-CNN

آلفابتاگاماآلفابتاگاما

90/170/260/192/278/762/2شادی

5555/39455/158/994/7آرامش

82/391/260/285/892/364/7ترس

5094/372/252/295/578/8خستگی

روش  دقت  میانگین  می شود  مشاهده  باال  جداول  در  که  همان طور 
عملکرد   CNN روش  مقابل  در  است   Fuzzy-CNN که  پیشنهادی 
بهتری از خود نشان داده است و در همه حاالت هیجانی با دقت باالتری 
قادر به بازشناسی هیجان بوده است بنابراین می توان نتیجه گرفت که 
قابل  طور  به  را  بازشناسی  دقت   ،CNN با  آن  ترکیب  و  فازی  منطق 

توجهی بهبود می بخشد.

بحث
بر شبکه عصبی_فازی که خود  بهینه مبتنی  این مقاله یک روش  در 
ویژگی های بهینه را استخراج می کند ارائه شد تا تشخیص و بازشناسی 
بتا و  آلفا،  از جمله  باندهای گوناگون  افراد مختلف در  حاالت هیجانی 
کانولوشنالی  عصبی  شبکه  از  پیشنهادی  مدل  در  دهد.  انجام  را  گاما 
استفاده شد که یک الیه فازی به منظور بهبود دقت دسته بندی بین 
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Introduction: One of the economic phenomena researchers have investigated in different ways is 

the problem of bank runoff. A bank rush refers to a situation where depositors suddenly withdraw 

their deposits due to fear of the safety of their deposits, in a most emotional reaction, which can 

lead to bank failure. 

Methods: In this article, while combining the architecture of the emotional X-machine for the 

emotional agent and Norma Emergence (NOE) for the normative agent, a model for the emotion-

al-normative agent is presented, and through it, the role of social norms in preventing the bank rush 

phenomenon through simulation in Netlogo’s environment provided.

Results: In a situation where without normative reasoning, by activating the contagion of emotions 

and using 15 secondary agents, the authors have faced 100% bank failures. By activating normative 

reasoning and using the initial normative population of 50%, bank failures will decrease to about 

50%.

Conclusion: Finally, the results obtained from the simulation confirm the effectiveness of norma-

tive variables in preventing the occurrence of bank runs.
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Extended Abstract
Introduction
In recent years, agent-based simulation has been success-

fully used in the study of various economic phenomena, 

which has led to the emergence of the interdisciplinary re-

search system of agent-based computational economics. 

One of the economic phenomena researchers have inves-

tigated in different ways is the problem of bank runoff. A 

bank raid is a situation where depositors withdraw their de-

posits from the bank due to fear of their deposits’ safety.
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The question is whether norms, such as society’s atten-

tion to rumors, social responsibility, and prioritizing col-

lective interests over individual desires, can reduce such 

phenomena’s probability.

In this research, by combining two architectures of emo-

tional and normative agents, an emotional-normative 

model is proposed through which, while simulating the 

phenomenon of bank rush, the role of normative vari-

ables in preventing this phenomenon is investigated. As a 

result, the main goal of this research is to present and test 

an emotional-normative model and investigate the role 

of normative reasoning in preventing the adverse results 

of economic phenomena known as ecological surprises.

Methods
The modeling approach chosen to implement the simula-

tion of the bank rush phenomenon is the combination of 

FSM, Emotion, and NOE models.

A Finite State Machine (FSM) is a computational model 

that can be used to simulate sequential logic or, in oth-

er words, to represent and control the flow of execution. 

FSMs can model problems in many fields, including math-

ematics, artificial intelligence, games, and linguistics.

In this article, according to the model presented by Sa-

kellario et al. (3), emotions are defined as passion (the 

level of motivation to act). The corresponding mode is 

applied to the agents. These states reflect the agent’s 

speed in maintaining or changing how he interacts with 

the simulation world. This willingness to act shows the 

agent’s readiness to welcome other agents, situations, 

and events.

On the other hand, the NOE agent processes emotions 

based on the norm evaluation output and, similar to the 

OCC model, considers both the type and intensity of emo-

tions to perform a specific action. Therefore, violating the 

norms in such a factor causes negative feelings (18).

Agents with norms refer to their normative memory upon 

entering each state to determine whether they are in a 

normative situation. If the answer is positive, due to the 

agent’s institutionalization degree of desire agent, he will 

behave according to the norm.

Therefore, by examining the normative nature of each 

state by the agent (Identification), and by gradually 

increasing the norm in the agent (Instantiation), and 

changing the agent’s behavior due to the existence of 

norms, the NOE model is used in the normative reason-

ing, and finally, Norm Fulfillment by evaluating com-

pliance or non-compliance with the norm. The related 

rewards and punishments are implemented.

The three normative variables that are vital in preventing 

the Bank Rush phenomenon are:

• The agent’s previous experience of complying or not 

complying with the norm

• The agent’s behavior results in the prediction of the future

• The degree of guilt in the perpetrator

Results
The agents’ emotions are aroused by activating sub-

agents and dispersing negative rumors. The value of their 

Cash-Need variable, which represents the amount of cash 

the agent feels secure with, increases rapidly (1).

To check the impact of the normative variables and de-

termine how the model works, for simulating, the authors 

activate the normative variables, which in the previous 

bankruptcy experiments of all banks has occurred (By 

using 15 sub-factors and active contagion of emotions).

Moreover, the initial value of the two variables, init-norm 

and init-agreeable, which respectively represent the in-

stitutionalization degree of the norm in a factor and the 

degree of agreeableness in the agent, have been consid-

ered at the average level (0.5). Three variables- previous 

experience, future prediction of crossing the norm, and 

feeling guilty when crossing the norm- are used for the 

agent’s next decisions (Table 1).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
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Conclusion
In normative reasoning activation mode, the most import-

ant factor influencing the simulation result is the number 

of agents who have accepted the desired norm at the be-

ginning of the simulation. The results presented in Table 

1 show that the higher the number of primary normative 

factors, the lower the probability of bank failure.

Noteworthy that the phenomenon of bank rush general-

ly occurs in a short time. In this way, immediately after 

creating negative rumors, negative feelings related to it 

are created at the community level, and the withdrawal 

of money from banks starts quickly. Certainly, in such a 

time, there is not much opportunity for the emergence of 

the norm in people. The most important issue is the num-

ber of people who have already accepted the desired norm 

for various reasons. In this case, the very low growth of 

normative variables confirms this point (Fig. 1).

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

Table 1. Simulation results with normative reasoning activation

Normative 

Reasoning

Reward

 System

Punishment 

System

Init Normative 

Population Percent

Failure

 Percent

Average Days 

Before Failure

Active Inactive Inactive %20 %100 5

Active Inactive Inactive %50 %50 22

Active Inactive Inactive %75 %0 -

Figure 1. Partial changes of normative variables in the simulation interval
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مقدمه: یکی از پدیده های اقتصادی که به گونه های مختلف توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است، مسئله 

هجوم بانکی است. هجوم بانکی به وضعیتی اطالق می شود که سپرده گذاران به دلیل ترس از امنیت سپرده های خود در 

واکنشی عمدتا احساسی، اقدام به برداشت ناگهانی آن می نمایند که می تواند منجر به ورشکستگی دومینووار بانکی شود.

NOE(( معماری  و  احساسی  عامل  برای   Emotional X-machine معماری  ترکیب  مقاله ضمن  این  در  روش کار: 

نقش  آن،  واسطه  به  و  شده  ارائه  احساسی_ هنجاری  عامل  برای  مدلی  هنجاری،  عامل  برای   )Norma Emergence

هنجارهای اجتماعی در پیشگیری از پدیده هجوم بانکی از طریق شبیه سازی در محیط عامل محور Netlogo و تجزیه و 

تحلیل نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. 

یافته ها: در شرایطی که بدون استفاده از استدالل هنجاری، با فعال سازی سرایت احساسات و استفاده از 15 عامل فرعی 

با ورشکستگی بانکی 100 درصد مواجه بوده ایم، با فعال سازی استدالل هنجاری، در نظر گرفتن میانگین 0/5 برای متغیر 

شخصیتی Agreeableness و استفاده از جمعیت هنجاری اولیه 50 درصد، میزان ورشکستگی بانکی به حدود 50 درصد 

کاهش پیدا می کند، با افزایش جمعیت هنجاری اولیه به 100 درصد، ورشکستگی بانکی به طور کامل مهار می گردد.

نتیجه گیری: در نهایت نتایج به دست آمده از شبیه سازی به وضوح تاثیرگذاری استدالل هنجاری را در پیشگیری از وقوع 

پدیده فرار بانکی تایید می نمایند.
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مقدمه
پدیده های  مطالعه  در  عامل  بر  مبتنی  شبیه سازی  اخیر،  سال های  در 
مختلف اقتصادی به طور مؤثری مورد استفاده قرار گرفته است که منجر 
بر  مبتنی  محاسباتی  اقتصاد  رشته ای  بین  پژوهشی  نظام  پیدایش  به 
عامل )Agent Based Computational Economic( شده است.      

یکی از پدیده های اقتصادی که به گونه های مختلف توسط پژوهشگران مورد 
بررسی قرار گرفته است مسئله هجوم بانکی است. هجوم بانکی به وضعیتی 

اطالق می شود که سپرده گذاران به دلیل ترس از امنیت سپرده های خود، 
اقدام به برداشت آن از بانک می نمایند. عموماً این وحشت بانکی با تزلزل 
در قدرت استدالل و تصمیم گیری افراد همراه است. به عبارت دیگر، حالت 
احساسی افراد به دلیل انتشار شایعات به سوی ترس و وحشت گرایش پیدا 
می کند و منجر به برداشت ناگهانی سپرده ها از موسسات مالی مختلف و 

ورشکستگی دومینو وار آنها خواهد شد.      
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نظیر  آیا هنجارهایی  این است که  اینجا مطرح می شود  سؤالی که در 
میزان توجه جامعه به شایعات، مسئولیت پذیری اجتماعی، اولویت دادن 
وقوع  احتمال  در  ...  می توانند  و  فردی  خواسته های  بر  جمعی  منافع 

چنین پدیده هایی مؤثر باشند؟
 Emotional احساسی  عامل  معماری  ترکیب  با  پژوهش  این  در 
کارگیری  به  با  همچنین  و   NOE هنجاری  عامل  و   X-machine

ماشین حالت متناهی ))Finite State Machine )FMS( در معماری 
آن  طریق  از  که  است  شده  پیشنهاد  احساسی_هنجاری  مدلی  عامل، 
در  هنجاری  متغیرهای  نقش  بانکی،  هجوم  پدیده  شبیه سازی  ضمن 
پیشگیری از این پدیده مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش 
ارائه و آزمایش یک مدل احساسی_هنجاری و بررسی نقش استدالل 
هنجاری، در پیشگیری از نتایج نامطلوب پدیده های اقتصادی موسوم به 

Ecological Surprises می باشد.

در ادامه این مطالعه، ابتدا با روش کار و سوابق پژوهش آشنا خواهیم 
شد، سپس مدل پیشنهادی مورد تشریح و بررسی قرار خواهد گرفت. 
یافته های پژوهش، شامل جزئیات اجرای شبیه سازی و ریز نتایج حاصل 
از آنها در بخش بعدی بررسی می شوند و پس از آن تحلیلی از نتایج به 
دست آمده ارائه خواهد شد. در پایان، نتیجه گیری از آنچه در بخش های 

مختلف مطالعه ارائه شده است، صورت خواهد گرفت.

روش کار
توسط  بار در 1977  اولین  عامل  Schermer مفهوم  نوشته  اساس  بر 
عنوان  به  را  عامل  مفهوم  او   .)1( گرفت  قرار  استفاده  مورد   Hewitt

این  کرد.  پیشنهاد  اجرا  با  همزمان  و  تعاملی  مستقل،  برنامه  یک 
پیام های سایر  به  و  می توانست  برنامه حالت داخلی کپسوله ای داشت 
برنامه های مشابه پاسخ دهد. مفهوم کامل "بازیگر" یک عامل محاسباتی 
رفتار  و یک  ایمیل  آدرس  است که یک   )Computational Agent(
دارد. بازیگران از طریق ارسال پیام ارتباط برقرار می کنند و اقدامات خود 

را همزمان انجام می دهند )1(.        
توزیع شده  از طریق حوزه های هوش مصنوعی  عموماً  عامل ها  توسعه 
چندعامله  سیستم های   ،)Distributed Artificial Intelligence(
یا  و   )Distributed Problem Solving( شده  توزیع  مشکل  حل 
خصوصاً  است.  گرفته  صورت   )Parallel AI( موازی  مصنوعی  هوش 
انگیزه های بسیاری در حوزه DAI برای استفاده از عامل ها وجود دارد 
)3(. به طور کلی، یک عامل را  می توان به عنوان موجودی توصیف کرد 
که محیط خود را تحت تأثیر قرار  می دهد یا آن را تغییر  می دهد. در 
از  درجه ای  دارای  عامل ها  که  داشتند  اظهار  پژوهشگران  سال 1995 

برای دستیابی به  این بدان معنی است که  استقالل و اختیار هستند. 
اهداف خود، عامل ها باید بدون هیچ گونه دخالت مستقیم انسان اجازه 
فعالیت داشته باشند و کنترل اعمال و وضعیت داخلی خود را بر عهده 

داشته باشند )2(.

مدل های رسمی عامل های احساسی: پژوهشگران در طول سالیان 
مدل های گوناگونی را برای عامل های احساسی پیشنهاد نموده اند. برخی 
برخی  ولی  شده اند  سپرده  فراموشی  به  زمان  گذر  در  مدل ها  این  از 
دیگر به تدریج به عنوان مدل رسمی پیاده سازی احساسات توسط سایر 
پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته اند. در ادامه به معرفی تعدادی از 

این مدل های رسمی خواهیم پرداخت. 

 EBDI •
به نقل از مقاله Pereira  مدل ))Emotion BDI )EBDI( مبتنی بر 
و   Rao توسط  شده  معرفی   )Believe Desire Intention )BDI((
Georgeff است و یک افزونه به شمار  می آید. منطق حاکم بر BDI یک 

منطق چند وجهی بوده و دارای یک بردار دو بعدی است. یک بعد برای 
با دیدگاه های مختلف  از محیط های ممکن که معرف مطابقت  طیفی 
است.  نظر گرفته شده  است، در  نشان دهنده حاالت ذهنی  عاملی که 
بعد دیگر، فهرستی از حاالت است که تکامل عامل را در طول زمان به 

تصویر می کشد )4(. 

 OCC •
از  سلسله مراتبی   )Ortony, Clore, and Collins )OCC(( مدل 
به  با توجه  را توصیف  می کند. رویدادها  22 احساس طبقه بندی شده 
پیامدهای آنها ارزیابی می شوند. پیامدهای یک رویداد به عنوان مطلوب 
مطلوب«  »رویداد  یک  از  موردی  هر  می گردند.  ارزیابی  نامطلوب  یا 
باید به »پیامد مطلوب یک رویداد« تعبیر شود، زیرا مطلوبیت فقط به 

پیامدهای رویدادها اطالق می شود )5(.

(Pleasure-Arousal-Dominance (P.A.D(( •
Mehrabian )1999( چارچوبی را پیشنهاد کرد که حاالت عاطفی و خلق 

و خوی فرد را با استفاده از سه پارامتر برای طبقه بندی، اندازه گیری و به 
کارگیری عواطف تعریف  می کند. به طور خاص، احساسات در یک فضای 
سه بعدی بازنمایی می شوند و در این فضا، Mood به عنوان حالت های 
عاطفی پایدارتر و ماندگارتر تعریف می گردد. این مدل در واقع ساختاری 

جهت اندازه گیری و توصیف احساسات به شمار می آید )6(.
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طور  به  که  رفتار  از  عمومی  انتظار  یک  هنجار  هنجاری:  عامل های 
گستردهای برای جامعه پذیرفته شده است. پژوهش در مورد هنجارها 
در سیستم های چندعاملی حدود دو دهه قدمت دارد. هنجارها از آنجا 
به حفظ نظم اجتماعی کمک می کنند و موجب تسهیل همکاری  که 
سیستم های  پژوهشگران  توجه  مورد  همواره  می شوند،  هماهنگی  و 
چند عاملی )Multy Agent Systems( بوده اند. آنها همچنین بررسی 
کرده اند که چگونه هنجارها ممکن است در پاسخ به تغییرات محیطی 

تکامل یابند )7(.
عبارتند  هنجارها  مهم  مرحله  سه  جامعه  دیدگاه  از  کلی  طور  به 
مرحله  در  رفته  کار   به  مکانیسم های  ظهور.  و  انتشار  شکل گیری،  از: 
شکل گیری هنجار، پرداختن به چگونگی ایجاد هنجارها در یک جامعه 
است و این که چگونه عوامل فردی  می توانند هنجارهای ایجاد شده را 
تبیین  انتشار،  مرحله  در  استفاده  مورد  مکانیسم های  کنند.  شناسایی 
چگونگی گسترش و اجرای هنجارها در جامعه هستند و مرحله ظهور 

با تعیین میزان گسترش یک هنجار در جامعه مشخص می شود )8(.
پیاده سازی هنجار در عامل عموماً به سه روش صورت می گیرد:

if-then-else rule )الف
در این روش، هنجارهای مورد نظر توسعه دهنده به صورت مستقیم به 
بنابراین   .)Hard Coding( برای عامل تزریق می شود ایجاد شده  کد 
رفتارهای هنجاری عامل، مستقیماً توسط عبارات شرطی ساده تعیین 

می شود.
ب( اهداف هنجاری

مسیر دیگری برای پیاده سازی هنجار در عامل، تعیین اهداف هنجاری 
برای عامل و در نتیجه عدم دخالت در تصمیم گیری های خرد صورت 
گرفته توسط عامل می باشد. به این ترتیب هر عمل صورت گرفته توسط 

عامل از طریق هدف هنجاری او مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
ج( منطق دیونتیک

در این شیوه که از فلسفه دیونتیک )عمدتاً استفاده شده توسط کانت( 
بهره می برد، هر عمل صورت گرفته توسط عامل به یکی از دسته هایی 

مانند زیر تقسیم شده و بر همان اساس مورد ارزیابی قرار می گیرد:

• مجاز    • غیرمجاز    • واجب   • منسوخ    • اجباری    • اختیاری     

بانکی  هجوم  ازجمله  اقتصادی  گوناگون  پدیده های  پژوهش:  سوابق 
و همچنین هنجارهای اجتماعی در محیط مبتنی بر عامل، به صورت 

مجزا توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته اند.
افراد جامعه را  تاًثیر سرایت احساسات بین   )2014( Duel Bosse و 

عامل،  بر  مبتنی  رویکرد  از  استفاده  با  را  گروهی  مالی  پدیده های  در 
بررسی کرده و مدل محاسباتی به دست آمده را هم از طریق شبیه سازی 
اکتشافی و هم توسط تجزیه و تحلیل ریاضی، مورد بررسی قرار داده اند. 
نتایج این پژوهش، نشان می دهد که رهبران گروه های مالی می توانند به 
نحو موثری از سرایت احساسات مثبت، در پیش گیری از بی انگیزگی افراد 
)2017( طراحی  و همکاران   Bookstaber  .)9( ببرند  بهره  تیم خود 
مورد  را  مالی  بحران های  مدل سازی  برای  عامل،  بر  مبتنی  مدل های 
مطالعه قرار داده اند. تمرکز این پژوهش بر تعامالت بین عامل ها و تاثیر 
آن بر روی ایجاد تغییر در محیط های مالی قرار گرفته است. همچنین 
در این مطالعه مقایسه ای بین استفاده از مدل مبتنی بر عامل و رویکرد 
نتایج  که  است  گرفته  صورت  بحران  بررسی  برای  اقتصادی  استاندارد 
حاصل از آن غلبه رویکرد مبتنی بر عامل به محدودیت های موجود در 
احمدیان )1394(  نشان می دهد )10(. همچنین  را  استاندارد  رویکرد 
نقدشوندگی  ریسک  با محوریت  را  بانکی  پدیده هجوم  بر  مؤثر  عوامل 
مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش با استفاده از روش الجیت 
پانل، مدلی ارائه شده است که به سیاست گذار اجازه می دهد احتمال 
بیانگر  بررسی  از  حاصل  نتایج  نماید.  بررسی  را  بانکی  هجوم  رخداد 
بر  ارز  نرخ  نظیر  سپرده  جایگزین  متغیرهای  و  بانکی  اهمیت سالمت 

احتمال خروج ناگهانی سپرده است )11(.
نام  به  عامل  بر  مبتنی  مدل  یک   )2017( همکاران  و   Chan-Lau

برای   )Agent Based model of Banking system )ABBA((
تجزیه و تحلیل ریسک ها در سیستم بانکی ارائه داده اند )12(، منصوری 
)1376(، شبیه سازی عامل_بنیانی برای زنجیره تامین خدمت بانکداری 
 Pelikan و Tyrychtr ،)13( بر مبنای منطق غلبه خدمت ارائه داده اند
)2019(، استفاده از )Multi Agent System( را در اقتصاد هوشمند 
مورد بررسی قرار دادهاند. این پژوهشگران ایده استفاده از پارادایم چند 
عاملی را برای پردازش صحیح تر مسائل اقتصادی پیشنهاد کردهاند و 
یک مدل مفهومی از سیستم چندعاملی برای تحلیل های اقتصادی ارائه 

داده اند )14(.
اقتصادی  عامل  برای  را  میان افزاری   ،)2021( همکاران  و   Minarsch

مستقل ارائه داده اند. این میان افزار به گونه ای طراحی شده است که به 
یک اقتصاد دیجیتال غیرمتمرکز اجازه شبیه سازی  می دهد؛ به گونه ای 
محیط  در  مستقل  اقتصادی  نهاد  یک  توسط  سازمان  و  فرد  هر  که 
همکاران  و   Steinbacher  .)15( می شوند  داده  نمایش  شبیه سازی 
عامل  بر  مبتنی  مدل سازی  زمینه  در  داده  رخ  پیشرفت های   )2021(
اقتصاد و رفتارهای اجتماعی را مورد مطالعه قرار داده اند. در این پژوهش 
طراحی مدرن عامل ها نمایش داده شده و مسیری که موجب بهبود رفتار 
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عامل ها در فضای اقتصادی شده، مورد بررسی قرار گرفته است )16(.
فردی،  احساسات  و  جامعه  در  موجود  هنجارهای  ارتباط  زمینه  در 
Scheve و همکاران )2015(، این ارتباط را به دو بخش تقسیم کرده و 

مورد بررسی قرار می دهند. بخش اول تأثیر احساسات در حفظ هنجارهای 
بروز  و  مجازات  عنوان  به  منفی  احساسات  نمایش  طریق  از  اجتماعی 
احساسات مثبت به مثابه پاداش؛ و بخش دوم  هنجارهای اجتماعی که 
مشخص می کنند بروز کدام احساسات در یک زمینه اجتماعی معین، 
و همکاران   Tzeng به شمار می رود )17(. همچنین  نرمال  و  مناسب 
از  را  احساسات  اساس  بر  هنجارها  استحکام  و  عوامل ظهور   ،)2021(
طریق شبیه سازی صورت گرفته در محیط چندعامله مورد بررسی قرار 

داده اند )18(.
در  را  آن  مختلف  انواع  و  هنجار  مفهوم   )2020( همکاران  و   Argente

سیستم های چندعاملی مورد بررسی قرار داده اند. همچنین مرتبط ترین 

به احساسات، چرخه زندگی احساسات یک عامل، و  نظریه های مربوط 
نحوه گنجاندن احساسات از طریق مدل های محاسباتی در سیستم های 
چندعاملی را ارائه کرده اند. در همین راستا این پژوهشگران تحلیلی از ادغام 

هنجار و احساسات در سیستم های چندعاملی به دست می دهند )19(.
Lliguin و همکاران )2018( چالش های پیش رو در طراحی عامل های 

گنجاندن  مزایای  همچنین  و  کرده اند  بررسی  را  احساسی_هنجاری 
احساسات در یک سیستم هنجاری و چگونگی تأثیر این دو را بر یکدیگر 

از نظر گذرانده اند. این پژوهشگران در این راستا:
• روابط بین احساسات و هنجارها را شناسایی و توصیف کردند.

• مدل های مختلف عاطفی هنجاری را با یکدیگر مورد مقایسه قرار دادند.

• مسیرهایی را برای پژوهش های آینده در این زمینه ترسیم نمودند )20(.
مدل های  ایجاد  زمینه  در  گرفته  صورت  پژوهش های  دیگر  از  برخی 

احساسی_هنجاری را در جدول 1 مالحظه می کنید.

بررسی مدل
هجوم بانکی به وضعیتی گفته می شود که در آن سپرده گذاران به دلیل 
برداشت  را  خود  بانکی  سپرده های  خود،  سپرده های  ایمنی  از  ترس 
از  )ناشی  اقتصادی  مسائل  در  فردی  وحشت  کلی  طور  به  می کنند. 
شایعات( موجب باال رفتن احتمال انحراف در استدالل و تصمیم گیری 
اقتصادی  فضاهای  به  افراد  ناگهانی  خروج  و  ورود  به  منجر  و  شده 
نتیجه  می تواند عواقبی همچون ورشکستگی دومینووار  می گردد و در 
مالی مؤسسات اقتصادی را به همراه داشته باشد. در دوران رکود بزرگ 
اقتصادی در ایاالت متحده و در طول بحران مالی جهانی در 2007 به 

کرات شاهد چنین اتفاقاتی بوده ایم.
انتخاب شده برای اجرای شبیه سازی پدیده هجوم  رویکرد مدل سازی 

بانکی، ترکیب FSM و مدل Emotion و NOE است.

FSM •
برای  که  می تواند  است  محاسباتی  مدل  یک  متناهی  حالت  ماشین 
کنترل  و  نمایش  برای  دیگر  عبارت  به  یا  ترتیبی  منطق  شبیه سازی 
برای  محدود  می توانند  حالت  ماشین های  شود.  استفاده  اجرا  جریان 
هوش  ریاضیات،  جمله  از  زمینه ها  از  بسیاری  در  مسائل  مدل سازی 

مصنوعی، بازی ها یا زبان شناسی استفاده شوند.

• مدل احساسات
در این مطالعه، مطابق مدل ارائه شده توسط Sakellario و همکاران 
)25(، احساسات به عنوان اشتیاق )به عنوان میزان برانگیختگی برای 
اعمال  عامل ها  روی  بر  مربوطه  حالت  و  می شوند  تعریف  عمل(  انجام 
می شود. این حالت ها منعکس کننده سرعت عامل برای انتخاب حفظ یا 

جدول 1. برخی از مهم ترین معماری های عامل احساسی_هنجاری

سناریوپیاده سازی هنجارساختار عاملتئوری احساساتسالپژوهش

)21( Petta و Staller 2001FrijdaBDIIf-then-elseکنترل پرخاشگری

کنترل پرخاشگریBazzan2003OCC-Normative-Goals و همکاران )22( 

)17( Scheve 2006DimentionalSONARIf-then-elseارتباطات اجتماعی

اتوماسیونKollmann 2016SiMAJADENormative Goals و همکاران )23( 

تخلیه فوریBourgais2019OCCBDIDeontic logic و همکاران )24( 
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تغییر نحوه ارتباط وی با دنیای شبیه سازی است. این تمایل به کنش، 
میزان آمادگی عامل برای استقبال از سایر عامل ها و موقعیت ها و وقایع 

را نمایش  می دهد )26(.

NOE مدل هنجاری •
تأثیر  بررسی  جهت  در  هنجاری_عاطفی  عامل  معماری  یک   NOE

معماری  اساس  بر  این چهارچوب  است.  احساسات  و  هنجارها  متقابل 

BDI، چرخه عمر هنجار و چرخه عمر احساسات طراحی شده است. 

پردازش  هنجار،  ارزیابی  اساس خروجی  بر  را  احساسات   NOE عامل 
و هم  نوع  انجام عمل خاص، هم  برای   OCC و همانند مدل   می کند 
شدت احساسات را در نظر می گیرد. بنابراین نقض هنجار ها در چنین 

عاملی موجب بروز احساسات منفی می شود )18(.
مدل در نظر گرفته شده برای اجرای شبیه سازی را به صورت ترکیبی 
از FSM و Emotion Model و NOE در شکل 1 مالحظه می کنید.

NOE-FSM شکل 1. مدل پیشنهادی

در این مدل مطابق الگوی رفتاری FSM، عامل در هر لحظه در یکی از 
حالت های از پیش تعیین شده )مانند در حال استراحت، درحال رفتن 
به بانک و ...( قرار دارد و در نتیجه توابع مربوط به همان حالت )ذخیره 
شده در حافظه عامل( اجرا می گردد. همچنین برای انتقال بین دو حالت 
تابع Transition اجرا شده و کلیه توابع حالت جدید را در حافظه عامل 

بارگذاری می کند )26(.
حاالت عاطفی به دلیل ادراکات، سرایت احساسات و Mood در معرض 
محاسبه  برای  مرحله  سه  اجرا  چرخه  هر  در  بنابراین  هستند.  تغییر 

تغییرات  این  محاسبه  اصلی  مکانیسم  دارد.  وجود  عاطفی  تغییرات 
عاطفی این است که بردار حالت احساسی در هر مرحله به بردار ورودی 
بستگی  عامل  به شخصیت  نیز  نزدیکی  این  میزان  و  می شود  نزدیکتر 
پذیرای  دیگران  از  بیشتر  است  عامل ها ممکن  از  برخی  بنابراین  دارد. 

ادراکات محیطی باشند.
بردار  با  عاطفی  بردار  است همگرایی  ارائه شده   )25( در  آنچه  مطابق 
ورودی ناشی از ادراکات، سرایت احساسات و Mood به صورت رابطه 

)1( نوشته می شود.

)1(

 

 NOE-FSM یشنهادیمدل پ .1 شکل

حال  )مانند در از پیش تعیین شده یها حالت، عامل در هر لحظه در یکی از FSMدر این مدل مطابق الگوی رفتاری 

)ذخیره شده در حافظه عامل( اجرا  حالتاستراحت، درحال رفتن به بانک و ...( قرار دارد و در نتیجه توابع مربوط به همان 

جدید را در حافظه عامل بارگذاری  حالتاجرا شده و کلیه توابع  Transitionتابع  حالت. همچنین برای انتقال بین دو گردد می

 .(80) کند می

در معرض تغییر هستند. بنابراین در هر چرخه اجرا سه مرحله  Moodو  احساسات تیسرا ،ادراکات به دلیلحاالت عاطفی 

اصلی محاسبه این تغییرات عاطفی این است که بردار حالت احساسی در هر م سمکانیبرای محاسبه تغییرات عاطفی وجود دارد. 

ها ممکن  نزدیکی نیز به شخصیت عامل بستگی دارد. بنابراین برخی از عاملشود و میزان این  مرحله به بردار ورودی نزدیکتر می

 است بیشتر از دیگران پذیرای ادراکات محیطی باشند.

به  Moodو  احساسات تیسرا ،ادراکاتناشی از ارائه شده است همگرایی بردار عاطفی با بردار ورودی  (81)مطابق آنچه در 

 شود. می نوشته( 1) رابطه صورت

 

سازی مورد استفاده  در آغاز کار دو نوع عامل در محیط شبیه. الهام گرفته شده است NOEاز مدل  ،سازی ماژول هنجار در شبیه

به حافظه  Stateبا ورود به هر  های دارای هنجار های فاقد هنجار. عامل فرض و عاملهای دارای هنجار پیش : عاملاندگرفتهقرار 

. چنانچه پاسخ مثبت یا خیر دند که آیا در یک موقعیت مرتبط با هنجار قرار دارند تا تشخیص دهنکن می هنجاری خود مراجعه 

 باشد با توجه به میزان نهادینه بودن هنجار مورد نظر در عامل، رفتاری منطبق با هنجار از وی سر خواهد زد.

(1)  

در شبیه سازی ماژول هنجار، از مدل NOE الهام گرفته شده است. در 
آغاز کار دو نوع عامل در محیط شبیه سازی مورد استفاده قرار گرفته اند: 

عامل های  فاقد هنجار.  عامل های  و  پیش فرض  دارای هنجار  عامل های 
دارای هنجار با ورود به هر حالت به حافظه هنجاری خود مراجعه  می کنند 
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تا تشخیص دهند که آیا در یک موقعیت مرتبط با هنجار قرار دارند یا 
خیر. چنانچه پاسخ مثبت باشد با توجه به میزان نهادینه بودن هنجار 

مورد نظر در عامل، رفتاری منطبق با هنجار از وی سر خواهد زد.
عامل،  توسط   )State( حالت  هر  بودن  هنجاری  بررسی  برای  بنابراین 
ماژول  عامل،  در  هنجار  تدریجی  افزایش  با  و   Identification ماژول 
Instantiation و با تغییر رفتاری عامل در اثر وجود هنجارها، ماژول 

Normative reasoning از مدل NOE فعال سازی شده و در نهایت 

ماژول Norm Fulfillment جهت ارزیابی رعایت یا عدم رعایت هنجار 
و اعمال پاداش و مجازات مرتبط با آن پیاده  سازی می شود.

بانکی در محیط شبیه سازی  سناریوی شبیه سازی: سناریوی هجوم 
که  سناریو  این  در  است.  شده  پیاده سازی   Netlogo عامل  بر  مبتنی 
حرکت  در  عامل  است،  همکاران  و   Grevenitis تحقیق  از  برگرفته 
بین خانه، بانک و فروشگاه در نظر گرفته می شود )26(. تعدادی عامل 
فرعی برای راه اندازی شایعات منفی در نظر گرفته شده اند که به صورت 
در  نظر  مورد  هنجار  می کنند.  حرکت  شبیه سازی  دنیای  در  تصادفی 
اینجا "برداشت پول نقد تنها به میزان نیاز برای تامین مایحتاج روزانه" 
برداشت  برای  افراد  گرفتن شایعات، هجوم  قوت  با  است.  تعریف شده 
وجه از بانک آغاز می شود، در صورت ورشکستگی یک بانک و رسیدن 
دومینووار  صورت  به  بانک ها  سایر   ،Panic احساسی  مرحله  به  عامل 

ورشکست خواهند شد.
نقش  ایفای  پدیده  این  بروز  از  پیشگیری  در  که  هنجاری  متغیر  سه 

می کنند عبارتند از:
• تجربه قبلی عامل از رعایت یا عدم رعایت هنجار

• پیش بینی عامل از نتیجه رفتار خود در آینده
• میزان احساس گناه در عامل

آخرین  در  عامل  توسط  شده  دریافت  احساسات  شبیه سازی،  این  در 
همچنین  تشکیل  می دهد.  را  عامل  قبلی  تجربه  هنجاری،  موقعیت 
عامل  حافظه  در  شده(  دریافت  )احساسات  قبلی  تجربیات  از  لیستی 
نگهداری می شود. به تجربیات نزدیکتر وزن باالتر و به تجربیات دورتر 
وزن کمتری اختصاص می گیرد. میانگین این لیست پیش بینی عامل از 
آینده رفتار خود را شکل  می دهد. مانند بسیاری از شبیه سازی های دیگر 
میزان احساس گناه در عامل بر اثر عبور از هنجار مقدار ثابتی در نظر 
گرفته شده است که به صورت تصادفی در میان عامل ها توزیع می شود.

یافته ها
به طور کلی فرآیند آزمایش صورت گرفته در دو مرحله انجام می شود:

• آزمایش های اولیه برای کالیبره کردن مدل    
• فعال سازی تدریجی متغیرهای مسئله

اجرای تکرارهای کالیبراسیون،  آزمایش های کالیبراسیون: در طول 
انتظار می رود که مدل در حالت تعادل باشد. این بدان معنی است که 
هیچ ورشکستگی بانکی رخ ندهد. در این حالت تعداد عامل های فرعی 
بر روی صفر تنظیم شده است، بنابراین هیچ شایعه ای منفی مربوط به 

بانک ها در دنیای شبیه سازی وجود ندارد.
اجرای کالیبراسیون با جمعیت 100 نفر و بدون هیچ گونه سرایت احساسات 
و استدالل هنجاری انجام می گردد. در این حالت مالحظه می شود که 
علی رغم فعال یا غیرفعال بودن استدالل هنجاری و سرایت احساسات، 
اصطالحاً مدل در حال تعادل بوده و ذخایر بانکی )bank-reserve( از 
پول نقد مورد نیاز عامل ها )Cash-Need( باالتر است. همچنین هیچ گونه 
تغییری در مقادیر پیش فرض در نظر گرفته شده برای متغیرهای هنجاری 

مسئله رخ نخواهد داد.

پراکنده  و  فرعی  عامل های  فعال سازی  با  منفی:  شایعات  اعمال 
برانگیخته شده، مقدار متغیر  شدن شایعات منفی احساسات عامل ها 
با  عامل  که  است  نقدی  پول  میزان  نمایان گر  که  آنها   Cash-Need

دارا بودن آن احساس امنیت می کند، به سرعت افزایش پیدا می کند. 
در  فرعی موجود  عامل های  تعداد  به  توجه  با  این حالت،  در  بنابراین 
محیط شبیه سازی، میانگین ورشکستگی بانکی 30 الی 100 درصدی 

را شاهد خواهیم بود )جدول 2(. 
همان طور که در جدول 2 مالحظه می شود استدالل هنجاری، که به 
این  صورت ماژولی مستقل، پیاده سازی شده است در کلیه آزمایشات 
تغییرات  تاثیر  روی  بر  شبیه سازی  اجرای  و  می باشد  غیرفعال  مرحله 
هجوم  پدیده  ایجاد  در  منفی(  شایعات  اثر  )بر  عامل  احساسات  بردار 
تغییرات  تاثیر  حداکثر  بررسی  راستای  در  است.  شده  متمرکز  بانکی 
سرایت  آزمایش  مراحل  کلیه  در  پدیده،  این  روی  بر  عامل  احساسی 
احساسات بین عامل های مسئله، فعال در نظر گرفته شده است. به این 
ترتیب هر عامل عالوه بر تأثیرپذیری از شایعات منفی، مطابق رابطه )1( 

از احساسات سایر عاملین نیز تأثیر خواهد پذیرفت.
مشخصاً در چنین شرایطی با افزایش تعداد عامل های فرعی به عنوان منبع 
شایعات منفی، در هر Step از اجرای شبیه سازی بردار احساسات تعداد 
 Valence بیشتری از عامل ها، تحت تاثیر شایعات، به سمت برداری با
پایین تر و Arousal باالتر همگرا خواهد شد و همین امر )مطابق رابطه 
2( منجر به برداشت وجه نقد بیشتر توسط عامل  ها از بانک خواهد گردید.
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مطابق شکل 2، با فعال سازی شایعات منفی در خصوص ورشکستگی 
بردار  از   Valence مولفه  مقدار   1 رابطه  مطابق  بانک ها،  احتمالی 
رضایتمندی  درصد  نشان دهنده  که   )Valence Arousal( احساسی 
و   )2-b )شکل  کاهش یافته  سرعت  به  است  فعلی  وضعیت  از  عامل 
مقدار مؤلفه Arousal از این بردار که بیانگر میزان برانگیختگی عامل 
 )2( رابطه   .)2-c )شکل  می یابد  افزایش  است  عمل  یک  انجام  برای 

متغیر  )این   Cash-Need متغیر  با   Arousal بردار  مستقیم  رابطه 
نشان دهنده میزان پول نقدی است که عامل با دارا بودن آن احساس 
Wallet- با متغیر Valence رضایت می کند( و رابطه معکوس متغیر

که  است   Cash-Need از  درصدی  نشان دهنده  متغیر  )این   Need

می بایست لزوماً عامل به صورت نقدی در Wallet خود داشته باشد( 
را نمایش می دهد.

بنابراین همان طور که در جدول 2 مالحظه می شود، اجرای شبیه سازی 
با 5 عامل فرعی )در 100 بار تکرار شبیه سازی(، به طور میانگین منجر 
از  روز پس  میانگین 23  بازه  در  بانک ها  از  به ورشکستگی 32 درصد 

آغاز اجرای شبیه سازی خواهد شد، با افزایش تعداد عامل های فرعی به 
15 نفر، این آمار به 100 درصد ورشکستگی در میانگین 6 روز افزایش 

خواهد یافت.

جدول 2. نتایج اجرای شبیه سازی با جمعیت 100 نفر و سرایت احساسات

میانگین روز 
تا ورشکستگی

میانگین درصد 
ورشکستگی بانکی

استدالل هنجاریتعداد عامل فرعیسرایت احساساتتعداد بانک

غیرفعال5فعال23325

غیرفعال10فعال16715

غیرفعال15فعال61005

)2(
Cash-need=init-cash × (1 + 4Arousal)

Wallet-need= -0.25Valence + 0.75

به  عامل  نیاز  احساس  میزان  شرایط  این  در   ،)2( رابطه  به  توجه  با 
پول نقد به سرعت افزایش پیدا کرده و خروجی استدالل عامل  برای 
خواهد   )go-to-bank( بانک  به  رفتن  لزوما  بعدی   State انتخاب 
تابع  توسط  حافظه  در   State این  زیرمجموعه  توابع  بارگذاری  بود. 
پول  برداشت  و  مرتبط  بانک  به  عامل   مراجعه  موجب   Transition

 Bank متغیر  میزان  آن  نتیجه  در  که  شد  خواهد  حساب  از  نقد 
بانک به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد )تصویر  Reserve برای هر 

.)2-a

بنابراین هر چه تعداد عامل های فرعی )به عنوان منبع شایعات منفی( 
اصلی  از عامل های  بیشتری  تعداد  باشد،  بیشتر  در محیط شبیه سازی 
جهت برداشت وجه نقد به بانک مراجعه کرده و اصطالحاً با پدیده هجوم 

بانکی مواجه خواهیم شد. جدول 2 میزان ورشکستگی بانکی را در این 
شرایط نمایش می دهد.

همچنین در بررسی شکل 2 توجه به این نکته ضروری است که بیشترین 
مقدار برانگیختگی )max-arousal( و کمترین میزان احساس رضایت 
از وضعیت موجود )min-valance( بر اثر قرار گرفتن عامل در ترکیبی 

از شرایط زیر اتفاق می افتد:
• تأثیرپذیری باالتر عامل، به عنوان یک ویژگی شخصیتی

)شعاع  دید  شعاع  در  فرعی  عامل های  از  بیشتری  تعداد  حضور   •
تاثیرپذیری( عامل مورد نظر

در  اصلی حاضر  عامل های  منفی سایر  احساسات  میزان  بودن  باالتر   •
شعاع دید عامل مورد نظر )سرایت احساسات(
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)a(

فعال سازی استدالل هنجاری: با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 
 15 از  استفاده  با  هنجاری،  متغیرهای  تأثیر  میزان  بررسی  برای   ،2
عامل فرعی و فعال بودن سرایت احساسات، مدل را در حالتی کالیبره 
باشیم.  مواجه  درصد   100 بانکی  ورشکستگی  نرخ  با  که  می نماییم 
به  init-agreeble که  و   init-norm متغیر  اولیه دو  مقدار  همچنین 
ترتیب معرف میزان نهادینه بودن هنجار در یک عامل و میزان ویژگی 
شخصیتی Agreeableness در عامل می باشد، در حد میانگین )0/5( 
در نظر گرفته شده اند. در چنین حالتی مکرراً از سه متغیر تجربه قبلی، 
عبور  زمان  در  گناه  احساس  میزان  و  از هنجار  عبور  آینده  پیش بینی 

نتایج  استفاده می شود.  عامل  بعدی  تصمیم گیری های  برای  هنجار،  از 
اجرای شبیه سازی کاهش نرخ ورشکستگی بانکی را به موازات افزایش 

جمعیت هنجاری اولیه نشان می دهد )جدول 3(.
مبنای  که  پاداش  نظام  و  مجازات  نظام  فرایندهای   ،3 جدول  مطابق 
کارهای آینده این پژوهش می باشند، غیرفعال در نظر گرفته شده اند. 
دولتی  مجازات  تنظیم  می تواند،  فرایند  دو  این  برای  عینی  مثال های 
برای عبور از هنجار مورد بحث و نیز در نظر گرفتن سیستم تشویقی 
برای عامل هایی که باالتر از میانگین نهادینگی هنجار در جامعه عمل 

می کنند، باشد.

)b( )c(

شکل 2. تغییرات نمودار گردش مالی و مؤلفه های بردار احساسات عامل با فعال سازی شایعات )1(
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همان طور که در شکل b-3 مالحظه می شود، با فعال سازی استدالل 
نظر  مورد  هنجار  دارای  که  اولیه  جمعیت  از  درصدی  هنجاری، 
هستند )هنجار تعریف شده در اینجا برداشت پول نقد تنها به میزان 
ایجاد  بر  را  افزایشی خود  اثر  تامین مایحتاج روزانه است(  برای  نیاز 
و تقویت هنجار ذکر شده در عامل های فاقد هنجار، مطابق رابطه 3، 

آغاز می کنند، بنابراین میزان نهادینگی هنجار )]Nϵ[0,1( در عامل 
نهادینگی  میانگین  سمت  به  اسکالر(  کمیت  عنوان  )به  شده  ذکر 
میانگین  نسبی  افزایش  می کند.  پیدا  گرایش  جامعه  در  هنجار 
نکته  همین  مؤید   3-b تصویر  مطابق  جامعه  در  هنجار  نهادینگی 

می باشد.

با در نظر گرفتن 20 درصد از جمعیت کل شبیه سازی )100 عامل اصلی( 
 Ni به عنوان گروهی از عامل ها که هنجار مورد نظر در آنها به مقدار اولیه
نهادینه شده است )]Niϵ ]0،1( و در نظر گرفتن مقدار تصادفی برای 
میزان نهادینگی اولیه هنجار در این جمعیت در بازه ]0، 0/3[ همچنان 
با میانگین ورشکستگی بانکی 100 درصد مواجه خواهیم بود. بنابراین 
تغییر محسوسی نسبت به نتایج اجرای همین آزمایش بدون فعال سازی 

استدالل هنجاری حاصل نخواهد شد )با نتایج جدول 2 مقایسه شود(.
ورشکستگی  میزان  درصد،   50 به  اولیه  هنجاری  جمعیت  افزایش  با 
بانکی از مقدار 100 درصد )در جدول 2( به 54 درصد در میانگین زمان 
22 روز پس از آغاز شبیه سازی تنزل پیدا خواهد کرد و در نهایت با در 
نظر گرفتن میزان 75 درصد برای جمعیت هنجاری اولیه، ورشکستگی 

بانکی به طور کامل مهار خواهد شد.

جدول 3. نتایج شبیه سازی با فعالسازی استدالل هنجاری

میانگین روز 
تا ورشکستگی

میانگین درصد 
ورشکستگی بانکی

درصد اولیه 
جمعیت هنجاری

حداکثر میزان نهادینگی 
 )Ni( اولیه هنجار

نظام 
مجازات

نظام 
پاداش

استدالل 
هنجاری

فعالغیر فعالغیر فعال6100200/3

فعالغیر فعالغیر فعال2254500/3

فعالغیر فعالغیر فعال0750/3-
سازی استدالل هنجاری، درصدی از جمعیت اولیه که دارای هنجار مورد شود، با فعال میمالحظه  b-3 شکلکه در همانطور 

نظر هستند )هنجار تعریف شده در اینجا برداشت پول نقد تنها به میزان نیاز برای تامین مایحتاج روزانه است( اثر افزایشی خود 

کنند، بنابراین میزان نهادینگی هنجار  می ، آغاز3 رابطههای فاقد هنجار، مطابق  را بر ایجاد و تقویت هنجار ذکر شده در عامل

(Nϵ[0,1]) کند.  در عامل ذکر شده )به عنوان کمیت اسکالر( به سمت میانگین نهادینگی هنجار در جامعه گرایش پیدا می

 باشد. ید همین نکته میؤم b-3افزایش نسبی میانگین نهادینگی هنجار در جامعه مطابق تصویر 

 

          
         

         |  |     

 

AGR:  میزانagreeableness عامل 
N: میزان نهادینگی هنجار مورد بحث در عامل 
N∆:  میانگین نهادینگی هنجار مورد بحث در جامعه 

 

 

(a) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 یهنجار استدالل یسازفعال با یمال گردش و یهنجار یرهایمتغ راتییتغ. 3 شکل

(c) (b) 

 (3)  )3(

AGR: میزان Agreeableness عامل

N: میزان نهادینگی هنجار مورد بحث در عامل
N∆: میانگین نهادینگی هنجار مورد بحث در جامعه

)a(
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)b( )c(

شکل 3. تغییرات متغیرهای هنجاری و گردش مالی با فعال سازی استدالل هنجاری

همچنین از آنجا که بخشی از فعالیت های روزانه هر عامل به تعامل با سایر 
عامل ها اختصاص پیدا می کند، با افزایش میزان نهادینگی هنجار در جامعه، 
مقدار عددی پیش بینی عامل از وخامت پیامدهای عبور از هنجار، به سمت 
عدد 1- گرایش پیدا می کند )شکل c-3(. به این ترتیب که در زمان تعامل 
هر عامل با سایر عامل ها مقدار عددی Ni∆- به پشته پیش بینی عامل 
از آینده اضافه خواهد شد، Ni∆ در اینجا میانگین نهادینگی هنجار در 

عامل هایی است که در شعاع فیزیکی دید عامل جاری قرار دارند.
فعال سازی استدالل هنجاری موجب خواهد شد که عامل در هر لحظه، 
مرتبط بودن State جاری را با هنجار تعریف شده در حافظه خود بررسی 
نماید، در این سناریو )با توجه به هنجار مورد نیاز(، State رفتن به بانک 
 Normative-State و زیر مجموعه های آن به عنوان )go-to-bank(
و همچنین  عامل  در  هنجار  نهادینگی  میزان  بنابراین  تعریف شده اند. 
پیش بینی عامل از پیامد عبور از هنجار، از طریق تأاثیر بر روی متغیر 
Cash-Need و Wallet-Need در میزان برداشت وجه نقد توسط وی 

 Cash-Need مؤثر واقع خواهند شد. افزایش و کاهش متناوب مقادیر
بردار  تعارض(  )و  تأثیر  نمایان گر   ،3-a شکل  در   Bank-Reserve و 
حالت  )در  هنجاری  استدالل  و  صعودی(  حالت  )در  عامل  احساسات 
با در نظر  نزولی( بر این دو متغیر می باشد. بنابراین مطابق جدول 3، 
گرفتن درصد جمعیت هنجاری اولیه مناسب، استدالل هنجاری می تواند 
از طریق کاهش میزان برداشت وجه نقد از بانک، از ورشکستگی بانکی 

به طور کامل جلوگیری نماید. 

بحث
در مرحله کالیبراسیون مالحظه می شود که مدل در حال تعادل بوده و 

به این ترتیب عامل ها برای تأمین نیازهای خود با پرداخت نقدی، از بانک 
پول برداشت می کنند که در پایان هر روز شبیه سازی آن پول نقد توسط 
فروشگاه ها مجدداً به بانک واریز می شود. در حالت فعال سازی شایعات 
تعداد عامل های فرعی  این است که هرچه  توجه  قابل  نکته  مهمترین 
باالتر باشد، با توجه به همگرایی بیشتر بردار )Arousal و Valence( به 
سمت بردار ورودی ادراک عامل، تمایل عامل به برداشت وجه نقد باالتر 

رفته و احتمال ورشکستگی بانکی بیشتر خواهد بود.    
در حالت فعال سازی استدالل هنجاری، مهمترین فاکتور تأثیرگذار بر 
نتیجه شبیه سازی، تعداد عامل هایی است که در آغاز شبیه سازی، هنجار 
مورد نظر را قبول نموده اند. در نتایج ارائه شده در جدول 3 نیز مالحظه 
می شود که هرچه تعداد عامل های هنجاری اولیه باالتر باشد، احتمال 

ورشکستگی بانکی پایین تر خواهد بود.
نکته قابل توجه این است که پدیده ورشکستگی بانکی عموماً در بازه 
ایجاد  از  پس  بالفاصله  که  ترتیب  بدین  رخ  می دهد.  کوتاهی  زمانی 
ایجاد  جامعه  در سطح  آن  با  مرتبط  منفی  احساسات  منفی،  شایعات 
به  می شود.  آغاز  بانک ها  از  وجه  برداشت  کوتاهی  مدت  و ظرف  شده 
طور قطع در چنین بازه زمانی فرصت چندانی برای رشد هنجار مورد 
نظر در فرد وجود ندارد و مؤثرترین عامل در نتیجه شبیه سازی، تعداد 
افرادی است که از قبل به دالیل مختلف هنجار مورد نظر را پذیرفته اند. 
همین  مؤید  حالت  این  در  هنجاری  متغیرهای  میزان  کم  بسیار  رشد 

نکته می باشد. 
توجه شود که نتایج شبیه سازی در شرایطی حاصل شده اند که مقدار 
 Agreeableness اولیه نهادینگی هنجار در عامل و همچنین مقدار اولیه
در حد میانگین در نظر گرفته شده اند. اعمال تغییر در هر یک از این 
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متغیرها می تواند موجب تغییراتی در نتایج شبیه سازی شود که موضوع 
بحث این مقاله نیست. در نهایت ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد 
که در نظر گرفتن نظام پاداش و مجازات در برابر رعایت یا عبور از هنجار 
نظر  در  هنجاری  متغیرهای  در  محسوس تری  تغییرات  باعث  می تواند 
گرفته شده برای عامل شده و در نتیجه رفتار هنجاری عامل را تقویت 
نماید. بنابراین بررسی نقش نظام پاداش و مجازات در نتایج شبیه سازی 

می تواند موضوع تحقیق جداگانه ای قرار گیرد.

نتیجه گیری 
یک  روی  بر  احساسی_هنجاری،  عامل  مدل  اعمال  مقاله  این  در 
هجوم  اقتصادی  پدیده  است.  شده  بررسی  اقتصادی  کالن  مشکل 
ارتباط است. برای این  با احساسات سپرده گذاران در  بانکی مستقیماً 
 NEO معماری  و  متناهی  ماشین حالت  ترکیب  از  مدلی  شبیه سازی 

پیشنهاد شده است.
هر  از  تکرار  چندین  با  و  مختلف  شرایط  در  آزمایش ها  از  مجموعه ای 
یک از این شرایط اجرا شدند. در آزمایش های ابتدایی مالحظه شد که 
احساسات  به سرعت  فرعی(،  عامل   15( قوی  شایعات  ایجاد  زمان  در 
عامل ها تحریک شده و اقدام به برداشت موجودی بانکی می کنند. در این 
آزمون ها ویژگی های شخصیتی عامل ها نظیر میزان تأثیرپذیری و هوش 
آنها نیز در نظر گرفته شد. با ورشکستگی اولین بانک، حالت Panic در 
عامل هایی که این رویداد را درک کردند ایجاد شده و موجب افزایش 

ناگهانی برداشت سپرده و در نهایت ورشکستگی بانکی گشت.
با کالیبره کردن مدل برای رخ دادن قطعی سناریوی باال، سؤال اصلی 
این پژوهش یعنی نحوه تأثیر هنجارهای اجتماعی بر روی پدیده های 
منفی اقتصادی، با سلسله آزمایشات گوناگون در شرایط مختلف مورد 

بررسی قرار گرفت.
با در نظر گرفتن قانون "عدم برداشت وجه از بانک در صورت عدم نیاز" به 
عنوان یک هنجار، ماژول هنجاری اصلی استدالل هنجاری، فعال شده و 
بر روی متغیرهای اصلی مسئله مانند پیشبینی عامل از آینده و همچنین 

تجربه گذشته عامل در مورد عبور از هنجار تأثیر گذاشت.
متغیرهای هنجاری نیز به نوبه خود با تأثیر بر روی رفتار عامل در زمان 

ایجاد تغییراتی در نتیجه  با هنجار، موجب  با موقعیت مرتبط  مواجهه 
آزمایش شدند. نتایج آزمایشات صورت گرفته نشان داد که:

در شرایطی که تعداد افرادی که یک هنجار را پذیرفته اند نسبت به کل 
تنهایی  به  استدالل هنجاری  )20 درصد(،  است  پایین  بسیار  جمعیت 
بانکی شود. در چنین  بروز ورشکستگی  از  نمی تواند موجب جلوگیری 
حالتی سرعت رخ دادن پدیده اقتصادی بسیار بیشتر از روند فراگیر شدن 
هنجار در جامعه می باشد. در شرایطی که حداقل نیمی از افراد جامعه 
به  هنجاری  استدالل  فعال سازی  باشند،  پذیرفته  را  نظر  مورد  هنجار 
سرعت میزان احتمال ورشکستگی بانکی را تا 50 درصد کاهش  می دهد.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

افراد  خصوصی  حریم  و  نشده  استفاده  پرسشنامه  از  مقاله  این  در 
مکرر  اجرای  بر  مبتنی  تنها  گزارشات  ارائه  نحوه  است.  نگردیده  نقض 
پژوهش  این  انجام  در  اخالقی  مالحظه  هیچ گونه  و  بوده  شبیه سازی 

دخیل نبوده است.     

مشارکت نویسندگان 
کلیه نویسندگان در انجام پژوهش حاضر مشارکت کردند و در نوشتن 

مقاله سهم برابر داشته اند.
      

منابع مالی
پژوهش حاضر با استفاده از منابع مالی شخصی مولفین انجام شد.      

تشکر و قدردانی
نویسندگان مراتب سپاس خود را از کلیه کسانی که در به ثمر رسیدن 

این پژوهش همراه بوده اند، به عمل می آورند.           

تعارض منافع
نویسندگان مقاله حاضر اعالم می نمایند که هیچ گونه تعارض منافعی در 

نگارش این پژوهش وجود ندارد.  
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Introduction: Exposure to electromagnetic fields (EMFs) may affect cognitive functions like 

memory. This paper proposes a way of evaluating the impact of microwave S-band electromagnet-

ic waves on the head layers and hippocampus using COMSOL Multiphysics. 

Methods: This study investigated the bioelectric properties of software-implemented biological 

tissues and the creation of EMFs in the S-band on the hippocampus. In this study, the frequency 

was 2.45 GHz, the radiation intensity varied from 20 to 120 V/m, and the duration of radiation was 

thirty minutes.

Results: These EMFs heat the hippocampus but cannot impact activity or cognition (memory). 

The temperature of hippocampus tissue increased by 0.0001 to 0.016°C when exposed to fields 

of 20 to 120 V/m intensity. The specific absorption rate varied from 18×10-3 to 22×10-2 W/kg.

Conclusion: The non-thermal effects of electromagnetic waves on cognitive disorders are likely 

linked to their interaction with brain waves. Therefore, the non-thermal effects of electromagnetic 

waves may cause changes in cognitive function.
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Extended Abstract
Introduction
Electromagnetic fields (EMFs) are emitted by many bi-

ological and manufactured sources and are vital in daily 

living. EMFs are a daily threat to over three billion people 

globally. The IEEE defines the microwave band, which 

includes the S-band, as part of the electromagnetic spec-

trum and a radar-frequency band. The S-band operates in 

the 2-4 GHz range and is used chiefly for radar and com-

munication. Due to the limitations of studying the effects 
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of EMFs on humans and animals, simulating the impacts 

of waves on biological tissue using a computer has many 

advantages because the S-band is released for a brief time 

adjacent to the human head during communication. 

The CNS is one of the most sensitive human organ sys-

tems and is particularly vulnerable to microwave radi-

ation. Studies on the impact of EMF on the CNS and 

cognition are needed. EMF radiation can be absorbed 

by organisms, resulting in physiological and functional 

changes and raising concern about potential health impli-

cations. The brain is one of the most vulnerable organs to 

microwave radiation. Psenakova et al (14). showed that 

the interaction of the human head with electromagnetic 

radiation from cell phones might cause harmful electric 

currents and fields inside the brain (14). Nevertheless, 

temperature variations are responsible for virtually all 

documented behavioral repercussions as Mobashsher et 

al. mentioned that when a signal reaches the head, it in-

teracts with an irregularly thin layer of high permittivity 

skin (50-44 over the range 0.75-2.55 GHz) and then pen-

etrates through thick fat and low permittivity skull layers 

(16). Following that, the signal passes through extremely 

high permittivity cerebrospinal fluid (CSF) (69-66.2 over 

the range 0.75-2.55 GHz) and Dura (44-41.9 across the 

band 0.75-2.55 GHz) tissues and finally through grey and 

white matter.

The hippocampus is a complex brain structure in the tem-

poral lobe that plays a critical role in memory and learn-

ing. As previously discussed, memory is a vital cognitive 

function. The hippocampal tissue is frequently assumed 

to be the site of long-term memory and is required to 

function correctly. Damage to the hippocampus, the lim-

bic system’s cornerstone, results in impairments in con-

verting short- to long-term memory, a uniquely cognitive 

function. Therefore, the present study simulates and in-

vestigates the effects of S-band electromagnetic waves 

on hippocampus tissue. COMSOL Multiphysics presents 

a simplified method for this more accurate and informa-

tive stimulation than earlier.

Methods
Radiation system

The effect of distant field electromagnetics on brain lay-

ers simulated in different power output modes was inves-

tigated. The waves are radiated from three angles: poste-

rior (behind), anterior (in front), and lateral of the head. 

The temperature rise in the skull layers and hippocampus 

and the amount of SAR (Specific absorption rate) have 

been recorded. In free space, the waves are emitted as 

plane waves. COMSOL Multiphysics version 5.4a solves 

the bioheat and bioelectromagnetic wave equations in the 

frequency domain and time-dependent heat transforma-

tion problems. This experiment simulates radar’s elec-

tromagnetic fields. Magnetic fields are mostly ineffectu-

al between the radiation source and the biological tissue, 

but electric fields are effective once they reach the bio-

logical tissue. These findings may be applied to any radar 

system that operates at 2.45 GHz, has a radiation source 

at a distance of over ten meters (remote field), an antenna 

gain of 30 dB, and a radiation output source ranging from 

0 watts to about 20263 watts. The duration of radiation 

was thirty minutes. Therefore, the results may be applica-

ble if any radars used in military, meteorological, or other 

applications meet these criteria.

This study applied the sphere’s geometry with the radi-

us and thickness provided to represent the layers of the 

human head. Two models of four or seven layers are fre-

quently used to simulate the human skull. COMSOL Mul-

tiphysics version 5.4a created a seven-layer model of skin, 

fat, muscle, skull, dura, cerebrospinal fluid (CSF), and 

brain tissue. The human hippocampus is frequently esti-

mated to measure between 3 and 4 cm3. In this study, the 

hippocampus is assumed to be 3 cm3. Using the simplified 

Friis equation to calculate the electric field power in dis-
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tant fields, the authors first determined the wave power 

received from a source close to the biological tissue.

Results
This study investigated the effect of 2.45 GHz electro-

magnetic waves on various electric field strengths. The 

heat maps of head layers illustrate how electromagnet-

ic waves affect the hippocampus and cognitive memory 

function. A temperature increase in the skull’s layers and 

hippocampus tissue occurs by radiating S-band micro-

wave electromagnetic waves generated by distant fields 

from three directions: the head’s posterior, anterior, and 

lateral sides. However, this increase is negligible, and its 

temperature tolerance ranges from 0.0001°C (the lowest 

temperature increase associated with the state of radia-

tion in front of a 20 V/m electric field) to 0.016°C (the 

highest temperature increase associated with the radiated 

from behind the head in a 120 V/m electric field). The 

SAR in hippocampus tissue rose by increasing electric 

field intensity and tissue temperature. The energy absorp-

tion tolerance varies from 0.18×10-3 W/kg (the lowest 

increase in temperature corresponds to the electric field 

of 20 V/m) to 22×10-2 W/kg (the maximum increase in 

exposure to temperature emitted from the back of the 

head in an electric field of 120 V/m). The rate of tem-

perature rises and SAR variations in the hippocampus tis-

sue when the intensity is 20 V/m (selected from various 

intensities). The radiation source is positioned in front, 

behind, and lateral.

When the radiation is applied to the lateral side of the 

head, an electric field strength of 20 to 120 V/m results 

in a temperature rise of between 0.0003°C to 0.012°C. In 

addition, the authors observed an increase in SAR from 

0.45×10-2 to 16×10-2 W/kg. One-way ANOVA using 

Tukey’s post hoc test revealed no significant difference 

in temperature fluctuations across the front, behind, and 

lateral hippocampal tissue (P=0.1225). However, the au-

thors found a significant difference (P<0.0001) between 

various SAR (20-120 V/m) in different positions (front, 

behind, and lateral) (data are not shown).

While the electric field is being radiated to the front of 

the head, raising the intensity from 20 to 120 V/m leads 

to a temperature increase of 0.0001°C to 0.0035°C and an 

increase in SAR from 0.18×10-3 to 60×10-3 W/kg. When 

electromagnetic waves are emitted from behind the head, 

electric field radiation intensity ranging from 20 to 120 

V/m causes a temperature rise of 0.004°C to 0.016°C and 

a SAR increase of 0.6×10-2 to 22×10-2 W/kg. 

Conclusion
This study aims to construct a realistic and complete 

model of head layers using the COMSOL Multiphys-

ics software. Biophysical wave interventions may cause 

non-thermal effects in the brain’s hippocampal tissue due 

to small changes in its temperature tolerance caused by 

exposure to S-band microwave electromagnetic waves in 

the present study. Non-thermal effects in the brain can be 

induced through the non-thermal interaction of external 

electromagnetic waves with brain waves or through the 

phase difference and attenuation of brain waves caused 

by external electric fields. Therefore, this study verifies 

the non-thermal impact mechanisms of electromagnetic 

waves described in previous studies on their influence 

on the hippocampus. However, these non-thermal inter-

ventions are negligible and safe. Therefore, this study 

confirms the non-thermal effect mechanisms of elec-

tromagnetic waves presented in previous studies about 

their effect on the hippocampus. This study states that the 

electromagnetic waves with the specified radiation pro-

tocol, in terms of thermal effects, probably do not have 

any particular outcome in this experiment. According to 

the studies in this field, it is suggested that the damage 

to the hippocampus and the cognitive processes results 

from the non-thermal effects of electromagnetic waves 
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with a frequency of 2.45 GHz and the radiation intensity 

and duration mentioned.
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مقدمه: قرار گرفتن در معرض میدان الکترومغناطیسی ممکن است بر عملکرد شناختی مانند حافظه تاثیر بگذارد. در 

این مطالعه روشی برای ارزیابی تاثیر امواج الکترومغناطیسی گروه امواج الکترومغناطیس باند S بر روی هیپوکامپ مغز با 

استفاده از Comsol Multiphysics پیشنهاد شده  است.

میدان های  ایجاد  و  نرم افزار  توسط  شده  پیاده سازی  بیولوژیکی  بافت های  بیوالکتریک  خواص  مطالعه  این  کار:  روش 

الکترومغناطیسی در باند S در هیپوکامپ را بررسی نموده است. در این پژوهش میزان فرکانس امواج الکترومغناطیسی 

2/45 گیگاهرتز، شدت تابش در بازه 20 تا 120 ولت بر متر متغیر بوده و مدت زمان تابش 30 دقیقه بود. 

یافته ها: این امواج هیپوکامپ را گرم نموده اما برای تاثیرگذاری بر فعالیت یا شناخت حافظه کافی نیستند. در این 

مطالعه، دمای بافت هیپوکامپ زمانی که در معرض میدان هایی با شدت 20 تا 120 ولت بر متر قرار گرفتند، از 0/0001 تا 

0/016 درجه سانتی گراد افزایش یافت. نرخ جذب ویژه از 3-10×18 تا 2-10×22 وات بر کیلوگرم متغیر بود.

نتیجه گیری: اثرات گرمایی امواج الکترومغناطیسی در فرکانس 2/45 گیگاهرتز با شدت تابش و مدت زمان اشاره شده 

بر اختالالت شناختی احتماال بسیار ناچیز خواهد بود و تاثیری بر گرم نمودن بافت هیپوکامپ مغز نخواهد داشت. هرچند 

اثرات بلند مدت آن نیازمند پژوهش بیشتر است. بنابراین احتماالً اثرات غیرگرمایی امواج الکترومغناطیسی موجب تغییرات 

در عملکرد کارکرد شناختی خواهد شد.
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مقدمه
 )Electromagnetic field )EMF(( الکترومغناطیسی  میدان های 
الکترونیکی ساطع می شوند و نقش مهمی در  از منابع  توسط بسیاری 
روزمره  تهدیدی  الکترومغناطیسی  میدان های  دارند.  روزمره  زندگی 
موسسه   .)1( هستند  جهان  سراسر  در  نفر  میلیارد   3 از  بیش  برای 
 Institute of Electrical and Electronics Engineers( IEEE

طیف  از  بخشی  عنوان  به  است   S باند  شامل  که  را  مایکروویو  باند   )

فرستنده های  تعریف می کند.  راداری  فرکانس  باند  و  الکترومغناطیسی 
مخابراتی، رادار و فرستنده های رادیویی که با فرکانس باال نوسان دارند، 
میدان های الکترومغناطیسی شدیدی ایجاد کرده در فاصله 300 مگاهرتز 
تا 300 گیگاهرتز قرار گرفته اند. باند S در محدوده 2 تا 4 گیگاهرتز کار 
می کند و بیشتر برای رادار و ارتباطات در مقاصد نظامی استفاده می شود 
فرکانس  در  الکترومغناطیسی  امواج  بررسی  مطالعه،  این  از  )2(. هدف 

چکیده
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2/45 گیگاهرتز بر بافت بیولوژیک هیپوکامپ مغز فرد اپراتور متصدی 
در سایت رادار با مقایسه میزان تابش های حرارتی و غیرحرارتی )درجه 
اثرات میدان های  با توجه به محدودیت های مطالعه  سانتی گراد( است. 
الکترومغناطیسی بر انسان و حیوانات، شبیه سازی اثرات امواج بر بافت 
بیولوژیکی با استفاده از رایانه دارای مزایای بسیاری است زیرا باند S برای 
منتشر می شود.  ارتباط  در طول  انسان  مجاورت سر  در  کوتاهی  مدت 
هدف ما در این مطالعه، تعیین تأثیر دمایی این باند بر بافت هیپوکامپ 
مغز و در نتیجه اثر آن بر روی حافظه و عملکرد شناختی با استفاده از 

نرم افزار COMSOL Multiphysics بود.  
الکترومغناطیس  تابش  است،  شده  شناخته  همه  برای  که  همان طور 
سیستم  یک  از  عبور  با   )Electromagnetic radiation )EMR((
تاثیر  و  شود  شکسته  یا  جذب  انعکاس،  انتقال،  می تواند  بیولوژیکی 
بیولوژیکی  بافت های  نظیر  عایقی  توان  با  دی الکتریک  مواد  بر  مهمی 
دارد که در نتیجه آن انرژی حرارتی افزایش می یابد. جذب انرژی تابش 
الکترومغناطیسی حرکت ذرات باردار و چرخش مولکول ها، عمدتاً آب را 
تحریک کرده و به گرما تبدیل می کند و ناگزیر سبب افزایش دمای خود 
می شود. با توجه به مقدار انرژی جذب شده توسط سیستم بیولوژیکی، 
اثرات تابش الکترومغناطیسی بر روی سیستم بیولوژیکی را می توان به 
حرارتی و غیر حرارتی تقسیم نمود. اثرات حرارتی با افزایش دما بیش 
از 1 درجه سانتی گراد رخ داده و باعث تغییرات سلولی و درون سلولی 
به ویژه در سطح مولکولی می گردد. قرار گرفتن در معرض میدان های 
الکترومغناطیسی به طور کافی سبب ایجاد یک اثر حرارتی می شود که 
می تواند بدن انسان را گرم نموده و منجر به آسیب به DNA و جهش 
حرارتی  اثر  شده  ساطع  گرمای  اگر  چنانچه  می شود.  سلولی  مرگ  و 
ایجاد نکند و برای گرم کردن بدن انسان کافی نباشد، باز هم احتمال 
دارد آسیب به سلول ها و بافت ها وارد کند و این آسیب می تواند منجر 
به بیماری هایی مانند سرطان گردد )3(. مطالعات با یافته های متفاوت 
تردید  مورد  را  زنده  موجودات  بر  الکترومغناطیسی  تابش های  تأثیر 
سبب  الکترومغناطیس  امواج  که  است  شده  مشخص  است.  داده  قرار 
یونی  کانال  عملکرد  و  میلین  غالف  عملکرد  عصبی،  سلول های  مرگ 
گوشی  نزدیکی  حال،  این  با   .)4( هستند  مرکزی  عصبی  سیستم  در 
به  عصبی  عواقب  برای  فرضیه ای  جمجمه  عصبی  سیستم  با  همراه 
که  داد  نشان   Greenebaum و   Barnes مطالعات   .)5( دارد  همراه 
میدان های پالس های مایکروویو 2/45 گیگا هرتز باعث از دست دادن 
مطالعات  از  برخی  مقابل،  در   .)6( می شود  شناختی  اختالل  و  حافظه 
رشد  باعث  پالسی  الکترومغناطیسی  میدان های  که  می دهند  نشان 
مجدد آکسون ها و گسترش نوریت می شوند )7، 8(. با این حال، اثرات 

بیولوژیکی قرار گرفتن در معرض امواج الکترومغناطیس هنوز ناشناخته 
است و مطالعات کافی در مورد خطرات سالمت عمومی به عنوان یک 

بیانیه قطعی وجود ندارد.      
در  زیستی  سیستم های  حساس ترین  از  یکی  مرکزی  عصبی  سیستم 
است  آسیب پذیر  مایکروویو  تشعشعات  برابر  در  ویژه  به  و  است  انسان 
بر  الکترومغناطیسی  میدان های  تأثیر  مورد  در  مطالعات   .)9-11(
میدان های  تابش  است.  نیاز  مورد  شناخت  و  مرکزی  عصبی  سیستم 
نتیجه  در  و  شود  جذب  ارگانیسم ها  توسط  می تواند  الکترومغناطیسی 
امر  همین  و   )12( می نماید  ایجاد  عملکردی  و  فیزیولوژیکی  تغییرات 
سبب افزایش نگرانی ها در مورد پیامدهای سالمت مرتبط با آن خواهد 
از  تعیین چگونگی واکنش موجودات زنده،  تابش در  بود )13(. میزان 
مختلف  پژوهش های  در  الکترومغناطیسی  تشعشعات  به  انسان،  جمله 
انسانی و غیر انسانی، بسیار حائز اهمیت است. از این جهت، پژوهش های 
انجام می شود،  تشعشع  تکنیک های مختلف  از  استفاده  با  که  مشابهی 
نتایج کاماًل متفاوتی تولید نماید. شدت توان، میدان های  ممکن است 
الکتریکی، مدت تابش و دوره تابش عواملی هستند که سبب تغییرات 
برابر  در  اندام ها  آسیب پذیرترین  از  یکی  مغز  می گردند.  فیزیولوژی 
 )2011(  Benova و   Psenakova  .)12( است  مایکروویو  تشعشعات 
نشان دادند که تعامل سر انسان با تشعشعات الکترومغناطیسی تلفن های 
همراه ممکن است باعث ایجاد جریان ها و میدان های الکتریکی مضر در 
تمام  مسئول  تقریباً  دما  تغییرات  این وجود،  با   .)14( مغز شود  داخل 
 Mobashsher پیامدهای رفتاری مستند شده است )15(. همان طور که
و همکاران اشاره کرده اند که وقتی یک سیگنال به ناحیه سر می رسد، 
با یک الیه نازک نامنظم از پوست با گذردهی باال )50-44 در محدوده 
0/75-2/55 گیگاهرتز( تعامل می کند و سپس از طریق الیه های چربی 
سیگنال  آن،  از  پس  می کند.  نفوذ  کم  گذردهی  با  جمجمه  و  ضخیم 
در   66/2-69( باال  بسیار  گذردهی  با  مغزی_نخاعی  مایع  بافت های  از 
محدوده 2/55-0/75 گیگاهرتز( و ناحیه دورا )44-41/9 در سراسر باند 
2/55-0/75 گیگاهرتز( و در نهایت از طریق ماده خاکستری و سفید 

عبور می کند )16(.
هیپوکامپ یک ساختار پیچیده در بخشی از مغز و در ناحیه لوب گیجگاهی 
است )17( و نقش مهمی در حافظه و یادگیری دارد )18(. همان طور که 
پیش از این بیان گردید، حافظه یک عملکرد شناختی مهم است )19(. 
بافت هیپوکامپ اغلب به عنوان محل حافظه بلند مدت در نظر گرفته 
که  هیپوکامپ،  به  آسیب  است.  الزم  صحیح  عملکرد  برای  و  می شود 
جز ساختار اصلی سیستم لیمبیک محسوب می شود، منجر به اختالل 
یک  به  آسیب  عنوان  به  مدت،  بلند  به  مدت  کوتاه  حافظه  تبدیل  در 
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عملکرد شناختی منحصر به فرد می شود )20(. بنابراین، مطالعه حاضر 
 S باند  الکترومغناطیسی  امواج  اثرات گرمایی  بررسی  و  به شبیه سازی 
 COMSOL Multiphysics نرم افزار  می پردازد.  هیپوکامپ  بافت  بر 
از  آموزنده تر  و  دقیق تر  شبیه سازی  این  برای  را  شده ای  ساده  روش 

روش های قبلی ارائه می دهد.

روش کار
سیستم تابش        

اثر الکترومغناطیسی میدان دور بر روی الیه های مغز شبیه سازی شده 
امواج  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  مختلف  توان  خروجی  حالت های  در 
جانبی  و  )جلو(  قدامی  )پشت(،  خلفی  می شوند:  تابش  زاویه  سه  از 
به شکل یک موج مسطح ساطع می شوند.  امواج  آزاد،  سر. در فضای 
نرم افزار شبیه سازی COMSOL Multiphysics نسخه 5/4a برای 
حوزه  در  بیوالکترومغناطیسی  موج  و  حرارتی  زیست  معادالت  حل 

می شود.  استفاده  زمان  به  وابسته  حرارت  تبدیل  مسائل  و  فرکانس 
این آزمایش میدان های الکترومغناطیسی رادار را شبیه سازی می کند 
)21(. میدان های مغناطیسی عمدتاً بین منبع تابش و بافت بیولوژیکی 
بافت  به  رسیدن  از  پس  الکتریکی  میدان های  اما  هستند،  بی اثر 
سیستم  هر  برای  است  ممکن  یافته ها  این  هستند.  مؤثر  بیولوژیکی 
راداری که در فرکانس 2/45 گیگاهرتز کار می کند، دارای منبع تابش 
و  آنتن 30 دسی بل  بهره  دور(،  راه  )میدان  متر   10 فاصله حدود  در 
از 0 تا  20263 وات باشد طی مدت زمان 30  منبع تابش خروجی 
دقیقه تابش، اعمال گردید. بنابراین، اگر رادارهایی که در کاربردهای 
نظامی، هواشناسی یا سایر کاربردها استفاده می شوند، این معیارها را 
دما  افزایش  باشد. سپس  اجرا  قابل  است  نتایج ممکن  کنند،  برآورده 
 )SAR( ویژه  جذب  نرخ  میزان  و  هیپوکامپ  جمجمه،  الیه های  در 
ثبت گردید. شکل 1 طرح شماتیک مطالعه حاضر را به اختصار نشان 

می دهد.

شکل 1. طرح شماتیک مطالعه شبیه سازی

رابطه بین هندسه و کیفیت بافت مورد مطالعه 
 Mannequin( هندسه سر انسان مانند فانتوم مانکن شبه انسانی خاص
Specific Anthropomorphic( است که توسط IEEE از مشخصات 

به  ارائه شده است و  اندازه گیری های مقدار نرخ جذب ویژه  استاندارد 
طور گسترده در شبیه سازی ها برای انتشار امواج فرکانس های رادیویی 
))Radio frequency )RF( استفاده می شود. در این مطالعه هندسه 
کره با توجه به شعاع و ضخامت برای نشان دادن الیه های سر انسان به 
کار گرفته شد )22(. به طور معمول، دو مدل چهار و هفت الیه ای برای 

نرم افزار  از  منظور  بدین  می شود.  استفاده  انسان  جمجمه  شبیه سازی 
شبیه سازی COMSOL Multiphysics نسخه 5/4a برای ایجاد یک 
دورا،  ناحیه  عضله، جمجمه،  چربی،  پوست،  شامل  الیه ای  هفت  مدل 
مایع مغزی_نخاعی به همراه بافت مغز استفاده شد. اندازه هیپوکامپ 
انسان اغلب بین 3 تا 4 سانتی متر مکعب تخمین زده می شود )23(. در 
این مطالعه هیپوکامپ 3 سانتی متر مکعب در نظر گرفته شده است. 

جدول 1 ضخامت و شعاع الیه های سر را نشان می دهد. 
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برای محاسبه توان میدان الکتریکی در میدان های دور، ابتدا توان موج 
 Friis دریافتی از منبع نزدیک به بافت بیولوژیکی را با استفاده از معادله

ساده شده تعیین نمودیم. معادله )1( معادله Friis ساده شده را نشان 
می دهد )24(. 

در اینجا، Gt، Gr، λ، R، Pt و Pr نشان دهنده فرستنده، گیرنده، طول موج، 
فاصله منبع تا بافت، توان آنتن فرستنده و توان آنتن گیرنده هستند، به 
 E ترتیب با استفاده از رابطه )1( برای ارزیابی بافت بیولوژیکی، در حالی که

و ɳ به ترتیب شدت میدان های الکتریکی و امپدانس محیط را با استفاده از 
رابطه )2( نشان می دهند. سپس با استفاده از رابطه )2(، شدت میدان های 

الکتریکی امواج الکترومغناطیسی در فضای آزاد را به دست آوردیم.

)3( شامل معادله زیست حرارتی در شرایط وابسته به زمان است.توزیع دما در اثر تابش تشعشعات رادار میدان دور ایجاد می شود. معادله 

)1(

در اینجا، ρ به عنوان چگالی )cp ،)kg.m-3 به عنوان ظرفیت گرمایی 
ویژه )J/kg-1 .k-1(، k ضریب هدایت حرارتی )Q ،)w.m-1.k-1 به عنوان 
ضریب منبع گرما )w.m-3( جایی که گرما می تواند از طریق متابولیسم 

است.   )s( زمان   t و  دما  نمایان گر   T شود،  تولید  خارجی  منابع  از  یا 
بیان  معادالت )4( و )5( معادالت موج به کار رفته در شبیه سازی را 

می کنند.

COMSOL Multiphysics جدول 1. ضخامت و شعاع الیه های سر به کار رفته در نرم افزار شبیه سازی

شعاع )میلی متر(ضخامت )میلی متر(الیه ها

1/0094/00پوست

0/1493/00چربی

1/8692/86عضله

7/0091/00جمجمه

1/0084/00دورا

2/0083/00بافت مغزی_نخاعی

81/0081/00مغز

9 
 

 

 یسازهیشبمطالعه  کیشمات طرح. 5 لشک

 

 بافت مورد مطالعه کیفیت و هندسه بین رابطه

است که توسط  (Specific Anthropomorphic Mannequin) خاص یانسان شبهمانکن هندسه سر انسان مانند فانتوم 

IEEE  سازی ها برای ارائه شده است و به طور گسترده در شبیه ژهیو جذب نرخهای مقدار گیریاندازهاز مشخصات استاندارد

 و شعاعتوجه به  با کره هندسه مطالعه ایندر شود. استفاده می (Radio frequency(RF)) های رادیوییشار امواج فرکانسانت

-شبیهای برای الیهبه طور معمول، دو مدل چهار و هفت  .(11) گرفته شد کاره ب انسان سر های الیه دادن نشان برای ضخامت

برای  a0/1نسخه  COMSOL Multiphysicsسازی افزار شبیه. بدین منظور از نرمشود میسازی جمجمه انسان استفاده 

نخاعی به همراه بافت مغز استفاده _ای شامل پوست، چربی، عضله، جمجمه، ناحیه دورا، مایع مغزیالیهایجاد یک مدل هفت 

سانتی 3 هیپوکامپ مطالعه این در .(13) شود می زده تخمین مکعب مترسانتی 0 تا 3 بین اغلب انسان هیپوکامپ اندازه شد.

 .دهد می نشان را سر هایالیه شعاع و ضخامت 5 جدول. است شده گرفته نظر در مکعب متر

 COMSOL Multiphysicsی سازافزار شبیههای سر به کار رفته در نرم. ضخامت و شعاع الیه5 لجدو

 (متریلیم) شعاع (متریلیم) ضخامت هاهیال
 77/90 77/5 پوست

 77/93 50/7 یچرب
 10/91 10/5 عضله

 77/95 77/0 جمجمه
 77/10 77/5 دورا
 77/13 77/1 ینخاع_یمغز بافت
 77/15 77/15 مغز

 

 استفاده با را بیولوژیکی بافت به نزدیک منبع از دریافتی موج توان ابتدا دور، های میدان در الکتریکی میدان توان محاسبه برای

 .(10) دهد می نشان را شده ساده فریس معادله( 5) معادله. نمودیم تعیین شده ساده فریس معادله از

(5)                                                                                  2(4 )
r t r tP G G P

R



   

 توان و فرستنده آنتن توان بافت، تا منبع فاصله موج، طول گیرنده، فرستنده، دهنده نشان Pr و Gt، Gr، λ، R، Pt اینجا، در

 شدت ترتیب به ɳ و E که حالی در بیولوژیکی، بافت ارزیابی برای( 5) رابطه از استفاده با ترتیب به هستند، گیرنده آنتن

)2(
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 شدت ،(1) رابطه از استفاده با سپس .دهندمی نشان( 1) رابطه از استفاده با را محیط امپدانس و الکتریکی های میدان

 .آوردیم دست به را آزاد فضای در الکترومغناطیسی امواج الکتریکی های میدان
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( شامل معادله زیست حرارتی در شرایط وابسته به 3. معادله )شود میتوزیع دما در اثر تابش تشعشعات رادار میدان دور ایجاد 

 زمان است.

(3)                                     ( ) . .( ) bio
T
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 حرارتی ضریب هدایت k (،k .5-J/kg-5) ویژه گرمایی به عنوان ظرفیت cp (،kg.m-3) به عنوان چگالی ρ اینجا،در 

 (5-k.5-w.m)، Q گرما منبع به عنوان ضریب (3-w.m) تولید خارجی منابع از یا متابولیسم طریق ازتواند  می گرما که جایی 

 .کنند می بیان را سازیشبیه در رفته کار به موج معادالت( 1) و( 0) معادالت. است( s) زمان t و دمانماینگر  T شود،
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و  Zhadobov که طورهمان ،ژهیو جذب نرخ. است نسبی گذردهی ɛr و رادیانی فرکانس ω است، ماده رسانایی σ در اینجا،

هر بافت  داخل ژهیو جذب نرخمیزان  .است تابش بیولوژیکی تاثیر برای مرتبط معیار یک ،(11) است مطرح کرده همکاران

 نرخ جذب ویژه:و ...( با توجه به فرمول  هیپوکامپ)پوست، جمجمه، 

(0) 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜎𝜎 × 𝐸𝐸2
𝜌𝜌  

-میاساس شدت میدان الکتریکی اعمال شده بر بافت، رسانایی الکتریکی و چگالی آن بافت محاسبه  برمیزان جذب نرخ ویژه 

 .(10) دهد میگیگاهرتز را نشان  01/1پارامترهای هر الیه سر را با میزان فرکانس  1 جدول .(15) گردد

 سر مختلف یهاهیال یکیزیف خواص. مشخصات 1 جدول

 ییرسانا هاهیال
 (k) ییگرما

 ژهیو ییگرما تیظرف
(Cp) 

 ینسب یگذرده بیضر
 فرکانس در (ɛr) یکیالکتر

 گاهرتزیگ 01/1
 (ρ) یچگال

 تلفات تانژانت
(δ) 
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 (5-k.5-w.m)، Q گرما منبع به عنوان ضریب (3-w.m) تولید خارجی منابع از یا متابولیسم طریق ازتواند  می گرما که جایی 
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و  Zhadobov که طورهمان ،ژهیو جذب نرخ. است نسبی گذردهی ɛr و رادیانی فرکانس ω است، ماده رسانایی σ در اینجا،
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-میاساس شدت میدان الکتریکی اعمال شده بر بافت، رسانایی الکتریکی و چگالی آن بافت محاسبه  برمیزان جذب نرخ ویژه 

 .(10) دهد میگیگاهرتز را نشان  01/1پارامترهای هر الیه سر را با میزان فرکانس  1 جدول .(15) گردد

 سر مختلف یهاهیال یکیزیف خواص. مشخصات 1 جدول
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 (k) ییگرما

 ژهیو ییگرما تیظرف
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 ینسب یگذرده بیضر
 فرکانس در (ɛr) یکیالکتر

 گاهرتزیگ 01/1
 (ρ) یچگال

 تلفات تانژانت
(δ) 
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 حرارتی ضریب هدایت k (،k .5-J/kg-5) ویژه گرمایی به عنوان ظرفیت cp (،kg.m-3) به عنوان چگالی ρ اینجا،در 

 (5-k.5-w.m)، Q گرما منبع به عنوان ضریب (3-w.m) تولید خارجی منابع از یا متابولیسم طریق ازتواند  می گرما که جایی 

 .کنند می بیان را سازیشبیه در رفته کار به موج معادالت( 1) و( 0) معادالت. است( s) زمان t و دمانماینگر  T شود،
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و  Zhadobov که طورهمان ،ژهیو جذب نرخ. است نسبی گذردهی ɛr و رادیانی فرکانس ω است، ماده رسانایی σ در اینجا،
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𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜎𝜎 × 𝐸𝐸2
𝜌𝜌  
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 ژهیو ییگرما تیظرف
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 ینسب یگذرده بیضر
 فرکانس در (ɛr) یکیالکتر

 گاهرتزیگ 01/1
 (ρ) یچگال

 تلفات تانژانت
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 شدت ،(1) رابطه از استفاده با سپس .دهندمی نشان( 1) رابطه از استفاده با را محیط امپدانس و الکتریکی های میدان
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 حرارتی ضریب هدایت k (،k .5-J/kg-5) ویژه گرمایی به عنوان ظرفیت cp (،kg.m-3) به عنوان چگالی ρ اینجا،در 
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و  Zhadobov که طورهمان ،ژهیو جذب نرخ. است نسبی گذردهی ɛr و رادیانی فرکانس ω است، ماده رسانایی σ در اینجا،

هر بافت  داخل ژهیو جذب نرخمیزان  .است تابش بیولوژیکی تاثیر برای مرتبط معیار یک ،(11) است مطرح کرده همکاران
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در اینجا، σ رسانایی ماده است، ω فرکانس رادیانی و ɛr گذردهی نسبی است. 
نرخ جذب ویژه، همان طور که Zhadobov و همکاران مطرح کرده است )25(، 

یک معیار مرتبط برای تاثیر بیولوژیکی تابش است. میزان نرخ جذب ویژه داخل 
هر بافت )پوست، جمجمه، هیپوکامپ و ...( با توجه به فرمول نرخ جذب ویژه:
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 .آوردیم دست به را آزاد فضای در الکترومغناطیسی امواج الکتریکی های میدان

(1) 
2

2
r

EP


  ,  ( 120  ) 

( شامل معادله زیست حرارتی در شرایط وابسته به 3. معادله )شود میتوزیع دما در اثر تابش تشعشعات رادار میدان دور ایجاد 

 زمان است.

(3)                                     ( ) . .( ) bio
T

p p u q Q Q
t

c c  





ر +Tرr r 

 حرارتی ضریب هدایت k (،k .5-J/kg-5) ویژه گرمایی به عنوان ظرفیت cp (،kg.m-3) به عنوان چگالی ρ اینجا،در 

 (5-k.5-w.m)، Q گرما منبع به عنوان ضریب (3-w.m) تولید خارجی منابع از یا متابولیسم طریق ازتواند  می گرما که جایی 

 .کنند می بیان را سازیشبیه در رفته کار به موج معادالت( 1) و( 0) معادالت. است( s) زمان t و دمانماینگر  T شود،

(0)                                                        1 2
0( )r rE K E    

(1)                                           1 2
0

0

( ) ( )r r
jE K E 


    

و  Zhadobov که طورهمان ،ژهیو جذب نرخ. است نسبی گذردهی ɛr و رادیانی فرکانس ω است، ماده رسانایی σ در اینجا،
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میزان جذب نرخ ویژه بر اساس شدت میدان الکتریکی اعمال شده بر 
 .)21( می گردد  محاسبه  بافت  آن  چگالی  و  الکتریکی  رسانایی  بافت، 

جدول 2 پارامترهای هر الیه سر را با میزان فرکانس 2/45 گیگاهرتز را 
نشان می دهد )26(.

جدول 2. مشخصات خواص فیزیکی الیه های مختلف سر

رسانایی گرمایی )k(الیه ها
ظرفیت گرمایی 

)Cp( ویژه
ضریب گذردهی نسبی الکتریکی 
)ɛr( در فرکانس 2/45 گیگاهرتز

)ρ( چگالی)δ( تانژانت تلفات

0/37339138/011090/272پوست

0/21234810/89110/145چربی

0/49342152/710900/241ماهیچه

0/32131311/411780/26جمجمه

0/44336442/011740/291الیه دورا

0/57409666/210070/382بافت مغزی_نخاعی

0/51363044/810460/246بافت مغز

0/55369648/910450/271هیپوکامپ

یافته ها
با  گیگاهرتز   2/45 الکترومغناطیسی  امواج  اثر  بررسی  به  مطالعه  این 
با هیپوکامپ  رابطه حرارتی آن  الکتریکی و  شدت های مختلف میدان 
در مغز پرداخته است. نقشه های حرارتی الیه های سر نشان می دهد که 
چگونه امواج الکترومغناطیسی بر هیپوکامپ و عملکرد حافظه شناختی 
تأثیر می گذارد. افزایش دما در الیه های جمجمه و بافت هیپوکامپ با 
گیگاهرتز،   2/45 فرکانس  در  مایکروویو  الکترومغناطیسی  امواج  تابش 
شدت تابش 120-20 ولت بر متر در مدت 30 دقیقه ایجاد شده توسط 
میدان های دور از سه جهت، یعنی قسمت های خلفی، قدامی و جانبی 
سر اتفاق می افتد. با این حال، این افزایش ناچیز است و تحمل دمای آن 
از 0/0001 درجه سانتی گراد )کمترین افزایش دما مرتبط با وضعیت 

درجه   0/016 تا  متر(  بر  ولت   20 الکتریکی  میدان  مقابل  در  تابش 
سانتی گراد )باالترین افزایش دما مرتبط با از پشت سر در یک میدان 
و  الکتریکی  میدان  افزایش شدت  با  بود.  متر(  بر  ولت  الکتریکی 120 
افزایش یافت. میزان  بافت هیپوکامپ  بافت، نرخ جذب ویژه در  دمای 
جذب انرژی از 3-10×0/18 وات بر کیلوگرم )کمترین افزایش دما مربوط 
به میدان الکتریکی 20 ولت بر متر( تا 2-10×22 وات بر کیلوگرم )میدان 
الکتریکی 120 ولت بر متر از ناحیه خلفی سر( متغیر است. در شکل 
2، میزان 20 ولت بر متر به عنوان یکی از واحدهای میدان الکتریکی 
انتخاب گردیده است. منبع تابش نیز به صورت قدامی، خلفی و جانبی 

در نظر گرفته شده است.
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میدان  شدت  می شود،  اعمال  سر  جانبی  سمت  به  تابش  که  هنگامی 
تا  بین 0/0003  دما  افزایش  باعث  متر  بر  ولت  تا 120  الکتریکی 20 
افزایش نرخ جذب  0/012 درجه سانتی گراد می شود. همچنین شاهد 
ویژه از 2-10×0/45 به 2-10×16 ولت بر کیلوگرم بودیم. آزمون تحلیل 
واریانس یک راهه با استفاده از تست توکی  مشخص نمود که تفاوت 
تفاوت  هیپوکامپ  جانبی  و  خلفی  قدامی،  های  بخش  در  حرارتی 
 ،2A شکل  به  توجه  با  حال،  این  با   .)P=0/1225( ندارند  معناداری 
اختالف معناداری در میزان نرخ جذب ویژه در شدت میدان های مختلف 
)120-20 ولت بر متر( مشاهده شد )P>0/0001(، هرچند که اطالعات 
با  افزایش دما  میزان  است. همچنین  نشده  این مطالعه منتشر  آن در 
الکتریکی  با اعمال میدان های مختلف  گذشت زمان )0 تا 30 دقیقه( 
این  در  )اطالعات  داشت  مستقیمی  رابطه  گیگاهرتز  فرکانس 2/45  با 

مطالعه منتشر نشده است(. 
واحد  میزان  افزایش  با  شد،  تابیده  قدامی  بخش  از  تابش  که  زمانی 
الکتریکی از 20 تا 120 ولت بر متر، شاهد افزایش دما از 0/0001 تا 
0/0035 درجه سانتی گراد به همراه افزایش میزان نرخ جذب ویژه از 
3-10×0/18 به 3-10×60 ولت بر کیلوگرم بودیم )شکل2 ب(. شکل 2 

ب رابطه مستقیم بین افزایش دما و میزان نرخ جذب ویژه را در این 
مطالعه نشان می دهد. هنگامی که امواج الکترومغناطیسی از پشت سر 

ساطع می شود، شدت تابش میدان الکتریکی در محدوده 20 تا 120 
افزایش دما از 0/004 درجه سانتی گراد تا 0/016  ولت بر متر باعث 
افزایش نرخ جذب ویژه از 2-10×0/6 تا 10-2×22  درجه سانتی گراد و 

را شاهد بودیم.

بحث
امواج  از  ناشی  شده  دریافت  حرارت  میزان  بررسی  به  مطالعه  این  در 
ناحیه  در  گیگاهرتز(   2/45 فرکانس  )در   S باند  الکترومغناطیس 
 COMSOL هیپوکامپ مغز در سایت رادار با استفاده از نرم افزار تجاری
Multiphysics مورد برررسی قرار گرفت. از این رو اهمیت این پژوهش 

در مراکز مخابراتی و راداری احساس می گردید. امواج الکترومغناطیسی 
با انواع فعالیت های فیزیولوژیکی مرتبط هستند )27(. پژوهشگران در 
بیوالکترومغناطیس بر دو فرآیند تأثیر موج بر بافت های بیولوژیکی تمرکز 
که  رخ می دهد  زمانی  که  است  اثر حرارتی  مکانیسم،  اولین  می کنند. 
بافت های بیولوژیکی در معرض امواج الکترومغناطیسی قرار می گیرند. 
مکانیسم دوم اثر غیر حرارتی است که به عنوان "بررسی نظری و تجربی 
رویدادهای قطبیت الکترون و یون در ماده" مشخص می شود. در نتیجه، 
یک میدان الکتریکی خارجی می تواند ساختار میدان الکترومغناطیسی 
داخلی یک موجود بیولوژیکی را تغییر دهد. پالریزاسیون ناشی از میدان 

شکل 2. الف( سرعت افزایش دما و تغییرات نرخ جذب ویژه در حالی که شدت میدان الکتریکی 20 ولت بر متر انتخاب شده است )نشان گر فلش سیاه رنگ مسیر 
تابش میدان الکتریکی را مشخص می کند(، شکل 2. ب( تغییرات دما بسته به شدت میدان الکتریکی را در بخش هیپوکامپ نشان می دهد. 
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بر  تغییر می دهد که  را  بیوالکتریکی  ویژگی های  و  پتانسیل های غشاء 
فعالیت های بیوالکتریکی تأثیر می گذارد. از این رو، امواج الکترومغناطیس 
می توانند ساختار و عملکرد سیستم عصبی را تغییر دهند )28(. با این 
حال، به دلیل سطح مقطع جذب محدود یون ها )طول موج مایکروویو 
به طور قابل توجهی بزرگتر از ابعاد سلول است( و ویژگی های اینرسی و 
ویسکوزیته محیط مایع، میدان مایکروویو با فرکانس باال نمی تواند تغییر 

منظمی در حرکت آنها ایجاد کند )21(.    
Krylova و همکاران )1992( کاهش غلظت گیرنده های استیل کولینی 

موسکارینی را در قشر پیشانی و هیپوکامپ در موش هایی که در معرض 
تابش امواج مایکروویو با فرکانس 2/45 گیگاهرتز و 0/6 وات بر کیلوگرم 
)به مدت 20 دقیقه طی 10 روز( قرار گرفته بودند، را مشاهده کردند. 
روز   10 طی  دقیقه   45 مدت  طول  در  که  موش هایی  که،  حالی  در 
در  موسکارینی  استیل کولینی  گیرنده های  غلظت  میزان  داشتند،  قرار 
هیپوکامپ روند صعودی داشت، این تغییرات با از دست دادن ظرفیت 
و   Kim دمایی،  تغییرات  نظر  از   .)29( بود  همراه  حافظه  و  یادگیری 
هیپوکامپ  در   CA3 که سلول های  کردند  )2012( کشف   Connors

آنها  یافته های  هستند.  دما  به  حساس تر   CA1 سلول های  به  نسبت 
نشان می دهد که افزایش دمای نورون های هیپوکامپ می تواند خواص 
بازدارندگی و تحریکی آنها را تغییر دهد. همچنین افزایش قابل توجه دما 
می تواند خواص پالریزاسیون غشاهای عصبی را تغییر دهد و این افزایش، 

احتمال دارد سبب فعالیت سیناپسی در هیپوکامپ گردد )30(.
مرکزی  عصبی  سیستم  در  فردی  به  منحصر  ساختارهای  سیناپس ها 
هستند که در انتقال تکانه های الکتروشیمیایی بین نورون ها نقش دارند 
)31(. پالستیسیته یا انعطاف پذیری سیناپسی یک ویژگی سیناپسی مورد 
نیاز برای یادگیری و حافظه است )32(. در یک مطالعه مشخص گردید 
که تابش امواج مایکروویو با فعال کردن بیش از حد مسیر سیگنال دهی 
از جمله شکل پذیری ساختاری و عملکردی،   ،)33( NMDA گیرنده 
 PC12 سلول های  و  موش  هیپوکامپ  در  سیناپسی  انعطاف پذیری  بر 
الکترومغناطیس،  امواج  تابش  دنبال  به  جهت،  این  از  می گذارد.  تأثیر 
میتوکندری ها  می شوند،  خالی  یا  تجمع  سیناپسی  پیش  وزیکول های 
از بین می روند )34( و توزیع چگالی پس سیناپسی نامنظم می گردد. 
تشکیل فیبر خزه ای )Mossy fiber( در طول عملکردهای یادگیری و 
حافظه مهار می شود، در نتیجه تراکم و فعالیت های فیلوپودی دندریتی 
تاکید   ،)2018( همکاران  و   Shahin همچنین   .)35( می یابد  کاهش 
کردند که یادگیری هیپوکامپ و حافظه فضایی هنگامی که سیگنالینگ 
محدوده  در  الکترومغناطیس  تابش  توسط   iGluR/ERK/CREB

2/45 گیگاهرتز سرکوب می شود، مختل می شود )36(. در مدل سازی 

برنامه کامسول بر روی  که توسط Wang و همکاران )2021( توسط 
فرکانس 250 مگاهرتز انجام شد، نشان داد که توزیع دما با پارامترهای 
ویژگی های مشابه داشتند.  تقریباً  الکترومغناطیسی  پالس های  مختلف 
پارامترهای  تغییرات  با  انسان  سر  در  دما  افزایش  مقادیر  باالترین 
امواج الکترومغناطیسی پالسی همسبتگی مثبت نشان داد )3(. با این 
حال، خطرات بالقوه برای سر انسان ممکن است هنگامی رخ دهد که 
پارامترهای امواج الکترومغناطیسی پالسی از سطح ایمنی فراتر رود. بر 
اساس مقاله Wang و همکاران )2021(، چنانچه شدت پالس قوی تر 
از 1300 کیلوولت بر متر و تعداد کل پالس ها بیشتر از 6600 پالس 
باشد، قرار گرفتن در معرض امواج الکترومغناطیسی پالسی ممکن است 
پالس  عرض  اگر  همچنین  بگذارد.  انسان  سر  روی  بر  نامطلوبی  اثرات 
بزرگتر از  ns 130 باشد، به عنوان آستانه ایمنی در معرض تابش امواج 

الکترومغناطیس معرفی شده است )3(. 
به جز تابش امواج الکترومغناطیس با قدرت باال، اثرات بیولوژیکی پدید 
آمده از آنها همچنان مورد بحث است. با این حال، هیچ مدرک محکمی 
مبنی بر این که این امواج سبب سرطان گردند، وجود ندارد. این امواج به 
دلیل تاثیرات شان بر فرآیندهای یادگیری و حافظه، به ویژه در ساختار 
و عملکرد سیناپسی، استرس اکسیداتیو، آپوپتوز، سنتز پروتئین، ژن ها، 
مطالعه  مورد  گسترده  طور  به  انرژی  متابولیسم  و  فردی  حساسیت 
نشان می دهد  پژوهش ها  این،  بر  قرار گرفته اند )12، 37، 38(. عالوه 
تابش،  به دنبال قرار گرفتن در معرض  افزایش تأخیر زمان خواب  که 
نشان دهنده تغییر در الگوی خواب بر روی حیوانات مورد آزمایش بود و 
از این رو شواهدی بر تاثیر مضر میدان های الکترومغناطیسی غیرحرارتی 
بر فیزیولوژی مغز ارائه می دهد )39(. در نهایت، اکثر پژوهشگران بر این 
زیستی  بافت های  بر  اثرات مختلفی  الکترومغناطیسی  امواج  که  باورند 
غیرحرارتی  یا  حرارتی  اثرات  این  آیا  که  این  تعیین  اما   ،)11( دارند 
پژوهش های  هرچند  است.  چالش برانگیز  سوال  یک  همچنان  هستند، 
اثرات حرارتی می تواند  این دو مورد نشان می دهد که  تمایز  قبلی در 
بر سیستم عصبی مرکزی، بافت ها و عملکردهای شناختی تأثیر بگذارد 
این تغییرات در عملکردهای شناختی زمانی  این،  بر  )42-40(. عالوه 
مختل می گردند که حداقل دمای بافت یک درجه سانتی گراد افزایش 
از  بیش  به  بافت  دمای  باعث می شود که  عامل محرکی  و چنین  یابد 
توجه  با  نظر می رسد  به   .)43( برسد  باالتر  و  38/5 درجه سانتی گراد 
پژوهش،  این  در  شبیه سازی  نرم افزار  در  آمده  دست  به  اطالعات  به 
فرکانس  در  الکترومغناطیسی  امواج  تابش  از  ناشی  حرارتی  تغییرات 
با  و  دقیقه   30 زمان  مدت  در  دور  میدان های  طی  گیگاهرتز   2/45
شدت حداکثر 120 ولت بر متر بسیار ناچیز باشد و تغییرات در عملکرد 
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حافظه که در سایر پژوهش ها به آن اشاره شده می شود ناشی از اثرات 
غیرحرارتی امواج الکترومغناطیسی با پروتکل تابش این پژوهش است. 
برای مثال،  نیاز است.  این زمینه مورد  هرچند پژوهش های بیشتر در 
فاصله از دستگاه، تغییرات بر سایر بافت های مغزی که همچنان مورد 

مناقشه در این بحث است، ضروری است.

نتیجه گیری 
سر  الیه های  از  کامل  و  واقعی  مدل  یک  ساخت  هدف  با  مطالعه  این 
گردیده  انجام   COMSOL Multiphysics نرم افزار  از  استفاده  با 
سبب  است  ممکن  الکترومغناطیسی(  )امواج  فیزیکی  مداخالت  است. 
تغییرات در  به دلیل  بافت هیپوکامپ مغز  اثرات غیرحرارتی در  ایجاد 
باند S گردند. این  امواج  از قرار گرفتن در معرض  تحمل دمای ناشی 
امواج  غیرحرارتی  تعامل  از طریق  می تواند  مغز  در  غیر حرارتی  اثرات 
و  فاز  اختالف  طریق  از  یا  مغزی  امواج  با  خارجی  الکترومغناطیسی 
خارجی  الکترومغناطیس  میدان های  از  ناشی  مغزی  امواج  تضعیف 
غیرحرارتی  تاثیر  مکانیسم های  مطالعه،  این  بنابراین،  شود.  ایجاد 
بر هیپوکامپ  آنها  تأثیر  قبلی  الکترومغناطیسی که در مطالعات  امواج 
امواج  که  می کند  بیان  مطالعه  این  می کند.  تأیید  را  است  شده  ارائه 
از  آزمایش،  این  در  شده،  مشخص  تابش  پروتکل  با  الکترومغنلطیسی 
جنبه اثرات حرارتی احتماالً فاقد اثرگذاری خاصی هستند، حال آن که 
با توجه به مطالعات انجام شده در این حوزه پیشنهاد می شود که آسیب 
امواج  غیرحرارتی  اثرات  ماحصل  شناختی  فرایندهای  و  هیپوکامپ  به 
الکترومغناطیسی با فرکانس 2/45 گیگاهرتز و شدت تابش و مدت زمان 

ذکر شده می باشد.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

این مطالعه بر اساس شبیه سازی رایانه ای انجام گردیده است و از این 
جهت بی نیاز به استفاده از مطالعه بر روی حیوانات و انسان بود.     

مشارکت نویسندگان 
سید محمد مهدوی و محمد علی نصیری خلیلی این پژوهش را طراحی 
کردند. محمود فیضی پور نامقی به جمع آوری و تفسیر داده ها پرداخت. 
محمود فیضی پور نامقی و محمد کرمی داده ها را بررسی کردند. وحید 
واحدی و امیر مدرسی چهاردهی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختند. امیر 
مدرسی چهاردهی و محمود فیضی پور نامقی به نگارش و ویرایش مقاله 

پرداخته اند.  این پژوهش تحت نظارت سید محمد مهدوی انجام گرفت. 
      

منابع مالی
پژوهش برای اجرا هیچ گونه حمایت مالی از هیچ سازمانی دریافت نکرده است.      

تشکر و قدردانی
فرصت  و  کرده اند  همکاری  پژوهش  این  انجام  در  که  افرادی  کلیه  از 
کمال  داده اند،  قرار  ما  پژوهشی  تیم  اختیار  در  را  خود  گران بهای 

سپاسگزاری را داریم.           

تعارض منافع
انتشار  یا  و  نویسندگی،  پژوهش،  حسب  بر  منافعی  تعارض  هیچ گونه 

وجود ندارد.  
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Introduction: Multiple sclerosis (MS) disease negatively affects patients’ psychological 

well-being. On the other hand, strategies for the cognitive regulation of emotions are essential in 

order to prevent psychological problems. Therefore, this study aims to determine the prediction 

of psychological factors such as hardiness, resilience, and self-differentiation based on cognitive 

emotion regulation strategies in patients with MS. 

Methods: The present study was a descriptive-analytical correlational study. The statistical pop-

ulation includes all MS patients living in Hamadan city in 2019, and according to the statistics 

obtained from the Hamadan MS Association, their number was 3050. Based on the "Morgan" 

Table, 341 patients with MS were enrolled in this study and were selected by available sampling. 

The measurement tools include Kubasa et al.'s hardiness questionnaire, Connor and Davidson's 

resilience questionnaire, Skowron and Schmitt revised self-differentiation questionnaire, and Gar-

nevsky et al.'s cognitive emotion regulation questionnaire. SPSS-23 software and Pearson correla-

tion and linear regression tests were used for data analysis.

Results: The results revealed a direct and significant relationship between the cognitive regulation 

of emotions and hardiness (r=0.392), resilience (r=0.165), and self-differentiation (r=0.23) in pa-

tients with MS (P<0.001). In addition, based on the regression test results, the factors of hardiness, 

resilience, and self-differentiation have the ability to significantly predict the level of cognitive 

regulation of emotions in patients (P<0.001).

Conclusion: The use of cognitive regulation of emotions by patients with MS leads to improvement 

in their hardiness, resilience, and self-differentiation. Therefore, healthcare providers are advised to 

seek training and strengthen the cognitive regulation of emotion in these patients to increase their 

toughness, resilience, and differentiation to deal with the problematic conditions of the disease.
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Extended Abstract
Introduction
Multiple sclerosis (MS), a detoxifying disease of the cen-

tral nervous system, is one of the most common neuro-

logical diseases in humans and the most debilitating dis-

ease at a young age. MS is more prevalent in females than 

in men. In chronic diseases, the psychological aspects of 

the disease are often overlooked. One of these psycho-

logical factors is hardiness, which refers to one’s desire 

to connect with themselves and the outside world. It is 
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a multi-faceted personality structure composed of three 

components of control, commitment, and challenge. Re-

silience is defined as the ability or consequence of suc-

cessful adaptation to life-threatening environmental con-

ditions. Productivity is the capacity to adapt positively to 

unpleasant and painful events (3). Differentiation is one’s 

ability to maintain independence in intimate relationships 

with others and strike a balance between emotions and 

logic (4). The exact cause of MS is unknown; nonethe-

less, research suggests that a combination of genetic and 

environmental factors may play a role (7). MS is on a the 

rise in all countries; therefore, the present study aimed 

to investigate the prediction of hardiness, resilience, and 

differentiation based on cognitive emotion regulation 

strategies in patients with MS in Hamadan. The results of 

this study can be regarded as an effective practical mea-

sure.  

Methods
The present study was conducted based on a descriptive 

correlational design. The statistical population included 

all patients with MS living in Hamadan in 2020. Accord-

ing to statistics obtained from the Hamadan Multiple 

sclerosis (MS) Association, they were 3050 patients. Ac-

cording to Morgan's table, the study sample consisted of 

341 patients with MS who were selected by convenience 

sampling from the Hamadan branch of the MS associa-

tion. The research instruments included a demographic 

characteristics form, hardiness assessment questionnaire, 

resilience assessment questionnaire, revised self-differ-

entiation questionnaire, and cognitive emotion regulation 

questionnaire. 

In order to conduct research, after the approval of the 

study by the Ethics Committee of Islamic Azad Univer-

sity, Khalkhal Branch, the researcher referred to the MS 

association of Hamadan. After that, the participants were 

provided with the study’s aims and asked to complete 

the questionnaires if they agreed to participate. After the 

completion of 341 questionnaires, the link was deactivat-

ed. The collected data were entered into SPSS software 

(version 23). Based on the Kolmogorov-Smirnov test, the 

data normality was checked. Accordingly, it was found 

that all data were normally distributed. Qualitative data 

were reported as frequency and percentage, while quan-

titative data were described as mean and standard devi-

ation. The Pearson correlation coefficient test was used 

to examine the relationship between the main variables. 

A p-value less than 0.05 was considered statistically sig-

nificant.

Results
The present study’s results revealed that out of 341 pa-

tients with MS, 62.2% and 37.8% of cases were female 

and male, respectively. The majority of patients (42.8%) 

were within the age range of 40-31 years and had a di-

ploma (27.3%). The results showed that in patients 

with MS disease, the mean scores of resilience, hardi-

ness, self-differentiation, and cognitive emotion regula-

tion were 58.57±14.25, 70.20±14.13, 147.15±31.95, and 

110.08±16.78, respectively.

The Pearson correlation results test demonstrated that the 

correlation coefficients of cognitive emotion regulation 

with hardness, resilience, and differentiation in patients 

with MS were 0.392, 0.165, and 0.23, respectively, thus 

between cognitive emotion regulation and difficulty. A 

direct and significant relationship was found between re-

silience and self-differentiation in patients with MS. In 

other words, the higher levels of cognitive emotion regu-

lation in patients with MS result in their more remarkable 

hardiness, resilience, and differentiation (Table 1).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
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Conclusion
As evidenced by the present study's results, cognitive 

emotion regulation strategies demonstrated a direct rela-

tionship with hardiness, resilience, and differentiation in 

patients with MS in Hamadan. The results of this study 

pointed to the direct relationship of cognitive emotion 

regulation strategies with hardiness, resilience, and dif-

ferentiation in patients with MS in Hamadan. Data anal-

ysis also illustrated a direct and significant relationship 

between cognitive emotion regulation and hardiness in 

patients with MS. Therefore, it can be argued that MS 

patients’ more frequent use of appropriate and effective 

cognitive emotion regulation strategies leads to their 

greater resilience to problems. According to this research, 

when MS patients are aware of their emotions and able to 

ponder carefully about their disease situation in the fami-

ly, they can grow independently in intimate relationships 

and maintain their peace in deep relationships.

The study’s results suggested the direct and significant 

relationship of cognitive emotion regulation with hardi-

ness, resilience, and differentiation in patients with MS. 

When MS patients use positive strategies to regulate their 

emotions, expectedly, they will be more resilient, better 

able to withstand the problems and limitations caused 

by the disease, experience more positive emotions, and 

better manage their emotions. Therefore, healthcare pro-

viders are advised to seek education and strengthen cog-

nitive emotion regulation in patients with MS to increase 

their hardiness, resilience, and differentiation to help 

them cope with the disease's challenging conditions.
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راهبردهای  طرفی  از  و  دارد  منفی  تأثیر  بیماران  روان شناختی  بهزیستی  روی  اسکلروزیس  مالتیپل  بیماری  مقدمه: 
نظم جویی شناختی هیجان به منظور پیشگیری از مشکالت روان شناختی حائز اهمیت می باشند. لذا این مطالعه با هدف 
تعیین پیش بینی عوامل روان شناختی از جمله سخت رویی، تاب آوری و تمایزیافتگی خود بر اساس راهبردهای نظم جویی 

شناختی هیجان در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی_ تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتال 
به مالتیپل اسکلروزیس ساکن در شهرستان همدان در سال 1399 بود که بر اساس آمار اخذ شده از انجمن MS همدان 
تعداد آنها 3050 نفر بود. بر اساس جدول مورگان 341 نفر از آنان به شیوه نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار 
اندازه گیری شامل پرسشنامه سخت رویی Kobasa و همکاران، پرسشنامه تاب آوری Connor و Davidson، پرسشنامه 
و   Garnefski هیجان  شناختی  نظم جویی  پرسشنامه  و   Schmitt و   Skowron خودتمایزیافتگی  شده  نظر  تجدید 
همکاران بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-23 و از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی 

استفاده گردید. 
یافته ها: نتایج نشان داد بین نظم جویی شناختی هیجان با سخت رویی )r=0/392(، تاب آوری )r=0/165( و تمایزیافتگی 
خود )r=0/23( در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس رابطه مستقیم و معناداری وجود داشت )P>0/001(. همچنین 
بر اساس نتایج آزمون رگرسیون عوامل سخت رویی، تاب آوری و تمایزیافتگی خود به صورت معناداری توانایی پیش بینی 

.)P>0/001( سطح نظم جویی شناختی هیجان در مبتالیان به مالتیپل اسکلروزیس را دارند
نتیجه گیری: استفاده بیماران مالتیپل اسکلروزیس از نظم جویی شناختی هیجان منجر به بهبود سخت رویی، تاب آوری 
و تمایزیافتگی خود در آنان می شود. لذا به مراقبان سالمت توصیه می شود به دنبال آموزش و تقویت نظم جویی شناختی 
هیجان در این بیماران باشند تا سخت رویی، تاب آوری و تمایزیافتگی خود را در آنان برای مقابله با شرایط سخت بیماری 

افزایش دهند.
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مقدمه
مالتیپل اسکلروزیس ))Multiple sclerosis )MS( یکی از مهم ترین 
در  عصبی  بیماری  شایع ترین  و  مرکزی  عصبی  سیستم  بیماری های 
انسان است و بر عملکرد فردی و اجتماعی بیمار تأثیر می گذارد )1(. 
و  اجتماعی  و  فردی  بین  ارتباطات  روانی،  وضعیت  روی   MS بیماری 
از   .)2( دارد  منفی  تأثیر  بیماران  روان شناختی  بهزیستی  به طور کلی 
 MS بیماری  عالیم  عود  یا  و  تشدید  در  روان شناختی  عوامل  طرفی 

نقش دارند و این در حالی است که بیشتر بررسی ها در بیماران مبتال 
به MS بر مشکالت مرتبط با بعد جسمانی تمرکز داشته و به جنبه های 

روان شناختی کمتر توجه شده است )3(.   
یکی از این عوامل روان شناختی، سخت رویی است. سخت رویی میزان 
تمایل فرد را به ایجاد پیوند با خویشتن و جهان بیروني نشان مي دهد و 
به عنوان یک سازه شخصیتي چند مجهولي از سه مؤلفه کنترل، تعهد 

چکیده
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و چالش تشکیل شده است و به اعتقاد Kobasa افراد سخت رو، فعال و 
هدفمندند و رویکرد آنها به زندگي با عالقه و هیجان است )4(. مفهوم 
با داشتن  سرسختي، مفهومي مفید است که نشان مي دهد فرد حتي 
یک زندگي دردناک، مثال ابتال به بیماري MS، مي تواند سالمت روان 

خود را حفظ کند )5(.       
عالوه بر سخت رویی، یکی از عواملی که ارتباط نزدیکی با سالمت روان 
پیامد  یا  توانایي  را می توان  تاب آوری   .)6( است  تاب آوری  مقوله  دارد 
سازگاري موفقیتآمیز با شرایط تهدیدکننده محیطي تعریف نموده که 
ظرفیت  تاب آوري،  دارد.  زندگي  تهدیدهاي  با  مقابله  در  مهمي  نقش 
سازگاري مثبت در مقابل رویدادهاي ناخوشایند و دردناک تعریف شده 
است )7(. به عبارتی تاب آوری فراتر از برخورد و انطباق با تجربه های 
آسیب زاست؛ بدین معنا که فرد قدرت بازگشت و رشد به شیوه مثبت 

در برابر شرایط نامناسب را دارد )8(.
 MS به  مبتال  بیماران  در  دیگر  مهم  روان شناختی  عوامل  جمله  از 
تمایزیافتگی خود می باشد )1(. تمایزیافتگی خود توانایی یک شخص در 
نگهداری استقالل خود در روابط صمیمانه با دیگران و ایجاد تعادل بین 
هیجانات و منطق است )9(. افراد تمایزیافته خود، به افکار و احساسات 
ابراز می نمایند و اجباری برای  آنها را  خاص خودشان واقف هستند و 
وفق دادن خود با انتظارات نامعقول دیگران احساس نمی کنند؛ در مقابل 
افراد تمایزنایافته، معموالً از نظر عاطفی به دیگران وابسته می شوند و به 

سختی برای خود، فکر، احساس و عمل می کنند )10(.
راهبردهای  عنوان  به  نظم جویی شناختی هیجان می تواند  راهبردهای 
هشیارانه ذهنی توصیف شود که افراد برای مقابله با شرایط و اطالعات 
 MS بیماری  دقیق  علت   .)11( می شود  استفاده  هیجانی  برانگیزاننده 
هنوز مشخص نیست ولی پژوهش ها حاکی از آن است که آمیزه اي از 
عوامل ژنتیکی و محیطی می تواند در بروز آن نقش داشته باشد )12(. 
 .)13( دارد  فزاینده اي  رشد  کشورها  کلیه  در   MS بیماري  گسترش 
داشتن  با  بلکه  نیست  مستثنی  قاعده  این  از  تنها  نه  نیز  ایران  کشور 
80 هزار مبتال رتبه اول را در خاورمیانه دارد )14(. با توجه به شیوع 
این بیماری؛ نظام سالمت روان بایستی برنامه کارامدی برای بهداشت 
روانی این بیماران در نظر بگیرد. آگاهی از راهبردهای مقابله ای و نیز 
راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان به منظور پیشگیری از مشکالت 
روان شناختی ضروری به نظر می رسد و این در حالی است که مطالعه 
مشابهی که به بررسی تاثیر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان بر 
MS پرداخته باشد مشاهده  عوامل روان شناختی در بیماران مبتال به 
سخت رویی،  پیش بینی  بررسی  هدف  با  پژوهش  این  لذا  و  نگردید 
تاب آوری و تمایزیافتگی خود بر اساس راهبردهای نظم جویی شناختی 

نتایج  و  اجراء شده  MS در شهر همدان  به  مبتال  بیماران  هیجان در 
پژوهش حاضر به عنوان یک اقدام موثر کاربردی می تواند مورد توجه 

قرار گیرد.

روش کار
مطالعه حاضر به صورت توصیفی_تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه 
آماری شامل کلیه بیماران مبتال به MS ساکن در شهر همدان در سال 
1399 بودند که بر اساس آمار اخذ شده از انجمن MS همدان تعداد 
آنها 3050 نفر بود. بر اساس جدول مورگان 341 نفر از بیماران مبتال 
به MS به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. معیار ورود به 
 MS که در سال 1399 عضو انجمن MS مطالعه شامل بیماران مبتال به
شهر همدان بودند و برای شرکت در مطالعه رضایت آگاهانه داشتند و 
معیار خروج هم شامل پرسشنامه های ناقص بود. برای اجرای پژوهش و 
جمع آوری داده ها، پس از کسب گواهی اخالق از دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد خلخال به انجمن MS شهر همدان مراجعه شد و به دلیل شیوع 
کرونا و شرایط خاص بیماران و عدم حضور آنها در انجمن، شماره تماس 
تمام بیماران مبتال به MS عضو انجمن گرفته شد. گروه مجازی تشکیل 
و تمام بیماران عضو گروه گردیدند و لینک پرسشنامه طراحی شده در 
گروه گذاشته شد و در مورد هدف مطالعه برای آنان توضیحاتی داده 
برای شرکت در مطالعه  آنان خواسته شد در صورت رضایت  از  و  شد 
کامل  پرسشنامه   341 تکمیل  از  پس  نمایند.  تکمیل  را  پرسشنامه ها 

لینک غیر فعال شد.

ابزار 
چک لیست مشخصات جمعیت شناختی: که شامل اطالعات بیماران 
تحصیالت  سطح  و  تاهل  وضعیت  سن،  جنسیت،  مانند  بررسی  مورد 

بیماران بود.  

پرسشنامه  از  سخت رویی  بررسی  جهت  سخت رویی:  پرسشنامه 
استفاده شد که شامل 20  Kobasa و همکاران )1982(  سخت رویی 
سوال چهار گزینه ای است و در یک طیف لیکرت چهار درجه اي )از نمره 
صفر=اصال درست نیست تا 3=کامال درست است( نمره گذاري می شود و 
 Kravetz .)15( شامل خرده آزمون های چالش، تعهد و کنترل می باشد
و همکاران اعتبار درونی خرده مقیاس هاي این پرسشنامه را برای خرده 
نموده  گزارش   0/71 نیز  چالش  و   0/70 کنترل  0/85؛  تعهد  مقیاس 
است. نتایج آلفای کرونباخ نیز تقریباً براي هر یک از خرده آزمون ها برابر 
با 0/70 گزارش شده است )16(. این آزمون توسط قربانی و دادستان 
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)1378( ترجمه و روایی صوري و محتوایی آن قابل قبول به دست آمده 
است )17(.  

از پرسشنامه  بیماران  تاب آوری  بررسی  پرسشنامه تاب آوری: جهت 
تاب آوری Connor و Davidson )2003( که دارای 25 سوال است 
شایستگی/ مولفه های  اساس  بر  تاب آوری  میزان  سنجش  آن  هدف  و 

استحکام شخصی، اعتماد به غرایز شخصی، تحمل عواطف منفی، مهار و 
معنویت در افراد مختلف استفاده گردید نمره گذاری پرسشنامه بر اساس 
یک طیف لیکرت 5 درجه ای بین صفر )کاماًل نادرست( تا چهار )همیشه 
درست( انجام می شود. دامنه نمرات بین صفر تا 100 می باشد و هر چه 
 Connor .فرد نمره باالتری کسب نماید، دارای تاب آوری بیشتری است
و Davidson ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری را 0/89 گزارش 
یک  در  بازآزمایی  روش  از  حاصل  پایایی  ضریب  همچنین  کرده   اند. 
فاصله 4 هفته ای 0/87 بوده است )18(. این پرسشنامه در ایران توسط 
مقیاس  پایایی  تعیین  برای  است.  شده  هنجاریابی   )1385( محمدی 
تاب آوری Connor و Davidson از روش آلفای کرونباخ استفاده شده 

و ضریب پایایی 0/89 را گزارش کرده است )19(. 

چهارم  بخش  خودتمایزیافتگی:  شده  نظر  تجدید  پرسشنامه 
 Schmitt و   Skowron پرسشنامه تجدید نظر شده خودتمایزیافتگی 
 Friedlander و Skowron 2003( بود که در سال )1988( توسط(
مورد   Schmitt و   Skowron توسط   2003 سال  در  و  شد  ساخته 
در  و  است  سوال   45 دارای  پرسشنامه  این  گرفت.  قرار  نظر  تجدید 
یک طیف لیکرت از 1 )اصال در مورد من صحیح نیست( تا 6 )خیلی 
نمره گذاري  نحوه  می شوند.  نمره گذاري  است(  صحیح  من  درمورد 
پرسشنامه  تمام  که  است  صورت  این  به  خودمتمایزسازي  پرسشنامة 
31ـ37ـ43ـ  سواالت  جزء  به  می شود  نمره گذاري  معکوس  به صورت 
سطوح  نشانه  پرسشنامه  این  کمتر  نمره  4ـ7ـ11ـ15ـ19ـ23ـ27. 
پایین تر تمایزیافتگی است. اعتبار و روایی ضریب آلفای کرونباخ گزارش 
 0/88 پرسشنامه  این  برای   Friedlander و   Skowron توسط  شده 
است )20(. نیکی و همکاران )1399( پایایی این پرسشنامه را به روش 
آلفای کرونباخ 0/79 گزارش کرده اند که نشان دهنده پایایی قابل قبول 

این پرسشنامه است )21(. 

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان: بخش پنجم هم پرسشنامه 
نظم جویی شناختی هیجان Garnefski و همکاران )2001( که دارای 
نظم جویی  مقیاس های  خرده  سنجش  آن  هدف  و  است  سوال   36

شناختی هیجان )مالمت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد 
مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه  گیری، 
فاجعه سازی، مالمت دیگران( است. طیف پاسخ گویی آن لیکرت بوده )از 
 Garnefski .)22( و شامل 9 خرده مقیاس است )1=هرگز تا 5=همیشه
و همکاران پایایی آزمون را با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ به ترتیب 
برابر با 0/91، 0/87 و 0/93 گزارش کرده اند )22(. در ایران نیز روایی 
آزمون از طریق همبستگی نمره کل با نمرات خرده مقیاس های آزمون 
را  میانگین 0/56  با  تا 0/68  از 0/40  دامنه اي  که  است  بررسی شده 
در بر می گیرد که همگی آنها از نظر آماری معنادارند. در سال 1382 
پایایی پرسشنامه در فرهنگ ایرانی توسط یوسفی و همکاران با استفاده 
از ضریب آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس های شناختی 0/82 گزارش 

شده است )23(.
داده های گردآوری شده وارد نرم افزار SPSS-23 شد. بر اساس آزمون 
بررسی  مورد  داده های  تمامی  شد  مشخص  کولموگروف_اسمیرنوف 
توسط  کیفی جمع آوری شده  داده های  می باشند.  نرمال  توزیع  دارای 
انحراف معیار توصیف  و  با میانگین  فراوانی و درصد و داده های کمی 
ضریب  آزمون  از  اصلی  متغیرهای  بین  ارتباط  بررسی  جهت  و  شدند 
از 0/05 در نظر  همبستگی پیرسون استفاده و سطح معناداری کمتر 

گرفته شد.

یافته ها
نتایج مطالعه حاضر نشان داد از 341 بیمار مبتال به MS مورد بررسی 
62/2 درصد زن و 37/8 درصد مرد بودند. بیشتر بیماران مورد بررسی 
تحصیالت  دارای  و  داشته اند  درصد(   42/8( سال   31-40 بین  سن 

کاردانی )27/3 درصد( بودند )جدول 1(.
نتایج مطالعه نشان داد در بیماران مبتال به MS مورد بررسی میانگین نمره 
تاب آوری 14/25±58/57، میانگین نمره سخت رویی 70/20±14/13، 
نمره  میانگین  و   147/15±31/95 خود  تمایزیافتگی  نمره  میانگین 

نظم جویی شناختی هیجان 16/78±110/08 بوده است )جدول 2(. 
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که ضریب همبستگی بین 
تمایزیافتگی  و  تاب آوری  سخت رویی،  با  هیجان  شناختی  نظم جویی 
خود در بیماران مبتال به MS به ترتیب برابر 0/392، 0/165 و 0/23 
سخت رویی،  با  هیجان  شناختی  نظم جویی  بین  نتیجه  در  مي باشد، 
تاب آوری و تمایزیافتگی خود در بیماران مبتال به MS رابطه مستقیم و 
معناداری وجود دارد و به عبارتی هر چقدر نظم جویی شناختی هیجان 
بیماران مبتال به MS بیشتر باشد، سخت رویی، تاب آوری و تمایزیافتگی 

خود آنها نیز بیشتر خواهد شد )جدول 3(.
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 MS جدول 1. مشخصات جمعیت شناختی بیماران مبتال به

MS جدول 2. میانگین و انحراف متغیرهای اصلی مورد بررسی در مبتالیان به

درصدتعدادمتغیر

جنسیت
21262/2زن 

12937/8مرد

سن

123/5کمتر از 20 سال

3010229/9-20 سال

4014642/8-31 سال

505616/4-41 سال

257/3بیشتر از 50 سال

تحصیالت

7120/8زیر دیپلم

9327/3دیپلم

123/5کاردانی

13339کارشناسی

329/4کارشناسی ارشد

بیشترینکمترینانحراف معیارمیانگینمتغیرها

58/5714/251989تاب آوری

70/2014/133494سخت رویی

147/1531/9581209تمایزیافتگی  خود

110/0816/7872147نظم جویی شناختی هیجان

 MS جدول 3. ارتباط بین سخت رویی، تاب آوری، تمایزیافتگی خود با نظم جویی شناختی هیجان در مبتالیان به

نظم جویی شناختی هیجانمتغیر

R2معناداریضریب همبستگی

0/3920/0010/154سخت رویی

0/1650/0010/027تاب آوری

0/230/0010/053تمایزیافتگی  خود
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بحث
شناختی  نظم جویی  راهبردهای  بین  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج 
هیجان با سخت رویی، تاب آوری و تمایزیافتگی خود در بیماران مبتال 
آزمون  نتایج  و  دارد  وجود  مستقیمی  رابطه  همدان  شهر  در   MS به 
تمایزیافتگی  و  تاب آوری  عوامل سخت رویی،  داد  نشان  هم  رگرسیون 
خود به صورت معناداری توانایی پیش بینی سطح نظم جویی شناختی 
پژوهش  این  همسویی  در  داشته اند.  را   MS به  مبتالیان  در  هیجان 
نتایج مطالعه مشتاقی و همکاران )1399( نشان داد بین تاب آوری  با 
.)24( دارد  وجود  معناداری  و  مثبت  همبستگی  هیجانی  ابرازگری  و 

بین  که  رسیدند  نتیجه  این  به  هم   )2016( همکاران  و   Bruggink

راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و تمایزیافتگی خود در بزرگساالن 
مبتال به اختالل طیف اوتیسم رابطه معنادار وجود دارد )25(. همچنین 
Yavuz و Dilma )2020( گزارش داده اند رابطه مثبت و معنادار بین 

سخت رویی روان شناختی و نظم جویی شناختی هیجانی در دانشجویان 
وجود دارد )26(.    

بنابراین می توان گفت وقتی که بیماران MS از راهبردهای مثبت برای 
تنظیم هیجانی خود استفاده کنند؛ در آن صورت می توان انتظار داشت 
به  و محدودیت های  برابر مشکالت  در  و  باشند  مقاوم  افرادی  آنها  که 
وجود آمده ناشی از بیماری مقاومت کنند و از نظر روانی فردی سخت رو 

و مقام باشند و مشکالت آن ها را از نظر روانی تحت تاثیر قرار ندهد.
یافته های مطالعه حاضر با مطالعه Yavuz و Dilma )2020( که نشان 
داد رابطه مثبت و معنادار بین سخت رویی روان شناختی و نظم جویی 
می باشد.  همسو   )26( دارد  وجود  دانشجویان  در  هیجانی  شناختی 
همچنین نتایج مطالعه شمس )1400( ارتباط معناداری بین نظم جویی 

 .)27( می دهد  نشان  را  پرستاران  در  با سخت رویی  هیجانی  شناختی 
نظم جویی  بین  معنادار  ارتباط  به  نیز   )1395( همکاران  و  نوروزی 
هیجانی و سخت رویی در ورزشکاران دست یافته اند )28(. در این باره 
می توان گفت بیماران مبتال به بیماری های مزمن مانند MS در مواجهه 
با هیجانات بایستی واکنش های عاطفی مناسب و منطقی از خود نشان 
راهبردهای  و  نشوند  آشفته  سریع  زندگی  هیجانات  برابر  در  و  دهند 

اثرگذار و آرام کننده در برابر موقعیت های هیجانی انتخاب کنند. 
و  هیجان  شناختی  نظم جویی  بین  داد  نشان  همچنین  مطالعه  نتایج 
معناداري وجود  و  رابطه مستقیم   MS به  مبتال  بیماران  در  تاب آوری 
دارد که در تأیید این نتایج، مشتاقی و همکاران )1399( به این نتیجه 
و  مثبت  همبستگی  هیجانی  ابرازگری  و  تاب آوری  بین  که  رسیدند 
معناداری وجود دارد )24(؛ یافته های کریمی افشار و همکاران )1397( 
هم نشان داد تنظیم هیجان گروهی بر تاب آوری زنان مبتال به سرطان 
همکاران  و  بشرپور  راستا  همین  در   .)29( دارد  معنادار  تاثیر  پستان 
زنان  تاب آوری  و  هیجان  شناختی  تنظیم  بین  دادند  نشان   )1395(
نابارور رابطه معنادار وجود دارد )30(. همچنین Baghjari و همکاران 
)2017( به این نتیجه رسیده اند راهبردهای تنظیم هیجان انتخاب شده 
توسط بیماران مبتال به سرطان پیشرفته می تواند بر وضعیت تاب آوری 
آنها تأثیر بگذارد و در این مطالعه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان 
بیماران  این  در  درصد   99 سطح  در  را  تاب آوری  درصد   95 توانسته 
پیش بینی نماید )31(. بر این اساس می توان گفت هر چقدر راهبردهای 
نظم جویی شناختی هیجان بیماران MS مناسب تر و اثربخش تر باشد، 

قدرت تحمل و تاب آوری بیماران در برابر مشکالت بیشتر خواهد شد.
نظم جویی  بین  حاضر  مطالعه  از  آمده  دست  به  اطالعات  اساس  بر 

 )Backward روش  )به  چندگانه  خطی  رگرسیون  مدل  برازش  نتایج 
از  هیجان  شناختی  نظم جویی  واریانس سطح  از  درصد  داد 22  نشان 
طریق متغیرهای سخت رویی، تاب آوری و تمایزیافتگی قابل توجیه است. 

و   )β=0/21( تاب آوری   ،)β=0/35( سخت رویی  داد  نشان  بتا  ضرایب 
تمایزیافتگی خود )β=0/21( پیش بینی کننده مثبت و معنادار نظم جویی 

شناختی هیجان در بیماران مبتال به MS می باشند )جدول 4(.

جدول 4. بررسی پیش بینی نظم جویی شناختی هیجان در حضور تمام متغیرهای مورد بررسی توسط آزمون رگرسیون خطی

ضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد نشدهمتغیرهای مدل
R2آماره آزمونP مقدار

بتاانحراف معیارمیانگین

0/2520/0580/214تاب آوری

0/224

4/354>0/001

0/001<0/4230/0580/3567/297سخت رویی

0/001<0/1130/0260/2154/293تمایزیافتگی  خود
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رابطه   MS به  مبتال  بیماران  در  تمایزیافتگی خود  و  شناختی هیجان 
 Bruggin مثبت و معناداري وجود دارد. این یافته ها با نتیجه پژوهش
نظم جویی  راهبردهای  بین  داده اند  گزارش  که   )2016( همکاران  و 
اختالل  به  مبتال  بزرگساالن  در  خود  تمایزیافتگی  و  هیجان  شناختی 
همچنین   .)25( است  همسو  دارد  وجود  معنادار  رابطه  اوتیسم  طیف 
Chang و Shin )2017( هم به رابطه معناداری بین نظم جویی شناختی 

هیجان و تمایزیافتگی خود در رفتار مشکل ساز دانش آموزان دبیرستانی 
 Yousefzadeh نتایج مطالعه حاضر  یافته اند )32(. در راستای  دست 
بر  خودمتمایزسازی  آموزش  داده اند  گزارش   )2020(  Ebrahimi و 
تنظیم شناختی هیجان در پرستاران مؤثر بوده است )33(. بر پایه این 
پژوهش ها وقتی بیماران MS از هیجانات خود آگاهی داشته باشند و 
و  باشند  خانواده  در  خود  بیماری  موقعیت  متفکرانه  سنجش  به  قادر 
توانایي رشد خود مستقل در روابط صمیمي را داشته باشند می توانند 

در روابط عمیق آرامش و راحتي خود را حفظ کنند.
در  پژوهش ها  سایر  و  حاضر  مطالعه  نتایج  به  توجه  با  کلی  طور  به 
تاب آوری  سخت رویی،  و  هیجان  شناختی  نظم جویی  بین  زمینه،  این 
معناداري  و  مستقیم  رابطه   MS به  مبتال  بیماران  در  تمایزیافتگی  و 
بنابراین پیشنهاد می شود مشاوران و روان شناسان سعی  وجود دارد و 
کنند از طریق روش های درمانی و پروتکل های روان شناسی راهبردهای 
نظم جویی شناختی هیجان همچون تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد 
تقویت کنند.   MS بیماران  را در  ارزیابی مجدد مثبت  برنامه ریزی،  بر 
هیجانی  تنظیم  روش های  نمایند  سعی  والدین  باره  این  در  همچنین 
طرفی  از  و  دهند  آموزش  خود  کودکان  به  را  بخش  اثر  و  درست 
هیجان های مثبت در این بیماران توسط اطرافیان نیز می تواند تقویت 
تاثیرگذار  بررسی عوامل  به  آینده  پیشنهاد می شود در مطالعات  شود. 
 MS به  مبتال  بیماران  در  هیجان  شناختی  نظم جویی  راهبردهای  بر 
شناختی  نظم جویی  آموزش  تاثیر  بررسی  همچنین  و  شود  پرداخته 
هیجان بر سخت رویی، تاب آوری و تمایزیافتگی خود در بیماران مبتال 

به MS مورد مطالعه قرار گیرد.
پایین  نمونه  به حجم  از جمله محدودیت های پژوهش حاضر می توان 
بیماران مبتال به MS اشاره نمود و بنابراین در تعمیم نتایج آن باید دقت 
شود. همچنین در مطالعه حاضر بسیاری از متغیرهای تاثیرگذار از جمله 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی، میزان تحصیالت، سالمت روان شناختی 
بیماران مورد بررسی قرار نگرفته است و از طرفی با توجه به در دسترس 
نبودن نمونه ها به دلیل شرایط بیماری کرونا پرسشنامه ها بین بیماران 

توزیع الکترونیکی شدند.

نتیجه گیری 
نتایج نشان داد بین نظم جویی شناختی هیجان با سخت رویی، تاب آوری 
و تمایزیافتگی خود در بیماران مبتال به MS رابطه مستقیم و معناداری 
وجود دارد و وقتی که بیماران MS از راهبردهای مثبت برای تنظیم 
که  داشت  انتظار  می توان  صورت  آن  در  کنند  استفاده  خود  هیجانی 
به وجود  و محدودیت های  برابر مشکالت  در  و  باشند  مقاوم تر  افرادی 
آمده ناشی از بیماری بهتر مقاومت کنند و هیجان های مثبت بیشتری 
مراقبان  به  لذا  کنند.  مدیریت  بهتر  را  خود  هیجان های  و  تجربه  را 
و  آموزش  دنبال  به  می شود  توصیه   MS به  مبتال  بیماران  سالمت 
تقویت نظم جویی شناختی هیجان در این بیماران باشند تا سخت رویی، 
شرایط  با  مقابله  برای  بیماران  این  در  خود  تمایزیافتگی  و  تاب آوری 

سخت بیماری را افزایش دهند.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

مطالعه حاضر پس از کسب گواهی اخالق از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خلخال )به شماره نامه 19/18/1/1868( انجام گردید. در گروه مجازی 
تشکیل شده هدف از انجام مطالعه برای بیماران عضو شده توضیح داده 
شد و از آنان درخواست گردید در صورت رضایت آگاهانه به پرسشنامه ها 
پاسخ دهند. اطالعات جمع آوری شده هم به صورت کلی و بدون ذکر نام 

شرکت کنندگان گزارش گردیده است.     
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داده ها، تهیه پیش نویس مقاله و انجام اصالحات مقاله و محمد کاظم 
ضرابیان: طراحی مطالعه، نظارت بر روند اجرای مطالعه، اصالح مقاله.  
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Introduction: Border settlement is the social platform for the coexistence of various ethnicities and 
religions in Kurdistan, Sistan & Baluchistan, and Turkmen Sahra in Iran. Despite this platform, like 
many similar social contexts, it is sensitive to inter-ethnic and inter-religious prejudices and cogni-
tive representation of self and others. The current study aims to answer these three questions: 1) What 
kind of inter-religious prejudices and stereotypes exist in Sunni students living in Kurdistan, Sistan 
and Baluchistan, and Turkmen Sahra or migrated to Tehran? 2) What is the level of inter-religious 
prejudices among Sunni and Shia's students living in the mentioned cities? 3) How does educational 
migration to Tehran affect the type and level of inter-religious prejudices in Sunni students?. 
Methods: This is a mixed-method study using qualitative and quantitative tools. The Stereotype 
Content Model of Fiske was used for quantitative assessment. Furthermore, to  to gain a deeper 
understanding of the cognitive representation of self and other in inter-religious relations among 
Sunni students, the researcher asked the participants to describe themselves and the Shiites of their 
provinces using at least five traits.
Results: Based on the survey data, in Kurdish and Turkman students, migration to Tehran caused 
a decline in representation of the aboriginal Shiite others and the self (based on the views of 
Shiite people). Among Balochi students, who had the worst image of self and aboriginal Shiite 
others compared to Turkmen and Kurdish counterparts, migration to Tehran improved the situ-
ation, including improving the indicators of warmness and competency, which could transit this 
inter-religious prejudice from disgust to pride.
Conclusion: Prejudice dramatically affects the relationship of Sunni people living in Kurdistan, 
Sistan & Baluchistan, and Turkmen Sahra with Shia residents. Educational migration to Tehran 
negatively affects the image of Shiite others among Kurdish and Turkmen people, while inter-reli-
gious communication is slightly improved among Baluchies after migration.
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Extended Abstract
Introduction
Iran is a social context for the coexistence of distinct 

ethnicities and religions. In the northeast of the coun-

try, Mazandarani, Fars, Turk, Sistani, and other ethnic 

groups, who are mainly Shia Muslims, live next to the 

Turkmens and Baloch immigrants, who are Sunni Mus-

lims. In the west, Sunni Kurds live together with Shia 

Kurds, Lors, and Turks. In the southeast, Sistani and Shia 

immigrants live with the Baloch people who adhere to 
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Sunni Islam. Although such social context has provided 

a peaceful coexistence, similar to many social contexts, 

it has experienced inter-ethnic and inter-religious preju-

dice and intergroup and intragroup prejudices. These in-

tergroup prejudices are considered cognitive associations 

resulting in social categories at the macro social struc-

ture, directing intergroup communication and also the 

distribution of social privileges at micro levels.

The current research aimed to answer  the following three 

questions: 1) What kinds of inter-religious prejudices are 

observed among Kurdish, Baloch, and Turkmen students 

living in the border provinces or immigrants to Tehran 

and Shia's residents living in these provinces? 2) What 

is the level of stereotypes and inter-religious prejudices 

among Sunni students and those of Shia Islam living in 

the corresponding provinces? 3) What is the effect of mi-

gration to Tehran for academic education on the quality 

and the level of stereotypes and inter-religious prejudices 

of Sunni students?  

Methods
The Stereotype Content Model (SCM) by Fiske et al. (1) 

the present study used to answer the research questions 

and understand inter-ethnic and inter-religious biases 

and prejudices, in which people judge people mainly by 

answering answer two questions based on their mental 

categories: Are they friends or enemies and are they ca-

pable or incapable? The first question, considering the 

warmness of the relationship, deals with the good or bad 

intentions of that person/group, whether they are friends, 

colleagues, rivals, or enemies. Whereas the second ques-

tion considering competency, deals with their current sta-

tus in terms of capability and disability. In SCM, social 

perception, cross-cultural cognition, and communication 

are created from warmness and competency derived from 

factors and structural relationships between groups. How-

ever, the competition to obtain resources is the primary 

determinant of warmness. Therefore, the group members 

are warm and friendly, whereas competitive groups are 

cold and untrustworthy. On the other hand, the current 

situation represents competency and indicates the capa-

bility and incapacity level. 

In addition, to complete the data and obtain a deeper un-

derstanding of the cognitive representation of the self and 

others regarding inter-religious communication in the 

view of Iranian Sunni students, we asked the participants 

to describe themselves and Shia Muslims living in the 

province using at least five adjectives. Then, the qualita-

tive and quantitative content of the presented adjectives 

were analyzed.

The sample included all male and female Baloch, Kurd-

ish, and Turkmen students living and studying in border 

provinces, including Sistan and Baluchistan, Kurdistan, 

and Turkmen Sahra region, or those who migrated to 

Tehran for education.

Cochran's formula was used to calculate the sample size. 

Considering the statistical population in Tehran and 

Kurdistan, Sistan and Baluchestan, and the Turkmen Sa-

hara region, the minimum sample size was estimated to 

be 372 people at a 95% confidence level. However, to 

consider the sample variation and being able to remove 

incomplete questionnaires, the sample size was increased 

by 70% in the border provinces and Tehran and reached 

630 people, including 315 people from Tehran and 315 

people from Kurdistan, Sistan and Baluchestan, and the 

Turkmen Sahara region.

Results
Self-representation from others’ view in the border 

provinces

Understanding how to describe yourself from others’ 

views is an essential factor in appreciating self-repre-

sentation as one of the most critical foundations of inter-

cultural social capital and social cognition of intergroup 
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prejudices. It significantly affects the cross-cultural com-

munication of the ethnic-minority groups living in border 

provinces against the country's Shia population.

The obtained results showed that the Baloch students 

living in the Sistan and Baluchestan province had the 

worst self-representation from the others’ view, i.e., the 

Sistani Shiites of this province. However, it showed a 

slight improvement after migration. The Turkmen stu-

dents were found with a better self-representation from 

others’ view, i.e., the Shia Muslims living in Turkmen 

Sahara, including Sistani, Gorgani, Turk, and the like. 

Nevertheless, it offered weakening to some extent af-

ter migration. In contrast, the Kurdish students living in 

Kurdistan showed the best self-representation from the 

perspective of Shia Kurdish people in Kurdistan, which 

also showed a slight change following immigration. The 

total average score of all students showed a drop and 

weakening of the self-representation from others’ views 

following migration. In contrast, warmness has a relative 

advantage over competency before and after migration.

Representation of others in the border provinces

The representation of Shia is significant for Sunnis as 

a religious minority, who feel like a minority both reli-

giously and ethnically. It can be used to understand better 

the relationship between the minority and the majority in 

the border cities of Iran. According to the results, Baloch 

students living in this province had the worst self-repre-

sentation from others’ view, the Sistani Shiites living in 

Sistan and Baluchistan. In this regard, the mean scores of 

the students on the warmness and communication compe-

tency provided in the below table should be considered: 

Kind (3.26±0.97), having good intentions (3.02±0.99), re-

liable (2.95±0.9), and the like. Interestingly, this variable 

showed a relative improvement after the migration, so 

communication warmness showed a slight improvement 

than competency.

Turkmen students also showed a relatively better self-rep-

resentation from others’ views, including the Sistani, 

Gorgani, Turk, and the like. However, Shiites living in 

the provinceestablished a relative reduction after migra-

tion. In contrast, the Kurdish students living in Kurdistan 

similarly had the best self-representation from the Shia 

Kurd people living in Kurdistan compared to other ethnic 

groups, showing a slight change and reduction after im-

migration. However, the average score of all the studied 

students showed that immigration caused a reduction in 

the representation of others in ethnic student groups. In 

contrast, warmness and competency showed no changes 

before and after immigration.

Conclusion
Regarding cognitive representation, This study’s results 

showed that migration to Tehran in Kurdish and Turk-

men students caused a decrease in self-representation 

from others’ views, i.e., people of different ethnicities 

and religions in these border provinces. Besides, these 

students experienced decreased in representation of oth-

ers, indicating that expression of self and others is weak-

ened after immigrating to Tehran for Kurdish and Turk-

men students. However, regarding Baloch students, who 

had the worst representation of self and others compared 

to Turkmen and Kurdish students in Sistan and Baluch-

estan, migration to Tehran caused an improvement in 

this variable. By improving warmness and competency, 

the place of the other can prevent the province from in-

ter-group hatred and contempt, making it closer to excel-

lence. Notably, the changes in self-representation from 

others’ views and representation of Shia living in the 

province based on migration, as well as the difference 

between the scores of students living in the province and 

those who immigrated to Tehran, were significant and 

also a significant difference was found between ethnic 

groups in these two factors.  
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مقدمه: مرزنشینی بستر اجتماعی برای همزیستی اقوام و مذاهب مختلف در کردستان، سیستان و بلوچستان و ترکمن 
صحرا در ایران است؛ اما این بستر، مانند بسیاری از زمینه های اجتماعی مشابه، به تعصب و قضاوت های قالبی بین قومی 
و مذهبی و بازنمایی شناختی خود و دیگران حساس است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سه سوال است: 1( چه 
نوع پیش داوری ها و تعصبات بین مذهبی در بین دانشجویان اهل سنت ساکن کردستان، سیستان و بلوچستان و ترکمن 
صحرا و یا مهاجر به تهران وجود دارد؟ 2( سطح پیش داوری ها و تعصبات بین مذهبی در بین دانشجویان اهل سنت و 
شیعه ساکن در شهرهای مذکور چقدر است؟ 3( مهاجرت تحصیلی به تهران چه تأثیری بر نوع و سطح پیش داوری ها و 

تعصبات بین مذهبی دانشجویان اهل سنت دارد؟
روش کار: برای پاسخ گویی به این سؤاالت، ما از یک روش شناسی ترکیبی بهره  بردیم و در استان های کردستان، سیستان 
و بلوچستان، منطقه ترکمن صحرا، و شهر تهران از طریق راهبردی پیمایش و در قالب یک مطالعه آمیخته با استفاده از 
ابزار های کیفی و کّمی به بررسی تعصب های میان مذهبی به مطالعه تعصب های میان مذهبی پرداختیم. ابزار کّمی این 
مطالعه برگرفته از »مدل محتوای قضاوت قالبی )Fiske »)SCM و ابزار کیفی آن، توصیف صفات خودی ها و دیگری ها است. 
یافته ها: نتایج پیمایش نشان می دهد که در خصوص دانشجویان کرد و ترکمن، مهاجرت به تهران، موجب تضعیف تصویر 
ارتباط با اقوام شیعه استان، مشتمل بر تضعیف خوانش چگونگی تصویر خود از نگاه شیعیان استان مرزی، و همچنین، 
تضعیف تصویر همان دیگرِی استان برای ایشان شده است. اما در خصوص دانشجویان بلوچ، که در هر دو شاخص بازنمایی 
خود و دیگری، دارای بدترین تصویر در میان همتایان ترکمن و کرِد خود در استان بوده اند، می توان گفت که مهاجرت به 
تهران موجب بهبود تصویر ارتباط با سیستانی های استان می گردد. چرا که با ارتقاء شاخص های گرمابخشی و کارآمدی، 

جایگاه دیگرِی استان را از نفرت و تحقیر میان گروهی دور و به سوی برتری خوانی نزدیک تر می کند.
نتیجه گیری: داده های به دست آمده این پژوهش نشان می دهد که 1. تعصب بر ارتباط کردها، بلوچ ها، و ترکمن های اهل 
تسنن با شیعیان ساکن استان های مرزی تأثیر بسزائی می گذارد. 2. مهاجرت تحصیلی به تهران بر تضعیف تصویر دیگری 
در میان کردها و ترکمن ها تأثیرگذار است، اما ارتباط میان مذهبی پس از مهاجرت در میان بلوچ ها کمی تسهیل می گردد.
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مقدمه
مذاهب  و  اقوام  همزیستی  اجتماعی  بستر  ایران،  جغرافیای  مرز های 
گوناگون است. در شمال شرقی ایران، گروه های قومی مازندرانی، فارس، 
ترک، سیستانی و.... عمدتاً شیعه مذهب در کنار ترکمن ها و اهالی مهاجر 
بلوچ سنی مذهب زندگی می کنند. در غرب کشور، کرد های اهل تسنن 
در کنار کرد ها، لر ها، و ترک های اهل تشیع و در جنوب شرقی کشور نیز 
اهالی سیستانی و مهاجران شیعه مذهب در کنار بلوچ های اهل تسنن در 

کنار هم زندگی می کنند. این بستر اجتماعی مرزنشینی، اگرچه مجموعا 
یک همزیستی مسالمت آمیز را صورت بندی نموده  است، اما مانند بسیاری 
بین  )تعصب های(  پیش داوری ها  محمل  مشابه  اجتماعی  زمینه های  از 
قومی و مذهبی )Inter-ethnic and Inter-religious prejudice( و 
بازنمایی های خودی و دیگری شده است. این تعصب های بین گروهی، از 
جمله تداعی های شناختی )Cognitive Association( هستند که در 
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ساختار اجتماعی کالن به دسته بندی های اجتماعی، و در سطوح خرد به 
جهت دهی ارتباطات میان گروهی و همچنین توزیع امتیازات اجتماعی 

منجر می شود.    
مناطق  در  مذهبی  میان  تعصب های  شناختی  کلیشه های  مطالعه  لذا 
از  متشکل  که  ایران  صحرای  ترکمن   و  بلوچستان  کردستان،  مرزی 
می تواند  که   است  ضرورتی  است،  گوناگون  مذاهب  و  اقوام  همنشینی 
چگونگی صورت بندی ارتباطات میان قومی و مذهبی، سرمایه اجتماعی 
درون  ارتباطات  زندگی،  از  رضایت  محرومیت،  احساس  گروهی،  بین 
سیاسی  خشونت  از  حمایت  به  تمایل  سیاسی،  مشروعیت  فرهنگی، 

نسبت به دیگری های غیرهم قوم و مذهب و... را تبیین نماید.       

مرور نظری
هویت در ارتباطات میان مذهبی: رویکرد فرهنگی 

هویت یا چیستی خویشتن، مفهومی بسیار پیچیده و در عین حال مهم 
و تأثیرگذار است که در حوزه های مختلف جامعه شناسی، انسان شناسی، 
روان شناسی اجتماعی، شناخت اجتماعی، علوم اعصاب و ... مورد بررسی 
بازنمایی  نوعی  اجتماعی،  رویکرد شناخت  است. هویت در  قرار گرفته 
ذهنی از خویشتن است که در ابعاد خودپنداره )Self-concept( و خود 
ارتباطی )Relational Self( صورت بندی می یابد. حسی که در ذهن، 
موقعیت های  در  اطالعات  پردازش  بر  مبتنی  را  بودگی  خود  احساس 
گوناگون، تنظیم و شکل می دهد )1(. در این میان خودپنداره مشتمل 
ویژگی های  اجتماعی،  و  فردی  نقش های  خصوصی،  احساسات  بر 
موقعیت های  در  که  می گردد  خودمان  درباره  باور هایمان  و  شخصی 
تغییرپذیری های  این  می یابد.  متفاوتی  صورت بندی های  گوناگون 
به  مختلف،  اجتماعی  گروه های  و  افراد  با  ارتباط  اساس  بر  موقعیتی، 
اشکال متفاوتی نمود می یابد، بگونه ای که ما خود را به صورت مکمل 
ایشان تنظیم می کنیم، اگر رفتار و ذهنیت شان نسبت به خویشتن را 
گرم احساس کنیم، به گرمی و مهربانی پاسخ می دهیم، اگر رویکردشان 
را ستیزه جویانه، فریبکارانه، و تحقیرگر پنداشت کنیم، به همان صورت 

رفتار خواهیم کرد.
همچنین، تجربه زیسته ما در فرهنگ محل زندگی مان، گاهی موجب 
را  فردی مان  هویت  تمایز  و  فردی  اکتساب  و  استقالل  ما  که  می شود 
معیار قرار دهیم و گاهی نیز موجب برجسته تر شدن وابستگی متقابلمان 
خصوص،  این  در  می شود.  اجتماعی مان  هویت  و  بزرگتر  جامعه  به 
را  اجتماعی  و  فردی  هویت های  می گوید،   Jenkins که  همان طور 
می توان چنان فهم کرد که مشابه یکدیگرند و در عین حال به عنوان 
عناصری اجتماعی با همدیگر مرتبط و به هم پیوسته اند، به گونه ای که 

فرآیند های تولید، بازتولید، و دگرگون شدن شان با یکدیگر مشابه است، 
هرچند هویت فردی بر تفاوت و هویت اجتماعی بر شباهت و یکپارچگی 

تکیه دارد )2(.
می دهند  نشان   Phillips و   Jorgensen که  همان طور  میان،  این  در 
Laclau و Mouffe با اتکا بر نظریه Althusser بر این باورند که هر 

فردی در یک مجموعه گفتمانی قرار می گیرد که از طریق آن گفتمان 
فراخوانده )Interpellation( می شود. در واقع هویت هر فرد در قالب 
یک گفتمان شکل می گیرد و نمی توان فردی را تصور کرد که خارج از 
گفتمانی خاص هویت مستقلی داشته باشد )Hall .)3 نیز در فصل اول 
کتاب مسائل هویت فرهنگی، هویت را در ارتباط با منابع تاریخی، زبان، 
و فرهنگ می داند و برساخت )Construction( همه انواع هویت ها را 

در چارچوب گفتمانی امکان پذیر می داند )4(.
و  مذهبی،  قومی،  هویت های  مانند  اجتماعی،  هویت  دیگر،  سوی  از 
در  جای گیری  و  اجتماعی  گروه های  در  ما  عضویت  تداعی کننده  ملی 
طبقات و دسته بندی های گروهی است. هر چه تعلقات هویتی اجتماعی 
در  گروهی  درون  تفاوت های  شدن  کم رنگ  موجب  گردد،  درونی تر 
ذهن، و همچنین پر رنگ تر شدن تفاوت های میان گروهی می گردد و در 
نهایت تعلق خاطر به هویت جمعی و کانال ها، مزایا، و محدودیت های 
جمعی  هویت  اثر  بهتر  فهم  برای  می گرداند.  عمیق تر  را  آن  ارتباطی 
 ،)5(  Oakes و   Turner ارزشمند  مطالعه  به  می توان  فرد  به  نسبت 
 Theory( اجتماعی  هویت  نظریه  تبیین  در  اجتماعی،  روان شناسان 
Social Identity( و رفتار بین گروهی اشاره کرد. ایشان در پژوهش 

تعلق  احساس  و  آگاهی  اساس  بر  را  اجتماعی  بنیادین خویش، هویت 
فرد به یک گروه خاص تبیین می کنند که می تواند مشتمل بر سه بُعد 
باشد: شناختی: آگاهی فرد از تعلق گروهی خود؛ ارزشی: به معنای نتایج 
ارزشی مثبت و منفی این عضویت گروهی؛ و همچنین بعد احساسی: 
عواطف و احساسات نسبت به گروه و اعضای آن. بر همین اساس، ایشان 
نشان دادند که حتی در گروه هایی که به صورت آزمایشی و تصادفی 
شکل گرفتند، شناخت، احساس، ارزش و احساس هویت گروهی ایشان 
به صورتی است که اختصاص امتیاز به گروه خودشان را در مقایسه با 
دیگران اولویت می بخشند و به گونه ای عمل می کنند که به نفع گروه 
تا  می شود  موجب  پدیده  همین  و  باشد.  رقیب  گروه  ضرر  و  خویش 
عضویت در گروه، قوم، مذهب، و... موجب احساس افتخار و عزت نفس 
برای اعضای گروه باشد و آنها را به تقویت و دفاع از این هویت جمعی 

در مقابل دیگران ترغیب کند )5(.
ما  که   )6( می کنند  استدالل   Turner و   Tajfel اساس،  همین  بر 
اجتماعی،  دسته بندی  فرآیند  یک  طریق  از  را  خویش  پیرامون  جهان 
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به خودی ها و دیگری ها تقسیم می کنیم و برای حفظ منفعت و تصویر 
خودی ها به تبعیض به نفع ایشان نسبت به دیگران اقدام می کنیم. به 
بیان دیگر، بنابر نظریه هویت اجتماعی، تبعیض مکانیسم دفاعی است 
به  نسبت  خودی ها  بقای  حفظ  و  حمایت  برای  گروه  یک  اعضای  که 
دیگری ها به کار می بندند. به همین دلیل، خودی ها تالش می کنند تا 
جنبه های منفی از دیگری ها بیابند تا بتوانند بر مبنای آن، خودپنداری 
به  که  امری  بخشند،  بهبود  دیگری ها  آن  برابر  در  را  خویش  گروهی 
مرور به افزایش عزت نفس و تعلق خاطر درون گروهی و فاصله گیری و 
بیگانه سازی از دیگران می انجامد. این پدیده در تشکیل کلیه گروه های 
انسانی، همچون خانواده، دوستان، ایل و طایفه، مؤمنان به یک مذهب، 
اهالی سازمان، دولت_ملت و... مؤثر است و می تواند به غنی سازی هر 

چه بیشتر و اثربخشی ارتباطات درون گروهی بیانجامد )5-7(.
اما این عامل می تواند ابعاد منفی نیز داشته باشد و در نهایت به شکل گیری 
آن  نسل کشی  و  حذف  برای  اهتمام  حتی  یا  و  مشروعیت بخش  بستر 
در  که  اتفاقاتی  همانند   ،)6( گردد  منجر  شده  غیرانسانی  دیگری های 
داده  رخ  و...  یمن  هرزگووین،  و  بوسنی  اندونزی،  رواندا،  نازی،  آلمان 
است. Tajfel و Turner معتقد است که در مشروعیت بخشی به چنین 
فجایعی و یا در توجیه اعطای امتیاز مثبت به اعضای گروه و تبعیض 
عالقه  آن  و  می کند  عمل  ساده ای  مکانیسم  دیگران،  به  نسبت  منفی 
ما به گروه بندی مان است که در طی آن تشابه درون گروهی بیشتر و 
تفاوت میان گروهی نیز مضاعف می گردد و در نتیجه تعلق خاطرمان 
به گروه و عزت نفس هویتی مان قوت می یابد )Turner .)6 و همکاران 
 Self-Categorization( خودطبقه بندی  خود،  مستقل  نظریه  در 
Theory(، به بسط نظریه هویت اجتماعی پرداخته و خود را به مثابه 

یک امر ثابت نقد و آن را به عنوان پدیده ای مبتنی بر بافت بین گروهی 
تفسیر کردند، به گونه ای که فرد در نقش های مختلف، و همچنین در 
موقعیت های متفاوت درگیر هویت های گروهی می شود که بدان بافت 
مرتبط است )7(. از سوی دیگر، از منظر Turner و همکاران، سه عامل 
رضایت خاطر  و   )Warmth( گرمابخشی  است:  مؤثر  گروه  تشکیل  در 
از تعلق هویتی به گروه و اعضایش، وجه مشترک در مورد خاستگاه و 
تاریخچه شکل گیری گروه، و در نهایت تقدس و اهمیت واالی اعضاء به 
روابط درون گروهی. همچنین وی استدالل می کند که در نقطه مطلوب 
غلبه  فردی  هویت  بر  زیادی،  موارد  در  اجتماعی  هویت های  گروهی، 
می کند و لذا برای افراد، هویت بخش تر از تمایزات فردی شان می گردد. 
می گیرند،  خود  گروه  از  را  غالب شان  هویت  که  کسانی  میان،  این  در 

تطابق بیشتری با الگو های مطلوب رفتاری درون گروه دارند )7(.
به  انتحاری«  حمله  از  حمایت  و  »دین  مقاله  در  همکاران  و   Ginges

شهرک های  فلسطین،  در  وسیع  مطالعه   4 از  خویش  یافته های  ارائه 
حمالت  مورد  در  هند  و  مکزیک  روسیه،  اندونزی،  اشغالی،  مناطق 
انتحاری می پردازند و در مجموع نشان می دهند که در هیچکدام از این 
زمینه های متفاوت فرهنگی، میزان اعتقاد دینی به تنهایی عامل مؤثر و 
تعیین کننده ای برای تبیین میزان حمایت دینی در قبال عملیات انتحاری 
نیست، بلکه میزان شرکت در نهاد ها و جماعت های دینی، که به ارتقای 
در  اجتماعی  همبستگی  میزان  افزایش  و  گروهی  درون  هویت جمعی 
میان افراد می انجامد، با افزایش میزان حمایت از حمالت انتحاری رابطه 
مستقیم دارد )8(. لذا جماعات دینی به مثابه یک خرده فرهنگ می تواند 
مولد گفتمانی باشد که چنین کنش های مقاومت را تولید و مشروع نماید. 
در واقع، این هویت اجتماعی که از یک طرف شکل دهنده ارتباطات درون 
گروهی است و از طرف دیگر به تمایز برون گروهی می انجامد، هویت 

جمعی را به مثابه یک خرده فرهنگ متمایز صورت بندی می نماید.
به عالوه، همان طور که ذکر شد این هویت اجتماعی مشتمل بر نظام 
ارتباطات درون_برون گروهی را تعریف  ارزشی است که ساختار کلی 
می کند، که در این میان ارزش های مقدس )Sacred values( مهمترین 
آنها می باشند. Atran و همکاران انسان شناس شناختی آمریکایی، این 
ارزش های را چنین تعریف می نماید: ارزش های مقدس از جنسی غیر 
و  همراه اند  اخالقی  عقاید  با  و  هستند  برخوردار  ابزاری  غیر  و  مادی 
آنها  می گیرد.  صورت  غیرملموس  و  غیرمادی  اهدافی  با  ایشان  اِعمال 
)مانند آسایش خانواده، اعتقاد به دین، آبرو، ناموس، و عدالت که وزن 
ارزش های  به خصوص  ارزش ها،  دیگر  به  نسبت  مهمتری  و  سنگین تر 
اجباری، مطلق، و غیرقابل مبادله  از ماهیتی  اقتصادی دارند(  و  مادی 
برخوردارند )9(. همین حوزه از هویت اجتماعی است که می تواند در 
کنار عوامل دیگر مقوم و زمینه بخش شکل گیری مقاومت های فرهنگی 
آگاهانه، شدید، و غیرقابل مبادله گردد. ارزش های مقدس جمعی، مانند 
قلمرو قومی  و  از عقاید و مقدسات دینی، حفظ سرزمین  جهاد، دفاع 
و... تشکیل دهنده انگیزه هایی هستند که حمایت از خشونت سیاسی را 
این میان واگرایی ها و تعارض های میان مذهبی  تقویت می نمایند. در 
و میان قومی بستری است که نقض ارزش های مقدس طرفین را بدل 
لذا  و  روزمره می نماید،  زندگی  فرهنگی در  تمایزات  ابراز  از  به بخشی 
خشونت سیاسی از پتانسیل بسیار باالیی در این حوزه های فرهنگی_

جغرافیایی برخوردار است.

• پیش داوری ها و تعصب های میان گروهی: فرآیند های شناختی 
و عصب شناختی دیگری سازی

ناحیه  مغز،  نیمکره چپ  در  خویشتن  از  ما  ادراک  چگونگی  و  هویت 
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شکل  مغز،  پیشانی  لوب  قسمت  در  ناحیه ای  پیش پیشانی،  قشر 
مغز  چپ  نیمکره  در  که  است  تفسیری  عمکرد  بر  مبتنی  و  می گیرد 
 mPFC( میانی  پیشانی  قشر  در  بیشتر  عملکرد  این  می کنیم.  تجربه 
سینگولیت/اجسام  شبکه  کنار  در   )Medial Prefrontal Cortex

و  دارد  وجود  گیجگاهی  لوب  از  مختلفی  مناطق  و  خلقی  چهارگانه 
مشتمل بر سیستم های عصبی است که ارزیابی افراد نزدیک و صمیمی 
نیز عمل می کند و می تواند مناطق مغزی پیش پیشانی شکمی_میانی 
آکومبنس  هسته های   ،)Ventro-Media Prefrontal Cortex(
)Nucleus Accumbens( و آمیگدال )Amygdala( که در پردازش 
سوی  از  نمایند.  فعال  را  هستند  درگیر  عاطفی  و  انگیزشی،  خودکار، 
دیگر، هویت اجتماعی مبتنی بر دلبستگی و تعلق درون گروهی صورت 
می گیرد که در این میان ترشح هورمون اکسی توسین در مغز، فرآیند 

دلبستگی گروهی را به لحاظ فیزیولوژیکی ممکن می کند )10(.
به موقعیت فرهنگی و تجربه زیسته و تعلق  بنا  در زندگی روزمره، ما 
گروهی خویش، در مواجهه با هر فردی به سرعت به دسته بندی وی، 
و...،  ملیت،  مذهب،  قومیت،  اجتماعی،  طبقه  سن،  جنسیت،  به  بنا 
بازنمایی های  از  یکی  به  فرد  تصویر  شناختی  تداعی  با  تا  می پردازیم 
آموخته و یا تجربه شده، او را درک کنیم. اما سؤال اینجاست که این 

فرآیند معنابخشی چگونه شکل می گیرد؟
 Wegener و Fabrigar بنا به تعریف ،)Stereotype( قضاوت های قالبی
)10(، ایده های تثبیت شده ای هستند که در ارزیابی های عمومی نسبت 
به یک موضوع پایدار باقی می مانند و نگرش های شناختی، عاطفی، و 
رفتاری ما را می سازند. در این میان، بازنمایی فرآیندی است که سوژه 
شناسا در طی آن، خود یا گروه خویش را از دیگران متمایز می نماید و 
در این مسیر، به تداعی قضاوت های قالبی و تصاویر قالبی معین نسبت 
به خود و دیگری ها می پردازد که تعیین کننده سطح سرمایه  اجتماعی و 
چگونگی ارتباطات میان فرهنگی میان خودی ها و دیگری هاست. در این 
مسیر، نگرش های شناختی، به چگونگی تفکر و شناخت ما از موضوع، 
نگرش عاطفی به چگونگی احساس ما درباره آن، و نگرش رفتاری به 
نحوه عمل و پاسخ ما به آن موضوع مرتبط است. در نهایت مجموعه این 
تداعی ها و نگرش ها، طرحواره ای )Schema( را می سازند که می تواند 
عالقه یا نفرت، پذیرش یا تبعیض و محرومیت، دوستی یا دشمنی، و.... 

را سبب می گردد.
محرومیت ساز  و  خودی ها  اولویت یابی  شرایط  در  تداعی  فرآیند  این 
اعضای  به  مثبت  امتیاز  اعطای  به  است که می تواند  عاملی  دیگری ها، 
درون گروه و سلب امتیاز و طرد دیگران برون گروه بیانجامد. به عنوان 
برابر  باخت  و  برد  احتمال  که  استخدام  مانند  موقعیت هایی  در  مثال، 

است، حتی اگر سوگیری های آشکار کمتر شود، در موقعیت های مبهم، 
و  گروهی  درون  تقویت  در  را  خود  تأثیر  ضمنی  صورت  به  سوگیری 
در  که  مبهم  موقعیت  این   .)11( می سازد  نمایان  گروهی  میان  تمایز 
بسیاری از مواقع زندگی، به ویژه در هنگام توزیع امتیازات، وجود دارد 
سبب می گردد تا حتی در مواقعی که افراد تالش می کنند سوگیری های 
آشکار درون گروهی خود را پنهان سازند و خویشتن را ورای هویت های 
محلی بازنمایی کنند، ولی در عمل هنگام بحران، از موقعیت گروهی به 
عنوان یک نقطه ثبات بهره می گیرند و این سوگیری به صورت ضمنی 

در واقعیت تأثیر می گذارد )12(.
Sidanius و Pratto در اثر خود، سلطه اجتماعی: نظریه ای بین گروهی 

 Social( درباره سلسله مراتب اجتماعی و ظلم، نظریه سلطه اجتماعی
Dominance Theory( را مطرح می کنند و در آن رقابت های میان 

قضاوت های  اصلی  عامل  را  محدود  منابع  سر  بر  مختلف  گروه های 
که  می کنند  استدالل  ایشان   .)12( می کنند  تفسیر  گروهی  قالبی 
در  و  می شوند  مسلط  دیگران  بر  ناگزیر  به  برخی  گروه ها،  رقابت  در 
رقابت گروه ها شکل می گیرد که  مبنای  بر  ثابتی  نهایت سلسله مراتب 
تعارضات میان گروهی را تنظیم می کند. به منظور تحکیم این سلسله 
قالبی شکل  از همه قضاوت های  ایدئولوژی ها، و مهمتر  باور ها،  مراتب، 
می گیرد که گروه ها را در جای خود تثبیت می کند. امروزه اگرچه ابراز 
اما  نمی گیرد،  صورت  صریح  صورت  به  گروهی  قالبی  پیش داوری های 
هم برای مردم و هم برای سیاست گذاران، قضاوت های قالبی به صورت 
خودکار و پنهانی عمل می کنند تا منافع درون گروهی و سلسله مراتب 

میان گروهی حفظ گردد.
با  می کنیم،  صحبت  مذهبی  و  قومی  گروه های  درباره  ما  وقتی  اما 
مذهبی،  خودپنداری  و  تصور  واسطه  به  که  می شویم  روبرو  نهاد هایی 
قومی، ژنتیکی، و زیستی، خود را دارای یک اصالت وجودی می دانند که 
شامل قضاوت های قالبی ساخته شده در مورد گروه خویش بوده و از 
همین طریق، چیستی این هویت قومی یا مذهبی و نسبت و فاصله آن 
با دیگری ها را تبیین می نماید. این ادراک از اصالت وجود خود اگر در 
جایگاه اکثریت باشد، وجود دیگری های رقیب را به مثابه تهدید وجودی 
تلقی می کند و اگر در موقعیت اقلیت باشد، اصالت ادراک شده درون 
گروهی و عاملیت برآمده از آن را حامی تمامیت خود می خواند و سعی 
از  مضاعف  فاصله گیری  و  گروهی  درون  ارتباطات  و  هویت  تقویت  به 
دیگران برون گروه می نماید )13(. در این میان، ایشان اصالت انسانی را 
بیشتر از دیگران به اعضای گروه خود نسبت می دهند و آنها را "انسان تر" 
تلقی می کنند. به همین دلیل است که به رغم آن که هیجان های اولیه، 
همچون خشم، شادی، و...، را به همه گروه های انسانی ابراز می کنند، اما 
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هیجانات عمیق و ثانویه، همانند دلسوزی، تأسف، غرور، و.... را عمدتاً به 
اعضای درون گروه خویش بیان می دارند )13(، و از همین دریچه است 
که سیلی که خانمان دیگران را می برد، جنگی که دیگران را می کشد، 
فاجعه ای که در زندگی دیگران رخ داده است، برای ما قابل تحمل بوده 
دادن  تکان  با  صرفاً  با  را  خود  شام  آن،  اخبار  تماشای  با  می توانیم  و 

تأسف انگیز سرهای مان میل  کنیم.
در این میان، همان طور که Haslam، استاد روان شناسی، دانشگاه ملبورن، 
در پژوهش »غیرانسانی کردن: مروری یکپارچه« می گوید افراد نسبت 
 )Dehumanization( به شکلی غیرانسانی از دو طریق،  به دیگری ها 
لذا  و  کرده  برخورد  حیوان،  همانند  آنها،  با  یا  می کنند،  رفتار  کننده 
ایشان را شایسته برخورداری از فرهنگ، اخالق، منطق، و... انسانی تلقی 
نمی کنند و یا آن که با این دیگری ها همچون اشیاء برخورد می کنند، 
عاملیت  هیجانی،  واکنش های  گرمی،  مانند  ایشان،  انسانی  طبیعت  و 
درون  اعضای  که  است  معبر  همین  از   .)13( می گیرند  نادیده  را   ... و 
انسان تلقی می نمایند، چرا که  یا غیر  انسان و  گروه، دیگران را کمتر 
نادیده گیری و/یا حذف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، جانی و.... "دیگران 

غیر انسان تلقی  شده" به مراتب سهل وصول تر است.
در خصوص مکانیسم عصب شناختی مغز در برابر گروه های غیرانسانی 
تعریف شده Fiske و همکاران )14( و Harris و Fiske )15( نشان 
با  مقایسه  در  ایشان  برابر  در  هیجانی  و  ذهنی  توانایی های  که  دادند 
مواجهه با انسان های عادی کاهش می یابد و در مقابل، عکس العمل های 
منفی افزایش می یابد. لذا ایشان معتقدند که این ادراک از دیگری های 
بر  مبنی   )Insular Cortex( اینسوال  در  مغزی  فعالیت  با  غیرانسانی 
پاسخ عصبی به صورت هیجان بیزاری مرتبط است. این فعالیت عصبی 
در اینسوال همزمان با کاهش فعالیت در مناطق قشر پیش پیشانی میانی 

)Prefrontal cortex( همراه است )16(.

تحلیل  و  سنجش  میان گروهی:  تعصب های  اندازه گیری   •
قضاوت های قالبی

گروهی/فرهنگی،  میان  و  درون  ارتباطات  در  شد  داده  نشان  چنانکه 
ایجاد  در  تعیین کننده  و  محوری  نقشی  از  ذهنی  قالبی  قضاوت های 
آنها  از  منبعث  رفتاری  نتایج  و  هیجانی  پیش داوری های  و  سوگیری 
برخوردارند. از همین  رو سنجش و شناخت دقیق آنها می تواند به فهم 
سوگیری و تعصب های میان قومی و مذهبی منجر شود. بر اساس مدل 
و   Fiske )Stereotype Content Model( قالبی  قضاوت  محتوای 
همکاران )17( و Cuddy و همکاران )18(، افراد وقتی با گروه جدیدی 

مواجه می شوند، بر مبنای دسته بندی های ذهنی که انجام می دهند به 
صورت عمده به دو سؤال پاسخ می گویند: آیا دوست اند؟/یا دشمن؛ و 
آیا توانمندند یا ناتوان؟ پرسش نخست با تمرکز بر چگونگی گرمابخشی 
)Warmness( این ارتباط، به نیت خیر یا بد آن فرد/گروه توجه می کند 
سؤال  دومین  اما  دشمن اند؟  یا  و  همکار،  رقیب ،  دوست،  آنها  آیا  که 
حاضر  حال  وضعیت  ارزیابی  به   )Competency( کارآمدی  بررسی  با 

ایشان در میزان توانمندی و ناتوانی توجه می کند )جدول 1(.
مدل  کارگیری  به  با  نیز  همکاران  و   Sharifian ایران،  جامعه  در 
محتوای کلیشه ای )Stereotype Content Model( به بررسی شیوه 
مقوله بندی اجتماعی و شناسایی کلیشه های ذهنی دانشجویان درباره 
ملت های گوناگون پرداختند )19(. ایشان این ابزار را در میان 66 نفر 
از دانشجویان و درباره کشورهای گوناگون به کار بردند تا بدین سوال 
بپردازند که کلیشه های ذهنی دانشجویان درباره ملت های دیگر چگونه 
بر احساس همدلی آنان نسبت به این ملل تأثیر می گذارد. این مطالعه 
نشان داد که این دانشجویان ایرانی نسبت به کشورهایی مانند عربستان 
احساس  دارای  پاکستان  و  افغانستان  عربی،  متحده  امارات  سعودی، 
گرمابخشی و کارآمدی پایین هستند. از سوی دیگر، ایشان نسبت به 
ملل فلسطین، لبنان دارای احساسات گرمابخشی باالتر ولی کارآمدی 
پایین می باشند. همچنین، آنان نسبت به ملل روسیه، انگلستان، ایاالت 
متحده، چین، و آلمان دارای احساس کارآمدی باال و گرمابخشی پایین 
هستند. از طرف دیگر، ایشان نسبت به کشورهای کانادا، ژاپن، و سوئیس 

دارای احساس کارآمدی و گرمابخشی باال هستند.
تحت  را  دانشجویان  خود،  پژوهش  دوم  مرحله  در  پژوهشگران  این 
 97 ایشان  به  که  حالی  در  دادند،  قرار   )fMRI( مغزی  تصویربرداری 
سناریوی کوتاه از افراد متعلق به ملل مختلف در خصوص وقایع خنثی 
)مانند: رفتن به سرکار، خرید کردن، آماده کردن غذا، نهار خوردن( و 
یا اتفاقاتی منفی )همچون آسیب بدنی، از دست دادن یک عزیز، مورد 

سرقت قرار گرفتن، بیمار شدن( را نشان می دادند.
به ملل  افراد ممکن است نسبت  این پژوهش نشان داد که  نهایت  در 
احساسات  بر  مشتمل  که  باشند  متفاوتی  کلیشه های  دارای  مختلف 
گرمابخشی و کارآمدی داشته باشند، و همین تصاویر قالبی بر چگونگی 
احساسات و رفتارها در هنگام نبود شناخت نسبت به خود اشخاص و 
هویت ها موثر است. اما هنگامی که جزئیات بیشتری از ویژگی های فردی 
و اجتماعی افراد آسیب دیده ارائه می شود، و پیوندها و ارتباطات هویتی 
تعیین کننده  ملیت  پیرامون  ذهنی  کلیشه  دیگر  می شود،  برقرار  دیگر 

چگونگی احساس همدلی نسبت به آسیب دیدگان نیست.
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ارتباط  و  شناخت  و  اجتماعی  ادراک  قالبی،  قضاوت  محتوای  مدل  در 
میان فرهنگی از این دو بعد، گرمابخشی/اعتمادپذیری و کارآمدی/عاملیت 
ساخته می شود که خود برآمده از عوامل و روابط ساختاری بین گروهی 
اصلی  تعیین کننده  منابع،  برای دستیابی  رقابت  میان،  این  در  می باشد. 
گرمابخشی است. از همین  رو اعضای درون گروه، گرم و صمیمی هستند، 
و در مقابل، رقبا افرادی سرد و غیرقابل اعتماد می باشند. از سمت دیگر، 
مختصات وضعیت کنونی نمایان گر شاخص کارآمدی است که میزان توانایی 
و ناتوانی را نشان می دهد. در نهایت این دو عامل، تصویرگر ماتریس ذیل 
را نمایان می سازند )17، 18(. این ماتریس مشتمل بر چهار وضعیت است 
و مانند نقشه ای عمل می کند که می تواند سوگیری و تعصب را در ذهن و 

تبعیض یا حمایت را در عمل پیش بینی نماید. این وضعیت ها عبارتند از:

 الف( گرمابخشی باال، کارآمدی باال
و  است  مدل  این  در  موقعیت  مؤثرترین  و  بهترین  وضعیت،  این 
که  گونه ای  به  است،  تحسین  و  غرور  و  کامل  مطلوبیت  نشان دهنده 
سوژه، در آن غرور، ابژه را با خود یکی تلقی نموده و در تحسین از خود 
برتر می داند. از سوی دیگر، افرادی که در این موقعیت قرار می گیرند با 
دو بعد روبه  رویند: از یک طرف سوژه شناسا دارای سطح باالیی از گرمی 
و صمیمیت نسبت به گروه مقابل به مثابه ابژه است، و از طرف دیگر 
سوژه، ابژه را دارای توانمندی باالیی تلقی می کند، و در مجموع سوژه به 
جای رقابت با ابژه، به حمایت، تقدیر، و تحسین وی می پردازد. افرادی 

همچون شهروندان طبقه متوسط، در این موضع قرار می گیرند )1(.

 ب( گرمابخشی باال، کارآمدی پایین
وضعیت دوم که با هیجاناتی همچون دلسوزی و ترحم نشان داده می شود، 

به سالمندان، افرادی دارای ناتوانی های ذهنی یا جسمی، و در کل به 
صمیمیت  اما  پایین  توانمندی  دارای  که  می شود  داده  نسبت  کسانی 
و  سختی  همچون  معانی  بر  مشتمل  و  می باشند  باال  اعتمادپذیری  و 
دشواری وضعیت، فقدان عاملیت سوژه در به وجود آوردن مشکلی است 
که به ناکارآمدی و حقارت وی منجر شده و دارای موقعیتی سطح پایین 
و مشتمل بر صمیمیت و ناتوانی است که هیجاناتی مانند عدم رقابت، 

ترحم، همدردی، و غفلت را شکل می دهد )1(.

 ج( گرمابخشی پایین، کارآمدی باال
وضعیت سوم به موقعیتی باز می گردد در آن افراد با ابژه های توانمند 
ولی فاقد صمیمیت روبه  رو هستند و دارای هیجانات پیچیده ای مشتمل 
بر غبطه، حسادت، و دشمنی می گردند. این وضعیت اگر در شرایط با 
ثبات اجتماعی باشد به کینه ورزی، حسادت، و سازش می انجامد، و اگر 
در وضع گسست اجتماعی صورت گیرد می تواند به حمله فعاالنه و ابراز 
واضح دشمنی بیانجامد. جنگ ها و نسل کشی ها اغلب در چنین موقعیتی 

رخ می دهند )+(.

 د( گرمابخشی پایین، کارآمدی پایین
موضع گرمابخشی پایین و کارآمدی پایین، منفی ترین وضعیت ممکن 
صورت بندی  و...  اعتیادی  بیماران  بی خانمان،  افراد  به  نسبت  و  است 
اجتناب  و  تنفر  و  انزجار  همچون  هیجاناتی  بر  مشتمل  که  می گردد، 
توانمندند و  نه  ابژه هایی می گردد که  به  آلوده شدن نسبت  از  و هراس 
در  عصب شناختی،  لحاظ  به  هستند.  ارتباط  در  گرمابخشی  دارای  نه 
در  اجتماعی عادی خنثی که معموالً  واکنش  این وضعیت،  با  مواجهه 
در  و  رفته  پایین تر  می انجامد،  میانی  پیشانی  قشر  فعال شدن  به  مغز 

جدول 1. مدل محتوای قضاوت قالبی )14(

اجزاء تحلیلی
کارآمدی

باالپایین

گرمابخشی

باال

مانند: شهروندان طبقه متوسطمانند: افراد ناتوان، سالمندگروه ها

از برتری تا تحسین )Pride(ترحم )Pity(پیش داوری/تعصب

کمک فعاالنه، حمایت منفعالنهکمک فعاالنه، آسیب منفعالنهتبعیض

پایین

مانند: ثروتمندان، یهودی هامانند: افراد فقیر، بی خانمانگروه ها

از حسادت تا دشمنی )Envy(از انزجار تا نفرت )Disgust(پیش داوری/تعصب

آسیب فعاالنه، حمایت منفعالنهآسیب فعاالنه، آسیب منفعالنهتبعیض
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فعال  وضعیت  آن  در  است  انزجار  با  مرتبط  که  اینسوال  شیار  عوض، 
می گردد )16(.

ایران کمک  مرزی  بحران خیز  مناطق  در  می تواند  مفهومی  این سازه 
شایانی به فهم چگونگی قضاوت های قالبی مؤثر در ارتباطات میان قومی 
در وجدان  معانی موجود  قالبی،  پیش داوری های  این  نماید.  و مذهبی 
جمعی درون گروهی است که نسبت به خودی ها و دیگری های ساکن 
استان، و همچنین ذهنیت، خوانش، و بازنمایی که آن دیگری ها نسبت 
به خودی ها باز می تابانند، صورت بندی می یابد. از این  رو، شیوه بازنمایی 
بومیان کرد، بلوچ، و ترکمن از کرد های شیعه در کردستان، سیستانی ها 
در سیستان و بلوچستان، و مازندرانی ها، ترک ها و سیستانی ها در ترکمن 
صحرا، ابزاری مؤثر برای سنجش میزان احساس همبستگی یا واگرایی 
اجتماعی در سطح ملی و گرایش به تحسین، ترحم، نفرت، حسادت، 

دشمنی، و خشونت سیاسی در مواجهه با دیگری هاست.
بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این 3 سؤال است که 
و  بلوچ  و  کرد  دانشجویان  میان  مذهبی  بین  تعصب های  نوع  چه   .1
شیعه  اهالی  با  تهران  به  مهاجر  یا  و  متبوع  استان های  ساکن  ترکمن 
قالبی  میزان قضاوت های   .2 دارد؟  مرزی وجود  استان های  این  ساکن 
شیعیان  با  تسنن  اهل  دانشجویان  میان  در  بین مذهبی  تعصب های  و 
ساکن در استان های مربوطه در چه سطحی است؟ 3. مهاجرت تحصیلی 
و  قالبی  قضاوت های  میزان  و  تغییر چگونگی  بر  تأثیری  تهران چه  به 

تعصب های بین مذهبی دانشجویان اهل تسنن داشته است؟

روش کار
 )Mixed Method Research( آمیخته  پژوهش  مطالعه حاضر، یک 
است که از یک روش شناسی ترکیبی بهره  برده و با استفاده از راهبرد 
پیمایش مشتمل بر یک پرسشنامه ترکیبی مرکب از ابزار های کیفی و 

کمی به بررسی تعصب های میان مذهبی پرداخته است. 
 

جامعه آماری: جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتند از کلیه دانشجویان 
مرد و زن بلوچ، کرد، و ترکمن که در شهر های استان مرزی خودشان 
ترکمن  منطقه  و  کردستان،  بلوچستان،  و  سیستان  استان های  یعنی 
صحرا، ساکن و مشغول به تحصیل هستند و یا برای تحصیل به تهران 
کرد،  دانشجویان  آماری  جامعه  بررسی  منظور  به  نموده اند.  مهاجرت 
بلوچ، و ترکمن مهاجر به تحصیل در تهران، اطالعات دانشجویان تهران 
از پایگاه داده مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دریافت شد. 
این بانک اطالعاتی که شامل داده های دانشجویان تهران در سال 1395 
می باشد، نشان می دهد که از 699692 نفر، کل دانشجویان شاغل به 

تحصیل در مراکز آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری شهر 
تهران، حدود 6266 نفر )0/8 درصد( از شهر های سنی نشین استان های 
کردستان، ترکمن صحرا، و سیستان و بلوچستان به تهران آمده اند. در 
این میان، بیش از 91 درصد )5727 نفر( از این دانشجویان مهاجر در 
دانشگاه  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  بر  عالی، مشتمل  آموزش  11 مجموعه 
شهید  دانشگاه  طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  نور،  پیام  دانشگاه  تهران، 
تربیت  دانشگاه  خوارزمی،  دانشگاه  حرفه ای،  و  فنی  دانشگاه  بهشتی، 
رجایی،  شهید  دبیر  تربیت  دانشگاه  صنعت،  و  علم  دانشگاه  مدرس، 
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، مشغول به تحصیل هستند. بر این 
مبنا، از میان 6266 نفر از این دانشجویان مهاجر به تهران، 3405 نفر 
)54 درصد( کرد، 1704 نفر )27 درصد( بلوچ، و 1127 نفر )17 درصد( 

نیز ترکمن بودند.   

حجم نمونه: به منظور محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده 
کردستان،  استان های  و  تهران  در  آماری  جامعه  مبنای حجم  بر  شد. 
سیستان و بلوچستان، و منطقه ترکمن صحرا، حجم حداقلی نمونه های 
مورد نیاز پژوهش در استان و تهران، در 95 درصد اطمینان مجموعا 
احتمال  و  نمونه ها  تنوع  کامل تر  پوشش  برای  اما  رسید.  نفر   372 به 
تعداد  تهران،  و  مرزی  استان های  در  مخدوش،  پرسشنامه های  حذف 
نمونه، 70 درصد افزایش یافت و حجم نمونه ها به 630 نفر رسید که 
استان های  نفر در  تهران و 315  نمونه در  نفر حجم  بر 315  مشتمل 
جامعه  آماری،  این  از  نمونه گیری  و  دسترسی  منظور  به  شد.  مذکور 
دانشگاه های جامع وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری شامل دانشگاه های 
تهران، شهید بهشتی، عالمه  طباطبایی، تربیت مدرس، علم و صنعت، 
خواجه نصیرالدین طوسی، و خوارزمی در تهران و دانشگاه سیستان و 
بلوچستان، دانشگاه کردستان و دانشگاه گنبد در استان گلستان برای 

نمونه گیری در استان های مرزی تعریف گردید.   

و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه  مساعدت  و  هماهنگی  با  نمونه گیری: 
استراتژیک  بررسی های  مرکز  مجزای  مکاتبه  همچنین  و  اجتماعی 
استان های  و  تهران  در  مذکور  دانشگاه های  همه  به  جمهوری  ریاست 
با دانشجویان  مرزی مراجعه شد و درخواست دریافت اطالعات تماس 
و  بلوچستان،  و  سیستان  کردستان،  استان های  متولد  که  سنت  اهل 
یک  در  شده  استخراج   اطالعات  کلیه  و  گردید  ارائه  بودند  گلستان 
دیتابیس جمع آوری گردید. سپس بر مبنای روش نمونه گیری تصادفی 
مطبق، به انتخاب نمونه از میان دانشجویان کرد، بلوچ، و ترکمن شاغل 
نمونه های  تا  اقدام گردید  استان های مرزی  یا  و  تهران  به تحصیل در 
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در  مذکور  دانشگاه  با  تهران  در  قومیتی  گروه  هر  از  شده  جمع آوری 
استان های مربوطه معادل باشد. به عالوه، تالش پژوهشگران بر آن بود 
تا نسبت های جنسیتی، سطوح تحصیلی، و همچنین حوزه های تحصیلی 
دانشجویان را در توزیع نمونه های پژوهش لحاظ کنیم، و بر مبنای آنها، 

در داخل دیتابیس به انتخاب تصادفی دست زنیم.  
در فرآیند پرسشگری سعی شد تا برای جلب اعتماد مشارکت کنندگان 
پژوهش، از پرسشگران هم مذهب و هم زبان خودشان دعوت به همکاری 
اولین نفر بر اساس جدول اعداد  گردد. همچنین در روند پرسشگری، 
تصادفی در هر لیست انتخاب شد، و بعد بر مبنای حجم نمونه مورد نیاز 
و نظم طراحی شده در نمونه گیری مطبق )بر مبنای جنسیت و سطوح 
تحصیلی(، فاصله انتخاب مشارکت کنندگان بعدی تعیین می گشت و بر 
همین مبنا، نمونه های بعدی انتخاب می شدند و این روند آنقدر به پیش 
می رفت تا حجم نمونه مورد نیاز در هر گروه جمع آوری گردد. معیارهای 
استان های  متولد  بود:  موارد  این  شامل  پژوهش  این  در  نمونه ها  ورود 
اهل  بودن،  صحرا  ترکمن  منطقه  و  بلوچستان  و  سیستان   کردستان، 
دانشکاه های منتخب  از  بودن در یکی  به تحصیل  بودن، شاغل  تسنن 
پژوهش. همچنین معیارهای خروج شامل تعلق هویت مذهبی به غیر 
از مذاهب اهل تسنن و همچنین شرایط فارغ التحصیلی از دانشگاه بود. 

قومی،  میان  تعصب های  اجتماعی  بررسی شناخت  در  پژوهش:  ابزار 
شده  اجرا  نمونه  و   )17( همکاران  و   Fiske مطالعه  سنجش  ابزار  از 
این  در  شد.  استفاده   )19( همکاران  و   Sharifian توسط  آن  ایرانی 
ابزار، 12 صفت از طریق طیف لیکرت مورد پرسش قرار می گیرد، که 
دارای  دوستانه،  رفتاری  دارای  و  مهربان  بر  مشتمل  آن،  صفت  شش 
نیت خوب، موثق و قابل اطمینان، خونگرم و صمیمی، خوش ذات، و 
راستگو، برای سنجش ویژگی گرمابخشی )Warmth( ارتباط طرفین، و 
همچنین شش صفت دیگر، شامل الیق و شایسته، مطمئن و رازدار، توانا 
و مستعد، مؤثر و کارآمد، باهوش، و ماهر، به منظور سنجش خصوصیت 
امکان  مشارکت کنندگان  صفت،  هر  به  پاسخ  در  می باشد.  کارآمدی 
پاسخ انتخاب 6 گزینه مشتمل بر اصال، خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، 
و خیلی زیاد را داشتند که در فرم ورود اطالعات به ترتیب معادل 1 
تا 6 نمره گذاری گردید. این ابزار دو بار در بررسی تصویر خود از منظر 
دیگری شیعه استان، بازنمایی دیگری شیعه استان مرزی، مورد استفاده 

قرار گرفت. 
برای بررسی پایایی این ابزار، به اندازه گیری آلفای کرونباخ اقدام شد. 
 0/97 پرسشنامه  این  کرونباخ  آلفای  آمده،  دست  به  نتایج  مبنای  بر 
از  ابزار،  روایی  بررسی  در  دیگر،  از سوی  است.  اتکا  قابل  و  مطلوب  و 

تحلیل عاملی استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل 
از  نشان  که  است،   0/96 با  برابر   KMO مقدار  ابزار،  اکتشافی  عاملی 
کفایت نمونه گیری در این رابطه می باشد. همچنین آزمون بارتلت نیز 
از همبستگی مناسب  نشان  معنادار شده است که  در سطح 5 درصد 
بین گویه هاست. به عالوه، با توجه به جدول واریانس کل تشریح شده 
ابزار، به مثابه یک عامل، نمایان گر  مشاهده می شود که کل گویه های 
یک عامل با سهم واریانس حدود 82 درصدی است. به بیان دیگر، با 
این عامل 82 درصد تغییرات کل، پوشش داده می شود. از سوی دیگر، 
عامل  یک  صورت  به  سؤاالت  همه  تأییدی،  عاملی  تحلیل  فرآیند  در 
آماره های  تأییدی،  عاملی  تحلیل  در  داده شد.  قرار  آزمون  مورد  واحد 
برآمده از نرم افزار AMOS نشان داد که شاخص های نیکوئی برازش، 
وضعیت مطلوبی داشته و لذا در مجموع می توان اظهار داشت که مدل 

اندازه گیری تعصب میان قومی تأیید گردید. 
در نهایت بر مبنای اطالعات جمع آوری شده به ورود، ارزیابی و تحلیل 

توصیفی و استنباطی داده ها پرداخته شد.

تحلیل محتوای مضمونی: به منظور تکمیل داده ها و بررسی عمیق تر و 
تفهمی چگونگی بازنمایی شناختی خودی و دیگری در ذهن دانشجویان 
اهل سنت ایران، از مشارکت کنندگان پژوهش خواستیم تا در توصیف 
خودشان و شیعیان استان، حداقل 5 صفت بیان کنند. همچنین از منظر 
از اهالی  بازنمایی که دیگری های استان  از  ایشان، چگونگی تصورشان 

سنی مذهب هم نوع خودشان را نیز مورد بررسی قرار دادیم.
مضمونی  محتوای  تحلیل  روش  از  کیفی،  اطالعات  تحلیل  در 
تا  بهره برداری شد   )Qualitative Thematic Content Analysis(
با اتکا بر آن، چنانکه Smith و همکاران می گویند، بتوان به کدگذاری، 
این مقوله های کالمی  و کشف شاخص های معنایی اصلی در محتوای 
را  اجتماعی  گروه  این  و  نویسندگان  تجارب  و  و خصوصیات  پرداخت 
در این موقعیت زمانی_مکانی تشخیص و ارزیابی نمود و در نهایت به 
تحلیل مضامین، موضوعات و نوع طبقه بندی آنها در طی این رمزگشایی 
بسامد  کمی  بررسی  و  شمارش  به  دیگر  سوی  از   .)20( یافت  دست 
مقوالت داده های کیفی پرداختیم تا تصویر روشن تری از وضعیت  کل 
یافته های  اعتبار  بررسی  در  همچنین،  آوریم.  بدست  کیفی  داده های 
پژوهش کیفی، یافته های کیفی پژوهش در اختیار مجموعه ای منتخب 
نظرات  مبنای  بر  سپس  و  گرفت  قرار  پژوهش  مشارکت کنندگان  از 
ایشان، تحلیل نهایی، اصالح و تکمیل گردید. هر چند در این مقاله، بنا 
به محدودیت حجم نوشتار حاضر، مجبور به ارائه بخش جزئی از تحلیل 

کیفی انجام شده گشتیم.
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یافته ها
سیمای نمونه های پژوهش

سیمای نمونه های این پژوهش شامل 630 نفر دانشجویان کرد، بلوچ، و 
ترکمن بود که یا ساکن استان های مرزی خود )315 نفر، 50 درصد( و 
یا متولد همان استان و مهاجر تحصیلی به تهران )315 نفر، 50 درصد( 
بودند. در این میان چگونگی توزیع نمونه های پژوهش از لحاظ قومیت، 
مؤسسه  داده  پایگاه  اطالعات  مبنای  بر  تحصیلی  مقطع  و  جنسیت، 
پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از ساختار دانشجویان بلوچ، کرد، و 
ترکمن مهاجر به تهران تنظیم گردیده است. لذا 383 نفر )59 درصد( 
از نمونه های پژوهش، مرد و 261 نفر )40 درصد( زن هستند. میانگین 
سنی نمونه های پژوهش، 27/17 نفر بوده است. به لحاظ تحصیلی، 301  
نفر )46 درصد( دانشجوی کارشناسی، 259 نفر )40 درصد( دانشجوی 

کارشناسی ارشد، و 84 نفر )13 درصد( دانشجوی دکترا بودند. 

داده های کمی
 بازنمایی خود از منظر دیگری در استان مرزی

امکان  که  است  کلیدی  دیگری،  منظر  از  خود  توصیف  چگونگی  فهم 
اجتماعی میان فرهنگی  اصلی سرمایه  از مهمترین مبانی  ادراک یکی 

و شناخت اجتماعی تعصب های بین  گروهی را فراهم می آورد: بازنمایی 
خویش در چشمان دیگری. این متغیر برای گروه قومی اقلیت مرزنشینی 
که در برابر یک اکثریت شیعه مذهب در کشور قرار گرفته اند، تأثیر قابل 

توجهی بر ارتباطات میان فرهنگی ایشان می گذارد.
استان  مقیم  بلوچ  دانشجویان  داد،  نشان   2 جدول  که  همان طور 
سیستانی های  خویش،  دیگری  چشمان  در  خود  از  را  تصویر  بدترین 
البته این شاخص پس  شیعه استان سیستان و بلوچستان، دارند، که 
از مهاجرت کمی بهبود می یابد. در پله دوم، دانشجویان ترکمن قرار 
می گیرند، که در مقابل شیعیان استان، اعم از سیستانی ها، گرگانی ها، 
ایشان  ذهنیت  در  خود  از  را  بهتری  نسبت  به  تصویری  و...  ترک ها، 
حدی  تا  مهاجرت،  از  پس  نیز  تصویر  این  البته  که  می نمایند،  تلقی 
تضعیف می گردد. اما در مقایسه، دانشجویان کرد مقیم استان، بهترین 
تصویر از خود را از منظر کرد های شیعه کردستان دارند، تصویری که 
مهاجرت آن را نیز کمی تغییر و افت می دهد. در این میان، میانگین 
تضعیف  و  افت  موجب  مهاجرت،  که  می دهد  نشان  دانشجویان  کل 
تصویر خویشتن در چشمان دیگری شده است، در حالی که در هر دو 
وضعیت قبل و پس از مهاجرت، گرمابخشی کمی بر کارآمدی برتری 

نسبی دارد.

جدول 2. گویه های بازنمایی خود از منظر دیگری استان

گویه ها*

کلکردترکمنبلوچ

تهراناستانتهراناستانتهراناستانتهراناستان

3/740/943/781/354/500/884/051/074/751/104/041/344/381/074/011/29مهربان و دارای رفتاری دوستانه

3/440/953/731/284/520/933/901/174/591/053/971/404/231/113/921/34دارای نیت خوب

3/260/993/711/174/421/013/731/214/541/243/871/424/131/233/821/35موثق و قابل اطمینان

3/940/933/931/134/580/913/921/204/551/114/071/444/381/034/021/35خونگرم و صمیمی

3/770/963/731/304/470/993/841/224/671/183/931/434/351/133/891/37خوش ذات

3/550/993/901/204/540/983/731/214/691/133/941/444/311/153/891/36راستگو

3/431/003/761/224/480/993/901/194/581/193/871/474/211/193/861/38الیق و شایسته

3/360/993/711/084/441/033/701/244/651/093/851/454/211/183/801/36مطمئن و رازدار

3/610/983/901/114/350/964/021/084/701/083/901/404/271/113/921/31توانا و مستعد
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گویه ها*

کلکردترکمنبلوچ

تهراناستانتهراناستانتهراناستانتهراناستان

3/461/053/761/244/460/953/891/124/671/153/801/414/251/183/811/33مؤثر و کارآمد

3/711/013/831/224/400/963/831/134/691/133/921/414/311/123/891/33باهوش

3/651/053/781/174/470/933/941/134/711/113/871/364/331/133/871/29ماهر

)گرمابخشی(

بازنمایی خود از منظر دیگری 
3/620/803/801/154/500/853/861/104/630/963/971/314/300/983/921/25

)کارآمدی(

بازنمایی خود از منظر دیگری 
3/540/883/791/094/430/863/881/074/671/003/871/314/261/043/861/24

میانگین کل

بازنمایی خود از منظر دیگری استان
3/580/803/791/104/470/833/871/044/650/923/921/284/280/973/891/21
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*: با این سؤال شروع می شد: به نظر شما، غیر هم مذهبان ساکن در استان محل سکونت دائمی تان تا چه حد ویژگی های زیر را برای افراد هم زبان و هم مذهب 
شما، قائل هستند؟ مصاحبه شوندگان در پاسخ، امکان انتخاب از میان 6 گزینه لیکرت را داشتند، به گونه ای که 6 به معنای باالترین امتیاز میزان صفت مورد سؤال، 

و 1 پایین ترین حد بهره از آن بود.

• بازنمایی دیگری در استان های مرزی
توصیف دیگری های شیعه برای اقلیت های قومی اهل تسنن که هم به 
لحاظ مذهبی و هم به لحاظ تمایز قومی دارای احساس اقلیت بودگی 
هستند، اهمیتی بسیار زیاد دارد و متغیری است که می توان بر مبنای 
آن ارتباط میان اقلیت و اکثریت را در نقاط مرزی کشور بهتر ادراک 
کرد. نتایج اجرای این مطالعه )جدول 3( نشان می دهد که مشابه فهم 
بدترین  استان  مقیم  بلوچ  دانشجویان  دیگری،  منظر  از  خود  بازنمایی 
تصویر را از دیگری خویش، سیستانی های شیعه سیستان و بلوچستان، 
خصوص  در  دانشجویان  پاسخ های  میانگین های  به  است  کافی  دارند. 
نگاهی  دانشجویان  سوی  از  ارتباط  کارآمدی  و  گرمابخشی  صفت های 
 ،)3/02±0/99( خوب  نیت  دارای   ،)3/26±0/97( مهربان  بیندازیم: 
است.  شده  درج   3 جدول  در  جزئیات  به  که  و...   )2/95±0/9( موثق 
ارتقای  مهاجرت،  از  پس  متغیر،  این  وضعیت  که  است  جالب  بسیار 
نسبی می یابد، به گونه ای که گرمابخشی ارتباط کمی از کارآمدی بهتر 

می شود.
در رتبه بعدی، دانشجویان ترکمن قرار می گیرند. ایشان از دیگری های 
و...  ترک ها،  گرگانی ها،  سیستانی ها،  از  اعم  استان،  در  خویش  شیعه 

از  نیز پس  تصویر  این  البته  که  ترسیم می کنند،  بهتر  نسبتا  تصویری 
مهاجرت، تا حد نسبی کاهش می یابد. اما در مقایسه، دانشجویان کرد 
ذهن  در  را  خود  از  تصویر  بهترین  مشابه،  به صورت  نیز  استان  مقیم 
دارند،  نظر  در  اقوام  دیگر  با  قیاس  در  مقیم کردستان  کرد های شیعه 
تصویری که باز هم مهاجرت آن را نیز کمی تغییر و کاهش می دهد. در 
این میان، میانگین کل دانشجویان نشان می دهد که مهاجرت، موجب 
افت تصویر دیگری در گروه های دانشجویی قومی شده است، در حالی 
که در هر دو وضعیت قبل و پس از مهاجرت، گرمابخشی و کارآمدی 

موقعیتی نسبتاً یکسان را در این ارتباط دارند.
به منظور جمع بندی زمینه شناختی ارتباطات میان فرهنگی دانشجویان 
اهل تسنن با دیگری شیعه استان خود، می توانیم تغییرات به وجود آمده 
در بازنمایی ترسیم شده از خود و دیگری را مورد توجه قرار دهیم. اگر به 
جدول 3 توجه کنیم، متوجه خواهیم شد، دانشجویان بلوچ در پی مهاجرت 
به تهران، به فهم متقابل بیشتری از همنوعان سیستانی خود و ارتباط 
بهتری با ایشان رسیده اند. پس از آنها دانشجویان ترکمن، از افت کمتری 
قابل  رقم  به  آمده  به وجود  تفاوت جزئی  این  برخوردار شدند، هر چند 
توجهی نرسیده است. اما در مقایسه دانشجویان کرد مهاجر به تهران، هم 
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فاصله منفی بیشتری در تمایز با همتایان مقیم استان خویش شکل داده اند.در توصیف کرد های شیعه و هم در ادراک نوع نگاه ایشان به خودشان، 

جدول 3. گویه های متغیر بازنمایی دیگری استان

گویه ها*

کلکردترکمنبلوچ

تهراناستانتهراناستانتهراناستانتهراناستان

3/260/973/851/114/310/963/860/954/571/143/711/324/111/173/761/23مهربان و دارای رفتاری دوستانه

3/020/993/881/124/301/003/761/034/411/133/551/383/971/213/631/29دارای نیت خوب

2/950/903/781/044/181/033/751/064/391/143/621/413/911/213/661/31موثق و قابل اطمینان

3/320/964/001/104/360/973/951/014/311/063/681/384/041/103/781/28خونگرم و صمیمی

3/070/953/801/144/241/013/811/014/321/303/611/383/931/243/681/29خوش ذات

3/020/903/761/044/221/033/790/954/231/213/601/393/881/203/661/27راستگو

3/070/943/681/154/241/003/831/014/271/253/631/383/911/213/681/28الیق و شایسته

2/930/983/611/144/131/093/751/004/231/263/551/363/821/263/601/27مطمئن و رازدار

3/310/953/781/154/400/953/901/014/341/163/631/384/061/143/711/28توانا و مستعد

3/161/043/731/164/361/003/871/044/351/243/551/374/011/243/641/29مؤثر و کارآمد

3/260/983/801/124/350/943/841/004/301/253/621/344/011/183/681/25باهوش

3/241/043/801/144/380/963/861/034/311/253/631/344/021/213/701/26ماهر

)گرمابخشی(

بازنمایی خود از منظر دیگری 
3/110/813/851/004/270/923/820/934/371/033/631/303/971/093/691/20

)کارآمدی(

بازنمایی خود از منظر دیگری 
3/160/863/741/074/310/923/840/934/301/113/601/283/971/113/671/19

میانگین کل

بازنمایی خود از منظر دیگری استان
3/130/813/791/004/290/903/830/924/341/033/611/273/971/073/681/18
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داده های کیفی
و  خودی  شناختی  بازنمایی  عمیق تر  فهم  و  داده ها  تکمیل  منظور  به 
تا  خواستم  ایشان  از  ایران،  سنت  اهل  دانشجویان  ذهن  در  دیگری 
از  پاسخ گویان  ادراک  و همچنین چگونگی  استان  توصیف شیعیان  در 

بازنمایی شیعیان استان از اهالی سنی مذهب حداقل 5 صفت بیان کنند. 
نتیجه آن 8629 صفت در دیگری های تشیع مذهب مقیم استان مرزی، 
همنوعان  به  نسبت  شیعه  اهالی  نگرش  و  بازنمایی  شیوه  همچنین  و 
ساختار  به  بنا  که  گردید  مصاحبه شوندگان  خوانش  به  بنا  تسنن  اهل 

*: با این سؤال شروع می شد: به نظر شما، ویژگی های زیر تا چه حد در خصوص غیر هم مذهبانان ساکن در استان محل زندگی تان، صادق است؟. مصاحبه شوندگان 
در پاسخ، امکان انتخاب از میان 6 گزینه لیکرت را داشتند، به گونه ای که 6 به معنای باالترین امتیاز میزان صفت مورد سؤال، و 1 پایین ترین حد بهره از آن بود.
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روش شناختی تحلیل محتوای مضمونی مورد تحلیل و دسته بندی در 
سه مرحله باز، محوری، و انتخابی قرار گرفت.

در  مذهبی  میان  ارتباطات  در  دیگری  و  خودی  بازنمایی   
استان های مرزی

ترکمن  منطقه  و  کردستان  بلوچستان،  و  سیستان  مرزی  استان های 
 صحرای ایران که بستر زندگی اهل سنت هستند، حوزه هایی فرهنگی 
هستند که می توانند محل امتزاج و یا تعارض فرهنگی گروه های جمعیتی 
بازنمایی  شیوه  شد،  ذکر  چنانکه  میان،  این  در  باشند.  سنی  و  شیعه 
خویشتن  به  دیگری  آن  نگاه  نوع  فهم  چگونگی  همچنین  و  دیگری 
کلید های درک این ارتباط میان فرهنگی و تعصب ها و پیش انگاره های 

فی مابین است.

ارتباطات میان مذهبی استان  بازنمایی خودی و دیگری در   
سیستان و بلوچستان

از  تهران  به  مهاجر  یا  و  استان  ساکن  بلوچ  دانشجویان  بازنمایی  در 
متشکل  عمدتاً  که  بلوچستان،  و  استان سیستان  دیگری شیعه ساکن 
در  صفاتی  استان،  ساکن  دانشجویان  می باشد،  مقیم  سیستانی های  از 
توصیف به کار برده اند که 59/4 درصد از آن صفات مثبت و 39 درصد 
از آن صفات منفی می باشد. اما مهاجرت، تأثیری 8/5 درصدی می گذارد 
و پس از آن، میزان مثبت بودگی صفات افزایش یافته و به 68 درصد 
افزایش و صفات منفی به حدود 30 درصد کاهش می یابد. شایان ذکر 
است که این روند، استثنائی بوده و فرآیندی است که بر خالف همتایان 

کرد و ترکمن این دانشجویان صورت می گیرد.
دانشجویان بلوچ در توصیف سیستانی های هم استانی خود بر توصیفاتی 
از منظر منفی اشاره نموده اند: »نمی شه نظر کلی  همچون موارد ذیل 
داد، ولی اکثر آنها تعصب مذهبی دارند و بر اساس مذهب کم لطفی های 
زیادی در حق اهل تسنن می کنند؛ بی اعتمادی نسبت به بلوچ ها؛ تفرقه 
بنداز؛ اکثر دنبال فرصت مادی اند، تعصب داشتن قومی و مذهبی؛ گا هاً 
به فکر منافع خود؛ نان به نرخ روز خور؛ نگاه از باال به پایین؛ وابسته به 
رانت؛ اهل سنت را بی کفایت می دانند؛ از فرصت های شغلی این استان 
استفاده می کنند؛ از بی سوادی مردمان استفاده می کنند؛ به خاطر تفاوت 
در مذهب تبعیض قائل می شوند؛ مسئولین غیر هم زبان هم استانی ما تا 
زمانی که مربوط به یک قومیت باشند و آنها همان تبعیض گذشته را به 
کار گیرند، نظر مردم من نسبت به غیر هم زبانان، نظر مساعدی نخواهد 
بود، چون مردم من سال هاست که با تمام یک رنگی، ضربه دیده اند؛ 
همچنین صفاتی همچون خسیس؛ خودشیفته؛ چپاول گر؛ آدم های دو 

رو؛ فریبکار، متعصب، مغرور و تحقیر کننده، نامهربان، فرصت طلب، و... 
نیز مطرح شده است«.

اما در توصیف مثبت یا بی جهت، دانشجویان بلوچ، همنوعان سیستانی 
بودن  »متحد  نموده اند:  توصیف  زیر  موارد  مانند  مفاهیم  با  را  خویش 
بین خود؛ مثل بقیه مردم دنیا؛ اکثر آدم های خوبی هستند؛ انسان هایی 
اقتصادی؛ شناخت زیادی ندارم اما خیلی به ما نزدیک هستند؛ دارای نیت 
خوب؛ راستگو؛ عدم توانایی و مهارت؛ تقریباً خوش برخورد؛ نمی توانم 
مذهب های  هم  از  حتی  هستند،  خوب  خیلی  بعضی  بدم  نظر  کلی 
خودمان بهترند؛ دوست داشتنی؛ گا هاً دلسوز؛ مهربان و دارای رفتاری 
و  مؤثر  پاکدامن، مذهبی،  و  ذات  و صمیمی، خوش  دوستانه، خونگرم 
کارآمد، پذیرا، مطمئن، باهوش و...« در خصوص بازنمایی خود از منظر 
به  مهاجرت  در طی  و  می دهد  رخ  مشابه  وضعیتی  نیز  استان  دیگری 
تهران، تصویر خویشتن دانشجویان از نگاه آن دیگری های شیعه حدود 
3/3 درصد بهبود می یابد، به گونه ای که وجه مثبت توصیفات خود از 
منظر دیگری استان از 67 درصد در استان به 71 درصد در تهران رشد 
می یاید و در مقابل، بُعد منفی نیز از 31 درصد در استان به 29 درصد 

در تهران کاهش پیدا می کند.
دانشجویان  این  منظر  از  بلوچ ها  به  سیستانی ها  نگاه  نوع  در چگونگی 
بلوچ، در بعد منفی توصیفاتی شبیه به این موارد دیده می شود که محور 
اکثر آنها را شاید کد محوری »احساس طردشدگی« بتوان توصیف کرد: 
»معموالً قوم بلوچ در بین دیگر اقوام به خوبی شناسانده نشده و بعضا 
دیدگاه افراد به این قوم منفی است؛ غیر هم مذهبان و آنچه این سالیان 
سیاست  فقیر  مناطق  در  و  آمده اند  متفاوت  مذهبی  مبلغان  عنوان  به 
خاصی را دنبال کرده اند تا ذهن مردم را با پول و سرمایه خریدار کنند؛ 
یک حس خود برتربینی نسبت به مردم بلوچ دارند؛ آدم های که نظافت 
بهداشتی ندارند؛ نسبت به ما احساس خوبی ندارند به اهل تسنن بدی 
می کنند؛ اگر امکانش باشد می خواهند ما را نابود کنند؛ همه مشاغل و 
پست های مهم را در اختیار گرفته اند؛ تبعیض خیلی زیادی وجود دارد؛ 
از ما بدشان می آید؛ هیچ حقی در استان ندارند؛ بدون این که بهشون 
بدی کرده باشیم از ما نفرت دارند؛ همچنین صفاتی همچون عقب مانده، 
مواد  و  قاچاقچی  اح...،  و  پرخاشگر، ساده  مذهبی،  متعصب  تروریست، 

فروش، بی سواد، زبان....، و اشرار؛ خالفکار؛ و.... «.
در توصیف مثبت، دانشجویان بلوچ، صفاتی همچون این موارد را از نگاه 
اطمینان  بلوچ ها هم  نوازی  سیستانی ها در خود می بینند: »به مهمان 
غیرت؛  با  ناموس پرست؛  پرست؛  میهن  ایستادن؛  حرف  روی  دارند؛ 
آدم های توانمند؛ همشهری؛ عالقه مند به یاد دادن زبان خود به دیگران؛ 
از لحاظ فرهنگی اصیل؛ صادق و یک رو؛ کارگشا؛ با شخصیت؛ دلیر و 
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شجاع و جنگ جو؛ مهربان؛ باایمان؛ خونگرم؛ وفادار؛ رفیق و برادر؛ صبور، 
رازدار؛ و...«.

ارتباطات میان مذهبی استان  بازنمایی خودی و دیگری در   
کردستان

در بازنمایی دانشجویان کرد ساکن استان و یا مهاجر به تهران از دیگری 
شیعه ساکن استان کردستان که عمدتاً متشکل از کرد های شیعه مقیم، 
دانشجویان  می باشد،  مهاجر  اقوام  دیگر  یا  و  فارس زبان ها  ترک زبان ها، 
ساکن استان، صفاتی در توصیف به کار برده اند که 88/3 درصد از آن 
صفات مثبت و 11 درصد از آن صفات منفی می باشد. اما مهاجرت، تأثیر 
منفی حدود 30 درصدی می گذارد و پس از آن، میزان مثبت بودگی 
به  نیز  منفی  و صفات  به 57/9 درصد می رسد  و  یافته  صفات کاهش 

حدود 40 درصد افزایش می یابد.
دانشجویان کرد در توصیف دیگران شیعه هم استانی خود بر توصیفاتی 
همچون موارد ذیل از منظر منفی اشاره نموده اند: »آنها به چشم حقارت 
به ما بومی ها می نگرند؛ کم توجهی به زبان کردی در میان آنها بیشتر 
است؛ سوء استفاده گر از شرایط کشور؛ تا حد زیادی منفعت طلب؛ مایل 
به  را  شغلی  فرصت های  همه  وکاله....؛   ... عده ای  مذهبی؛  درگیری  به 
واسطه مذهبشان از بقیه گرفتند؛ همیشه فاصله شان را حفظ می کنند؛ 
که من  باعث شدند  آنها  را مذمت می کنند؛  ما  کرد ها؛  از  متنفر  اکثرا 
مشکالت شدید مالی و اجتماعی پیدا بکنم؛ بعضی هایشان دید منفی به 
ما دارند و ما را نصیحت می کنند که ناخوشایند بومی ها است؛ به سخره 
گرفتن عقاید مردمان کورد؛ بی سواد و اغلب کارمندان بیرون رانده شده 
استان های دیگرند؛ برای منفعت شخصی و به صورت پارتی بازی و با 
روابط خاصی بهترین موقعیت ها را تصاحب کرده اند؛ خیلی باید مواظب 
باشی تا از حرفهات علیه خودت اسفاده نکنند؛ آدم های عقده ای و ...؛ 
نمی شه بهشون اعتماد کرد؛ کرد ها را دشمن خود می دانند؛ هر روز یک 
رنگ عوض می کنند؛ سرشون در الک خودشان است، پُست های مهم مال 
آنهاست؛ ما را آدم های ساده ای فرض کرده اند؛ مردمان ما را بی فرهنگ 
به  پارتی و وابستگی های دولتی  با  افرادی که  اُّمل می دانند؛ معموالً  و 
بهترین و باالترین َمناصب کاری دست یافته اند؛ من کاًل احساس خوبی 
بهترین  روابط خاصی  با  و  منفعت شخصی  برای  ندارم؛  بهشان  نسبت 
موقعیت ها را تصاحب کرده اند؛ دنبال منافع شخصی خودشان هستند 
و اصوالً برایشان اهمیت ندارد چه بر سر مردم استان می آید؛ نمی دانند 
ما ها هم مهربان و با محبت هستیم؛ همسایگی باهاشون خوب نیست؛ در 
مراسم های تاسوعا و عاشورا به دلیل عدم مشارکت، نگاه بدی به ما دارند؛ 
مذهبی  همچون  صفاتی  همچنین  و  زیاده خواه؛  نیستند؛  اعتماد  قابل 

بی عمل؛ مکار؛ متعصب؛ مزدور؛ مغرور؛ سرد؛ خشک؛ فاشیست؛ فرصت 
طلب؛ فضول؛ فیس و اِفاده زیاد دارند؛ دورو؛ رشوه بگیر؛ سوءاستفاده گر؛ 

سودجو؛ و ....«.
دانشجویان کرد، همنوعان شیعه  فاقد جهت،  یا  توصیف مثبت  اما در 
خویش را با مفاهیم مانند موارد زیر توصیف نموده اند: »احترام به حقوق 
متقابل؛ از لحاظ رفتاری تطبیق می دهند؛ این افراد هم مطمئناً خصلت 
ایرانی ها دارند و وطن دوست هستند؛ من که دوستشون دارم؛ من که 
در  آنها  همه   تقریباً  ندارم، خیلی هم خوب هستند؛  مشکلی  باهاشون 
شغل های نظامی هستند؛ قابل تعمیم نیست، اما اگر رفتار های قوم گرایانه 
را نادیده بگیریم انسان های خوبی هستند؛ از نظر زبانی مثل هم ایم، از 
نظر مذهبی هم مشکل نداریم تعامل خوبی داریم؛ تا حدود زیادی خلق 
و خوی مردم ما را گرفته و در بین ما و آنها هیچ گونه اختالفات زبانی 
مراسم های  در  زندگی می کنیم؛  کنار هم  در  و  ندارد  و مذهبی وجود 
اکثرا غیر هم مذهبان استان من، همسران و  شادی شرکت می کنند؛ 
افراد رده باالی استان  هستند؛ در رفاقت می توانی روی شان  فرزندان 
حساب باز کنی؛ سرشون تو کار خودشونه؛ عادی فرقی با بقیه ندارند 
خوب و بد هر دو؛ هموطن، همشهری، زحمتکش؛ پایبند به اعتقادات 
مذهبی؛ متدین و پایبند به مذهب خود؛ مردمی هستند مثل ما؛ صفت 
خاصی برایشان در نظر ندارم؛ معتقد به دین خود و احترام می گذارند به 
مذهب ما؛ همه قومی خوب و بد دارد؛ تا حاال رفتار بد و خالف شرع از 
این افراد ندیدیم؛ و صفاتی همچون خوش اخالق، خونگرم، دلسوز، قابل 
اعتماد، اجتماعی، احترام به حقوق متقابل، با مرام، با شخصیت، بعضی 

مسئولیت پذیر و....«.
در خصوص بازنمایی خود از منظر دیگری استان نیز وضعیتی مشابه رخ 
می دهد و در طی مهاجرت به تهران، تصویر خویشتن دانشجویان کرد از 
نگاه آن دیگری های شیعه حدود 17 درصد تضعیف می گردد، به گونه ای 
که وجه مثبت توصیفات خود از منظر دیگری شیعه استان از 93/6 درصد 
در استان به 76/8 درصد در تهران کاهش می یاید و در مقابل، بُعد منفی 
نیز از 6 درصد در استان به 22/7 درصد در تهران افزایش پیدا می کند. 
در چگونگی نوع نگاه شیعیان استان به کرد ها از منظر این دانشجویان 
کرد، در بعد منفی توصیفاتی شبیه به این موارد دیده می شود: »مردمانی 
بی فرهنگ با تحمل زیاد که در این شرایط زندگی می کنند؛ می گویند 
شهر برای ترک هاست؛ حقیر؛ بی سواد؛ بی فرهنگ؛ خطرناک؛ خوش باور؛ 
راحت اعتماد می کنند؛ قانونی استخدام نشده اند؛ رانندگی بد؛ زودرنج؛ 
ساده لوح؛ کرد های سربر؛ قاچاقچی؛ کرد کوهی؛ کودن؛ مذهبی متعصب؛ 
مردمانی ساده؛ بی سواد؛ مظلوم؛ بردگان خوب؛ بی اهمیت به عزاداری ها؛ 

بی بندوبار؛ تروریست؛ باعث مشکالت استان، و...«.
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از  را  موارد  این  همچون  صفاتی  کرد،  دانشجویان  مثبت،  توصیف  در 
نگاه شیعیان در خود می بینند: »آروم و بی آزار؛ مهربان؛ بامرام؛ باهوش؛ 
پاک سرشت؛ پذیرا؛ دست و دلباز؛ دوست داشتنی؛ ساده؛ خوش تفریح 
برای  اعتقاد راسخ؛  ایمان و  و شاد زیست؛ شاکر؛ صاف و ساده؛ دارای 
زندگی ارزش قائل هستند؛ حافظ فرهنگ و زبان خود؛ خوش ذات بودن 
و غیره را شنیده ام؛ دارای اطالعات مذهبی قوی؛ دارای اعتماد به نفس؛ 
با گذشت؛ ساده؛ شجاع؛ راستگو؛ عدم  و  دارای عقیده محکم؛ دریادل 
وجود هرگونه مشکلی با سایر مذاهب؛ باغیرت؛ معموالً در ابتدا بدبین اند 
اما به مرور حس بهتری از همزیستی با افراد بومی پیدا می کنند؛ مهمان 
بسیار  مذهبی  لحاظ  از  می زارند؛  مایه  مهمون  برای  جونشون  از  نواز؛ 
لهجه  محترم  صمیمی  ساده  مهربان  همراه؛  و  همدل  مقید؛  و  مؤمن 

شیرین؛ عادل؛ قابل اعتماد؛ قوی و مذهبی؛ معتمد؛ منصف و....«.

 بازنمایی خودی و دیگری در ارتباطات میان مذهبی در منطقه 
ترکمن صحرا

تهران  به  مهاجر  یا  و  استان  ساکن  ترکمن  دانشجویان  بازنمایی  در 
از  متشکل  عمدتاً  که  صحرا،  ترکمن  منطقه  ساکن  شیعه  دیگری  از 
سیستانی ها، بلوچ ها، ترک ها، طبری ها )مانند کتولی ها، استرآبادی ها و 
مازندرانی ها(، فارسی زبانان )مانند سمنانی ها، خراسانی ها(، آذربایجانی ها، 
و قزاق ها مقیم می باشد، دانشجویان ساکن استان، صفاتی در توصیف به 
کار برده اند که 92/6 درصد از آن صفات مثبت و 6/8 درصد از آن صفات 
منفی می باشد. اما مهاجرت، تأثیر منفی حدود 20 درصدی می گذارد 
و پس از آن، میزان مثبت بودگی صفات کاهش یافته و به 72 درصد 

می رسد و صفات منفی نیز به 25 درصد افزایش می یابد.
دانشجویان ترکمن در توصیف شیعیان ساکن در منطقه ترکمن صحرا بر 
توصیفاتی همچون موارد ذیل از منظر منفی اشاره نموده اند: »نمی توان 
کلی گفت ولی وقتی می بینم یک غیر هم مذهب در یک مصاحبه کاری 
با امتیاز کتبی کمتر از برادرم، استخدام می شود، بدبین می شوم و جبهه 
حریص؛  چاپلوس؛  ندارند؛  خوبی  نیت  مسولیت  دارای  افراد  می گیرم؛ 
حس خوبی ندارم؛ در خودمانده؛ دورو؛ سودجو؛ کمتر اهل کار؛ غیر قابل 
اعتماد؛ فرصت طلب؛ متظاهر؛ متعصب؛ مشاجره گر؛ مصرف گرا؛ مغرور؛ 
طمع ورز؛  بی اعتماد؛  حریص؛  دارد؛  وجود  نژادپرستی  منفعت طلب؛ 
اوقات  بی تفاوت؛ تعصبی، نمی شود اعتماد کرد؛ سودجو هستن؛ خیلی 
نامسلمان؛  تبعیض گر؛  گا هاً  حسود؛  تعارفی؛  می کنند؛  بی احترامی 
یک  آمد  و  رفت  دارای  غالبا  تنوع طلب؛  اعتماد؛ چشم چران؛  غیرقابل 

طرفه؛ فقیر؛ متعصب؛ بدجنس؛ و...«.
منطقه  در  ساکن  شیعیان  ترکمن،  دانشجویان  مثبت،  توصیف  در  اما 

با مفاهیم مانند موارد زیر توصیف نموده اند: »پولدار؛  ترکمن صحرا را 
اهل  انسانیت؛  با  اجتماعی؛  مهمان نواز؛  توقع؛  کم  شوخ طبع؛ صمیمی؛ 
با  و  معرفت  با  مرام؛  با  سیاست؛  با  نیستند؛  بدی  آدم های  همیاری؛ 
ذوق؛  خوش  اخالق؛  خوش  خوب؛  چاالک؛  پرشور؛  مذهبی؛  معرفت؛ 
خوش صحبت؛ خوش قول؛ خونگرم؛ درست مثل ما؛ درستکار؛ دلسوز؛ 
دوست؛ رازدار؛ رک؛ روابط عمومی باال؛ زرنگ؛ ساده؛ سازگار؛ سرسخت؛ 
شاد؛ شجاع؛ شیطون؛ صادق؛ غیر اقتصادی؛ غیرتی؛ قابل اعتماد؛ کوشا؛ 
مانند هم ایم؛ ماهر؛ مذهبی؛ مردم عادی خوبی اند؛ مردمی؛ مشارکت جو؛ 
معمولی؛ منعطف؛ مهربان؛ مهمان نواز؛ مؤدب؛ نوع دوست؛ وفادار؛ با وفا؛ 
اجتماعی؛ محترم؛ پرتالش؛ قابل احترام؛ دید مثبت؛ با فرهنگ؛ افرادی 
شایسته؛ خیلی احترام می گذارند؛ پاک؛ خونگرم؛ و صمیمی؛ با احترام؛ 
خوش ذات؛ باهوش؛ الیق؛ مؤمن؛ راستگو؛ خون گرم؛ طبیعت دوست؛ 
فداکار؛ درست کار؛ سخت کوش؛ هر کی سرش تو کار خودشه؛ مثل 
خودمان هستند؛ همه از یک جا آمده و به یک جا می رویم پس همسفر 
خوبی باشیم؛ آرام؛ پر تالش؛ بدون مزاحمت؛ خوش برخورد؛ خوش ذات؛ 
دوست داشتنی؛ صمیمی؛ یاری رسان؛ فهیم؛ صمیمی؛ دل رحم؛ مهربان؛ 
مهمون نواز؛  عاقل؛  داشتن؛  دوست  وفادار؛  راستگو؛  اطمینان؛  قابل 

اخالق مدار؛ زحمت کش؛ بدون تعصب و...«.
در خصوص بازنمایی خود از منظر دیگری استان نیز وضعیتی مشابه رخ 
می دهد و در طی مهاجرت به تهران، تصویر خویشتن دانشجویان ترکمن 
از نگاه آن دیگری های شیعه حدود 12 درصد تضعیف می گردد، به گونه ای 
که وجه مثبت توصیفات خود از منظر دیگری شیعه استان از 95 درصد در 
استان به 81 درصد در تهران کاهش می یاید و در مقابل، بُعد منفی نیز از 

5 درصد در استان به 16 درصد در تهران افزایش پیدا می کند.
در چگونگی نوع نگاه شیعیان استان به ترکمن ها از منظر این دانشجویان 
می شود:  دیده  موارد  این  به  شبیه  توصیفاتی  منفی  بعد  در  ترکمن، 
غیر  ساده؛  و  صاف  شهرستانی؛  لوح؛  ساده  تعصبی؛  مذهبی؛  »اقلیت 
قابل اعتماد؛ کم تجربه؛ کم حرف؛ کم رو؛ کم صحبت؛ متعصب؛ مرموز؛ 
مطیع و...« از سوی دیگر در توصیف مثبت، دانشجویان ترکمن، صفاتی 
امین؛  »آرام؛  می بینند:  در خود  نگاه شیعیان  از  را  موارد  این  همچون 
متدین؛  قانع؛  صمیمی؛  راستگو؛  دیندار؛  خونگرم؛  بی آالیش؛  باهوش؛ 
بااستعداد؛  مرام؛  با  ایمان؛  با  عمل؛  اهل  اسب سوار؛  مهربان؛  منصف؛ 
خالق؛  خالص؛  توانا؛  پشتکار؛  بی طرف؛  بی تعارف؛  اعتقاد؛  و  باایمان 
خوب؛ خوش خوراک؛ خوش قلب؛ خوش لباس؛ خوش نیت؛ خوشگل؛ 
خونگرم؛ خونگرم؛ درست کار؛ رازدار؛ راستگو؛ زیبا؛ ساده؛ مردمی ساده 
صلح  صادق؛  طبع؛  شوخ  شرافت مند؛  سرزنده؛  دل؛  ساده  بی آالیش؛  و 
طلب؛ صمیمی؛ غیور؛ قابل اعتماد؛ قانع؛ کوشا؛ لهجه زیبا؛ ماهر؛ متدین؛ 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


دوره 24، شماره 4، زمستان 1401مجله تازه های علوم شناختی

176

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

متعهد؛ متواضع؛ متین؛ مهربان؛ مهمان نواز؛ مورد اعتماد؛ موفق؛ هنرمند؛ 
ورزشکار؛ وفادار و...«

بحث
• تعصب های بین گروهی دانشجویان بلوچ    

همکاران  و   Fiske بین گروهی  تعصب های  سنجش  آزمون  داده های 
تهران  به  مهاجر  و  استان  مقیم  بلوچ  دانشجویان  خصوص  در   )17(
نشان  بلوچستان  و  استان سیستان  اهالی سیستانی  با  نسبت خود  در 
می دهد که در مقایسه با دیگر گروه های تحت مطالعه پژوهش حاضر، 
این دانشجویان بلوچ مقیم استان بدترین تصویر را از دیگری خویش در 
استان دارند. در ذهن دانشجویان ساکن بوم اصلی، این بازنمایی به طور 

میانگین با دو وجه کارآمدی پایین و همچنین گرمای ارتباطی پایین 
همراه  نفرت  و  تحقیر  احساساتی همچون  با  که  موقعیتی  روبه روست. 
است. از سوی دیگر داده های کیفی نشان می دهند که حدود 40 درصد 
توصیفات از همین دیگری استان نیز منفی است و بر محور مفاهیمی 
تعارض  و  تبعیض   ،)Ethnocentrism( قوم محوری  و  مذهب  همچون 
دانشجویان  از سوی  ارزیابی  همین  وقتی  اما  است.  یافته  صورت بندی 
مهاجر به تهران صورت می گیرد، تجربه سفر و زندگی در این کالن شهر 
موجب ارتقای نسبی در موقعیت دیگری های استان در ذهن دانشجویان 
می گردد و کارآمدی و گرمابخشی را به اندازه یک دهم واحد باالتر از 
حرکت  خوانی  برتری  سوی  به  نفرت  از  و  می دهد  رشد  متوسط  حد 

می دهد. 

تصویر 1. بررسی شناختی تعصب های بین گروهی در استان در میان دانشجویان بلوچ

بازنمایی خود از منظر دیگری استان )دانشجویان مقیم استان(

بازنمایی خود از منظر دیگری استان )دانشجویان مهاجر به تهران(

بازنمایی دیگری استان )دانشجویان مقیم استان(

بازنمایی دیگری استان )دانشجویان مهاجر به تهران(
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به صورت مشابه بازنمایی خویشتن از منظر شیعیان استان نیز از شرایط 
استان  مقیم  بلوچ  دانشجویان  که  به  گونه ای  است،  برخوردار  مشابهی 
بدترین تصویر را از خود در چشمان دیگری خویش، سیستانی های مقیم 
سیستان و بلوچستان، در مقایسه با دیگر گروه ها دارند. یافته های کیفی 
دانشجویان  خوانش  توصیفات  درصد   30 حدود  که  می دهد  نشان  نیز 
مفهوم  محور  بر  و  است  منفی  بلوچ ها،  به  سیستانی ها  نگرش  نحوه  از 
طردشدگی قرار می گیرد. اما مهاجرت تأثیری نسبی، اما به مراتب کمتر 
از تغییر تصویر دیگری، می گذارد و خوانش خویشتن از چشمان دیگری 
را از وضعیتی میانی به سوی تحسین تکانی می دهد. تصویر 1 وضعیت و 

فرآیند این دو شاخص را در یک مختصات دو بعدی نشان می دهد.  
در مجموع هم مطالعه کیفی و هم پیمایش نشان از قوت تعصب های 
منفی و دشواری نسبی ارتباطات میان قومی و مذهبی در بین بلوچ ها 
و سیستانی های استان سیستان و بلوچستان دارد. این وضعیت واگرایی 
قوم  و  مذهب  از  برآمده  تعارض  و  تبعیض  شده  کشف  مفهوم  دو  در 
محوری سیستانی ها و در نقطه مقابل حس طرد شدگی بلوچ ها نمودی 
دو چندان می یابد. بر مبنای خوانش دانشجویان بلوچ، دولت تشیع محور 
بنا به تشابه مذهبی به اجرا و اعمال تبعیض منفی علیه ایشان و به نفع 
نهادینه شدن  موجب  امر،  همین  و  پرداخته  استان  ساکن  قومی  رقیب 

تعارض های بین گروهی در استان گردیده است. 

• تعصب های بین گروهی دانشجویان ترکمن
تعصب های  سنجش  آزمون  داده های  ترکمن،  دانشجویان  خصوص  در 
بین گروهی در نسبت ایشان با اهالی سیستانی، گرگانی، ترک، و... شیعه 
مقیم ترکمن صحرا نشان می دهد که در مقایسه با بلوچ ها، ترکمن های 
در  دیگری شیعه خویش  از  را  بهتری  نسبت  به  بازنمایی  استان  مقیم 
وجه  دو  با  میانگین  طور  به  که  گونه ای  به   نموده اند،  بازنمایی  منطقه 
کارآمدی به نسبت باال و همچنین گرمای ارتباطی نسبتاً باال روبه روست. 
موقعیتی که با احساساتی همچون برتری خوانی همراه است. از سوی 
دیگر داده های کیفی نشان می دهند که حدود 93 درصد توصیفات از 
همین دیگری استان مثبت است و بر محور مفاهیم گرمابخشی ارتباط 
و  مشابه شرایط سیستان  منفی  هرچند صفات  است،  متمرکز  طرفین 
بازنمایی  تبعیض  احساس  و  محوری  قوم/مذهب  بر  مبتنی  بلوچستان 
می گردد. اما وقتی همین ارزیابی از سوی دانشجویان مهاجر به تهران 
صورت می گیرد، تجربه سفر و زندگی در این کالن شهر موجب تضعیف 
نسبی در موقعیت دیگری های استان در ذهن دانشجویان می گردد و از 

تحسین به سوی نفرت حرکت می کند. 
از  نیز  استان  شیعیان  منظر  از  خویشتن  بازنمایی  مشابه  صورت  به 

شرایط مشابهی برخوردار است، به  گونه ای که دانشجویان ترکمن مقیم 
در  خویش،  استان  دیگری  چشمان  در  خود  از  مطلوبی  تصویر  استان 
که  می دهد  نشان  نیز  کیفی  یافته های  دارند.  گروه ها  دیگر  با  مقایسه 
حدود 95 درصد توصیفات خوانش دانشجویان از نحوه نگرش شیعیان 
ترکمن صحرا به ترکمن ها، مثبت است و به صورت مشابه بر محوریت 
نقطه مقابل، توصیفات منفی مبتنی  توانمندی و کارآمدی است و در 
اما مهاجرت تأثیری منفی می گذارد و  اقلیت بودگی و تعصب است.  بر 
خوانش خویشتن از چشمان دیگری را از وضعیتی میانی به سوی نفرت 
حرکت می دهد. تصویر 2 وضعیت و فرآیند این دو شاخص را در یک 

مختصات دو بعدی نشان می دهد.
در مجموع هم مطالعه کیفی و هم پیمایش نشان می دهد که منطقه 
ترکمن صحرا بدل به بستر مساعدتری در ارتباطات میان قومی و مذهبی 
با سیستان و  دانشجویان ترکمن و دیگران اهل تشیع شان در مقایسه 
است.  تعیین کننده  عامل  میدان، چند  این  در  است.  بلوچستان گشته 
بر  اوالً محیط جغرافیای ترکمن صحرا در کنار دریای خزر و مشتمل 
جلگه های حاصل خیز کشاورزی، کارخانه های روغن کشی، و... به لحاظ 
طبیعی بستر اقتصادی مناسب تری در مقایسه با شمال و مرکز سیستان 
و بلوچستان و منطقه کوهستانی کردستان است. از سوی دیگر، منطقه 
ترکمن صحرا بستر زندگی چند فرهنگی گروه های جمعیتی مختلف اعم 
از سیستانی ها، ترک ها، بلوچ ها، طبری ها، فارسی زبانان، آذربایجانی ها، و 
قزاق هاست و همین امر زمینه فرهنگی مناسبی را در افزایش ارتباطات 
با  ترکمن ها  ارتباط  میان،  این  در  است.  آورده  وجود  به  میان فرهنگی 
دیگر ترک زبان ها چه در ترکمن صحرا و چه در تهران، ارتباطات درون 
آورده که در رشد  به وجود  اجتماعی  ارتقای سرمایه  زبانی مؤثری در 
همبستگی اجتماعی مؤثر است. با این وجود، این روند پس از مهاجرت 
و زندگی در پایتخت با مشاهده تفاوت گسترده امکانات در این کالن 

شهر و منطقه محلی رو به تضعیف می گذارد.

• تعصب های بین گروهی دانشجویان کرد
تعصب های  سنجش  آزمون  داده های  کرد،  دانشجویان  خصوص  در 
بین گروهی در نسبت ایشان با اهالی کرد و ترک شیعه مقیم کردستان 
نشان می دهد که در مقایسه با دیگر گروه های تحت پژوهش، کرد های 
خویش  شیعه  دیگری  از  را  بهتری  نسبت  به  بازنمایی  استان  مقیم 
طور  به  ترکمن ها  مشابه  که  گونه ای  به   نموده اند،  بازنمایی  منطقه  در 
میانگین با دو وجه کارآمدی به نسبت باال و همچنین گرمای ارتباطی 
نسبتاً باال روبه روست. موقعیتی که با احساساتی همچون برتری خوانی 
همراه است. از سوی دیگر داده های کیفی نیز نشان می دهند که حدود 
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محور  بر  و  است  مثبت  استان  دیگری  همین  از  توصیفات  درصد   89
است،  متمرکز  فی مابین  میان گروهی  ارتباطات  تحمل پذیری  مفاهیم 
هرچند صفات منفی عمدتاً بر محوریت تبعیض ساختاری، تعارض میان 
مذهبی، منفعت طلبی و قوم/مذهب محوری بازنمایی می گردد. اما وقتی 

می گیرد،  صورت  تهران  به  مهاجر  دانشجویان  سوی  از  ارزیابی  همین 
تجربه سفر و زندگی در این کالن شهر موجب تضعیف شدید حدود 30 
درصدی در موقعیت دیگری های استان در ذهن دانشجویان می گردد و 

از برتری خوانی به سوی نفرت حرکت می کند.

تصویر 2. بررسی شناختی تعصب های بین گروهی در استان در میان دانشجویان ترکمن

بازنمایی خود از منظر دیگری استان )دانشجویان مقیم استان(

بازنمایی خود از منظر دیگری استان )دانشجویان مهاجر به تهران(

بازنمایی دیگری استان )دانشجویان مقیم استان(

بازنمایی دیگری استان )دانشجویان مهاجر به تهران(
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بازنمایی خود از منظر دیگری استان )دانشجویان مقیم استان(

بازنمایی خود از منظر دیگری استان )دانشجویان مهاجر به تهران(

بازنمایی دیگری استان )دانشجویان مقیم استان(

بازنمایی دیگری استان )دانشجویان مهاجر به تهران(

تصویر 3. بررسی شناختی تعصب های بین گروهی در استان در میان دانشجویان کرد

به صورت مشابه بازنمایی خویشتن از منظر شیعیان استان نیز از شرایط 
استان  مقیم  کرد  دانشجویان  که  گونه ای  به   است،  برخوردار  مشابهی 
تصویر مطلوبی از خود در چشمان دیگری استان خویش، در مشابهت با 
ترکمن ها و در تفاوت با بلوچ ها دارند. یافته های کیفی نیز نشان می دهد 
که حدود 94 درصد توصیفات خوانش دانشجویان از نحوه نگرش شیعیان 
صورت  به  و  است  مثبت  مطالعه،  مورد  کرد  دانشجویان  به  کردستان 
مشابه بر محوریت گرمابخشی است و در نقطه مقابل، توصیفات منفی 
مبتنی بر بدوی نامی کرد های اهل تسنن اشاره دارد. اما مهاجرت تأثیری 
منفی قابل توجهی می گذارد و خوانش خویشتن از چشمان دیگری را 
از وضعیتی مثبت به سوی نفرت حرکت می دهد. تصویر 3 وضعیت و 

فرآیند این دو شاخص را در یک مختصات دو بعدی نشان می دهد.
موقعیت  پژوهش،  این  بررسی  تحت  مناطق  دیگر  میان  در  کردستان 
ویژه ای دارد، چرا که اکثریت دیگری های شیعه استان را هم زبانان کرد 
می دهد  نشان  پژوهش  نتایج  دیگر،  سوی  از  می دهند.  تشکیل  ایشان 
که در میان اکراد ایرانی، هویت زبانی اهمیت به مراتب تأثیرگذارتری 

شایان  همچنین  دارد.  جمعی  و  فردی  هویت های  دیگر  با  مقایسه  در 
ذکر است، که در مرز کردستان ایران، اقلیم کردستان عراق قرار گرفته 
کردستان  اهالی  از  بسیاری  با  تنگاتنگ  ارتباط  واسطه  به  که  است 
همچنین  و  فراملی  فرهنگی  درون  ارتباطات  توسعه  در  هم  ایران، 
بسط ایده استقالل طلبی کردی تأثیرگذار است. اما از سوی دیگر، نوع 
سیاست گذاری دولت در قبال اهل تسنن در هر سه منطقه کردستان، 
سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا موجب شکل گیری بازنمایی ویژه 
در میان اهل تسنن از آن دیگری های شیعه استان شده است که در آن، 
قوم یا مذهب محوری اقوام شیعه و احساس محرومیت برآمده از آن برای 
اهل تسنن، جایگاهی محوری دارد، روندی که در خصوص دانشجویان 
پایتخت تشیع  تهران و زندگی و تحصیل در  به  از مهاجرت  کرد پس 

محور، به واگرایی مضاعف میان گروهی می انجامد.
در این میان، مطالعه حاضر مانند پژوهش Sharifian و همکاران )19( 
نیز نشان داد که ابزار مدل محتوای کلیشه ای Fiske و همکاران )17( 
و  بین گروهی  و تعصب های  برای سنجش کلیشه ها  مناسبی  قابلیت  از 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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جدول 4. جمع بندی: ماتریس ترکیب یافته های پژوهش در تعصب های بین گروهی میان مذهبی دانشجویان در استان های مرزی

از  اعم  اجتماعی  دیگر  گروه های  از  افراد  ذهنی  مقوله بندی  چگونگی 
قومیت، مذهب، ملیت و... در جامعه ایران برخوردار است.

Honarbin- حاضر،  پژوهش  داده های  با  مقایسه  در  دیگر،  سوی  از 
مهاجرت  نقش  به  ایران،  در  شدن  دیده  خود،  کتاب  در   Hollyday

می کند،  اشاره  تهران  شهر  در  ایرانی  وطنی  جهان  ایجاد  در  تحصیلی 
و اظهار می دارد که کنکور سراسری ورود به دانشگاه ها باعث شده که 
شهرها  سایر  به  تحصیل  ادامه  یا  تحصیل  برای  تهران  از  دانشجویانی 
مهاجرت کنند همین طور عده ی زیادی از دانشجویان از مناطق مختلف 
تهران  شهر  دانشگاه های  وارد  تحصیل  ادامه  یا  تحصیل  برای  ایران 
می شوند. نتیجه  این رویداد این است که عالوه بر فارسی زبانان، عده  
زیادی از آذری ها، لرها، کردها، بلوچ ها، ارمنی ها، و عرب ها با تنوع مذهبی 
و فرهنگی و هویت های قومی مختلف همزمان در اماکن عمومی شهر 
تهران مانند سامانه های حمل و نقل عمومی رستوران ها، کافی شاپ ها، 
محوطه های دانشگاهی، و مراکز فرهنگی تجمع می کنند. این گردهمایی 
گروه های مختلف مذهبی و قومی به نوبه  خود باعث ایجاد جهان وطنی 

تمایالت  و  آرزوها  شناختن  به  و  متقابل  درک  امکان  که  شده  ایرانی 
مشترک خصوصا در میان جوانان کشور را فراهم آورده است )21(. با 
این وجود، همان طور که داده های پژوهش حاضر در بررسی تعصب های 
در  همتایان شان  با  مقایسه  در  تهران  در  تسنن  اهل  قومی  گروه های 
استان های مرزی نشان می دهد در کنار گسترش جهان وطنی ایرانی، 
تعصب های  تأثیر  و  حضور  با  همراه  دانشجویان  تحصیلی  مهاجرت 
بین گروهی است که می تواند گاهی به جای ایجاد زمینه های همبستگی 
صورت بندی  را  واگرایی  موجبات  ملی،  وطن  جهان  این  در  اجتماعی 

نماید. امری که ضرورت سیاست گذاری فرهنگی را یادآور می سازد.
بررسی  در  مطالعه  محدودیت  شامل  حاضر،  پژوهش  محدودیت های 
استان های  در  تحصیل  به  شاغل  دانشجویان  بین مذهبی  تعصب های 
کردستان، سیستان و بلوچستان، و همچنین شهر گنبد و تهران بود. از 
بین مذهبی، دانشجویان  به تعصب های  این مطالعه صرفا  سوی دیگر، 
اهل سنت کرد، بلوچ، و ترکمن  با شیعیان فارس زبان و به خصوص از 

منظر اهل تسنن پرداخته است.

بازنمایی دیگری شیعه استانبازنمایی خودی از منظر دیگری استانروشاستان/تهرانقومیت

تحلیل تغییرات مهاجرت وضعیتتحلیل تغییرات مهاجرت وضعیت

بلوچ

استان
کمی

3/58
بازنمایی بهتر شده است

3/13
بازنمایی بهتر شده است

3/793/79تهران

استان
کیفی

مثبت )%67(

بازنمایی بهتر شده استمنفی )%33(

مثبت )%60(

بازنمایی بهتر شده استمنفی )%40(

تهران
مثبت )%71(

منفی )%29(

مثبت )%68(

منفی )%30(

کرد

استان
کمی

4/65
بازنمایی تضعیف شده است

4/34
بازنمایی تضعیف شده است

3/923/61تهران

استان
کیفی

مثبت )%94(

بازنمایی تضعیف شده استمنفی )%6(

مثبت )%89(

بازنمایی تضعیف شده استمنفی )%11(

تهران
مثبت )%77(

منفی )%23(

مثبت )%58(

منفی )%40(

ترکمن

استان
کمی

4/47
بازنمایی تضعیف شده است

4/29
بازنمایی تضعیف شده است

3/873/83تهران

استان
کیفی

مثبت )%95(

بازنمایی تضعیف شده استمنفی )%5(

مثبت )%93(

بازنمایی تضعیف شده استمنفی )%7(

تهران
مثبت )%81(

منفی )%16(
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منفی )%25(

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


شناخت اجتماعی تعصب بین مذهبی دانشجویان اهل  تسننسبحان رضایی و همکاران

181

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

نتیجه گیری 
نتایج  که  گفت  می توان   )4 )جدول  شناختی  بازنمایی  جمع بندی  در 
ترکمن،  و  کرد  دانشجویان  خصوص  در  که  می دهد  نشان  پیمایش 
مهاجرت به تهران، موجب افت خوانش تصویر خود از نگاه افراد غیرهم 
قوم و هم مذهب استان مرزی شده است. همچنین، بر مبنای داده ها 
به نظر می رسد که تصویر دیگری استان نیز برای ایشان تضعیف شده 
برای  دیگری  و  خودی  بازنمایی  که  می دهد  نشان  امر  این  و  است، 
دانشجویان کرد و ترکمن پس از مهاجرت به تهران، تضعیف می گردد. 
اما در خصوص دانشجویان بلوچ استان، که در هر دو شاخص بازنمایی 
بدترین تصویر در میان همتایان ترکمن و کرد  خود و دیگری، دارای 
موجب  تهران  به  مهاجرت  که  گفت  می توان  بوده اند،  استان  در  خود 
بهبود وضعیت شده است و با ارتقاء شاخص های گرمابخشی و کارآمدی، 
جایگاه دیگری استان را از نفرت و تحقیر میان گروهی دور می کند و 
به سوی برتری خوانی نزدیک تر می کند. شایان ذکر است که تغییرات 
بازنمایی  و  دیگری  منظر  از  خود  بازنمایی  شاخص  دو  هر  در  برآمده 
دیگری شیعه مقیم استان بر مبنای مهاجرت و در تفاوت میان داده های 
دانشجویان مقیم استان و مهاجران به تهران، معنا دار است، همچنین 

تفاوت های این دو شاخص میان گروه های قومی نیز معنادار است. 

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

است.  شده  رعایت  پژوهش  اخالق  اصول  کلیه  پژوهش،  این  در 
لذا  بودند.  آگاهانه  رضایت  دارای  پژوهش  مشارکت کنندگان  همه 
شرکت کنندگان با رضایت کامل در مطالعه شرکت کردند و به ایشان 
اطمینان داده شد که اطالعات آنها محرمانه باقی خواهد ماند. از همین  
افراد در هنگام تحلیل و گزارش، حذف  اسامی و هویت های  رو، کلیه 

گردیده است. از سوی دیگر، مشارکت کنندگان آزاد بودند که هر زمان 
مایل بودند از پژوهش خارج شوند.     

مشارکت نویسندگان 
طراحی پژوهش: جواد حاتمی، محمود شهابی، حسام الدین آشنا، عباس 
کاظمی و سبحان رضایی؛ هدایت و نظارت: محمود شهابی، حسام الدین 
اطالعات  ورود  و  جمع آوری  حاتمی؛  جواد  و  کاظمی  عباس  آشنا، 
پژوهش: سبحان رضایی، تحلیل اطالعات: سبحان رضایی؛ نگارش مقاله: 
سبحان رضایی، محمود شهابی، حسام الدین آشنا، جواد حاتمی و عباس 
کاظمی؛ ویرایش و نهایی سازی مقاله: حسام الدین آشنا و سبحان رضایی.  

      
منابع مالی

پژوهش حاضر هیچ  گونه حمایت مالی از سازمان  های دولتی یا خصوصی 
دریافت نکرده است.

        
تشکر و قدردانی

رشته  در  رضایی  سبحان  دکتری  رساله  از  برگرفته  پژوهش  این 
جامعه شناسی فرهنگی، با عنوان »تاثیر مهاجرت تحصیلی دانشجویان 
اهل سنت کرد، بلوچ و ترکمن به شهر تهران در دگردیسی هویت های 
با  که  است   41819 اخالق  و  پایان نامه  کد  با  آنان«  جمعی  و  فردی 
راهنمایی محمود شهابی و مشاوره حسام الدین آشنا و عباس کاظمی در 
موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری 

انجام شده است.       
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