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Introduction: Due	 to	 the	 lack	of	a	definitive	 treatment	 to	 improve	human	cognitive	disorders,	

researchers	have	focused	on	providing	new	approaches	to	partially	improve	or	prevent	the	progres-

sion	of	memory	and	cognition	disorders	to	reduce	the	patient's	dependency	on	others.	The	enriched	

environment	(EE)	as	a	non-pharmacological	treatment	has	drawn	attention	to	improving	the	living	

conditions	of	laboratory	animals	by	increasing	social,	cognitive,	and	physical	stimuli.	This	review	

article	discusses	how	EE	affects	cognitive	disorders	and	the	mechanisms	underlying	it.	

Methods: The	present	study	was	conducted	with	the	aim	of	reviewing	English	articles	in	the	field	

of	EE	and	their	effect	on	memory	and	cognitive	disorders.	The	keywords	Enriched	environment	and	

Memory	and	Cognitive	impairment	were	searched	in	the	titles	and	abstracts	of	articles	published	in	

reputable	international	scientific	databases.	After	several	stages	of	removing	duplicate	and	unrelated	

items,	69	articles	were	finally	studied	in	this	research.

Results:	Enriched	environment	can	improve	memory	and	cognitive	processes	by	creating	a	set	of	

sensory,	motor,	 social	and	cognitive	stimuli.	This	 improvement	may	be	due	 to	 the	EE’s	different	

effects	on	the	number	of	neurons,	neurons	morphology,	myelination,	synapses	and	neurotransmitters,	

neurotrophic	factors	and	neuro-inflammation.

Conclusion:	Considering	the	role	of	EE	in	improving	molecular	and	functional	disturbances	of	the	

central	nervous	system	in	diseases	such	as	depression	and	stroke,	and	the	potency	to	reduce	the	risk	

of	human's	dementia;	It	can	be	hoped	that	in	the	near	future,	the	EE	will	be	used	in	the	treatment	

of	human's	neurodegenerative	diseases	as	a	suitable	and	pleasant	non-pharmacological	therapy.
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Extended Abstract
Introduction
The	main	 goal	 in	 treating	 diseases	 that	 cause	memory	

dysfunction	 is	 to	 improve	 the	 condition	 or	 prevent	 the	

progression	 of	 memory	 and	 cognition	 impairment	 (1). 

Non-pharmacological	 treatments	 such	 as	 behavioral	

therapy,	 fact-finding,	 art	 therapy,	music	 therapy,	 photo-

therapy,	 interpersonal	 therapy,	and	occupational	 therapy	

are	also	used	for	 these	diseases	(2).	The	first	attempt	at	

studying	the	effect	of	enhanced	environments	on	animals	
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was	made	by	the	Italian	Malacarne	(1744-1844)	(8).	Ac-

cording	to	Malacarne,	birds	in	enriched	cages	have	larger	

brain	volumes	than	birds	in	simple	cages	(8).	In	the	1960s,	

enriched	environment	(EE)	was	used	as	a	scientific	model,	

and	its	first	neuroanatomical	effect	was	studied	in	Berke-

ley's	psychology	lab	(12).	The	EE	as	a	non-pharmacolog-

ical	 treatment	 can	 improve	 the	 living	 conditions	 of	 the	

laboratory	animals	compared	to	the	animals	in	a	standard	

cage	by	increasing	social,	cognitive,	and	physical	stimuli	

(13).	The	EE	is	typically	a	large	cage	with	various	toys,	

tunnels,	ladders	for	exploration,	and	a	running	wheel	for	

training.	Manipulating	the	normal	environment	by	plac-

ing	the	devices	as	mentioned	above	or	moving	objects	in	a	

cage	will	change	the	social	and	physical	environment	and	

increase	animals’	cognition	levels.	Also,	EEs	can	include	

hidden	food	pellets	and	various	snacks	placed	in	the	toys	

to	encourage	animals	to	search	and	obtain	food.	This	type	

of	EE	gives	animals	a	special	ability	to	control	their	en-

vironment	and	essential	resources	(13-15).	It	is	generally	

believed	that	being	in	an	EE	for	3	to	6	weeks	is	enough	to	

reduce	learning	and	memory	deficits	in	old	rodents	(20). It 

has	been	shown	that	lifelong	exposure	to	the	EE	can	have	

much	stronger	and	more	effective	beneficial	effects	(21). 

Exposure	to	complex	and	enriched	environments	causes	

significant	changes	in	brain	weight,	especially	in	the	cere-

bral	cortex	and	hippocampus	thickness	and	weight	(23). 

Over	the	last	few	years,	the	impact	of	living	in	an	EE	on	

cognitive	development	has	been	one	of	the	hottest	topics	

(5).	Obviously,	neurogenesis	plays	a	crucial	role	in	cogni-

tive	ability,	as	well	as	emotional	behavior,	which	are	both	

related	to	hippocampal	function	(27).	It	has	been	shown	

that	EE	increases	the	survival	of	new	proliferating	hippo-

campal	granular	neurons	(28).	The	EE	not	only	changes	

the	number	of	neurons,	but	also	alters	the	morphology	of	

nerve	cells,	and	increases	the	number	of	dendritic	branch-

es	and	spines	(29).	Given	that	dendritic	spines	are	the	site	

of	 synaptic	connections;	 it	 seems	 that	 synapses	number	

increment	is	one	of	the	main	mechanisms	to	improve	the	

cognitive	status	of	the	EE	inhabitant	animals.	Even	if	the	

newly	 formed	 spines	 do	 not	 form	 functional	 synapses,	

they	may	still	serve	as	a	source	of	synapses	that	can	be	

activated	during	stimulation,	which	would	lead	to,	faster	

learning	of	rodents	in	enriched	environments	than	rodents	

in	 standard	 environments	 (30).	 The	 increase	 of	 neuro-

trophic	factors	such	as	brain-derived	neurotrophic	factor,	

insulin-like	growth	factor-1,	and	nerve	growth	factor	level	

is	another	mechanism	that	can	be	considered	as	motor	and	

cognitive	 improvement	 followed	by	 the	presence	 in	 the	

EE.	These	factors	may	increase	 in	different	brain	areas,	

including	the	cerebral	cortex,	hippocampus,	and	cerebel-

lum	(35-38).	Another	probable	effective	mechanism	is	the	

EE	effect	on	synaptic	neurotransmission	(39).	It	has	been	

suggested	 that	EE	 can	 increase	 the	 number	 of	N-meth-

yl-d-aspartate	(NMDA)	receptors	in	the	rat	hippocampus.	

Also,	learning	and	memory	improvement	due	to	increased	

presynaptic	NMDA	receptors	and	the	subsequent	increase	

of	 norepinephrine	 secretion	 have	 been	 reported	 for	 the	

mice	inhabited	in	the	EE	(44,45).	Furthermore,	it	has	been	

proved	that	cholinergic	synaptic	transmission	is	raised	in	

the	EE	inhabited	mice	(45).	The	EE	plays	an	 important	

role	in	learning,	memory,	and	cognition	improvement	by	

way	of	increasing	the	number	of	α-7	receptors,	which	are	

often	located	in	the	CA1	region	of	the	hippocampus	(46). 

Moreover,	the	EE	reduces	the	amount	of	acetylcholines-

terase	in	the	amygdala	and	also	increases	epinephrine	in	

the	experimental	animal's	brain	(44).	Furthermore,	the	EE	

increases	dopamine	level	(48)	in	the	amygdala	and	hip-

pocampus	of	mice,	along	with	increasing	the	number	of	

serotonin	receptors	in	the	hippocampus	(49).	At	the	same	

time,	the	role	of	EE	in	preventing	neurological	disorders	

and	neuro-inflammation	has	also	been	investigated.	The	

obtained	 shreds	 of	 evidence	 suggest	 that	 behavioral	 in-

terventions,	 which	 allow	 new	 neurons	 to	 survive,	 may	

protect	 us	 against	 Alzheimer's	 disease	 (52).	 The	 neu-
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rogenic	 storage	 hypothesis	 states	 that	EE	 can	 stimulate	

neurogenesis	and	allow	the	hippocampus	to	adapt	prop-

erly	to	environmental	damage	(27).	Inflammation	in	the	

hippocampus	 decreases	 the	 expression	 of	 brain-derived	

growth	 factors	 and	 nerve	 growth	 factors	 by	 increasing	

the	expression	of	pro-inflammatory	cytokines,	including	

interleukin-1	beta,	interleukin-6,	and	tumor	necrosis	fac-

tor-alpha	(59).	The	EE	reduces	the	production	of	inflam-

matory	 cytokines	 and,	 on	 the	 other	 hand,	 increases	 the	

production	of	anti-inflammatory	cytokines	in	the	hippo-

campus	to	prevent	the	progression	of	neuro-inflammatory	

processes.	Additionally,	by	increasing	angiogenesis	in	the	

brain,	the	EE	facilitates	the	elimination	of	harmful	agents	

produced	by	neuroinflammation	(15,	60).  

Methods
This	study	was	conducted	to	review	the	world's	research	

literature	on	EE	and	its	effects	on	memory	and	cognitive	

disorders.	A	review	of	the	keywords:	Enriched	Environ-

ment,	Memory,	and	Cognitive	Impairment	in	the	title	and	

abstract	 of	 articles	 published	 in	 reputable	 international	

scientific	databases	were	searched.	Finally,	after	several	

steps	of	removing	duplicate	and	unrelated	items,	69	arti-

cles	were	used.

Results
Different	types	of	enriched	environments	create	sensory,	

motor,	social	and	cognitive	stimuli	for	animals	and	can	

affect	and	improve	their	cognitive	and	behavioral	abili-

ties	in	different	ways.	It	is	better	to	encourage	animals	to	

search	and	play	than	an	EE	includes	wheelchairs,	colored	

objects,	 tunnels,	 ladders,	mirrors,	 and	hidden	 food	pel-

lets	 along	with	 increasing	 the	cage	 size	and	number	of	

animals.	Animals	that	live	in	such	an	environment	have	

a	remarkable	ability	to	control	their	environment	and	es-

sential	resources.	However,	it	should	be	noted	that	all	en-

riched	environments	did	not	improve	animal’s	cognition	

or	welfare;	for	example,	 in	some	strains	of	mice,	 it	has	

been	shown	that	many	stimuli	can	lead	to	anxiety	and/or	

aggressive	behavior.		

Conclusion
In	contrast	to	pharmacological	interventions,	behavioral	

treatments	and	an	active	lifestyle	have	shown	encourag-

ing	benefits,	and	even	in	the	elderly,	they	are	more	conve-

nient	to	avoid	the	overconsumption	of	medicine,	which	is	

one	of	the	typical	characteristics	of	their	age.	Behavioral	

therapies	like	EE	have	had	positive	results	in	the	preven-

tion	and	treatment	of	cognitive	impairments	in	animals.	

Although	 all	 benefits	 of	 EE	 in	 laboratory	 models	 are	

great,	it	will	be	challenging	to	apply	it	to	human	diseases	

if	we	do	not	understand	how	it	affects	humans.	However,	

the	efficacy	of	EE	alongside	medication	for	treating	some	

pediatric	 diseases	 has	 been	 anecdotally	 shown.	Having	

the	fact	 that	EE	can	reduce	the	occurrence	of	cognitive	

disorders,	 there	 are	 still	 many	 questions	 regarding	 it,	

which	require	clinical	trials	to	clarify.	
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ارائه   به  مختلف  مطالعات  در  پژوهشگران  شناختی،  اختالالت  برای  قطعی  درمان های  وجود  عدم  به  توجه  با  مقدمه: 

روش های جدید به منظور بهبود نسبی و یا جلوگیری از تشدید اختالالت حافظه و شناخت به منظور کاهش وابستگی 

بیمار به دیگران تمرکز نموده اند. یکی از درمان های غیر دارویی که در مطالعات حیوانی جهت بهبود اختالالت شناختی 

مورد توجه قرار گرفته است، محیط غنی می باشد. محیط غنی اشاره به محیطی دارد که تحریکات اجتماعی، شناختی، 

و فیزیکی را برای یک موجود فراهم می آورد. در این مقاله  مروری به چگونگی تأثیر محیط غنی بر اختالالت شناختی و 

مکانیسم های دخیل در آن پرداخته شده است. لذا این مطالعه با  هدف مروری بر مقاالت انگلیسی پیرامون محیط غنی 

و تأثیر آن بر حافظه و اختالالت شناختی انجام شد.

روش کار: در این مقاله کلید  واژه های Enriched environment ،Memory و Cognitive impairment در عنوان 

و چکیده مقاالت چاپ شده در پایگاه های علمی معتبر بین المللی مورد جستجو قرار گرفت. پس از چند مرحله حذف 

موارد تکراری و غیر مرتبط در نهایت از 69 مقاله استفاده شد. 

یافته ها: محیط غنی می تواند به واسطه  ایجاد مجموعه ای از تحریکات حسی، حرکتی، اجتماعی و شناختی، موجب 

بهبود حافظه و روندهای شناختی شود. تغییرات ایجاد شده می تواند به دلیل تأثیرات گوناگونی باشد که حضور در محیط 

انتقال دهنده های عصبی، عوامل نوروتروفیک و  غنی بر تعداد نورون ها، مورفولوژی نورون ها، میلین سازی، سیناپس ها و 

التهاب عصبی دارد. 
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بیماری هایی مانند افسردگی و سکته مغزی و کاهش خطر ابتال به زوال عقل در انسان؛ می توان امیدوار بود تا در آینده 

نزدیک محیط غنی به معنی فراهم آوردن محیط زندگی مناسب و دلپذیر به عنوان یک راهکار غیر دارویی موثر در درمان 

بیماری های تحلیل برنده عصبی در انسان مورد استفاده قرار گیرد.
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مقدمه
هدف اصلی در درمان بیماری هایی که موجب اختالل حافظه می شوند، 
به منظور  از تشدید اختالالت حافظه و شناخت  یا جلوگیری  بهبود و 
کاهش وابستگی بیمار به دیگران است )1(. از درمان های غیر دارویی 
نیز برای این افراد استفاده می شود. از جمله درمان های غیر دارویی رایج 
می توان به رفتار درمانی، آشناسازی با واقعیت، هنر درمانی، موسیقی 
 .)2( کرد  اشاره  درمانی  کار   و  فردی  بین  درمان  نور  درمانی،  درمانی، 

دارد  محیطی  به  اشاره  دارویی  غیر  راهکار  یک  عنوان  به  غنی  محیط 
فیزیکی  و  شناختی  اجتماعی،  تحریکات  از  مجموعه ای  است  قادر  که 
به طور معمول  آورد. یک محیط غنی شده  فراهم  برای یک موجود  را 
به صورت یک قفس بزرگ با وسایل تودرتو، اسباب بازی های مختلف، 
تونل و نردبان برای اکتشاف و چرخ گردان برای ورزش می باشد )3(. 
و  قفس  داخل  ذکرشده  وسایل  دادن  قرار  با  عادی  محیط  دستکاری 

چکیده
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و  تغییر در محیط اجتماعی  ایجاد  باعث  اشیاء  یا جابه جا کردن محل 
است  نظیر موش شده  افزایش قدرت شناخت در حیواناتی  و  فیزیکی 
)4(. همچنین گزارش شده که قرار گرفتن در محیط غنی خطر ابتال 
به زوال عقل را در انسان کاهش می دهد )4(. محیط غنی اثرات مثبت 
بر رفتارهای شناختی و عاطفی از جمله یادگیری و حافظه دارد )5( و 
اضطراب، ترس  با  رو شدن  به  رو  توانایی در  افزایش  همچنین موجب 
قرار  داده است که  نشان  انجام شده  )6(. مطالعات  استرس می شود  و 
گرفتن در معرض یک محیط پیچیده و تحریک کننده می تواند موجب 
تغییر در مورفولوژی نورون ها، میلین سازی و تشکیل سیناپس در دوران 
بلوغ، بزرگسالی و پیری شود )3(. به عالوه به نقش محیط غنی در بهبود 
اختالالت مولکولی و عملکردی سیستم عصبی مرکزی در بیماری هایی 
مانند افسردگی، سکته مغزی، ترومای مغزی و اسکیزوفرنی نیز اشاره 
شده است )7(. در این مقاله  مروری به چگونگی تأثیر محیط غنی بر 

اختالالت شناختی و مکانیسم های دخیل در آن پرداخته شد.

تاریخچه غنی سازی محیط           
اولین تالش ها جهت بررسی تأثیر غنی سازی محیط بر حیوانات توسط 
انجام گرفت. Malacarne پی  ایتالیایی )1744-1816(   Malacarne

برد که پرندگانی که در محیط غنی حضور داشته اند، حجم مغز )به ویژه 
قرار گرفته در محیط ساده دارند  پرندگان  به  بزرگتری نسبت  مخچه( 
)8(. سپس، Charles Robert Darwin در سال 1874 به بررسی نقش 
تحریکات محیطی بر اندازه مغز حیوانات پرداخت و نشان داد که مغز 
خرگوش های خانگی، کوچک تر از گونه های وحشی است. توجیه او برای 
این اختالف، حبس تحمیل شده به دلیل خانگی بودن حیوانات بود )9(. 
در قرن بیستم، Ramon y Cajal )1913( اظهار داشت که تحریک مغز 
به واسطه  محرک های محیطی می تواند موجب برقراری ارتباطات جدید 

و بیشتری بین نورون ها شود )10(. در ادامه، Hebb در سال 1947 این 
فرضیه را مطرح کرد که حیواناتی که در دوران نوزادی در محیط های غنی 
پرورش می یابند، از توانایی دائمی بیشتری برای حل مسئله برخوردارند. 
این یافته بر اساس این واقعیت بود که موش های صحرایی که به عنوان 
حیوان خانگی استفاده می شدند و شرایط زندگی و تحریکات محیطی 
به  نسبت  آزمایشگاهی  تست های  در  بودند،  کرده  تجربه  را  بیشتری 
موش های صحرایی آزمایشگاهی عملکرد بهتری داشتند )11(. در نهایت، 
در دهه 1960 محیط غنی به عنوان یک الگوی علمی به کار گرفته شد و 
در آزمایشگاه روان شناسی Berkeley بود که اولین اثرات نوروآناتومیک 

محیط غنی بر مغز به روشنی نشان داده شد )12(.      

الگوهای غنی سازی محیط
اصطالح محیط غنی به معنای بهبود شرایط نگهداری و ایجاد رفاه بیشتر 
برای حیوانات آزمایشگاهی در مقایسه با حیوانات نگهداری شده به روش 
بزرگتر  راه  از  زندگی  بهبود شرایط   .)13( استاندارد می باشد )شکل1( 
کردن قفس نگهداری حیوانات، زیاد کردن تعداد حیوانات در هر قفس و 
افزایش تحریکات حسی، حرکتی، شناختی و اجتماعی به دست می آید 
رنگی  وسایل  از  شناختی  و  حسی  تحریکات  افزایش  منظور  به   .)14(
مختلف، تونل، توپ های رنگی، نردبان و ... در هر قفس استفاده می شود 
)15(. برای افزایش تحریکات اجتماعی، برخی مطالعات در داخل قفس 
نگهداری حیوانات، آینه قرار داده اند )16(. برای افزایش فعالیت حرکتی 
انجام تمرینات داوطلبانه در قفس نگهداری  از چرخ های گردان جهت 
حیوانات استفاده می شود )17(. در خاتمه باید خاطر نشان ساخت که 
بسیار  مختلف  مطالعات  در  غنی  محیط  طراحی  پروتکل های  هرچند 
متفاوت بوده است؛ هیچ گونه توافقی در این باره که کدام یک از الگوهای 
محیط غنی مفیدترین محیط برای تأثیر بر حیوان است وجود ندارد.   
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اثر مدت زمان حضور بر تأثیرگذاری محیط غنی
یکی از متغیر های پر اهمیت که می تواند بر کارایی محیط غنی اثر گذار 
مطالعه ای  در  راستا،  این  در  است.  آن  در  حضور  زمان  مدت  باشد، 
برای  غنی  محیط  در  روز   7 مدت  به  آزمایشگاهی  موش های  حضور 
افزایش نورون زایی، کافی بوده است  بهبود اختالل حافظه  اجتماعی و 
)18(. همچنین مشاهده شده که حضور موش به مدت 14 روز باعث 
 Object Recognition( بهبود حافظه  تشخیص خود به خودی اشیاء
Spontaneous( در آزمون رفتاری Y-maze arena می گردد )19(. 
از سویی، مطالعه ای نشان داد که حتی در معرض قرار گرفتن دوره های 
اثرات مثبت بر شناخت  کوتاه مدت روزانه 3 ساعت به مدت 8 هفته 

موش های صحرایی سالمند داشته است )20(. به طور کلی عقیده بر این 
است که حضور در محیط غنی به مدت 3 تا 6 هفته کافی است تا باعث 
کاهش نقصان یادگیری و حافظه در جوندگان سالمند شود )15(. برخی 
مطالعات به بررسی تأثیر مدت زمان طوالنی تر حضور در محیط غنی بر 
حافظه پرداخته اند؛ برای مثال در مطالعه ای مشخص شد که 24 ساعت 
بهبود  موجب  هفته   10 مدت  به  غنی  محیط  شرایط  در  گرفتن  قرار 
نتایج  یا  و  پیر شده است )21(  حافظه فضایي در موش هاي صحرایی 
مادام العمر  که حضور  است  آن  از  حاکی  مطالعات  از  بعضی  از  حاصل 
در محیط غنی می تواند اثرات بسیار قوی تر و موثرتری به همراه داشته 

باشد )22( )جدول 1(.
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سازوکار تأثیر محیط غنی
قرار گرفتن در محیط های پیچیده و غنی شده سبب تغییرات مورفولوژیکی 
قابل توجه و در پی آن افزایش وزن مغز، به ویژه وزن و ضخامت قشر 
مغز و هیپوکمپ می شود )23(. برخی عوامل موثر در این تغییرات بزرگ 
مورفولوژیک شامل: افزایش تراکم و اندازه نورونی، شاخه ها و طول دندریت، 

و   )Pyramidal( هرمی  سلول های  افزایش  و  دندریتی  خارهای  تراکم 
ستاره ای )Stellate( می باشند )24(. تغییرات در مورفولوژی دندریت با 
تغییرات سیناپسی همراه است، در نتیجه جای تعجب نیست که محیط 
غنی با افزایش تعداد سیناپس ها و اتصاالت سیناپسی، انتقال سیناپسی را 
در قشر مغز افزایش داده و از این راه، تعادل تحریک/مهار را برهم زند )25(.

جدول 1. اثر مدت زمان حضور در محیط غنی بر تأثیرگذاری محیط غنی در مطالعات مختلف

منبعمکانیسمآزمون رفتاریمدت  زمان حضورمدل حیوانی

)18(افزایش نورون زاییبهبود حافظه اجتماعی7 روزانزوای اجتماعی

)62(افزایش محافظت نورونیبهبود حافظه احترازی21 روزاسترس روانی مزمن

افزایش فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز بهبود حافظه احترازی28 روزاعتیاد به مرفین

)Brain-derived neurotrophic factor(
)63(

)15(کاهش التهاب عصبی هیپوکمپبهبود حافظه فضایی28 روزالتهاب سیستمیک

مسیر بهبود حافظه فضایی28 روزدمانس واسکوالر شدن  فعال  نورونی،  محافظت  افزایش 

wnt/β-catenin
)64(

)65(-بهبود حافظه فضایی30 روزترک مت-آمفتامین

)66(بهبود LTPبهبود حافظه احترازی40 روزایسکمی مغزی

)21(-بهبود حافظه فضایی70 روزموش های سالم

بهبود حافظه فضایی4 ماهآلزایمر

کاهش پالک های پیری در هیپوکمپ، کاهش

 Amyloid scavenger receptor	)SR-BI((

)class B member 1

)67(

بهبود حافظه فضایی4 ماهآنفلوانزا

کاهش التهاب عصبی، افزایش فاکتورهای

نوروتروفیک مشتق از مغز و فاکتور رشد عصبی 

)Nerve growth factor(

)3(
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محیط غنی و نورون زایی
خود  به  اخیر  سال های  طی  را  توجه  بیشترین  که  موضوعاتی  از  یکی 
کمک  و  نورون زایی  بر  غنی  محیط  در  تأثیر حضور  است،  کرده  جلب 
ظرفیت  که  جوندگانی   .)5( می باشد  شناختی  عملکرد  پیشبرد  به  آن 
نورون زایی بیشتری دارند، عملکرد بهتری را نیز در آزمون های حافظه 
فضایی بروز می دهند که نشان دهنده رابطه میان میزان  یادگیری و تعداد 
نورون های جدید است )26(. در حال حاضر مطالعات بی شماری وجود 
دارد که نشان می دهند نورون زایی در بزرگسالی در هر دو رفتار شناختی 
و احساسی وابسته به هیپوکمپ نقش دارد )27(. نشان داده شده است 
که محیط غنی باعث افزایش بقای نورون های گرانولی جدید می شود که 
در شکنج دندانه ای ))Dentate Gyrus )DG( هیپوکمپ )28( تکثیر 
می یابند. از سویی، مهار فارماکولوژیکی تکثیر سلولی در هنگام حضور در 
محیط غنی از نورون زایی هیپوکمپ و هرگونه بهبود حافظه مبتنی بر 
هیپوکمپ جلوگیری می کند )5(. بر اساس نظر Kempermann ترکیب 
چالش های شناختی با ورزش فیزیکی در حفظ مخزن نورون های جدید 
در DG که بعداً می توانند در مواجهه با چالش های شناختی به کار گرفته 
شوند، بسیار موثر خواهد بود. میزان این نورون زایی به سن موش و مدت 
زمان سکونت در محیط غنی بستگی دارد )27(. به طور کلی؛ تشدید 
تکثیر سلولی و افزایش توان بقای سلول های عصبی در شکنج دندانه ای 
حیوانات بالغ پس از قرار گرفتن در محیط غنی به اثبات رسیده است )5(.

محیط غنی و دگرگونی های سیناپسی
ایجاد می کند،  حضور در محیط غنی نه تنها در تعداد نورون ها تغییر 
بلکه مورفولوژی سلول های عصبی را نیز دگرگون نموده و باعث افزایش 
این  که  به  توجه  با   .)29( دندریتی می شود  و خارهای  تعداد شاخه ها 
خارهای دندریتی محل ایجاد اتصاالت سیناپسی می باشند؛ این  گونه به 
نظر می رسد که یکی از اصلی ترین سازوکارهای بهبود وضعیت شناختی 
حیوانات حاضر در محیط غنی، افزایش تعداد سیناپس ها باشد. خارهای 
اضافی را حتی اگر سیناپس عملکردی ایجاد نکنند، می توان در دوره های 
غنی سازی حفظ کرد. این ساختارهای خاموش می توانند مجموعه ای از 
تحریک  زمان  در  فعال شدن  آمادگی  را تشکیل دهند که  سیناپس ها 
باشند که به  را دارند و ممکن است نقش اساسی در یادگیری داشته 
همتایان  به  نسبت  سریع تر  یادگیری  اجازه ی  غنی  محیط  موش های 
که  سیناپس هایی  بیشتر   .)30( می دهد  را  استاندارد  شرایط  در  خود 
نورون های هرمی هیپوکمپ را به یکدیگر متصل می کنند، در خارهای 
دندریتی قرار دارند )31(. در حقیقت، موش های بزرگ شده در محیط 
غنی در مقایسه با موش های بزرگ شده در شرایط استاندارد تفاوت های 

بزرگی در تراکم سیناپس، مورفولوژی خارهای دندریتی و فعالیت عصبی 
هیپوکمپ دارند )32(. عالوه بر این، محیط غنی بیان پروتئین های پیش 
افزایش می دهد  نیز  و پس سیناپسی دخیل در فرایند سیناپس زایی را 
شده اند  نگهداری  غنی  محیط  در  که  جوندگانی  در  همچنین   .)33(
تغییراتی در میزان بیان ژن های مربوط به سازمان دهی مجدد و تقویت 
سیناپس های موجود و تشکیل سیناپس های جدید مشاهده شده است 
)29(. در این راستا یک مطالعه نشان داد که پروتکل محیط غنی روزانه 
3 ساعت به مدت 2 ماه در موش های صحرایی 18 ماهه، توانست باعث 
افزایش تعداد آستروسیت ها با مورفولوژی پیچیده تر نسبت به موش هایی 

شود که در شرایط استاندارد نگهداری شده بودند )34(.

محیط غنی و عوامل نوروتروفیک
از مولکول هایی که در نتیجه حضور در محیط غنی افزایش پیدا می کنند، 
هستند  پروتئین  هایی  نوروتروفیک  عوامل  هستند.  نوروتروفیک  عوامل 
که بقاء، تقسیم، رشد، تمایز و پالستیسیته نورون ها را تقویت می کنند 
و در تغذیه  سلول های عصبی نقش دارند. از جمله عوامل نوروتروفیکی 
به  می توان  پیدا می کنند  افزایش  غنی  در محیط  واسطه  حضور  به  که 
عامل نوروتروفیک مشتق از مغز )35(، فاکتور رشد شبه انسولین ـ یک 
فاکتور رشد عصبی )37(  و   )36( )Insulin-like growth factor 1(
اشاره کرد. این عوامل در پی حضور در محیط غنی در مناطق مختلف 
مغزی از جمله: قشر مغز، هیپوکمپ و مخچه افزایش می یابند )38(. به نظر 
می رسد افزایش این عامل های نوروتروفیک یکی از عوامل زمینه ساز بهبود 

عملکرد حرکتی و شناختی ناشی از حضور در محیط غنی باشد )38(. 

محیط غنی و انتقال دهنده های عصبی
بهبود اختالالت عصبی به دنبال حضور در محیط غنی ممکن است به دلیل 
تغییرات ایجاد شده در مقدار میانجی های سیناپسی، تعداد گیرنده های 
آنها )39( و افزایش پروتئین های سیناپسی مانند PSD95 باشد )40(. 
اگرچه در رابطه با شکل پذیری سیناپسی طوالنی مدت توجه بیشتری بر 
روی سیستم گلوتاماترژیک معطوف شده است، ولی بسیاری از مطالعات 
نقش بسیار پر اهمیتی برای سایر میانجی ها و تعدیل کننده های سیناپسی 
که  این  بر  مبنی  دارد  وجود  روشنی  بسیار  )41(. شواهد  قائل شده اند 
استیل کولین، نور اپی نفرین، دوپامین و سروتونین با تأثیر بر هیپوکمپ در 
انواع یادگیری، حافظه، شناخت و پدیده تقویت طوالنی مدت نقش مهمی 
را ایفا می نمایند )41، 42(. مجموعه هسته های نورونی کولینرژیک در 
 .)41( است  هیپوکمپ  استیل کولین  اصلی  منبع  میانی،  سپتوم  هسته 
منبع نور اپی نفرین مغز عمدتاً هسته لوکوس سرولئوس است و یکی از 
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نورون های   .)41-43( می باشد  هیپوکمپ  آن،  خروجی های  مهم ترین 
دوپامینرژیک مغز میانی در ناحیه تگمنتوم قدامی و بخش متراکم ماده 
سیاه )Substantia nigra pars compacta( دو منبع اصلی دوپامین 
مغز هستند )41(. منبع اصلی سروتونین مغز نیز گروهی از هسته ها به 
تعداد  افزایش  )41(. محیط غنی موجب  رافه می باشند  نام هسته های 
 N-methyl-D- )NMDA(( گیرنده های ان ـ متیل ـ دی ـ آسپارتات
همچنین   .)44( می شود  موش  هیپوکمپ  در   )aspartate receptor
موش هایی  در  حافظه  و  یادگیری  بهبود  روند  که  است  شده  گزارش 
گیرنده های  تعداد  افزایش  از  گرفته اند حاصل  قرار  غنی  محیط  در  که 
آن  از  ناشی  نور اپی نفرین  ترشح  افزایش  و   NMDA پیش سیناپسی 
می باشد )45(. انتقال سیناپسی کولینرژیک در حیوانات قرار گرفته در 
محیط غنی افزایش می یابد )45(. ثابت شده است محیط غنی با افزایش 
تعداد گیرنده های α-7 که غالباً در ناحیه CA1 هیپوکمپ قرار دارند، 
نقش بسیار مهمی در پیشبرد یادگیری، حافظه و اعمال شناختی دارد 
)46(. همچنین گزارش شده است که محیط غنی موجب کاهش میزان 
استیل کولین استراز در آمیگدال می شود )44(. محیط غنی نور اپی نفرین 
و  نور اپی نفرین  سیگنالینگ  افزایش   .)44( می دهد  افزایش  مغز  در  را 
بتاآدرنرژیک در سطح لیگاند و گیرنده، واسطه اصلی عملکرد محیط غنی 
به دنبال آسیب نورونی ناشی از آمیلوئید بتای انسانی گزارش شده است. 
عالوه بر آن، اثر مهارکننده محیط غنی بر سیستم ایمنی از راه پیام رسانی 
بتاآدرنرژیک و فعال شدن گیرنده های ß2 اعمال می شود )47(. شواهدی 
وجود دارد که محیط غنی میزان دوپامین را در آمیگدال و هیپوکمپ 
موش افزایش داده است )48(. همچنین محیط غنی تعداد گیرنده های 

سروتونین را نیز در هیپوکمپ افزایش می دهد )49(.

محیط غنی و اختالالت عصبی
عمدتاً  که  است  عصبی  برنده  تحلیل  اختالل  نوعی  آلزایمر  بیماری 
مشخصه  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  هیپوکمپ  و  نئوکورتکس 
نوروفیبریالری  گره های  و  آمیلوئید  پالک های  بیماری  این  پاتولوژیک 
)Neurofibrillary tangles( می باشد )50، 51(. شواهد موجود نشان 
می دهند که مداخالت رفتاری که موجب بقای نورون های جدید می شوند 
این بیماری محافظت کنند )52(. فرضیه  ممکن است ما را در مقابل 
ذخیره نوروژنیک حاکی از آن است که محیط غنی نورون زایی را تحریک 
کرده و به هیپوکمپ اجازه می دهد تا با آسیب های محیطی بهتر مقابله 
کند )27(. عالوه بر سایر مزایای مشاهده شده محیط غنی در مدل های 
مرتبط  نواحی  در  رگ زایی  که  است  شده  داده  نشان  آلزایمر،  بیماری 
بیان  و  مغزی  اکسیداتیو  استرس  داده،  افزایش  را  عملکرد شناختی  با 

نورون زایی  غنی،  )53(. محیط  را کاهش می دهد  آپوپتوزی  آنزیم های 
هیپوکمپ، واکنش ایمنی سیناپتوفیزین )Synaptophysin( و سطح 
نوروتروفین ها را در مغز  افزایش می دهد )54(. اولین مدرک مبنی بر این  
که محیط غنی می تواند در یک مدل ژنتیکی اختالل مغزی مفید باشد، 
با استفاده از موش های ترانسژنیک دچار بیماری هانتینگتون ارائه شد 
)55(. در این مدل  حیوانی نشان داده شده است که غنی سازی پیچیده 
محیط )ورزش + محیط غنی شده( باعث کاهش رفتارهای حرکتی غیر 
طبیعی، بهبود حافظه فضایی، افزایش سطح سیناپتوفیزین هیپوکمپ 
شکل پذیری  در  اختالل  آغاز  افتادن  تأخیر  به  حتی  و  نئوکورتکس  و 

سیناپسی می شود )56(.

محیط غنی و التهاب عصبی
آلزایمر،  نظیر  بیماری هایی  پیشرفت  باعث  انسان  در  عصبی  التهاب 
پارکینسون و مالتیپل  اسکلروزیس می شود )57(. همچنین در بسیاری 
از مدل های حیوانی، فعال شدن سیستم ایمنی در پی مواجهه با ذرات 
باکتریایی موجب اختالل در یادگیری و حافظه شده است  ویروسی و 
)58(. التهاب در هیپوکمپ با افزایش بیان سایتوکاین های پیش التهابی 
)شامل اینترلوکین یک-بتا، اینترلوکین شش و فاکتور نکروز تومور- آلفا 
)Tumor necrosis factor alpha( و بیان فاکتورهای رشد مشتق از 
باعث  را کاهش می دهد )59(. محیط غنی  فاکتور رشد عصبی  مغز و 
سایتوکاین های  افزایش  و   )15( التهابی  سایتوکاین های  تولید  کاهش 
ضد التهابی در هیپوکمپ شده )15( و از عوارض ناشی از التهاب عصبی 
رگ زایی  افزایش  واسطه   به  غنی  محیط  همچنین  می کند  جلوگیری 
موجب دفع راحت تر مواد سمی ناشی از التهاب عصبی از مغز می شود 
)60(. نتایج برخی از مطالعات نشان می دهد که حضور در محیط غنی 
فاکتور  و  اینترلوکین ده  اینترلوکین یک-بتا،  بر سطح  معنا داري  تأثیر 
نکروز تومور- آلفا در هیپوکمپ موش هاي شاهد ندارد )15(. این بدان 
معنی است که سطح پایه اینترلوکین یک- بتا و فاکتور نکروز تومور- 
آلفا در هیپوکمپ ممکن است تحت تأثیر شرایط طبیعی مانند حضور 
در محیط غنی قرار نگیرد. عالوه بر این، نشان داده شده است که بیان 
اینترلوکین ده معموالً فقط در صورت وجود التهاب عصبی تغییر می کند 
و در موش های سالم، حضور در محیط غنی با افزایش سطح اینترلوکین 

10 همراه نیست )61(.         

بحث
انواع مختلفی از محیط غنی وجود دارد و هر یک از آنها می توانند به 
تأثیرات  و شناختی،  اجتماعی  تحریکات حسی، حرکتی،  ایجاد  واسطه  
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متفاوتی بر رفتار و شناخت حیوانات اعمال کنند. تغییرات ایجاد شده 
می تواند به دلیل تأثیراتی باشد که حضور در محیط غنی بر تعداد نورون ها، 
سیناپس ها، انتقال دهنده های عصبی، عوامل نوروتروفیک و التهاب عصبی 
آینه  نردبان،  تونل،  رنگی،  اشیاء  گردان،  چرخ  دادن  قرار  از  جدا  دارد. 
اندازه  قفس و یا تعداد حیوانات، محیط غنی می تواند دارای  و افزایش 
اسباب  قرار گرفته در  انواع خوراکی های  و  پنهان شده  پلت های غذای 
بازی ها برای تشویق حیوانات به جستجو و کار برای به دست آوردن غذا 
باشد. این نوع محیط غنی توانایی ویژه ای برای کنترل محیط و منابع 
ضروری به حیوانات می بخشد. با این حال، همه انواع محیط غنی بر رفاه 
حیوانات موثر نیستند و ممکن است موجب بهبود شناخت نشوند؛ به 
عنوان مثال، در برخی از سویه های موش سوری، مشخص شده است که 
بسیاری از محرک ها می توانند اضطراب و رفتار پرخاشگرانه را برانگیزند.

نتیجه گیری
با توجه به نقش محیط غنی در بهبود اختالالت مولکولی و عملکردی 
سیستم عصبی مرکزی در بیماری هایی مانند افسردگی و سکته مغزی 
و کاهش خطر ابتال به زوال عقل در انسان؛ می توان امیدوار بود تا در 
آینده نزدیک محیط غنی به معنی فراهم آوردن محیط زندگی مناسب 
و دلپذیر به عنوان یک راهکار غیر دارویی موثر در درمان بیماری های 

تحلیل برنده عصبی در انسان مورد استفاده قرار گیرد.  

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

قرار  استفاده  مورد  حیوانی  یا  انسانی  نمونه  نوع  هیچ  پژوهش  این  در 
نگرفته است و شامل مالحظات اخالقی نمی باشد. تمامی پژوهش های 
بررسی شده یا استفاده شده در این مطالعه، در منابع مورد اشاره دقیق 

قرار گرفته اند تا حقوق نویسندگان حفظ شود.

مشارکت نویسندگان 
هر سه نویسنده در نگارش و جمع آوری این مقاله شرکت داشته اند.  

منابع مالی
مالی  کمک های  ارگانی  یا  و  سازمان  هیچ  از  مطالعه  این  انجام  برای 

دریافت نشده است.   

تشکر و قدردانی
نویسندگان از سرکار خانم سمانه قربانی شیرکوهی به جهت کمک در 

ترجمه بخش هایی از مقاله تشکر به عمل می آورند.  
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Introduction: Considering	the	need	to	provide	valid	tools	for	research	and	clinical	work	in	Persian,	

the	present	study	aimed	to	translate	and	evaluate	the	revised	version’s	psychometric	properties	and	

factor	structure	of	considering	the	scale	of	the	future	consequences.	

Methods: In	 this	 cross-sectional	 survey,	 380	 people	 were	 selected	 through	 convenience	 sam-

pling	 from	 the	 adult	 population	 of	Kermanshah.	The	 research	 data	were	 collected	 through	 the	

Regret-Based	Decision-Making	Style	Scale,	Monetary	Choice	Questionnaire,	and	Consideration	

of	Future	Consequences	scale	and	were	analyzed	using	statistical	methods	of	Cronbach's	alpha,	

Pearson	correlation	test,	and	confirmatory	factor	analysis	by	SPSS-26,	and	Mplus-7	software.

Results:	The	findings	showed	that	internal	consistency	reliability	of	the	future	subscale	and	im-

mediate	 subscale	was	0.65	 and	0.70,	 respectively,	 and	 their	 split-half	 reliability	were	0.68	 and	

0.66,	respectively.	The	confirmatory	factor	analysis	results	confirmed	the	questionnaire's	two-fac-

tor	structure	(RMSEA=0.07,	CFI=0.92,	TLI=0.89).	The	pattern	of	correlations	between	the	scores	

of	 this	questionnaire	with	 the	scores	of	 the	monetary	choice	questionnaire	and	the	regret-based	

decision-making	style	scale	also	showed	the	criterion	validity	of	the	questionnaire.

Conclusion:	According	 to	 the	obtained	 results,	 it	 can	be	concluded	 that	 the	Persian	version	of	

consideration	of	future	consequences	scale	has	acceptable	validity,	and	reliability	and	given	the	

relatively	short	time	it	takes	to	be	completed,	it	can	be	an	appropriate	tool	for	employing	in	both	

clinical	and	research	situations.
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Extended Abstract
Introduction
In	the	decisions	made	in	everyday	life,	there	is	often	no	

straightforward	 option,	 and	 these	 decisions	 ultimately	

require	a	selection	among	various	options,	each	with	its	

specific	advantages	and	disadvantages	(1).	People	often	

face	temporal	dilemmas	as	to	whether	future	consequenc-

es	 should	 be	more	 valued	 or	 immediate	 consequences!	

For	evaluating	these	two	types	of	consequences,	the	re-

searchers	introduced	a	construct	which	is	known	as	"con-
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sideration	of	future	consequences."	Individual	differenc-

es	in	consideration	of	future	consequences	are	related	to	

motivation,	 decision-making,	 the	 pursuit	 of	 goals,	 and	

behavior	in	essential	areas	of	life,	including	work,	health,	

environment,	financial,	and	educational	issues	(5). Con-

sideration	of	 future	consequences	 is	measured	using	an	

instrument	 that	 was	 first	 introduced	 by	 Stratman	 et	 al.	

in	1994	(4).	Stratman	et	al	(4).	introduced	a	12-item	in-

strument	that	rendered	an	overall	score	to	measure	how	

much	individuals	consider	the	immediate	or	distant	con-

sequences	of	their	current	actions.	Despite	studies	(4,	6,	

7)	 that	 indicated	 the	 appropriate	 psychometric	 proper-

ties	and	practical	 applicability	of	 this	 instrument,	 some	

researchers	reported	the	psychometric	properties	of	this	

scale	 below	 the	 desired	 level	 (13).	 Other	 researchers	

question	the	concept	of	one-dimensionality	in	consider-

ing	future	consequences	and	believe	that	individuals	may	

simultaneously	consider	both	immediate	and	future	con-

sequences	(14)	and	consider	immediate	and	future	con-

sequences	 are	not	 two	poles	of	 a	 single	dimension	 (3). 

By	adding	two	more	items	to	this	scale,	Joireman	et	al.,	

in	 response	 to	such	criticisms,	proposed	a	new	concept	

that	 represents	 consideration	 of	 immediate	 and	 future	

consequences	as	two	related	but	separate	temporal	con-

structs	 instead	 of	 displaying	 them	 on	 a	 single	 continu-

um	(14).	Various	studies	have	consistently	supported	the	

psychometric	distinction	between	future	and	 immediate	

subscales	(17,	18),	and	the	applicability	of	 this	scale	in	

predicting	different	health-related	behaviors	is	confirmed	

(22,	23,	25).	Therefore,	considering	its	validity	and	appli-

cability,	the	present	study	was	conducted	to	translate	and	

examine	the	psychometric	properties	and	factor	structure	

of	the	Persian	version	of	the	scale.		

Methods
In	a	cross-sectional	study	on	a	non-clinical	adult	popu-

lation	 in	Kermanshah,	380	people	 (53.2%	male,	46.6%	

female,	with	 average	 age	30.68)	were	 selected	 through	

convenience	 sampling	 and	 responded	 to	 the	 research	

questionnaires.	 Data	 were	 analyzed	 using	 Cronbach's	

alpha	 test,	 confirmatory	 factor	 analysis,	 and	 Pearson	

correlation	 test	 through	 SPSS	 software	 version	 26	 and	

Mplus	software	version	7.	To	prepare	the	Persian	version,	

three	people	first	translated	the	latest	English	version	of	

the	questionnaire	into	Persian.	Then,	the	items	translated	

by	 those	 three	people	were	compared	 together,	 and	 the	

appropriate	items	were	selected.	After	the	initial	selection	

of	items,	the	materials	were	provided	to	a	group	of	psy-

chologists,	a	group	of	bilinguals,	and	a	group	of	students	

in	non-psychological	fields,	respectively,	to	review	them	

in	terms	of	content,	the	equivalence	of	the	Persian	trans-

lation	with	 the	 original	 items	 and	 comprehensibility	 of	

items	to	the	non-psychologists	and	the	final	Persian	ver-

sion	of	the	questionnaire	was	prepared	based	on	the	opin-

ions	 of	 these	 people.	 Eventually,	 the	 final	 content	 was	

retranslated	into	English	and	compared	with	the	original	

version	to	evaluate	the	fluency	of	the	Persian	items	and,	

at	the	same	time,	to	ensure	that	the	meaning	and	concept	

did	 not	 differ	 from	 the	 original	 items.	After	 preparing	

the	Persian	version,	along	with	other	questionnaires	(Re-

gret-Based	Decision-Making	Style	Scale	 and	Monetary	

Choice	Questionnaire),	this	questionnaire	was	distributed	

in	parks	and	public	centers	in	Kermanshah	among	the	tar-

get	population	who	would	like	to	participate	in	the	survey	

and	fill	in	the	questionnaires.

Results
Two	methods	of	Cronbach's	alpha	and	the	split-half	co-

efficient	calculation	were	used	to	evaluate	the	reliability	

of	the	questionnaire.	By	removing	an	item	with	a	weak	

correlation	with	other	items	from	each	of	the	subscales,	

the	Cronbach's	alpha	coefficient	 for	 the	 future	subscale	

was	 0.65,	 and	 it	 was	 0.70	 for	 the	 immediate	 subscale,	

the	split-half	coefficient	for	 the	future	subscale	equaled	
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0.68,	and	 it	was	0.66	for	 the	 immediate	subscale.	Con-

firmatory	factor	analysis	was	used	to	evaluate	the	factor	

structure	of	the	questionnaire	by	estimating	the	weighted	

least	squares	mean	and	variance	adjusted.	The	confirma-

tory	factor	analysis	results	(excluding	two	items	with	low	

correlation	with	other	items)	indicated	that	the	two-factor	

model	of	the	modified	version	of	the	questionnaire	was	

fitted	with	the	data	to	an	acceptable	level	(RMSEA=0.07,	

CFI=0.92,	TLI=0.89)	 (fig.	 1).	To	 evaluate	 the	 criterion	

validity	 of	 the	 questionnaire,	 the	 correlation	 between	

the	 scores	 of	 future	 and	 immediate	 subscales	 and	 the	

scores	of	"delayed	discounting"	and	"regret-based	deci-

sion-making	style"	scales	was	examined	using	the	Pear-

son	correlation	test.	The	results	of	these	tests	suggested	

a	significant	negative	correlation	between	consideration	

of	future	consequences	and	delayed	discounting	(P<0.05,	

r=-0.12)	and	a	significant	positive	correlation	between	the	

expected	regret	and	consideration	of	future	consequences	

(P<0.01,	r	=0.33)	as	well	as	consideration	of	immediate	

consequences	(P<0.01,	r=0.15).		

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

Fig.	1.	Factor	loadings	of	questions	on	the	subscales	of	the	consideration	of	future	consequences	scale

Conclusion
The	results	indicated	that	the	Persian	version	of	the	con-

sideration	of	the	scale	of	the	future	consequences	enjoys	

an	acceptable	level	of	reliability	in	internal	consistency,	

as	 well	 as	 the	 split-half.	 The	 two-factor	 structure	 pro-

posed	for	the	modified	version	of	this	questionnaire	was	

well	fitted	with	the	data.	The	two	constructs	of	"consid-

eration	of	 immediate	consequences"	and	"consideration	

of	future	consequences,"	although	negatively	related	and	

even	though	those	who	consider	immediate	consequenc-

es	more	have	 less	consideration	 for	 future	consequenc-

es,	 and	 vice	 versa,	 are	 not	 necessarily	 two	 dimensions	

of	 the	 same	 construct.	As	 demonstrated	 in	 the	 positive	

correlation	of	expected	regret	with	both	subscales,	peo-

ple	may	consider	both	immediate	and	future	consequenc-

es	 simultaneously,	 and	 they	are	better	 to	be	considered	

separate	constructs.	Although	 the	present	study	 indicat-

ed	good	validity	and	reliability	in	the	Persian	version	of	

the	consideration	of	 future	consequences	 scale,	 since	 it	

was	conducted	only	on	non-clinical	populations,	imple-

mentation	of	it	on	clinical	populations	and	comparison	of	

results	can	help	to	specify	the	differences	in	thinking	pat-

terns	between	healthy	people	and	individuals	with	men-

tal	health	issues.	Furthermore,	examining	the	relationship	

between	 this	 construct	 and	how	people	make	decisions	
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in	real-life	situations	can	clarify	the	applicability	of	this	

construct	in	predicting	the	quality	of	choices	people	may	

make	in	their	life.	
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مقدمه: با توجه به ضرورت فراهم ساختن ابزارهای معتبر جهت پژوهش و کار بالینی به زبان فارسی، پژوهش حاضر با 

هدف ترجمه و بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخه اصالح شده مقیاس در نظر گرفتن پیامدهای آینده 

انجام شد.

روش کار: در قالب یک پژوهش زمینه یابی مقطعی از بین جمعیت بزرگسال شهر کرمانشاه 380 نفر با استفاده از روش 

نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق مقیاس تصمیم گیری مبتنی بر پشیمانی، پرسشنامه 

انتخاب پولی و مقیاس در نظر گرفتن پیامدهای آینده گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری 

آلفای کرونباخ، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی به وسیله نرم افزارهای SPSS-26 و Mplus-7 انجام 

گرفت. 

یافته ها: یافته ها نشان داد که پایایی همسانی درونی خرده مقیاس آینده و خرده مقیاس فوری به ترتیب 0/65 و 0/70 

و پایایی تصنیف آنها به ترتیب 0/68 و 0/66 است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤید ساختار دو عاملی پرسشنامه بود 

پرسشنامه  نمرات  با  پرسشنامه  این  نمرات  بین  همبستگی های  الگوی   .)RMSEA=0/07،  CFI=0/92،  TLI=0/89(

کاهش اهمیت تأخیری و مقیاس سبک تصمیم گیری مبتنی بر پشیمانی نیز نشان دهنده روایی مالکی پرسشنامه بود. 

نتیجه گیری: می توان گفت که نسخه فارسی پرسشنامه در نظر گرفتن پیامدهای آینده از روایی و پایایی قابل قبولی 

برخوردار است و با توجه به زمان نسبتاً اندکی که برای پر کردن آن مورد نیاز است می تواند ابزار مناسبی برای به کارگیری 

در موقعیت های بالینی و پژوهشی باشد.
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مقدمه
در تصمیماتی که ما هر روز در زندگی با آنها مواجه هستیم غالباً یک 
گزینه سر راست وجود ندارد و این تصمیمات در نهایت مستلزم انتخاب 
بین گزینه های هستند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند )1(. 
اگرچه ما هنگام انتخاب ممکن است پاداش های فوری را به پاداش هایی 
که بعداً داده می شود و پاداش های بیشتر را به پاداش های کمتر ترجیح 
دهیم. اما زمانی که این جنبه ها، یعنی پاداش کم در حال حاضر یا پاداش 

تفاوت های  و  پیچیده تر  انتخاب  قرار می گیرند  مقابل هم  بعداً، در  زیاد 
است  ممکن  محتوا  نظر  از  انتخاب ها  اگرچه   .)2( می شود  ظاهر  فردی 
متنوع باشند، اما شواهد حاکی از آن است که الگوهای ثابتی از سبک های 
تصمیم گیری ممکن است انتخاب های افراد را در موقعیت های مختلف 
هدایت کند )1(. برای مثال، بعضی از افراد این تمایل را دارند که مزایا 
و معایب هر انتخابی را سبک و سنگین کنند و بر اساس پیامدهای بلند 
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مدت تصمیم بگیرند، در حالی که دیگران در مورد آن چه می خواهند 
انجام دهند بر نیازهای فوری خود تکیه می کنند )3(.

به  فوری  پیامدهای  با  مقایسه  در  باید  آیا  که  این  مورد  در  غالباً  افراد 
زمانی  دوراهی های  با  شوند  قائل  بیشتری  ارزش  آینده  پیامدهای 
)Temporal dilemmas( مواجه می شوند. پژوهشگران در ارزیابی این دو 
نوع پیامد بر تفاوت های فردی متمرکز شدند و سازه ای را مطرح کردند که 
 of	future	consequences( به عنوان »در نظر گرفتن پیامدهای آینده
Consideration(« شناخته می شود. این سازه که شباهت هایی هم با 
سازه کاهش اهمیت تاخیری )Delay discounting( )میزان کاهش در 
اهمیت و ارزش پاداش ها با تاخیر در دریافت آنها(، به میزانی که افراد به 
پیامدهای بلند مدت رفتارهای جاری خود ارزش می دهند و به وسیله این 
پیامدها تحت تأثیر قرار می گیرند اشاره دارد )4(. تفاوت های فردی در 
در نظر گرفتن پیامدهای آینده با انگیزش، تصمیم گیری، پیگیری اهداف 
و رفتار در گستره حوزه های مهم زندگی از جمله کار، سالمت، محیط، 

مسائل مالی و تحصیلی در ارتباط است )5(.       
در نظر گرفتن پیامدهای آینده با استفاده از ابزاری سنجیده می شود که 
برای نخستین بار در سال 1994 توسط Strathman و همکاران معرفی 
شده است )4(. او و همکارانش برای سنجش میزانی که افراد پیامدهای 
فوری یا دورتر اعمال جاری خود را در نظر می گیرند یک ابزار 12 ماده ای 
معرفی کردند که یک نمره کلی به دست می داد )4(. نمره کل این ابزار 
حاصل جمع پنج ماده مربوط به خرده مقیاس آینده و هفت ماده مربوط 
به خرده مقیاس فوری بود که ماده های خرده مقیاس فوری به صورت 
معکوس نمره گذاری می شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی از 
ساختار تک بعدی این ابزار حمایت کرد )4، 6، 7( و فرض بر این است 
حداکثر  به  پی  در  تنها  مقیاس  این  در  پایین  کل  نمره  با  افرادی  که 
رساندن پاداش های فوری هستند و نسبت به هزینه های احتمالی آینده 
رفتار امروز خود توجه کمتری نشان می دهند. در مقابل، افرادی با نمره 
کل باال داللت های آینده اعمال جاری خود را در اولویت قرار می دهند و 
به منظور دست یابی به مزایای بلند مدت خشنودی فوری را فدا می کنند 
که  است  داده  نشان  نیز  پژوهش ها  مفهوم بندی ها،  این  با  همسو   .)4(
افرادی با نمره باال در مقیاس 12 ماده ای در نظر گرفتن پیامدهای آینده 
در مقایسه با افرادی با نمره پایین، بیشتر احتمال دارد که ورزش کنند 
پایین تری را گزارش   )Body mass index( شاخص توده بدنی ،)8(
استفاده کنند  از کاندوم  کنند )9، 10(، موقع آمیزش جنسی پرخطر 

)11( و سیگار کشیدن را ترک کنند )12(.   
قابلیت  و  مناسب  روان سنجی  ویژگی های  از  پژوهش هایی که  با وجود 
کاربرد عملی این ابزار حکایت دارند، بعضی از پژوهشگران ویژگی های 

را  آینده  پیامدهای  گرفتن  نظر  در  ماده ای   12 مقیاس  روان سنجی 
پایین تر از حد مطلوب گزارش کردند )13(. پژوهشگران دیگر نیز مفهوم 
تک بعدی در نظر گرفتن پیامدهای آینده را زیر سؤال بردند و معتقد 
هم  و  فوری  پیامدهای  به  هم  هم زمان  است  ممکن  افراد  که  هستند 
به  توجه  نمی رسد که  نظر  به  و   )14( توجه کنند  آینده  پیامدهای  به 
پیامدهای فوری و آینده دو قطب یک بعد منفرد باشند )3(. در پاسخ 
به این انتقادها، Joireman و همکاران در یک بررسی جدیدتر فرم 12 
ماده ای مقیاس در نظر گرفتن پیامدهای آینده گزارش دادند که یک 
مفهوم بندی دو بعدی شامل دو عامل زیربنایی هم از نظر ویژگی های 

روان سنجی و هم از لحاظ نظری و امتیازات عملی معتبر است )14(.
در این مفهوم بندی اصالح شده، در نظر گرفتن پیامدهای فوری و آینده 
به جای نمایش روی تنها یک پیوستار، به عنوان دو سازه زمانی مرتبط 
اما مجزا در نظر گرفته می شوند. راه حل دو عاملی بین یک خرده مقیاس 
در نظر گرفتن پیامدهای فوری با هفت ماده و یک خرده مقیاس در نظر 
ایجاد می کند )15(. اگرچه  با پنج ماده تمایز  گرفتن پیامدهای آینده 
بعضی از مطالعاتی که اعتبار روان سنجی این مفهوم بندی جدید را مورد 
آزمون قرار دادند از شاخص های برازش مطلوب برای مدل تک عاملی 
)16( و دو عاملی )6( این مقیاس حکایت داشتند، اما اغلب مطالعاتی که 
از این مدل استفاده کردند ضرایب پایایی کمتر از حد مطلوب را برای 
خرده مقیاس آینده گزارش کردند )13(. به همین دلیل، Joireman و 
همکاران در ادامه دو ماده دیگر به خرده مقیاس آینده اضافه کردند تا 

ویژگی های روان سنجی و روایی سازه مقیاس را بهبود ببخشند )13(.
نتیجه کار Joireman و همکاران به ایجاد نسخه 14 ماده ای مقیاس 
در نظر گرفتن پیامدهای آینده منجر شد که شامل دو خرده مقیاس 7 
ماده ای است که همبستگی منفی با یکدیگر دارند و بین در نظر گرفتن 
پیامدهای  گرفتن  نظر  در  و   )CFC-Immediate( فوری  پیامدهای 
مختلف  مطالعات   .)13( می کنند  ایجاد  تمایز   )CFC-Future( آینده 
به صورت هماهنگ از تمایز روان سنجی بین خرده مقیاس های آینده و 
فوری مقیاس 14 ماده ای در نظر گرفتن پیامدهای آینده حمایت کردند 
)17، 18(. این تمایز نه تنها در سطح مفهومی، بلکه در سطح عملی 
هم مفید است و به فهم دقیق تر ارتباط میان در نظر گرفتن پیامدهای 
رفتاری فوری یا آینده با درگیری در رفتار یا پیامد خاص کمک می کند 
)15(. برای مثال، در حالی که Adams گزارش داد که شاخص توده 
بدنی و وضعیت سیگار کشیدن یک فرد قوی ترین ارتباط را با نمره وی 
در خرده مقیاس فوری دارد )Joireman ،)19 و همکاران به این نتیجه 
رسیدند که انگیزه برای ورزش کردن و تغذیه سالم قوی ترین ارتباط را 

با نمرات خرده مقیاس آینده دارند )13(.
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در سال های اخیر، این ابزار در کشورها و فرهنگ های مختلف از جمله 
ایتالیا )17(، پرتغال )20( و فرانسه )21( ترجمه و هنجاریابی شده است 
و پژوهش هایی که در کشورهای مختلف انجام شده به طور هماهنگ از 
ویژگی های روان سنجی مطلوب این ابزار حمایت کردند. نه تنها روایی و 
پایایی این ابزار در مطالعات مختلف مورد تایید قرار گرفته، بلکه قابلیت 
گرفتن  نظر  در  مقیاس  و  است  تایید  مورد  نیز  ابزار  این  عملی  کاربرد 
پیامدهای آینده با موفقیت برای پیش بینی متغیرهای مختلف از جمله 
 ،)24( پرخاشگرانه  رفتارهای   ،)23  ،22( سالمت  با  مرتبط  رفتارهای 
اینترنت )26(، اهمال کاری )27(  شاخص توده بدنی )25(، اعتیاد به 
و عملکرد تحصیلی )28( به کار گرفته شده است. بنابراین، با توجه به 
ضرورت فراهم ساختن ابزارهای معتبر برای استفاده در زمینه پژوهشی 
ویژگی های  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش  فارسی،  زبان  به  بالینی  و 
روان سنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس اصالح شده در نظر 

گرفتن پیامدهای آینده انجام شد.

روش کار
پژوهش  آماری  جامعه  بود.  تحلیلی_مقطعی  نوع  از  حاضر  پژوهش 
اول سال  نیمه  بالینی شهر کرمانشاه در  بزرگسال غیر  شامل جمعیت 
برای  نمونه گیری در دسترس  از روش  پژوهش حاضر،  در  بود.   1399
جمع آوری داده ها استفاده شد و حجم نمونه با توجه به هدف پژوهش 
نظر  در  پرسشنامه(،  عاملی  و ساختار  روان سنجی  ویژگی های  )بررسی 
گرفتن روش های آماری مورد استفاده برای تحلیل داده ها، استفاده از 
نامحدود و  با حجم  برای جامعه ای   )29( )Cochran( فرمول کوکران
میزان خطای 5 درصد )که به صورت آنالین محاسبه شد( و نیز در نظر 
گرفتن احتمال ریزش پرسشنامه ها 400 نفر محاسبه شد، اما در نهایت 
پرسشنامه 380 نفر قابل استفاده بود و همین تعداد در تحلیل نهایی به 
کار گرفته شد. داده ها با استفاده آزمون آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی 
تأییدی و آزمون همبستگی پیرسون و به وسیله نرم افزار SPSS-26 و 
از نرم افزار  نرم افزار Mplus-7 مورد تحلیل قرار گرفت. دلیل استفاده 
Mplus این بود که شاخص های برازش محاسبه شده در این نرم افزار 

نسبت به سایر نرم افزارهای مدل یابی معادالت ساختاری محافظه کارانه تر 
است و در صورتی که مدلی در این نرم افزار دارای برازش باشد به راحتی 

در سایر نرم افزارها برازش خواهد داشت. 
جهت تهیه نسخه فارسی ابتدا آخرین نسخه انگلیسی پرسشنامه توسط 
سه نفر به فارسی ترجمه شد. سپس ماده های ترجمه شده توسط این 
سه نفر با هم مقایسه و ماده های مناسب انتخاب شد. پس از انتخاب 
اولیه ماده ها این مواد جهت بررسی محتوا، معادل بودن ترجمه فارسی 

روان شناس  غیر  افراد  برای  ماده  بودم  فهم  قابل  و  اصلی  ماده های  با 
دوزبانه  افراد  از  گروهی  روان شناسان،  از  گروهی  اختیار  در  ترتیب  به 
از  و  گرفت  قرار  روان شناسی  غیر  رشته هایی  دانشجویان  از  گروهی  و 
نظرات این افراد برای تهیه نسخه فارسی نهایی پرسشنامه استفاده شد. 
در نهایت، ماده های نهایی مجدداً به انگلیسی برگردانده شد و با نسخه 
فارسی،  ماده های  بودن  روان  تا ضمن  گرفت  قرار  مقایسه  مورد  اصلی 
معنا و مفهوم آنها از ماده های اصلی متفاوت نباشد. پس از تهیه نسخه 
فارسی، این پرسشنامه همراه با پرسشنامه های دیگر در پارک ها و مراکز 
عمومی موجود در سطح شهر کرمانشاه در اختیار جمعیت هدف قرار 
گرفت تا چنانچه مایل به شرکت در پژوهش باشند پرسشنامه ها را پر 

کنند.

 Style Scale( پشیمانی  بر  مبتنی  گیری  تصمیم  سبک  مقیاس 
Decision	Regret-Based(: این پرسشنامه از 15 ماده تشکیل شده 
است که در یک مقیاس لیکرت شش درجه ای از یک )کاماًل مخالفم( تا 
شش )کاماًل موافقم( نمره گذاری می شود. هر چه نمره یک فرد باالتر باشد 
به معنای تأثیر بیشتر پشیمانی مورد انتظار در روند تصمیم گیری وی 
است. در مطالعه ای که به منظور بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه 
انجام شد ضریب آلفای آن را برای دانشجویان 0/88 و برای نمونه ای که 
از جامعه انتخاب شده بود 0/86 به دست آمد. در این مطالعه ضریب 
و  آمد  به دست  هفتگی 0/81  زمانی چهار  دوره  یک  برای  آزمایی  باز 
نتایج تحلیل عاملی تأییدی از ساختار تک عاملی این پرسشنامه حمایت 
کرد )1(. در پژوهش انجام شده در کشور پایایی همسانی درونی نسخه 
فارسی پرسشنامه 0/85، پایایی تصنیف آن 0/79 و پایایی بازآزمایی آن 
برای یک دوره زمانی سه هفتگی 0/80 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی 
تأییدی نیز از تأیید ساختار تک عاملی پرسشنامه حکایت داشت )30(.

 :)Monetary choice questionnaire( پولی  انتخاب  پرسشنامه 
این پرسشنامه شامل مجموعه از 27 ماده است که در آن انتخاب هایی 
تأخیر  با  پاداش های بزرگ تر همراه  پاداش های کوچک تر فوری و  بین 
)برای مثال، ترجیح می دهید 54 دالر امروز یا 80 دالر 30 روز دیگر 
دریافت کنید؟( به شرکت کنندگان ارائه می شود )31، 32(. پاداش های 
فوری در دامنه ای بین 11 تا 78 دالر و پاداش های همراه با تأخیر در 
دامنه بین 25 تا 85 دالر با تأخیر 7 تا 186 روز قرار دارند. پاداش های 
همراه با تأخیر بر مبنای اندازه در سه گروه قرار گرفته اند که هر گروه 
شامل 9 ماده است: پاداش های کوچک )از 25 تا 35 دالر(، پاداش های 
تا 85 دالر(.  )از 75  بزرگ  پاداش های  و  تا 60 دالر(  )از 50  متوسط 
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اهمیت  کاهش  مقدار  کرده اند،  بیان   Petry و   Kirby که  همان طور 
بین  دامنه ای  در  می شود،  داده  نشان   k ارزش  با  که  شرکت کنندگان 
0/00016 و 0/25 قرار می گیرد که ارزش های باالتر نشان دهنده ترجیح 
بزرگ تر  پاداش های  به  فوری نسبت  پاداش های کوچک تر  برای  بیشتر 
ارزش  محاسبه  بودن  دشوار  به  توجه  با   .)32( است  تأخیر  با  همراه 
است  شده  نوشته  کار  این  انجام  برای  مختلفی  رایانه ای  برنامه های   k
که از جمله آنها می توان به محاسبه ارزش k از طریق اکسل )33( و 
سینتکس )Syntax( SPSS )34( اشاره کرد. ویژگی های روان سنجی 
مختلف  پژوهش های  در  ابزار  این  پژوهشی  و  بالینی  کاربرد  قابلیت  و 
مناسب ارزیابی شده است )35، 36(. در پژوهش انجام شده در ایران 
پایایی همسانی درونی کل پرسشنامه 0/89، پایایی تصنیف آن 0/88 و 
پایایی آزمون-آزمون مجدد آن برای یک دوره زمانی سه هفتگی 0/78 
به دست آمده است )37(. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز نشان دهنده 

ساختار تک عاملی پرسشنامه بود )37(.

  Consequence	 scale( آینده  پیامدهای  گرفتن  نظر  در  مقیاس 
برای  وسیله ای  پرسشنامه  این   :)Consideration	 of	 Future
اندازه گیری میزانی است که افراد پیامدهای دور رفتار جاری خود را در 
نظر می گیرند و بر اساس آن عمل می کنند )4(. نسخه اصالح شده این 
پرسشنامه شامل 14 ماده است که در یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای 
این  نمره گذاری می شود.  )کاماًل موافق(  پنج  تا  )کاماًل مخالف(  از یک 
 ،4  ،3 ماده های  از  )متشکل  فوری  مقیاس  دو خرده  پرسشنامه شامل 
 ،8  ،7  ،6  ،2  ،1 ماده های  از  )متشکل  آینده  و  و 12(   11 ،10 ،9  ،5
در  باالتر  نمرات  دارند.  یکدیگر  با  منفی  ارتباط  که  است   )14 و   13

خرده مقیاس فوری به معنای توجه بیشتر به پیامدهای فوری و نمرات 
باالتر در خرده مقیاس آینده به معنای توجه بیشتر به پیامدهای آینده 
به  که  مطالعه ای  در   )13( همکاران  و   Joireman است.  جاری  رفتار 
انجام  پرسشنامه  از  نسخه  این  روان سنجی  ویژگی های  بررسی  منظور 
دادند ضریب آلفای کرونباخ را برای خرده مقیاس آینده 0/80 و برای 
خرده مقیاس فوری 0/84 گزارش کردند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی و 

اکتشافی نیز مؤید ساختار دو عاملی این پرسشنامه بود.

یافته ها
اطالعات جمعیت شناختی بیان گر آن بود که از 380 نفر شرکت کننده 
در پژوهش حاضر 202 نفر )53/2 درصد( مرد و 177 نفر )46/6 درصد( 
زن بودند و یک نفر )0/3 درصد( جنسیت خود را اعالم نکرده بود. 232 
نفر )61/1 درصد( از شرکت کنندگان مجرد و 147 نفر )38/7 درصد( 
متأهل بودند و یک نفر )0/3 درصد( وضعیت تأهل خود را اعالم نکرده 
بود. 17 نفر )4/5 درصد( از شرکت کنندگان تحصیالت راهنمایی، 149 
نفر  دیپلم، 127  فوق  نفر )9/2 درصد(  دیپلم، 35  نفر )39/2 درصد( 
)33/4 درصد( کارشناسی و 46 نفر )12/1 درصد( تحصیالت کارشناسی 
ارشد و باالتر داشتند و 6 نفر )1/6 درصد( نیز تحصیالت خود را ذکر 
معیار  انحراف  با   30/68 شرکت کنندگان  سن  میانگین  بودند.  نکرده 
ارائه  به سن شرکت کنندگان در جدول 1  اطالعات مربوط  بود.   9/76
شده است. همان طور اطالعات ارائه شده در این جدول نشان می دهد 
گروه  و  درصد(   28/2( تعداد  بیش ترین  نفر  سال   22-28 سنی  گروه 
سنی باالتر از 50 سال کمترین تعداد )5 درصد( شرکت کنندگان را به 

خود اختصاص داده اند.

Consequences

جدول 1. میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس های پرسشنامه در نظر گرفتن پیامدهای آینده به تفکیک سن و جنسیت

جنسیتسن
پیامدهای آیندهپیامدهای فوریفراوانی

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگیندرصدتعداد

15-21

4311/319/585/0324/775/50مرد

246/319/794/5025/754/54زن

6717/619/664/8225/125/16کل

22-28

5414/221/505/1526/874/49مرد

5213/721/405/1825/704/62زن

10728/221/375/1826/224/61کل
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جنسیتسن
پیامدهای آیندهپیامدهای فوریفراوانی

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگیندرصدتعداد

29-35

5313/921/915/6125/624/65مرد

4311/322/144/9424/444/69زن

9625/322/015/3025/094/68کل

36-42

256/620/325/7324/525/69مرد

369/521/946/7825/364/64زن

6116/121/286/3725/025/07کل

43-49

143/725/796/0024/934/68مرد

102/623/604/5824/605/91زن

246/324/885/4524/795/11کل

باالتر از 50

102/623/705/9326/903/00مرد

92/421/786/3823/564/90زن

19522/796/0525/324/26کل

داده های گم شده

30/8مرد

30/8زن

61/6کل

از دو  آینده  پیامدهای  پایایی پرسشنامه در نظر گرفتن  جهت بررسی 
و  کرونباخ  آلفای  آزمون  از  استفاده  با  درونی  همسانی  بررسی  روش 
تصنیف استفاده شد. بعد از حذف یک ماده که همبستگی ضعیفی با 
سایر ماده ها داشت از هر کدام از خرده مقیاس ها، ضریب آلفای کرونباخ 
و   0/70 فوری  مقیاس  خرده  برای  و   0/65 آینده  مقیاس  خرده  برای 
مقیاس  برای خرده  و  آینده 0/68  مقیاس  برای خرده  تصنیف  ضریب 
از  پرسشنامه  عاملی  بررسی ساختار  آمد. جهت  به دست  فوری 0/66 
تحلیل عاملی تأییدی با برآورد حداقل مجذورات وزن دار با میانگین و 
 least	squares	mean	and	variance	adjusted( واریانس تعدیل شده

درجه بندی  روش  این  از  استفاده  دلیل  شد.  استفاده   )Weighted

دست یابی  است  ممکن  که  بود  لیکرت  مقیاس  در  پرسشنامه  سؤاالت 
به نرمال بودن چند متغیری را که برای استفاده از روش بیشه درست 
نمایی )Likelihood	Maximum( )روش برآورد پیش فرض( ضروری 
است، ناممکن سازد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی )با حذف دو ماده ای 
که همبستگی پایینی با ماده های دیگر داشتند( نشان داد که مدل دو 
آینده  پیامدهای  گرفتن  نظر  در  پرسشنامه  شده  اصالح  نسخه  عاملی 
 CFI=0/92، TLI=0/89( از برازش مناسبی با داده ها برخوردار است

.)RMSEA=0/07،
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.كنم آن را با رفتارم تغيير دهممن به آينده توجه دارم و سعي مي -1

. هاي آينده، حاضرم خوشي يا بهزيستي فوري را فدا كنمبراي رسيدن به خواسته -6

فكر ميكنم حتي اگر پيامدهاي منفي براي سالها رخ نداده باشند، باز بايد هشدارها در مورد آنها را جدي  -7
.گرفت

كنم به جاي انجام كارهايي كه نتايج فوري معمولي دارند، بايد كارهايي را انجام دهيم كه در آينده فكر مي -8
.خورندبه دردمان مي

كنم كه اين تصميم چطور ممكن است در آينده مرا تحت گيرم، به اين فكر ميزماني كه تصميمي مي -13
.تأثير قرار دهد

.عموماً رفتار من تحت تأثير پيامدهاي آينده قرار دارد -14

.تنها در پي رفع و رجوع نگرانيهاي فوري هستم، آينده به خودي خود درست ميشود -3

.كنمتنها بر اساس پيامدهاي فوري اعمالم رفتار مي -4

بينم كارهايي انجام دهم كه در شوند، نيازي نميام به نتيجه خاصي منجر ميتا زماني كه كارهاي روزمره -12
.آينده نتيجه بخش خواهند بود

.تنها در پي رفع نگرانيهاي فوري هستم، براي مشكالت آينده بعداً چاره جويي خواهم كرد -11

. به نظرم فدا كردن اآلن معموالً غيرضروري است، چون مسائل آينده را بعداً هم ميتوان حل و فصل كرد -10

عمدتاً هشدارها در مورد مشكالت آينده را ناديده ميگيرم، چون فكر ميكنم كه اين مشكالت قبل از اينكه  -9
.خيلي شديد شوند حل خواهند شد پيامدهاي فوري

0/50
0/61
0/41
0/55

0/48
0/69
0/68
0/49
0/42
0/66

0/57
0/48

پيامدهاي آينده

0/32
-

شکل 1. بارهای عاملی سؤاالت روی خرده مقیاس های پرسشنامه در نظر گرفتن پیامدهای آینده )تمام بارهای عاملی در سطح خطای 1 درصد معنادارند(

جدول 2. بارهای عاملی و سطح معناداری بارهای سواالت پرسشنامه در نظر گرفتن پیامدهای آینده روی عامل مربوط به خود

Pبارهای عاملیماده ها

10/500/001. من به آینده توجه دارم و سعی می کنم آن را با رفتارم تغییر دهم.

60/610/001. برای رسیدن به خواسته های آینده، حاضرم خوشی یا بهزیستی فوری را فدا کنم.

70/410/001. فکر می کنم حتی اگر پیامدهای منفی برای سال ها رخ نداده باشند، باز باید هشدارها در مورد آنها را جدی گرفت.

80/550/001. فکر می کنم به جای انجام کارهایی که نتایج فوری معمولی دارند، باید کارهایی را انجام دهیم که در آینده به دردمان می خورند.

130/480/001. زمانی که تصمیمی می گیرم، به این فکر می کنم که این تصمیم چطور ممکن است در آینده مرا تحت تأثیر قرار دهد.

140/570/001. عموماً رفتار من تحت تأثیر پیامدهای آینده قرار دارد.

30/660/001. تنها در پی رفع و رجوع نگرانی های فوری هستم، آینده به خودی خود درست می شود.

40/420/001. تنها بر اساس پیامدهای فوری اعمالم رفتار می کنم.

90/490/001. عمدتاً هشدارها در مورد مشکالت آینده را نادیده میگیرم، چون فکر می کنم که این مشکالت قبل از این که خیلی شدید شوند حل خواهند شد.

100/680/001. به نظرم فدا کردن اآلن معموالً غیرضروری است، چون مسائل آینده را بعداً هم می توان حل و فصل کرد.

110/690/001. تنها در پی رفع نگرانی های فوری هستم، برای مشکالت آینده بعداً چاره جویی خواهم کرد.

120/480/001. تا زمانی که کارهای روزمره ام به نتیجه خاصی منجر می شوند، نیازی نمی بینم کارهایی انجام دهم که در آینده نتیجه بخش خواهند بود.

001/0
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خرده  نمرات  بین  همبستگی  پرسشنامه،  مالکی  روایی  بررسی  جهت 
اهمیت  »کاهش  پرسشنامه های  نمرات  با  فوری  و  آینده  مقیاس های 
از  استفاده  با  پشیمانی«  بر  مبتنی  تصمیم گیری  »سبک  و  تأخیری« 
آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمون ها 
از همبستگی منفی معنادار بین در نظر گرفتن پیامدهای آینده و کاهش 
اهمیت تأخیری )r=-0/12، P<0/05( و همبستگی مثبت معنادار بین 
 P<0/01( آینده  پیامدهای  گرفتن  نظر  در  و  انتظار  مورد  پشیمانی 
 )r=0/15،  P<0/01( فوری  پیامدهای  گرفتن  نظر  در  و   )r=0/33،

حکایت داشت.

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی 
شد.  انجام  آینده  پیامدهای  گرفتن  نظر  در  پرسشنامه  فارسی  نسخه 
نتایج آزمون آلفای کرونباخ و آزمون تصنیف گاتمن نشان داد که خرده 
مقیاس های پرسشنامه از انسجام درونی خوبی برخوردار هستند. در حالی 
که ضریب تصنیف نشان داد که ماده های نصف اول هر خرده مقیاس 
مشابه ماده های نصف دوم همان خرده مقیاس است و همبستگی باالیی 
بین نمرات شرکت کنندگان در دو قسمت هر خرده مقیاس وجود دارد، 
ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که ماده های هر کدام از خرده مقیاس ها 
همبستگی باالیی با سایر ماده های همان خرده مقیاس دارند و ماده های 
هر کدام از خرده مقیاس ها یک دست هستند. تنها استثنا در این زمینه 
ماده دو )مربوط به خرده مقیاس آینده( و ماده پنج )مربوط به خرده 
مقیاس فوری( بودند که همبستگی پایینی با سایر ماده ها داشتند و به 

همین دلیل از تحلیل عاملی هم کنار گذاشته شدند.
انجام تحلیل عاملی تأییدی جهت بررسی ساختار عاملی پرسشنامه نشان 
داد که مدل دو عاملی که در نسخه اصالح شده پرسشنامه پیشنهاد شده 
است از برازش مطلوبی با داده ها دارد و از لحاظ روان سنجی قابل اتکا 
است. این یافته با نتایج پژوهش Joireman و همکاران )Nigro ،)13 و 
همکاران )17( و McKay و همکاران )18( همسو است که از ساختار 
کردند.  حمایت  آینده  پیامدهای  گرفتن  نظر  در  پرسشنامه  عاملی  دو 
اگرچه این یافته به معنای بی اعتبار بودن نسخه 12 ماده ای پرسشنامه 
و ساختار تک عاملی آن نیست، چون همان طور که قباًل نیز گفته شد 
مجموعه ای از پژوهش ها )4، 6، 7( از روایی و پایایی مناسب و ساختار 
عاملی آن حمایت کردند، اما نشان می دهد که اصالحی که در ساختار 
و حتی  است  معتبر  روان سنجی  لحاظ  از  است  ایجاد شده  پرسشنامه 

ممکن است به برتری هایی در کاربرد عملی آن منجر شده باشد.
همان طور که قباًل نیز اشاره شد، بعضی از پژوهشگران معتقد هستند که 

توجه به پیامدهای آینده و فوری لزوماً دو قطب یک بعد منفرد نیستند 
که توجه به یکی از آنها با عدم توجه به دیگری همراه باشد )3( و افراد 
ممکن است هم زمان هم به پیامدهای فوری و هم به پیامدهای آینده 
خرده  دو  نمرات  بین  اگرچه  دیدگاه،  این  با  همسو   .)14( کنند  توجه 
مقیاس پرسشنامه اصالح شده در نظر گرفتن پیامدهای آینده همبستگی 
-0/12، P<0/05( منفی وجود داشت اما شدت این همبستگی باال نبود
=r( و به نظر نمی رسد که در نظر گفتن پیامدهای آینده و فوری دو 
دو  اینها  نظر می رسد که  به  بیشتر  بلکه  باشند،  منفرد  بعد  قطب یک 
سازه مرتبط اما مجزا باشند. الگوی همبستگی های به دست آمده میان 
نمرات خرده مقیاس های این پرسشنامه با نمرات سایر پرسشنامه ها هم 
از این دیدگاه حمایت می کند. در حالی که هر دو خرده مقیاس آینده 
و فوری با پشیمانی مورد انتظار همبستگی مثبت داشتند، اما کاهش 
اهمیت تأخیری تنها با خرده مقیاس آینده دارای همبستگی معنادار و 

آن هم از نوع منفی بود.
که  است  رفتاری  اقتصاد  اصطالح  یک  تأخیری  اهمیت  کاهش 
افزایش  نتیجه  در  آینده  پاداش  جاری  ارزش  در  کاهش  نشان دهنده 
تأخیر در دریافت آن پاداش است )33(. این اصطالح که ارتباط نزدیکی 
دارد  اشاره  امر  این  به  دارد،  آینده  پیامدهای  گرفتن  نظر  در  سازه  با 
که افراد برای دریافت پاداش های بزرگ تر همراه با تأخیر چقدر حاضر 
این  در  که  افرادی  کنند.  رها  را  فوری  کوچک تر  پاداش های  هستند 
مقیاس نمره باال می گیرد به دنبال پاداش های فوری هستند و در واقع 
انگیخته می شود، در حالی که  بر اساس پیامدهای فوری اعمالشان بر 
پیامدهای  و  هستند  آینده  پاداش های  دنبال  به  پایین  نمره  با  افرادی 
انتظار بود،  آینده رفتارشان برای آنها مهم تر است. همان طور که قابل 
منفی  همبستگی  آینده  مقیاس  خرده  و  تأخیری  اهمیت  کاهش  بین 
به دست آمد که نشان می دهد افرادی که پیامدهای آینده را در نظر 
می گیرند، پاداش های بزرگ تر همراه با تأخیر را به پاداش های کوچک تر 
فوری ترجیح می دهند. اما با توجه به معنادار نشدن رابطه بین در نظر 
گرفتن پاداش های فوری و کاهش اهمیت تأخیری )با وجود مثبت بودن 
معنا که  این  به  نیست.  قبل صادق  متغیر( عکس گفته  بین دو  رابطه 
افرادی که به دنبال پیامدهای فوری هستند لزوماً پاداش های کوچک تر 
را ترجیح نمی دهند و بعضاً برای دست یابی به پاداش های بزرگ حاضر 

هستند تأخیری زمانی را تحمل کنند.
در مقابل، پشیمانی مورد انتظار )Anticipated regret( که با استفاده 
از پرسشنامه سبک تصمیم گیری مبتنی بر پشیمانی سنجیده می شود 
ارتباط مثبت معناداری با هر دو خرده مقیاس پرسشنامه در نظر گرفتن 
است  آزارنده  شناختی  هیجان  یک  پشیمانی  داشت.  آینده  پیامدهای 
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اگر  که  کنیم  تصور  یا  ببریم  پی  که  می کنیم  تجربه  زمانی  را  آن  که 
به صورت متفاوت تصمیم گرفته بودیم اآلن در موقعیت بهتری بودیم 
)38(. پشیمانی ارتباط تنگاتنگی با تصمیم گیری دارد و می تواند درباره 
از  شده  گذاشته  کنار  گزینه  که  این  به  بردن  )پی  گذشته  تصمیمات 
انتخاب در  این که یک  آینده )تصور  یا  بود(  بهتر  انتخاب شده  گزینه 
دسترس می تواند از گزینه دیگر که فرد دوست دارد انتخاب کند بهتر 
مبنای  بر  که  افرادی  که  است  این  بر  فرض   .)1( شود  تجربه  باشد( 
که  کنند  انتخاب  را  گزینه ای  می گیرند  تصمیم  انتظار  مورد  پشیمانی 
پشیمانی را کاهش دهد و یا از ترس پشیمان شدن از گرفتن تصمیمات 
خودداری کنند. بنابراین، افرادی با نمرات باال در پشیمانی مورد انتظار 
دشواری  و  باشند  مردد  انتخاب  انجام  هنگام  که  دارند  را  تمایل  این 
افراد به خاطر ترس  بیشتری را هنگام تصمیم گیری تجربه کنند. این 
را  خود  انتخاب های  و  تصمیمات  پیامدهای  احتماالً  شدن  پشیمان  از 
خرده  دو  هر  که  این  به  توجه  با  و  می کنند  بررسی  بیشتری  دقت  با 
مورد  پشیمانی  با  آینده  پیامدهای  گرفتن  نظر  در  پرسشنامه  مقیاس 
انتظار همبستگی مثبت معنادار داشت می توان گفت که این افراد هنگام 
هر انتخابی )اعم از آنهایی که پیامد فوری یا پیامد بلند مدت دارند( به 

دقت پیامدهای انتخاب های خود را در نظر می گیرند.

نتیجه گیری
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه در نظر 
گرفتن پیامدهای آینده از پایایی همسانی درونی و پایایی تصنیف خوبی 
برخوردار است. ساختار دو عاملی که برای نسخه اصالح شده پرسشنامه 
در نظر گرفتن پیامدهای آینده پیشنهاد شده است از برازش مطلوبی با 
داده ها برخوردار است. دو سازه »در نظر گفتن پیامدهای فوری« و »در 
نظر گفتن پیامدهای آینده« که در نسخه اصالح شده پرسشنامه مطرح 
شدند اگرچه ارتباط منفی با یکدیگر دارند و افرادی که به پیامدهای 
فوری بیشتر توجه می کنند پیامدهای آینده را کمتر در نظر می گیرند و 
بلعکس، اما لزوماً دو بعد یک سازه نیستند. همان طور که ارتباط مثبت 
پشیمانی مورد انتظار با هر دو خرده مقیاس نشان داد، افراد ممکن است 
داشته  توجه  دور  پیامدهای  به  و هم  فوری  پیامدهای  به  هم زمان هم 

باشند و بهتر است اینها به عنوان سازه های مجزا در نظر گرفته شوند. 
اگرچه پژوهش حاضر از روایی و پایایی مناسب نسخه فارسی پرسشنامه 
در نظر گرفتن پیامدهای آینده حکایت داشت، اما با توجه به این که 
پژوهش حاضر تنها روی جمعیت غیر بالینی انجام شده است اجرای آن 
روی جمعیت های بالینی و مقایسه نتایج می تواند به مشخص ساختن 
تفاوت الگوهای تفکر در افراد سالم و افراد دچار مشکالت روانی کمک 
کند. عالوه بر این، بررسی ارتباط این سازه با نحوه تصمیم گیری افراد 
در موقعیت های زندگی واقعی می تواند به روشن ساختن قابلیت کاربرد 
این سازه در پیش بینی کیفیت انتخاب های افراد در زندگی کمک کند.  

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

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

هیچ اجباری برای شرکت در پژوهش وجود ندارد.

مشارکت نویسندگان 
طراحی مطالعه، تحلیل داده ها و آماده سازی متن مقاله توسط نویسنده 
نویسندگان دوم و سوم  آماده سازی داده ها توسط  و  اول و جمع آوری 

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 

سپاس گزاریم.  
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تضاد منافعی وجود نداشت. 
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Introduction: In	the	present	study,	the	efficacy	of	an	educational	package	was	addressed	based	on	
increased	cognitive,	emotional,	and	neuro-muscular	activity	in	depression	in	the	elderly	with	mild	
cognitive	impairment.	
Methods: In	this	study	with	pre-test	and	post-test	design	and	control	group,	30	of	the	elderly	with	
mild	cognitive	impairment	residing	in	Kahrizak	elderly	sanatorium	were	selected	by	simple	sam-
pling	and	randomly	divided	into	two	experimental	groups.	And	control.	Participants’	mini-mental	
state	examination	questionnaire,	depression,	and	social	 isolation	completed.	A-18	rehabilitation	
sessions	program	was	performed	in	over	eight	weeks	and	two	to	three	weeks.	Data	were	analyzed	
with	analysis	of	covariance	model.
Results:	The	findings	were	that	the	experimental	group	received	cognitive	rehabilitation	intervention,	
compared	with	the	control	group,	based	on	the	mental	state	examination	scores	(F=24.30,	P<0.01)	
significantly	better	cognitive	function;	depression	ratings	(F=17.67,	P<0.01)	lower	depression	rates	
and	according	to	social	isolationist	attitudes	(F=25.58,	P<0.01)	less	social	isolation.
Conclusion:	The	 study	 results	 showed	 that	 increased	 cognitive,	 emotional,	 and	neuromuscular	
activity	is	effective	in	improving	cognitive	function,	reducing	depression,	and	social	isolation	in	
mild	cognitive	impairment.	Also,	the	partial	square	(effect	size)	for	the	effect	of	the	independent	
variable	on	the	dependent	variable	is	0.524,	which	indicates	that	the	independent	variable	explains	
52%	of	the	changes	in	the	dependent	variable.	In	other	words,	education	based	on	increased	cog-
nitive,	emotional,	and	neuromuscular	activity	has	affected	52%	of	the	daily	performance	of	the	
elderly	(MCI).	Therefore;	 this	designed	 training	package	can	probably	be	designed	as	software	
that	includes	the	combined	effect	of	the	variables	of	this	research,	and	more	people	will	be	treated	
with	this	package.
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Extended Abstract
Introduction
One	 of	 the	 significant	 complications	 of	 aging	 is	 disor-

ders	caused	by	impaired	cognitive	function.	On	the	other	

hand,	 dementia	 and	mild	 cognitive	 impairment	 are	 as-

sociated	with	an	increased	risk	of	depression,	social	dys

function,	anxiety,	psychological	stress,	and	poor	quality	

of	life	associated	with	mental	health.	Emotional	disorders	

and	stressful	events	can	affect	cognitive	function,	includ-

ing	attention	and	memory,	and	depressed	people	devel-
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op	memory	 deficits	 in	 tasks	 that	 require	more	 difficult	

processing.	 There	 is	 considerable	 evidence	 to	 support	

cognitive	 rehabilitation	 to	 improve	 executive	 function,	

and	 cognitive	 exercises	 improve	 the	 overall	 cognitive	

function	 of	 patients	with	 dementia.	Therefore,	 Design-

ing	 educational	methods	 based	 on	 cognitive	 rehabilita-

tion	 improves	 the	overall	cognitive	function	of	patients	

with	 dementia.	 In	 the	 present	 study,	 the	 efficacy	 of	 an	

educational	 package	was	 addressed	 based	 on	 increased	

cognitive,	emotional,	and	neuro-muscular	activity	in	de-

pression	in	the	elderly	with	mild	cognitive	impairment.		

Methods
In	this	study	with	pre-test	and	post-test	design	and	con-

trol	group,	the	study	population	consists	of	all	male	and	

female	elderly	residents	of	Kahrizak	Nursing	Home	for	

the	elderly	and	the	disabled	in	2018.	Thus,	four	sections	

of	the	nursing	home	were	selected,	and	in	the	next	stage,	

a	number	of	 rooms	were	 randomly	 selected	 and	exam-

ined.	According	to	Cochran's	formula,	300	of	them	were	

selected	as	a	sample	by	cluster	sampling	method.	In	clus-

ter	sampling,	 the	sampling	unit	 is	a	cluster	or	group	of	

elements;	therefore,	the	sample	group's	selection	process			

is	 facilitated.	From	 this	number,	 30	of	 the	 elderly	with	

mild	 cognitive	 disorders	 were	 selected	 as	 the	 primary	

sample	 that	 was	 selected	 by	 simple	 random	 sampling	

method	 and	 was	 placed	 in	 two	 experimental	 and	 con-

trol	 groups.	After	 identifying	 the	 study	 population	 and	

selecting	the	sample,	 the	researcher	referred	to	the	san-

atorium,	and	with	the	coordination	of	the	sanatorium	of-

ficials,	treatment	sessions	began.	Inclusion	criteria	were:	

no	significant	physical,	sensory,	or	emotional	disabilities	

and	acute	physical	illnesses,	and	exclusion	criteria	were:	

suffering	 from	 psychiatric	 illnesses,	 other	 neurological	

diseases,	 participation	 in	 other	 psychological	 interven-

tion	programs,	severe	impairment	in	perception,	and	Ver-

bal	expression	was	achieved.	This	study	is	approved	by	

the	National	Ethics	Committee	 in	Biomedical	Research	

with	 the	number	 IR.IAU.QOM.REC.1398.012	and	also	

the	 ethical	 considerations	 considered	 in	 this	 study,	 the	

confidentiality	of	information,	obtaining	written	consent	

from	 the	elderly	 (clients)	 in	order	 to	He	was	 interested	

in	 participating	 in	 research	 and	was	 free	 to	 participate	

in	research.	Participants’	mini-mental	state	examination	

questionnaire	 (MMSE),	 depression	 (GDS),	 and	 social	

isolation	 (UClA)	 were	 completed.	 A-18	 rehabilitation	

sessions	 program	 was	 performed	 in	 over	 eight	 weeks	

and	 two	 to	 three	weeks.	The	 implementation	 stages	 of	

the	training	protocol	consisted	of	four	stages:1-	Emotion-

al	 interventions	 through	 continuous	 individual	 sessions	

and	doing	awareness	 skills	 exercises	 (emotion	 recogni-

tion	 training,	 motivation	 training,	 impulsivity	 training)	

adaptation	 skills	 training	 (practicing	 useful	 and	 useless	

methods,	 practicing	 your	 week,	 practicing	 challenging	

negative	thoughts)	and	acceptance	skills	exercises	(prac-

tice	of	seeing	the	positive	aspects,	practice	of	happiness	

and	 satisfaction)	 were	 held	 (practice	 time	 is	 approxi-

mately	20	minutes)	2-	Warm-up	phase:	In	each	session,	

the	elderly	performed	gentle	exercises	during	cognitive	

and	neuromuscular	exercises.	 (Exercise	 time	 is	approx-

imately	 10	 minutes)	 3-	 Dual	 cognitive	 and	 neuromus-

cular	 homework	 exercises:	 through	 the	 performance	 of	

dual	homework	exercises	and	 in	 the	 form	of	 integrated	

cognitive	 motor	 exercises	 to	 strengthen	 the	 executive	

functions	by	exercises	distance	recovery,	selective	atten-

tion,	 continuous	 attention,	 time	 orientation,	 and	 verbal	

comprehension	were	presented	in	each	session	and	exer-

cises,	 including	 inverse	number	counting,	addition,	and	

subtraction	 of	 numbers,	 answering	 general	 information	

questions,	spelling	words,	not	using	a	word,	completing	

a	sentence	with	the	appropriate	word,	counting	numbers,	

contrast	and	the	synonyms	of	the	words	were	naming	the	

days	of	the	week,	vice	versa,	the	names	of	animals	and	

places,.	Side	and	back,	sit	and	stand,	stand	and	sit,	hold	
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a	book	on	the	head,	hit	the	ball	while	standing,	throw	the	

ball	into	the	basket	while	standing,	walk	and	hit	the	ball,	

step	from	both	sides	were	another.	(Exercise	time	is	ap-

proximately	20	minutes)	4-	Cooling	phase:	At	the	end	of	

each	session,	the	elderly	did	relaxation	exercises	(the	ex-

ercise	time	is	approximately	10	minutes),	and	data	were	

analyzed	with	analysis	of	covariance	model.	The	control	

group	did	not	receive	any	intervention	at	that	time,	and	

the	 training	of	 this	group	was	postponed	until	 after	 the	

research.	In	the	post-test	phase,	both	groups’	prevalence	

of	 the	mini-mental	state	examination	questionnaire,	de-

pression,	 and	 social	 isolation	was	measured	 repeatedly.	

In	 this	 research,	descriptive	 statistics	methods	 are	used	

to	describe	the	variables	better.	The	statistical	indicators	

used	include	the	calculation	of	frequency,	mean	and	stan-

dard	deviation.	Also,	 the	statistical	method	of	multivar-

iate	analysis	of	covariance	has	been	used	to	answer	the	

research	hypotheses.	

Results
The	 findings	 revealed	 that	 the	 experimental	 group	 re-

ceived	 cognitive	 rehabilitation	 intervention,	 compared	

with	 the	 control	 group,	 based	 on	 the	 mental	 state	 ex-

amination	 scores	 (F=24.30,	P<0.01)	 significantly	better	

cognitive	function;	depression	ratings	(F=17.67,	P<0.01)	

lower	depression	rates	and	according	to	social	isolationist	

attitudes	(F=25.58,	P<0.01)	less	social	isolation.			

Conclusion
The	study	results	showed	that	increased	cognitive,	emo-

tional,	and	neuromuscular	activity	is	effective	in	improv-

ing	 cognitive	 function,	 reducing	 depression,	 and	 social	

isolation	 in	 mild	 cognitive	 impairment.	 Also,	 Educa-

tional	package	based	on	increased	cognitive,	emotional,	

and	 neuromuscular	 activity	 using	mental	 and	 cognitive	

exercises,	increasing	patients'	level	of	awareness	and	in-

sight,	 increasing	 emotional	 adjustment,	 empowerment,	

and	independence	of	patients	have	a	significant	effect	on	

improving	cognitive	 function,	 reducing	depression	And	

the	social	isolation	of	those	with	mild	cognitive	impair-

ment.	The	partial	square	(effect	size)	for	the	effect	of	the	

independent	variable	on	the	dependent	variable	is	0.524,	

which	 indicates	 that	 52%	of	 the	 changes	 in	 the	 depen-

dent	variable	are	explained	by	the	independent	variable.	

In	other	words,	education	based	on	increased	cognitive,	

emotional,	and	neuromuscular	activity	has	affected	52%	

of	the	daily	performance	of	the	elderly	(MCI).	Therefore,	

due	to	the	increase	in	the	elderly	population	and	the	de-

velopment	of	their	problems	t	in	society,	it	is	suggested	

that	this	educational	package	be	designed	as	software	that	

includes	the	combined	effect	of	the	variables	of	this	re-

search,	and	more	people	be	treated	with	this	educational	

package.	Cognitive	rehabilitation	interventions	can	also	

be	used	to	improve	other	problems	in	the	elderly,	includ-

ing	disorders	such	as	anxiety	and	obsessions	caused	by	

the	problems	of	this	age	group	and	the	problems	of	their	

caregivers.	

Ethical Considerations
Compliance with ethical guidelines

Among	 the	ethical	principles	observed	were	not	violat-

ing	the	rights	of	individuals	participating	in	the	research,	

respecting	human	rights,	and	keeping	the	results	of	their	

research	 confidential.	 Before	 the	 intervention,	 the	 par-

ticipants	 were	 explained	 of	 the	 study's	 objectives,	 and	

informed	 consent	 was	 obtained	 from	 them.	Also,	 after	

completing	 the	 training	 sessions	on	 the	 training	groups	

and	performing	the	post-test,	the	treatment	sessions	were	

intensively	performed	on	the	control	group	to	observe	the	

ethical	principles.	
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مقدمه: در این پژوهش به بررسي اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر فعالیت افزایش یافته شناختی، هیجانی و عصبی_

عضالنی در افسردگی سالمندان مبتال به اختالل شناختی خفیف پرداخته شد.

با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل اجرا شد. 30 سالمند مبتال به اختالل شناختی  این مطالعه  روش کار: 

خفیف ساکن آسایشگاه سالمندان کهریزک با داشتن مالک های ورود به مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب 

و در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. شرکتکنندگان پرسشنامه معاینه مختصر وضعیت رواني، افسردگی، انزوای 

اجتماعی را تکمیل کردند. برنامه بازتوانی در 18 جلسه یک ساعته، طي هشت هفته و دو تا سه بار در هفته اجرا شد. 

دادهها با مدل تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. 

یافته ها: یافتهها حاکي از آن بود که گروه آزمایش پس از دریافت مداخله بازتواني شناختي، در مقایسه با گروه کنترل، 

بر اساس نمرات معاینه وضعیت روانی )F=24/30، P<0/01(، به طور معنادار عملکرد شناختی مطلوب تر؛ نمرات افسردگی 

)F=17/67، P<0/01(، میزان افسردگی کمتر؛ بر اساس نمرات انزوای اجتماعی )F=28/58، P<0/01(، انزوای اجتماعی 

کمتر داشتند.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که بسته آموزشی طراحی شده در بهبود عملکرد شناختی، کاهش افسردگی و انزوای 

اجتماعی سالمندان مبتال به اختالل شناختی خفیف موثر است. همچنین مربع ایتای جزئی )اندازه اثر( برای تأثیر متغیر 

مستقل در متغیر وابسته برابر 0/524 است که نشان می دهد 52 درصد تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیر مستقل 

تبیین می شود. یعنی آموزش مبتنی بر فعالیت افزایش یافته شناختی، هیجانی و عصبی عضالنی توانسته است 52 درصد 

در عملکرد روزانه سالمندان تأثیرگذار باشد. بنابراین؛ بسته آموزشی طراحی شده احتماال می تواند به صورت نرم افزاری که 

اثر ترکیبی متغیرهای این پژوهش را در بر می گیرد، طراحی گردد و افراد بیشتری تحت درمان با این بسته قرار گیرند.
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واژه های کلیدی
بسته آموزشی

افسردگی
سالمندان

اختالل شناختی خفیف

نویسنده مسئول
شهرک  قم،  استادیار،  حاجبی،  ضرغام  مجید 
پردیسان، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد قم

                                                                         Zarghamhajebi@gmail.com :ایمیل

مقدمه
می شود،  ایجاد  افراد  در  سن  افزایش  با  که  عمده ای  عوارض  از 
سالمندی   .)1( است  شناختی  کارکردهای  تخریب  از  ناشی  اختالالت 
نقص  است  ممکن  و  شناختی  عالی  کارکردهای  در  اختالل  شناختی، 
از   .)2( گردد  موجب  را  کارکردها  گونه  این  با  مرتبط  توانایی های  در 
جمله اختالالت شناختی شایع در سنین سالمندی، اختالل شناختی 
خفیف است که شامل افول شناختی بیشتر از روند طبیعی )بر اساس 

سن و تحصیالت( می گردد )3(. افراد مبتال به اختالل شناختی خفیف، 
شواهدی حاکی از افول شناختی خفیف از سطوح قبلی عملکرد دارند 
که معموال این کاستی ها در استقالل فرد تداخلی ایجاد نمی کنند؛ اما 
به منظور حفظ استقالل، ممکن است نیاز به تالش بیشتر، راهبردهای 
جبرانی و انطباقی باشد )4(. اگرچه ظرفیت انجام فعالیت در آنها طبیعی 
باقی مانده است، اما توانایی های عملکردی مربوط به زوال شناختی در 
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برخی از وظایف کاهش یافته است )5(. افراد سالمند مبتال به اختالل 
شناختی خفیف، نسبت به سالمندان غیرمبتال، میزان خطر باالیی برای 

ابتال به دمانس دارند )6(.
با افزایش سن و نزدیک شدن به سنین سالمندی نواقصی در عملکردهای 
شناختی نظیر انواع کارکردهای اجرایی، حافظه کاری، کنترل بازداری و 
توجه انتخابی را به همراه دارد )7(. دمانس اختالل پیش رونده با کاهش 
کاهش  از  ناشی  رفتاری  مشکالت  و  حرکت  کمبود  شناختی،  شدید 
نوع، دمانس  فعالیت های زندگی روزمره همراه است )8( و شایع ترین 
ناشی از بیماري آلزایمر است که 50 تا 80 درصد کل سالمندان مبتال به 
 Mild Cognitive( اختالل شناختی خفیف .)دمانس به آن دچارند )9
و  است  دمانس  طبیعی  سیر  در  اولیه  مراحل  از  یکی   )Impairment
اختالل  شناختی از میزان انتظار برای سن و سطح تحصیالت فرد در 
این اختالل بیشتر است ولی نه آنقدر که در کارکرد روزانه فرد تزاحم 
قابل توجهی ایجاد کند )10، 11(. مراحل اولیه آلزایمر با کمبود حافظه 
می شود.  مشخص  اجرایی  کارکردهای  نقص  با  اغلب  که  است  کاری 
کارکردهای اجرایی برای فرایندهای شناختی متعدد شامل برنامه ریزی، 
این  که  می شود  استفاده  خودتنظیمی  و  بازداری  توجه  کاری،  حافظه 
می شوند  کنترل  مغز  در  پیش پیشانی  لوب  ناحیه  توسط  فرایندها 
)12(. افت در عملکرد حافظه رویدادی می تواند با کاهش کارآیی مغز، 
پردازش  سرعت  فعال،  حافظه  ظرفیت  در  سن  با  مرتبط  تفاوت های 
بزرگساالن  همچنین   .)13( باشد  تبیین  قابل  بازداری  عملکردهای  و 
سالخورده از راهبردهای حافظه کمتر موثر و سازگارانه نسبت به افراد 
میان سال استفاده می کنند )16-14(. از سوی دیگر، دمانس و اختالل 
شناختی خفیف با افزایش خطر افسردگی، نقص در عملکرد اجتماعي، 
سالمت  با  مرتبط  کم  زندگی  کیفیت  و  روانی  استرس های  اضطراب، 
روانی ارتباط دو سویه دارد )17(. نرخ شیوع افسردگی در سالمندان 9/4 
درصد می باشد و این رقم در آسایشگاه های سالمندی به 42-14 درصد 
می رسد که حداقل 40 درصد آنان ظرف 3 سال و 70 درصد ظرف 7 
دمانس  اختالل  به  سالمندان  ابتالی  می شوند.  دچار  دمانس  به  سال 
برنامه هاي  در  مؤثر  همکاري  اجتماعي،  مشارکت هاي  بر  افسردگي  و 
این قشر  روزمره  توانمندي هاي  و  روان شناختي  و  فیزیکي  توان بخشي 
تأثیر مي گذارد و فشار مضاعفي بر نظام سالمت از نظر نیاز بیشتر به 
مراقبت ها و به تبع آن مصرف بیشتر مراقبت هاي بهداشتي وارد مي کند 
)18، 19(. اختالالت هیجانی و رویدادهای استرس زا می توانند عملکرد 
شناختی از جمله توجه و حافظه را تحت تاثیر قرار دهند و این واقعیتي 
است که افسردگي با تأخیر در پردازش هاي برتر و و عملکردهاي عالي 
مغز مي تواند در بسیاري از جنبه هاي شناختي تأثیرگذار باشد و افراد 

دشوارتری  پردازش  مستلزم  که  تکالیفی  در  را  حافظه  نواقص  افسرده 
هست، بروز می دهند )20(. در مسیر تبیین روش های آموزشی سازگار 
با مغز جهت درمان افسردگی و بهبود عملکرد شناختی در سالمندان 
توان بخشی  روش  تأثیرات  ترکیب  باید  شناختی،  اختالل  به  مبتال 
شناختی )Cognitive Rehabilitation(، فعالیت های جسمانی، نقش 
هیجان در یادگیری مدنظر قرار گیرد )23-21(. مطالعات نشان می دهد 
که شبکه های غنی اجتماعی، فعالیت های تحریک ذهنی و ورزش های 
اجتماعی  و  جسمی  ذهنی،  فعالیت های  در  فعال  مشارکت  و  فیزیکی 
می تواند سبب تاخیر در شروع زوال عقل در سالمندان گردد )24، 25(. 
از سوی دیگر، درمان هایي که روندهاي خلقي بیمار را بهبود مي بخشند، 

باعث بهبود تمرکز، توجه و حافظه مي شود )26(.       
زوال کارکردهای شناختی در سالمندان از آن جهت اهمیت می یابد که 
با بهبود شرایط بهداشتی جهان و افزایش امید به زندگی، جمعیت دنیا 
به سرعت به سمت پیر شدن می رود. طبیعتاً افزایش هر چه بیشتر افراد 
سالمند، باعث پدیدآیی آن دسته از مشکالت جسمی و روان شناختی 
می گردد که در دوران سالمندی شیوع دارند و حتی می توانند زمینه 
مطالعاتی  انجام  بنابراین  باشند.  آلزایمر  نظیر  ساز مشکالت جدی تری 
از این دست جهت رفع ابهامات پژوهشی ضروری می باشد. بنابراین، با 
بررسی اثرات ابعاد شناختی، جسمانی و هیجانی، بسته آموزشی برای 
کاهش افسردگی سالمندان مبتال به اختالل شناختی خفیف سالمندان 
طراحی گردید تا بررسی کند آیا افزایش فعالیت های شناختی، هیجانی 
اختالل  به  مبتال  سالمندان  افسردگی  کاهش  در  عصبی_عضالنی  و 

شناختی خفیف تاثیر دارد؟   

روش کار
طرح پژوهش حاضر، از نوع شبه آزمایشي بود و به صورت پیش آزمون_
پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماري پژوهش حاضر، کلیه 
زنان و مردان سالمند 65 سال مبتال به اختالل شناختی خفیف مقیم 
بودند  در سال 1397  تهران  کهریزک  معلولین  و  سالمندان  آسایشگاه 
که حدودا 300 نفر می باشند. از آنجا که حداقل نمونه در پژوهش های 
آزمایشی 15 نفر است، تعداد نمونه در این پژوهش30 نفر از سالمندان 
روش  به  که  شدند  گرفته  نظر  در  خفیف  شناختی  اختالل  به  مبتال 
نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب و در دو گروه آزمایش و گروه کنترل 
قرار گرفتند )هر گروه 15 نفر(. شیوه انتخاب سالمندان مبتال به اختالل 
شناختی خفیف به این صورت هست که ابتدا پس از مراجعه به آسایشگاه 
سالمندان کهریزک، از بین سالمندان ساکن در چهار بخش متفاوت )هر 
بخش 75 نفر( که طبق پرونده و تشخیص متخصص بخش مربوطه و 
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 examination )MMSE(( همچنین با پیش آزمون )از مقیاس شناختی
state Mini-mental( به  عنوان ابزار تشخیص اختالل شناختی خفیف 

در این پژوهش استفاده شد( اختالل شناختی خفیف آنها تشخیص داده 
شده است، نفرات انتخاب شدند. مالک های ورود عبارت بودند از: نداشتن 
معلولیت جسمی، حسی یا عاطفی عمده و بیماری های جسمی حاد بود 
بیماری های روان پزشکی،  به  ابتال  از:  بودند  و مالک های خروج عبارت 
ابتال به سایر بیماری های نورولوژیک، شرکت در سایر برنامه های مداخله 
این  گردید.  احراز  کالمی  بیان  و  درک  در  بارز  اختالل  روان شناختی، 
پژوهش مورد تایید کمیته ملي اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکي با 
شماره IR.IAU.QOM.REC.1398.012 را دارد، مالحظات اخالقی 
کسب  اطالعات،  ماندن  محرمانه  پژوهش،  این  در  شده  گرفته  نظر  در 
به  عالقمندی  منظور  به  )مددجویان(  سالمندان  از  کتبی  رضایت نامه 
شرکت در پژوهش و آزادی برای مشارکت در پژوهش بود. پس از جای 
گروه،  دو  هر  از  کنترل  و  آزمایش  گروه های  در  افراد  تصادفی  گماری 
پیش آزمون پرسشنامه معاینه مختصر وضعیت رواني، افسردگی و انزوای 
اجتماعی گرفته شد. سپس گروه آزمایش تحت مداخله )18 جلسه یک 
بسته  برنامه  طبق  هفته(  در  بار  سه  تا  دو  و  هفته  هشت  ساعته، طي 
زمان  آن  در  مداخله ای  هیچ گونه  کنترل  گروه  گرفتند.  قرار  آموزشی 
دریافت نکردند و آموزش این گروه به بعد از انجام پژوهش موکول گردید. 
در مرحله پس آزمون مجددا پرسشنامه معاینه مختصر وضعیت رواني و 
انزوای اجتماعی هر دو گروه مورد سنجش قرار  افسردگی،  آزمونهاي 

گرفت و داده ها جهت انجام تحلیل آماری آماده شد.  

ابزارها 
این   :)MMSE( روانی  وضعیت  مختصر  معاینه  پرسشنامه 
پرسشنامه به ارزیابي کارکردهاي شناختي چون جهتیابي، زبان، توجه 
و   Folstein ميپردازد.  ادراک  و  یادآوري، ساخت  محاسبه،  تمرکز،  و 
همکاران، در مطالعهاي، با فاصله چهار هفته، اعتبار آزمون را با ارزیابي 
اعتبار آزمون-بازآزمون بیماران مبتال به دمانس، 0/99 گزارش کردند 
)27(. پایایي آزمون در ایران با استفاده از ضریب همبستگي پیرسون 
محاسبه شد و نتایج، بازآزمون را 0/73 نشان داد. همچنین، نتایج نشان 
داد که پرسشنامه معاینه مختصر وضعیت رواني، با توجه به نمره برش 
کلی 18 می تواند با حساسیت 95 درصد و ویژگی 97 درصد بیماران 

مبتال به دمانس را از افراد بهنجار تمییز دهد )28(.

این   :)Geriatric Depression Scale( افسردگی  پرسشنامه 
افسردگی در سالمندان است که  برای تشخیص عالئم  آزمون مناسب 

در تشخیص بالینی افسردگی از ثبات درونی و بیرونی برخوردار است. 
پایایی آن با روش بازآزمایی 0/85 است )29(. در مطالعه ای پایایی آن 

با روش بازآزمایی با فاصله یک هفته 0/85 بود )30(.

 The( تنهایی  احساس  پرسشنامه  شده  نظر  تجدید  مقیاس 
Revised UCLA Loneliness scale(: پرسشنامه احساس تنهایی 

شامل 20 سوال است که به صورت 4 گزینه ای در 10 جمله منفی و 10 
جمله مثبت می باشد. دامنه نمره ها بین 20 )حداقل( و 80 )حداکثر( 
بیان گر شدت  میانگین  از  باالتر  نمره  است.  نمره 50  میانگین  و  است 
بیشتر تنهایی است. پایایی این آزمون در نسخه جدید تجدید نظر شده 
0/78 گزارش شده است )31(. در پژوهش مهدي یار و همکاران پایایی 

احساس تنهایی از طریق آلفاي کرونباخ 0/75 محاسبه شد )32(.

تدوین پروتکل
پروتکل تمرینی موارد ذیل را در بر می گرفت: 1( فاز گرم کردن )زمان 
انجام تمرین تقریبا ده دقیقه بود( 2( تکالیف شناختی: از طریق اجرای 
تمرین تکلیف دوگانه و به صورت تمرینات شناختی حرکتی یکپارچه 
برای تقویت کارکردهای اجرایی توسط تمرینات بازیابي با فاصله، توجه 
انتخابي، تکالیف توجه مستمر، جهت یابی زمانی و درک کالمی در هر 
جلسه ارائه گردید. تمرینات شامل پاسخ به سواالت اطالعات عمومی، 
روزهای  بردن  نام  متعدد،  معانی  با  کلمات  کلمات،  مترادف  و  متضاد 
هفته برعکس، معانی ضرب المثل ها، اسامی حیوانات و مکان ها، اسامی 
تمرینات  تکالیف  با  همزمان  صورت  به  که  بود  و...  پسران  و  دختران 
باز و بسته، راه رفتن روی  اتکا باریک با چشمان  ایستادن روی سطح 
سطح اتکا باریک، راه رفتن دور موانع و به طرفین و عقب، نشستن و 
برخاستن، ایستادن از حالت نشسته و راه رفتن، و نگه داشتن یک کتاب 
روی سر، ضربه زدن به توپ در حالت ایستاده، پرتاب توپ درون سبد 
در حالت ایستاده، راه رفتن و ضربه زدن به توپ، قدم برداشتن از طرفین 
)33، 34( انجام شد و در پایان هر جلسه سالمندان 10 دقیقه تمرینات 
آرام سازی انجام دادند. 3( مداخالت هیجانی از طریق جلسات مستمر 
فردی و انجام تمرینات مهارت های آگاهی )تمرین شناسایی احساسات، 
تکانش گری(  با  مقابله  تمرین  انگیزه،  ایجاد  تمرین  همدلی،  تمرین 
مفید،  غیر  و  مفید  روش های  )تمرین  سازگاری  مهارت های  تمرینات 
تمرین  هدفمند،  برنامه ریزی  تمرین  خود،  هفته  سازمان دهی  تمرین 
تمرینات  و  منفی(  افکار  کشیدن  چالش  به  تمرین  افسردگی،  و  تفکر 
مهارت  های پذیرش )تمرین دیدن جنبه های مثبت، تمرین شادکامی و 
رضایت مندی( برگزار گردید )35(. در این مطالعه، با استفاده از آزمون 
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تحلیلکوواریانس تفاوت های اولیه آزمودنی ها تحلیل شدند.

یافته ها
میانگین سن در گروه آزمایش 75/73 و در گروه کنترل 75/06  بود 
و متوسط شرکت کنندگان در دو گروه از نظر آماری تفاوت معناداری 
نداشت. تحصیالت شرکت کنندگان از بی سواد تا دکتری بود که مقطع 
ابتدایی بیشترین فراواني را داشت. میانگین و انحراف معیار آزمون های 

معاینه مختصر وضعیت روانی، افسردگی، انزوای اجتماعی در دو موقعیت 
پیش آزمون و پس آزمون بر حسب گروه های آزمایش و کنترل در جدول 
گروه  پسآزمون  نمرات  که  داد  نشان  یافتهها  است.  شده  گزارش   1
آزمایش، در آزمون های معاینه مختصر وضعیت روانی، افسردگی، انزوای 
اجتماعی نسبت به پیشآزمون افزایش داشته است که این نشان دهنده 
تاثیر بسته آموزشی بر عملکرد شناختی، افسردگی و انزوای اجتماعی 

سالمندان مبتال به اختالل شناختی خفیف می باشد. 

براي بررسي اثر کاربندي آزمایشي بر متغیرهاي معاینه مختصر وضعیت 
روانی، افسردگی، انزوای اجتماعی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده 
شد. نخست فرضیات استفاده از این روش بررسي شد. فرض نرمال بودن 
سنجش  برای  کولموگراف_اسمیرنوف  آزمون  از  استفاده  با  متغیرها، 
این  داد  نشان  آن  نتایج  انجام شد که  نرمال  با منحنی  داده ها  برازش 
از  استفاده  با  واریانس ها  همگنی  فرض  دارند.  نرمال  منحنی  نمرات 
آزمون لوین بررسی شد و یافته ها نشان داد که مقدار نمره F در متغیر 
 P<0/05( افسردگی  ،)F=0/427، P<0/05( اختالل شناختی خفیف

و فرض  است   )F=0/378،  P<0/05( اجتماعی  انزوای  و   )F=1/207،
است.  صادق  کنترل،  و  آزمایش  گروه  دو  برای  واریانس ها  یکسانی 

همچنین مفروضه موازی بودن خطوط رگرسیون نیز برقرار است.
همان طور که در جدول 2 و نمودار 1 مشاهده می گردد میانگین نمرات 
عملکرد روزانه سالمندان )MCI( گروه آزمایش از 91/06 بعد از آموزش 
عصبی  و  هیجانی  شناختی،  افزایش یافته  فعالیت  بر  مبتنی  گروهی 
افزایش یافته است و در گروه کنترل که آموزشی  عضالنی به 95/13 

دریافت نکرده اند، از 90/46 به 90/90.7373  تغییر داشته است.

جدول 1. میانگین و انحراف معیار متغیرها بر حسب گروهها

کنترلآزمایش

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمتغیرانحراف معیارمتغیرانحراف معیارمتغیرانحراف معیارمتغیرمتغیر

25/532/85027/861/12526/202/98026/1331/355معاینه مختصر وضعیت روانی

5/4662/7742/9332/2506/0662/7636/4003/521افسردگی

4218/87928/0014/11651/6617/69452/3318/695انزوای اجتماعی

جدول 2. مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون، پس آزمون عملکرد روزانه )نمره کل بارتل( در گروه های آزمایش و کنترل

واریانسحداکثر نمرهحداقل نمرهانحراف معیارمیانگینتعدادعملکرد روزانهگروه

آزمایش
1591/0665/70048110032/495پیش آزمون

1595/134/0689010016/552پس آزمون

کنترل
1590/4668/903689879/267پیش آزمون

1590/7338/916689879/495پس آزمون
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92

91

90
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پیش آزمونپس آزمون

گروه آزمایش95/1391/066

گروه کنتزل90/7390/46

نمودار 1. مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون، پس آزمون عملکرد روزانه )نمره کل بارتل( در گروه های آزمایش و کنترل

همان طور که در جدول 3 نشان داده شده است، مجموع مجذورات و 
 F=29/780 و   111/853 با  برابر  گروه ها  به  مربوط  مربعات  میانگین 
بین  دیگر  عبارت  به  است.  معنادار   P<0/05 سطح  در  که  می باشد 
گروه ها بعد از تعدیل نمرات پیش آزمون اختالف معناداری وجود دارد 
و آموزش مبتنی بر فعالیت افزایش یافته شناختی، هیجانی و عصبی_
معناداری  تأثیر   )MCI( سالمندان  روزانه  عملکرد  بهبود  در  عضالنی 

داشته است. مربع ایتای جزئی )اندازه اثر( برای تأثیر متغیر مستقل در 
متغیر وابسته برابر 0/524 است که نشان می دهد 52 درصد تغییرات 
آموزش  یعنی  می شود.  تبیین  مستقل  متغیر  توسط  وابسته  متغیر  در 
افزایش یافته شناختی ، هیجانی و عصبی_عضالنی  مبتنی بر فعالیت 
توانسته است 52 درصد در عملکرد روزانه سالمندان )MCI( تأثیرگذار 

باشد.

جدول 3. آزمون کوواریانس جهت بررسی فرضیه 

مجذور ایتای جزئیFPمجذورات میانگیندرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع

111/8531111/853290/7800/0010/524گروه

101/411273/756خطا

260/885/00030کل

1489/86729کل تصحیح شده

بحث
این پژوهش با هدف بررسي اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر فعالیت 
عملکرد  بهبود  در  عصبی_عضالنی  و  هیجانی  شناختی،  افزایش یافته 
به  مبتال  سالمندان  اجتماعی  انزوای  و  افسردگی  کاهش  شناختی، 
 18 از  پس  کوواریانس  تحلیل  شد.  انجام  خفیف  شناختی  اختالل 

جلسه آموزش بسته آموزشی مبتنی بر فعالیت افزایش یافته شناختی، 
هیجانی و عصبی_عضالنی نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین 
اجتماعی  انزوای  افسردگی،  روانی،  وضعیت  مختصر  معاینه  متغیرهاي 
بسته  واقع  در  دارد.  وجود  پس آزمون  در  کنترل  و  آزمایش  گروه  در 
انزوای  و  افسردگی  کاهش  شناختی،  عملکرد  بهبود  باعث  آموزش 
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اجتماعی سالمندان مبتال به اختالل شناختی خفیف شده است. یافته 
که  است  همکاران  و   Ataollahi پژوهش های  با  همسو  پژوهش  این 
شناختی  آموزشی  برنامه های  توسط  آموزش  سطح  ارتقای  دریافتند 
اختالالت  تا  می کند  کمک  حافظه  و  ذهنی  تحریک  در  سالمندان  با 
شناختی را در میان این افراد بهبود بخشد )36(. بررسی مقایسه ای افراد 
افسرده با افراد غیر افسرده، گویای وجود بد کارکردی ها و کاستی هایی 
در عملکردهای روانی_حرکتی و شناختی افراد افسرده در کنش های 
همچنین   .)37( است  مدت  کوتاه  حافظه  و  آشکار  مدت  بلند  حافظه 
مداخله شناختی_رفتاري از طریق انجام تکالیف سرگرم کننده، کمک 
افسردگی  کاهش  موجب  مزاحم  افکار  با  مبارزه  و  هیجانی  تخلیه  به 
سالمندان می شود )38، 39(. همچنین یافته این پژوهش با یافته های 
اثر مداخالت  عابدی و همکاران همخوان است که نشان دادند میزان 
روان شناختی در درمان افسردگی، باال است )40(. شعبانی و همکاران 
و خفیف( حاد می تواند  متوسط  مقاومتی )شدت  تمرین  که  دریافتند 
باعث بهبود حافظه کاری زنان و مردان سالمندان شود )41(. بنابراین 
مي توان نتیجه گرفت که بسته آموزشی مبتنی بر فعالیت افزایش یافته 
و  ذهنی  تمرینات  از  استفاده  با  عصبی_عضالنی  و  هیجانی  شناختی، 
سازگاری  افزایش  بیماران،  بینش  و  آگاهی  سطح  افزایش  شناختی، 
عاطفی، توانمندسازی و استقالل بیماران اثر قابل مالحظه اي بر بهبود 
عملکرد شناختی، کاهش افسردگی و انزوای اجتماعی سالمندان مبتال 

به اختالل شناختی خفیف دارد.
از محدودیت های این پژوهش می توان به ناتوانی در کاربرد این روش 
برای بیماران مبتال به آلزایمر شدید اشاره کرد. همچنین این پژوهش 
فقط بر بهبود بعضی از عملکردهای شناختی، هیجانی و عصبی_عضالنی 
تاکید داشت و لذا تعمیم آن به سایر عملکردهای شناختی، هیجانی و 
به  مبتال  سالمندان  روی  مطالعه  این  نیست.  صحیح  عصبی_عضالنی 
اختالالت شناختی خفیف مقیم آسایشگاه سالمندان و معلولین کهریزک 
شهر تهران اجرا شده است، بنابراین تعمیم نتایج آن به سالمندان سایر 
نقاط کشور مجاز نیست. محدودیت دیگر این مطالعه، تعداد کم نمونه 
بر  آزمایشی  کاربندی های  اثر  روی  هر  به  که  هست  ممکن  چون  بود 
به  بنابراین،  نباشد.  معنادار  آماری  نظر  از  اندک  حجم  با  نمونه های 
جامعه،  در  سالمندان  مشکالت  پیشرفت  و  سالمندان  اهمیت  دلیل 
پیشنهاد ميشود این بسته آموزشی به صورت نرم افزاری که اثر ترکیبی 
متغیرهای این پژوهش را در بر می گیرد، طراحی گردد و افراد بیشتری 
مشکالت  دیگر  بهبود  براي  همچنین،  گیرند.  قرار  درمان  تحت  آن  با 
سالمندان از جمله اختالالتي مثل اضـطرب و وسواس ناشي از مشکالت 
این دوره سني و مشکالت مراقبان این افراد، در سال هاي آینده، مداخله 

بازتواني شناختي به کار رود. پیشنهاد دیگر این که، مداخالت بازتواني 
بسط  از  شواهدي  تا  شود  اجرا  کشور  سالمندان  سایر  براي  شناختي 
اثربخشي این مداخالت فراهم آید. همچنین، توصیه ميشود این روش 
تا در مورد  یا مقایسه شود  بازتواني شناختي تلفیق  با سایر روش هاي 
کارآیي آن شواهدي به دست آید. در آخر این که در پژوهش هاي آتي 

طرحهاي کیفي یا آمیخته نیز به کار رود.

نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد که آموزش مبتنی بر افزایش فعالیت شناختی، 
روزانه  عملکرد  از  درصد   52 است  توانسته  عصبی_عضالنی  و  عاطفی 
سالمندان )MCI( را تحت تأثیر قرار دهد و افزایش فعالیت شناختی، 
عاطفی و عصبی_عضالنی در بهبود عملکرد شناختی، کاهش افسردگی 
انزوای اجتماعی در اختالالت شناختی خفیف موثر است. همچنین  و 
و  عاطفی  شناختی،  فعالیت های  افزایش  بر  مبتنی  آموزشی  بسته 
عصبی_عضالنی با استفاده از تمرینات ذهنی و شناختی، افزایش سطح 
و  توانمندسازی  هیجانی،  سازگاری  افزایش  بیماران،  بینش  و  آگاهی 
اختالل  دارای  افراد  عملکرد  بهبود  در  بسزایی  تأثیر  بیماران  استقالل 

شناختی خفیف دارد.  

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

در  شرکت کننده  افراد  حقوق  تضییع  عدم  اخالقی  شده  رعایت  اصول 
پژوهش، رعایت حقوق انسانی و محرمانه ماندن نتایج پژوهش آنها بود. 
پیش از شروع مداخله به شرکت کنندگان در مورد اهداف پژوهش توضیح 
داده شد و از آنان رضایت نامه آگاهانه دریافت شد. همچنین بعد از اتمام 
جلسات آموزشی بر روی گروه های آموزشی و اجرای پس آزمون، جلسات 
درمانی به طور فشرده در جهت رعایت اصول اخالقی بر روی گروه کنترل 
نیز اجرا گردید. این پژوهش مورد تایید کمیته ملي اخالق در پژوهش هاي 

زیست پزشکي با شماره IR.IAU.QOM.REC.1398.012 را دارد.

مشارکت نویسندگان 
اقدام  تعریف مفاهیم طرح  و  انتخاب  به  اول و دوم نسبت  نویسندگان 
و با همکاری نویسنده سوم و چهارم نسبت به تهیه نسخه اولیه اقدام 
نویسندگان  همه  توسط  پژوهش  پیشینه  و  ادبیات  جستجوی  کردند. 
طراحی  را  مداخالت  دوم  و  اول  نویسندگان  همچنین  رسید.  انجام  به 
اقدام کردند.  به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها  نمودند و نسبت 
همه نویسندگان بازخورد انتقادی ارائه دادند و در شکل گیری پژوهش، 
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را  نتایج  نویسندگان  همه  داشتند.  نقش  خطی  نسخه  تهیه  و  تحلیل 
مورد بحث قرار داده و در تنظیم و ویرایش نسخه نهایی مقاله مشارکت 

داشتند.  

منابع مالی
در اجرای این پژوهش از هیچ سازمانی کمک مالی دریافت نشده است.   

تشکر و قدردانی
در  را  ما  آسایشگاه خیریه کهریزک که  در  تمامی سالمندان ساکن  از 

انجام این پژوهش یاری کردند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.  

تعارض منافع
این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی نداشته است.
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Introduction: Studies	show	that	bilingualism	affects	cognitive	processes.	By	studying	Azeri	Turk-
ish-Persian	bilinguals	and	Persian	monolinguals,	the	present	study	aimed	to	examine	the	evidence	
of	 the	 advantages	of	 bilingualism	 in	 spatial	 perspective-takingability	 and	 self-regulation.	Azeri	
Turkish	bilinguals	and	Persian	monolinguals	participated	in	this	study.	
Methods: The	participants	in	this	study	included	39	monolingual	and	bilingual	Persian	and	Turkish	
students	with	a	mean	age	of	29	years.	To	assess	the	spatial	perspective	taking	ability,	the	Hegarty	
Test	was	used,	in	which	participants	were	asked	to	imagine	themselves	in	multiple	spatial	positions	
and	determine	the	angle	of	position	of	several	objects	relative	to	the	imagined	position.	An	unsolv-
able	puzzle	designed	in	Persian	was	used	to	measure	the	ability	of	self-regulation.	This	unsolvable	
puzzle	was	presented	to	both	groups	and	the	duration	of	their	efforts	it	was	considered	as	an	indica-
tor	of	self-regulation.		A	more	extended	time	led	to	a	higher	score	on	the	ability	to	self-regulation.	
Non-parametric	Mann-Whitney	and	Kendall	correlation	tests	were	used	to	measure	the	relationships	
between	the	variables.
Results:	 There	 was	 a	 significant	 difference	 between	 the	 self-regulation	 scores	 of	 individuals	
in	 both	monolingual	 and	 bilingual	 groups;	 In	 other	words,	monolingual	 individuals	 had	 lower	
self-regulation	scores.	Also,	the	relationship	between	spatial	perspective-taking	ability	and	bilin-
gualism	was	insignificant,	although	the	observed	differences	in	means	and	scatter	between	the	two	
groups	were	significant.	There	was	no	significant	difference	between	self-regulation	and	spatial	
perspective-taking	ability	in	both	monolingual	and	bilingual	groups.
Conclusion:	The	results	showed	that	there	is	a	significant	relationship	between	bilingualism	and	
self-regulation.	Although	correlation	tests	were	not	statistically	significant,	bilinguals	spent	an	av-
erage	 of	 less	 time	 on	 the	 spatial	 perspective-taking	 test,	 indicating	 a	 higher	 average	 of	 spatial	
perspective-taking	ability.	It	is	possible	that	with	further	investigation,	more	evidence	can	be	found	
for	the	significance	of	the	difference	between	the	two	groups.
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Extended Abstract
Introduction
According	 to	 Grosjean	 (2010),	 more	 than	 half	 of	 the	

world's	 population	 is	 bilingual	 (2).	 This	 highlights	 the	

need	 to	 study	 different	 aspects	 of	 bilingualism.	Due	 to	

the	contemporary	period’s	sweeping	social	and	cultural	

changes,	many	 researchers	believe	bilingualism	 is	 con-

sidered	normal	and	exceptional	monolingualism.	It	was	

believed	that	bilingualism	and	learning	two	or	more	lan-

guages,	 especially	 in	 the	 early	 years	 of	 a	 person's	 life,	
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would	confuse	and	 impair	a	person's	cognitive	and	 lin-

guistic	abilities,	and	in	many	respects,	would	confuse	the	

individual.	However,	recent	research		has	reinforced	the	

notion	that	learning	two	languages	has	not	only		a	nega-

tive	cognitive	and	non-cognitive	effect	but	also	improves	

individuals'	 brain	 functions	 and	 helps	 people	 outper-

form	in	cognitive	and	non-cognitive	tasks	than	their	peer	

monolinguals	(1).	Different	theories	about	the	advantage	

of	 being	 bilingual	 predict	 that	 bilinguals	 should	 show	

superior	performance	in	different	cognitive	tasks	due	to	

increased	executive	control	functions.	Although	there	is	

no	consensus	on	this,	some	studies	have	shown	that	even	

if	there	is	a	difference	in	essential	cognitive	functions	be-

tween	bilinguals	and	monolinguals,	this	is	not	necessarily	

always	the	positive	effect	of	bilingualism	(5).	Recently,	

accumulating	 research	 shows	 that	 bilingualism	 affects	

cognitive	 processes.	 Bilingual	 advantages	 were	 report-

ed	 in	executive	 functions,	 theory	of	mind,	metalinguis-

tic	 knowledge,	 socio-pragmatic	 abilities,	 and	 some	 lin-

guistic	functions,	 including	grammatical	 judgments	(6). 

The	present	research	examined	the	evidence	for	bilingual	

advantages	in	spatial	perspective-taking	and	self-regula-

tion.	The	main	question	of	this	research	is	whether	bilin-

gual	and	monolingual	individuals	differ	in	their	ability	to	

choose	a	spatial	perspective	and	self-regulating.			

Methods
Azeri	 Turkish-Persian	 bilinguals	 and	 Persian	 mono-

linguals	 attended	 this	 study.	 Participants	were	 asked	 to	

self-report	their	language	proficiency	(listening	compre-

hension	and	 speaking	 skills)	 in	Persian	 and	Turkish	on	

a	scale	of	zero	 to	 ten	using	a	self-assessment	question-

naire.	 Participants’	 self-reported	 measures	 of	 language	

proficiency	 (speaking,	 comprehension,	 and	 reading)	 re-

vealed	that	they	were	proficient	in	Turkish	and	Persian.	

Of	 the	39	participants,	21	participants	 spoke	Persian	at	

home.	Factors	such	as	age	and	education	were	controlled	

as	disruptive	factors	that	could	lead	to	individual	differ-

ences.	The	participants	performed	a	visual	 task	used	 in	

Hegarty	(2004)	(24).	Then,	to	measure	the	ability	of	spa-

tial	perspective-taking,	a	spatial	perspective-taking	 task	

designed	by	Hegarty	et	al.	was	used.	This	task	has	twelve	

visual	items,	in	each	of	which	the	participant	must	visu-

alize	himself	in	different	spatial	situations	and	determine	

the	degree	of	angle	of	the	objects	in	question	relative	to	

the	 imagined	 position	 for	 himself.	A	 second	 task	 was	

used	 to	measure	 the	 dependent	 variable	 of	 self-regula-

tion.	For	this	purpose,	we	used	an	unsolvable	puzzle	(17). 

The	participants	were	required	to	visualize	themselves	in	

different	spatial	situations	and	recognize	the	angle	of	the	

objects	 in	relation	to	the	visualized	position.	Moreover,	

unsolvable	puzzles	were	presented	to	both	groups	in	or-

der	to	measure	their	self-regulation.	In	the	last	task,	the	

more	time	a	participant	spent	to	find	the	answer,	the	high-

er	the	self-regulation	score	he/she	obtained.	This	means	

that	participants	who	ponder	more	on	the	unsolvable	puz-

zle	task	have	a	higher	ability	to	self-regulate.	

Results
As	stated	above,	this	study	investigated	the	ability	of	spa-

tial	perspective-taking	of	bilingual	and	monolingual	 in-

dividuals.	This	research	used	the	spatial	perspective-tak-

ing	task	to	assess	the	spatial	perspective-taking	ability	of	

Turkish-Persian	bilinguals	and	Farsi	monolingual	speak-

ers.	 Mann-Whitney	 test	 and	 Kendall	 correlation	 coef-

ficient	 test	at	 the	significance	 level	of	5%	were	used	 to	

evaluate	the	significance	of	the	relationship	between	the	

variables.	The	difference	 in	self-regulation	between	 the	

two	 bilingual	 and	monolingual	 groups	 was	 significant.	

This	 study	 found	 that	 the	monolingual	participants	had	

lower	 scores	 in	 self-regulation,	 and	 bilingual	 partici-

pants	spent	more	time	solving	the	puzzle	and	got	a	higher	

score.	The	relationship	between	spatial	perspective-tak-

ing	and	bilingualism	was	not	significant,	though	the	dif-
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ferences	observed	in	the	mean	and	standard	deviations	in	

two	groups	of	bi-	and	monolinguals	are	considerable.	The	

results	of	the	self-regulatory	ability	of	monolingual	and	

bilingual	participants	showed	that	most	people	who	use	

both	Turkish	and	Persian	 languages	have	higher	 scores	

in	the	self-regulatory	task	compared	to	their	monolingual	

peers.	 In	other	words,	monolingual	people,	on	average,	

had	less	self-regulation	ability,	and	the	scatter	of	scores	

in	this	group	was	lower	than	bilingual	people.	Thus,	the	

results	of	the	present	study	are	in	line	with	the	results	of	

studies	that	found	the	effect	of	bilingualism	on	individu-

als'	self-regulatory	ability.			

Conclusion
The	results	showed	that	there	was	an	association	between	

bilingualism	 and	 performance	 in	 self-regulation	 tasks.	

Although	 Kendall	 correlation	 coefficients	 test	 between	

possible	 pairs	 of	 the	 variables	 related	 to	 the	 ability	 of	

spatial	perspective-taking	and	bilingualism	were	not	sta-

tistically	significant,	the	bilingual	participants	spent	less	

time	 on	 the	 spatial	 perspective-taking	 task,	 indicating	

the	participants'	ability	of	spatial	perspective	taking	was	

higher	than	average.	The	statistical	results	did	not	show	

a	significant	difference	between	the	scores	of	spatial	and	

self-regulatory	selection	tests.	However,	careful	attention	

to	the	means	and	data	scatter	of	the	studied	variables	in-

dicates	 that	 people	with	 lower	 scores	 in	 self-regulation	

tests,	on	average,	have	more	ability	to	select	landscape.	

In	addition,	it	was	observed	that	there	is	a	significant	re-

lationship	between	the	three	scores	of	"total	duration	of	

spatial	 selection	 test,"	 "total	 duration	 of	 self-regulation	

test,"	and	the	dominant	language	of	people	at	home.	Also,	

an	essential	finding	of	this	test	was	that	Persian	monolin-

gual	 participants	 tended	mainly	 to	 the	 right	 in	 orienta-

tions,	while	Turkish-Persian	bilinguals	tended	mainly	to	

the	left	in	orientations.	A	closer	look	at	the	direction	of	

the	hints	may	provide	useful	information	on	the	relation-

ship	between	bilingualism	and	map-based	spatial	orienta-

tion.	The	statistical	results	did	not	show	a	significant	dif-

ference	between	the	scores	of	spatial	and	self-regulated	

landscape	 selection	 tests.	However,	 careful	 attention	 to	

the	means	and	data	scatter	of	the	studied	variables	indi-

cates	that	people	with	lower	scores	in	the	self-regulatory	

test,	on	average,	have	more	ability	to	select	perspective.	

In	 addition,	 it	 was	 observed	 that	 there	 is	 a	 significant	

relationship	between	 the	 three	 scores	of	 "total	 duration	

of	the	spatial	perspective-taking	task,"	"total	duration	of	

self-regulation	test,"	and	the	dominant	language	of	peo-

ple	at	home.	
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آذری/  ترکی  دوزبانه های  مطالعه  با  دارند.  اثر  شناختی  فرایندهای  بر  دوزبانگی  که  می دهد  نشان  پژوهش ها  مقدمه: 

فارسی زبان و تک زبانه های فارسی زبان، به بررسی شواهدی از مزیت های دوزبانگی در توانایی های انتخاب منظر فضایی و 

خودتنظیمی پرداختیم.

روش کار: شرکت کنندگان در این پژوهش 39 نفر از دانشجویان تک زبانه و دوزبانه فارسی و ترکی با میانگین سنی 29 

سال بودند. برای سنجش توانایی انتخاب منظر فضایی، از آزمون تصویری انتخاب منظر فضایی Hegarty استفاده شد 

که طی آن از شرکت کنندگان خواسته شد که خود را در موقعیت های فضایی متعددی تصور کنند و زاویه  قرارگرفتن چند 

شیء را نسبت به موقعیت مجسم شده تشخیص دهند. برای سنجش توانایی خودتنظیمی،  یک معمای حل نشدنی که 

به زبان فارسی طراحی شده بود به هر دو گروه ارائه شد و مدت  زمان تالش آنها برای حل معما به عنوان شاخص سنجش 

خودتنظیمی در نظر گرفته شد، به  طوری  که مدت  زمان بیشتر منجر به کسب نمره باالتری در توانایی خودتنظیمی بود. 

برای سنجش ارتباط های مورد نظر بین متغیرها از آزمون های ناپارامتری من_ ویتنی و همبستگی کندال استفاده شد. 

نمره  تک زبانه  افراد  به  عبارتی،  بود؛  معنا دار  دوزبانه  و  تک زبانه  گروه  دو  در  افراد  خودتنظیمی  نمره   تفاوت  یافته ها: 

گرچه  نبود،   معنا دار  دوزبانگی  و  فضایی  منظر  انتخاب  توانایی  بین  ارتباط  همچنین،  داشتند.  کمتری  خودتنظیمی 

تفاوت های مشاهده  شده در میانگین ها و پراکندگی ها بین این دو گروه قابل توجه بود. بین توانایی های خودتنظیمی و 

انتخاب منظر فضایی نیز تفاوت معنا داری در هیچ  یک از دو گروه تک زبانه و دوزبانه مشاهده نشد.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین دوزبانگی و خودتنظیمی ارتباط معنا دار وجود دارد. گرچه آزمون های همبستگی به 

لحاظ آماری معنا دار نبودند، افراد دوزبانه به  طور متوسط مدت  زمان کمتری را صرف آزمون انتخاب منظر فضایی کرده بودند 

که حاکی از باالتر بودن متوسط توانایی انتخاب منظر فضایی در ایشان است. احتمال دارد که  با بررسی بیشتر، بتوان به 

شواهد بیشتری برای معنا دار بودن تفاوت بین این دو گروه دست یافت.

دریافت: 1399/07/05                                
اصالح نهایی: 1400/04/03                                     

پذیرش: 1400/04/13
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مقدمه
بر اثر تغییرات وسیع اجتماعی و فرهنگی دوره  معاصر، شاید بتوان گفت 
که دوزبانگی امری عادی قلمداد می شود و تک زبانگی شرایطی استثنایی 
به شمار می رود )1(. در گذشته باور بر این بود که دوزبانگی و فراگیری دو 
یا چند زبان، به خصوص در سال های اولیه  زندگی افراد، موجب گیج شدن 
و اختالل در توانمندی های شناختی و زبانی شخص می شود و در بسیاری 
از جنبه ها برای فرد سردرگمی ایجاد می کند. این باور سبب شده بود که 

بسیاری از والدین، که به دالیلی از قبیل مهاجرت با دو زبان سروکار دارند، 
در اکثر موارد زبان غالب محیط را به زبان مادری کودک ترجیح دهند 
و، به  منظور رفع آثار منفی دوزبانگی، کودک را از آموختن زبان مادری 
محروم کنند؛ در حالی  که در پژوهش های متأخر این تفکر قوت گرفت که 
یادگیری دو زبان نه  تنها تأثیر شناختی و غیرشناختی منفی ندارد، بلکه 
منجر به بهبود و تقویت عملکردهای مغزی افراد می شود و به بهتر انجام 

چکیده
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 دادن تکالیف شناختی و غیرشناختی نیز کمک می کند )1(.
بنا بر نظر Grosjean )2010( بیش از نیمی از جمعیت دنیا دوزبانه اند 
می کند.  تقویت  را  دوزبانگی  تأثیرات  مطالعه   به  نیاز  مسئله  این   .)2(
بیان کردن یک تعریف واحد برای مفهوم دوزبانگی کار ساده ای نیست 
و تعاریف متعددی در طول سال ها برای دوزبانگی بیان شده است، اما 
به  طور کلی می توان گفت گویشوری را که بتواند به دو زبان، به روانی 
صحبت کند، دوزبانه می نامند )3(. دوزبانگی دارای تأثیرات درون زبانی 
و برون زبانی است. به منظور روشن تر شدن مفهوم تأثیرات درون زبانی 
 )1988( Bialystok دوزبانگی، می توان مطالعه  آزمون قضاوت دستوری
را مطرح کرد )4(. در مطالعه  حاضر تنها به تأثیرات برون زبانی دوزبانگی 

پرداخته شده است.        
به  که،  می کند  پیش بینی  بودن  دوزبانه  مزیت  درباره  مختلف  نظریات 
دلیل افزایش عملکردهای کنترل اجرایی، دوزبانه ها باید عملکرد برتری 
را در تکالیف مختلف شناختی نشان دهند؛ گرچه در این زمینه اتفاق 
نظر وجود ندارد و برخی از مطالعات نشان داده اند که حتی اگر تفاوتی 
در عملکردهای شناختی پایه در میان دوزبانه ها و تک زبانه ها مشاهده 
بشود، این امر لزوماً همیشه تأثیر مثبت دوزبانگی نیست )5(. در مطالعه  
از  پس   )2018(  Schroeder دوزبانگی،  مزیت  موضوع  فراتحلیلی 
بررسی 16 پژوهش، این نتیجه به دست آمد که مزیت های دوزبانگی 
توانایی های  و  فرازبانی  آگاهی های  اجرایی،  عملکردهای  در  می توان  را 
که  ترتیب  به  این   کرد؛  مشاهده  دوزبانه  گویشوران  عملی_اجتماعی 
استفاده از دو زبان تأثیر مفیدی بر استدالل وضعیت ذهنی دارد )6(. 
در بیشتر اوقات گویشوران تک زبانه، در تمرین های مربوط به زبان، بهتر 
از گویشوران دوزبانه عمل می کنند، در حالی  که در مورد تمرین های 
شناختی مانند بازداری و خودتنظیمی و حافظه  کاری گویشوران دوزبانه 
هر  که  می دهند  نشان  یافته ها  کلی  طور  به    .)7( می کنند  عمل  بهتر 
مزیتی که دوزبانه بودن ارائه می دهد، قابل بسط دهی به تمام حوزه های 
شناختی است )8(. مطالعات بسیاری نشان داده اند زمانی که گویشور 
دوزبانه به یکی از زبان هایش صحبت می کند، زبان دیگر هم به طور هم 

 زمان فعال است.
از طرفی، دوزبانگی می تواند باعث بهبود و افزایش ارتباط مؤثر بین افراد 
شود، به این  گونه که دوزبانگی می تواند به افزایش توانمندی افراد در 
انتخاب منظر )Perspective taking( دیگران کمک کند )9(. انتخاب 
دیدگاه  و  منظر  مالحظه  و  دریافت  درک،  در  شخص  توانایی  منظر، 
انتخاب  توانایی  که  داده اند  نشان  پیشین  مطالعات   .)5( است  دیگری 
منظر فضایی ارتباط نزدیکی با توانایی های با اهمیت دیگری دارد، مانند 
همدالنه  منظر  انتخاب  و   ،)11( ذهن  نظریه   ،)10( توانایی جهت یابی 

)12، 13(. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان دهنده  لزوم استفاده 
از مکانیسم مهار در انتخاب بین منظر خود و دیگری است )14(. طبق 
مشاهدات علمی افراد دوزبانه از حساسیت اجتماعی باالتری برخوردار 
افراد تک زبانه ای است  با  تعامل  از  ناشی  این موضوع شاید  هستند که 
گویشوران  نظر ذهنی  از   .)15( نمی دانند  را  آنها  زبان های  از  یکی  که 
زبانی  برچسب  دو  دارای  مفهومی  هر  که  درمی یابند  سریع تر  دوزبانه 
متفاوت در هر یک از زبان ها است و تجربیات عملی مرتبط با هر یک 
این واقعیت کمک کند که همین  این برچسب ها می تواند به درک  از 
روند را می توان به بازنمایی های ذهنی مختلف، متصل کرد )16(. شواهد 
عصب شناختی در کودکان و بزرگساالن نشان می دهد که افراد دوزبانه، 
هنگام درگیرکردن نظریه ذهن در هر زبان، از حوزه های جداگانه ای بهره 
انتخاب  بر  تأثیر عمیقی  این نکته اند که تجربه زبانی  می برند و مدعی 

منظر و دیدگاه دارد )15(.
متقابل  رابطه  مؤید  انجام گرفته  مطالعات  از  بسیاری  دیگر،   سوی  از 
 .)8( زبانی است  و مهارت های   )Self-regulation( بین خودتنظیمی 
محرک هاست  به  خود  پاسخ های  تغییر  و  اصالح  توانایی  خودتنظیمی 
و  افکار  اعمال،  هدایت  هدفمند  فرایند  می توان  را  خودتنظیمی   .)8(
احساسات، در جهت رسیدن به هدف دانست )18(. این فرایند هدایت 
با توجه  به عوامل مختلف  رفتار، به صورت لحظه  به  لحظه، روزبه روز، 
موجود در بافت و بستر هر هدف، به جهت های متفاوت معطوف می شود؛ 
بنابراین، خودتنظیمی طیف وسیعی از مهارت ها، از جمله خودکنترلی، 
برنامه ریزی و سایر عملکردهای اجرایی را می طلبد و البته فقط به این 
مهارت ها محدود نمی شود )18(. مهارت های زبانی از طریق به کاربردن 
ابزارهای شناختی برای درک و برنامه ریزی رفتار، می تواند باعث تسهیل 
خودتنظیمی  توانایی  دیگر  طرف  از  و   )19( شود  افراد  خودتنظیمی 

می تواند باعث تقویت مهارت های زبانی افراد شود )22، 23(.
با توجه  به نتایج به  دست  آمده از مطالعات پیشین در حوزه  مزیت های 
دوزبانگی، به نظر می رسد که مطالعه  عملکردهای پیچیده تر غیر وابسته 
به زبان، بهتر بتواند به روشن  کردن ارتباط دوزبانگی و ارتقاء عملکردهای 
ساختاری مغز و ذهن کمک کند )23(. از این جهت در این مطالعه به 
میزان  و  افراد  فضایی  منظر  انتخاب  توانایی  بر  دوزبانگی  تأثیر  بررسی 

خودتنظیمی در آنها پرداخته شد.    

روش کار
و  دوزبانگی  مستقل  متغیر  بود.  علی مقایسه ای  نوع  از  حاضر  پژوهش 
منظر  انتخاب  توانایی  و  افراد  خودتنظیمی  میزان  وابسته،  متغیرهای 
 53 پیشین،  مقاالت  اساس  بر  پژوهش  این  در  است.  آنها  فضایی 
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آن  به  پس  این  از  )که  آذری  ترکی  زبانه  تک  و  دوزبانه  گویشور  نفر 
مجموع  از  کردند.  مطالعه شرکت  در  زبان  فارسی  و  می گوییم(  ترکی 
نکردن  به دلیل رعایت   آزمون، 14 شرکت کننده  53 شرکت کننده در 
مشخص  مدت  زمان  در  تکلیفها  انجام دادن  بر  مبنی  آزمون  پروتکل 
این  از شرکت کنندگان در  نفر  از داده ها حذف شدند و پاسخ های 39 
آزمایش مورد بررسی قرار گرفت که میانگین و انحراف معیار سن آنها 
در گروه فارسی زبان ها به  ترتیب برابر با 29 و 4/5 و در گروه دوزبانه ها 

به ترتیب برابر با 28 و 5/5 سال بود.  
برای نمونه گیری از روش نمونه گیری به صورت در دسترس از جامعه 
دانشجویان تک زبانه فارسی زبان و دوزبانه ترکی و فارسی شهر تهران 
استفاده شده است. در این پژوهش، برای سنجش دوزبانگی از پرسشنامه 
انتخاب  یعنی  وابسته،  از متغیرهای  برای سنجش هر یک  و  دوزبانگی 
منظر فضایی و خودتنظیمی، از دو تکلیف جداگانه استفاده شد که در 
ادامه به معرفی آنها می پردازیم. هر یک از بخش های تکالیف جداگانه 
به صورت  برنامه تحت وب  از یک  استفاده  با  قالب فرم های برخط  در 
آنالین در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت و نتایج حاصل از آن در 
نرم افزار  توسط  داده ها  نهایت،   در  شد.  ثبت  دیجیتال  اطالعاتی  بانک 

R-4.0.2 انجام شد.

پرسشنامه  دوزبانگی 
میزان  به  مربوط  سؤاالت  به  پاسخ  طریق  از  تک زبانه  و  دوزبانه  افراد 

تسلط در مهارت های درک شنیدن و صحبت کردن به زبان فارسی و 
ترکی انتخاب شدند. به این شکل که شرکت کنندگان به توانایی خود 
در صحبت کردن و درک شنیدن زبان فارسی و ترکی خود، از یک تا 
ده امتیاز دادند. اطالعات جمعیت شناختی زبانی شرکت کنندگان نشان 
می دهد که افراد ترک زبان شرکت کننده در این پژوهش از تسلط باالیی 
در زبان )Highly proficient bilinguals speaker( ترکی و فارسی 
از تسلط  نیز  زبان  فارسی  بوده اند. همچنین شرکت کنندگان  برخوردار 
باالیی در زبان فارسی برخوردار بوده اند. از بین 39 شرکت کننده نهایی 
زبان فارسی صحبت می کردند.  به  اغلب در خانه  نفر  در آزمایش، 21 
عواملی همچون سن و تحصیالت به عنوان عوامل اخالل گری که ممکن 

بود به تفاوت های فردی بینجامند کنترل شدند. 

آزمون انتخاب منظر فضایی  
برای اندازه گیری توانایی انتخاب منظر فضایی از آزمون تصویری انتخاب 
منظر فضایی که توسط Hegarty و همکاران )24( طراحی شده استفاده 
شد. این تکلیف دارای دوازده گویه تصویری است که در هر یک از آنها 
شرکت کننده باید خود را در موقعیت های فضایی متفاوتی تجسم کند و 
درجه زاویه قرار گرفتن اشیاء مورد پرسش را نسبت به موقعیت متصور 
برای خودش، تشخیص دهد. شکل 1 نمونه ای از گویه های این تکلیف را 
نشان می دهد. به دلیل تصویری  بودن این آزمون، نیاز به ترجمه وجود 

ندارد و مسئله استفاده از مهارت های زبانی مطرح نیست. 
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آزمون خودتنظیمی
وابسته  متغیر  سنجش  راستای  در  شرکت کنندگان  دوم  تکلیف 
مورد  ابزار های  از  یکی  پیشین  مطالعات  اساس  بر  است.  خودتنظیمی 
استفاده برای سنجش میزان خودتنظیمی معماهای حل نشدنی هستند 
)17( که در این مطالعه نیز از یک معمای حل نشدنی به همین منظور 
طراحی و استفاده شده است. در این مطالعه به بررسی روایی و پایایی 
این  در  استفاده  مورد  سؤال  اما  نپرداختیم،  طراحی شده  فارسی  سؤال 
پژوهش با در نظر گرفتن تمام مالحظات مرتبط با طراحِی ابزار مورد 

استفاده در مقاالت پیشین طراحی شد.

روش اجرا
توضیحات الزم  افراد شرکت کننده  تمامی  برای  آزمون،  از شروع  قبل 
ارائه شد. در قسمت اول آزمون، از طریق فایل صوتی به زبان فارسی 
از شرکت کنندگان خواسته شد تا به سؤاالت تکلیف اول یعنی تکلیف 
دوزبانگی پاسخ دهند. سپس، از آنها خواسته شد که به اجرای تکلیف 
اجرای  نحوه  آزمون،  بهتر  درک  برای  بپردازند.  فضایی  منظر  انتخاب 
داده  توضیح  اصلی  گویه های  با  متفاوت  مثال  یک  وسیله  به  تکلیف 
شد. در مرحله بعدی، شرکت کنندگان به تکلیف مربوط به حل معمای 
حل نشدنی پاسخ دادند. بدین  منظور، از شرکت کنندگان خواسته شد 
برای آن وجود نداشت. به  برای حل معمایی تالش کنند که پاسخی 
به  تکلیف  اجرای  از  پیش  شرکت کننده،  افراد  بیشتر  تشویق  منظور 
در  معما  پاسخ صحیح  یافتن  ازای  در  که،  شد  گفته  شرکت کنندگان 
او  به  هدیه ای  شرکت کنندگان،  سایر  به  نسبت  ممکن  زمان  کمترین 
فارسی  زبان  به  گروه  دو  هر  برای  گرفت. صورت  مسئله  تعلق خواهد 
شده  مطرح  معمای  مطالعه  از  پس  شرکت کنندگان  بود.  شده  ارائه 
معما  پاسخ  یافتن  برای  می خواستند  که  اندازه  هر  تا  داشتند  فرصت 
تأمل کنند. در نهایت مدت زمانی را که شرکت کننده برای به نتیجه 
رسیدن صبر کرده بود اندازه گیری و ثبت شد و از آن به  عنوان شاخص 
استفاده  مختلف  افراد  خودتنظیمی  میزان  در  تفاوت  سنجش  اصلی 
شد  داده  توضیح  شرکت کنندگان  برای  تکلیف،  این  انتهای  در  شد. 
آن صرفاً سنجش  از  و هدف  بوده  واقع حل  نشدنی  در  معما  این  که 
میزان تحمل افراد برای به دست آوردن نتیجه معما بوده و از آنها به 
پاسخ  بدون  معمای  یک  به  پاسخ دهی  موقعیت  در  گرفتن  قرار  خاطر 
عذرخواهی به عمل آمد. تمامی شرکت کنندگان با موافقت شخصی و 
به صورت داوطلبانه و آگاهانه در آزمون شرکت کردند و به آنها درباره 
و  کامل  به صورت  ایشان  پاسخ های  بودن  محرمانه  و  پژوهش  اهداف 

دقیق اطالع داده شده بود.

روش تحلیل داده ها
از سه  به هر یک  به تحلیل جداگانه  متغیرهای مربوط  ابتدا  ادامه،  در 
بخش »دوزبانگی«، »توانایی انتخاب منظر« و »خودتنظیمی« و سپس 
به بررسی ارتباط بین متغیرها پرداخته شد. برای بررسی معنا داری های 
آماری مورد نظر در این مطالعه، از آزمون  ناپارامتری من_ ویتنی و آزمون 

ضریب همبستگی کندال در سطح معنا داری 5 درصد استفاده شد.

یافته ها
در این پژوهش، 53 نفر گویشور دوزبانه و تک زبانه ترکی آذری )که 
از این پس به آن ترکی می گوییم( و فارسی زبان با میانگین سنی 29 
سال شرکت کردند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری به صورت در 

دسترس استفاده شد. 
خودتنظیمی،  سنجش  در  استفاده  مورد  آزمون  ماهیت  به  توجه  با 
مدت زمان انجام دادن تکلیف به عنوان مالک ارزیابی توانایی خودتنظیمی 
تکمیل  زمان  )24(. متوسط مدت  نظر گرفته شد  در  شرکت کنندگان 
 2 شکل  بود.  ثانیه   438/69 با  برابر  شرکت کنندگان  کل  برای  آزمون 
فضایی  منظر  انتخاب  آزمون  کل  زمان  مدت  متوسط  جعبه ای  نمودار 
را به تفکیک این که افراد در خانه اغلب به چه زبانی صحبت می کنند 
میانگین  این شکل مشاهده می شود،  در  که  نشان می دهد. همان طور 
مدت  زمان آزمون انتخاب منظر فضایی برای افراد تک زبانه کمتر از افراد 
دوزبانه  بود. همچنین، پراکندگی و دامنه  این مدت  زمان برای این افراد 
کمتر از گروه دوزبانه بود، اما نتایج آزمون من _ویتنی )که به دلیل برقرار 
نبودن فرضیه نرمال  بودن داده ها از آن استفاده شد( حاکی از معنا داری 
این دو اختالف  نبودند )U=157، P=0/6(. با اینکه در متوسط خطای 
کل آزمون انتخاب منظر فضایی بین دو گروه تک زبانه فارسی و دوزبانه 
 ،)U=194/50، P=0/89( ترکی/فارسی تفاوت معنا داری مشاهده نشد

تفاوت بین دامنه  و پراکندگی پاسخ های دو گروه حائز اهمیت بود.
متوسط خطای کل در آزمون انتخاب منظر فضایی برابر با 0/5- رادیان 
)معادل 28/64- درجه(، متوسط خطای کل در این آزمون برای آنهایی که 
زبان غالبشان در خانه فارسی بود، برابر با 2/4 رادیان )معادل با 137/55 
درجه( و برای آنهایی که زبان غالبشان در خانه ترکی بود، برابر با 3/8- رادیان 
)معادل با 222/55- درجه( بود. یافته  مهم این آزمون، که در شکل های 3 و 
4 نیز مشاهده می شود، این بود که شرکت کنندگان تک زبانه فارسی عمدتاً 
در جهت گیری ها تمایل به راست داشتند، در حالی که شرکت کنندگانی که 
دوزبانه ترکی/فارسی بودند، عمدتاً در جهت گیری ها تمایل به چپ داشتند. 
بررسی های دقیق تر در زمینه  جهت اشاره ها ممکن است حاوی اطالعات 

مفیدی در زمینه  ارتباط دوزبانگی با جهت یابی فضایی نقشه محور باشد. 
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شکل 3. نمودار متوسط خطای کل در آزمون انتخاب منظر فضایی به ترتیب برای کل شرکت کنندگان )نمودار سمت چپ(، برای افرادی که اغلب در خانه فارسی صحبت می کنند 
)نمودار میانی( و برای افرادی که اغلب در خانه ترکی صحبت می کنند )نمودار سمت راست(.

شکل 2. نمودار جعبه ای متوسط مدت زمان کل آزمون انتخاب منظر فضایی به تفکیک این که افراد در خانه اغلب به چه زبانی صحبت می کنند

شکل 4. نمودار توزیع فراوانی خطای کل آزمون انتخاب منظر فضایی به ترتیب برای کل شرکت کنندگان )نمودار سمت چپ(، برای افرادی که اغلب در خانه فارسی صحبت می کنند 
)نمودار میانی( و برای افرادی که اغلب در خانه ترکی صحبت می کنند )نمودار سمت راست(.
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بر اساس آزمون من_ویتنی )که به دلیل برقرار نبودن فرضیه نرمال  بودن 
داده ها از آن استفاده شد(، تفاوت بین نمرات آزمون خودتنظیمی بین دو گروه 
دوزبانه و تک زبانه معنا دار بود )U=113/50، P<0/03(. این تفاوت در شکل 

5 نیز مشاهده می شود. به  عبارتی، افراد تک زبانه، عمدتاً توانایی خودتنظیمی 
کمتری داشته اند )مدت  زمان کمتری را صرف آزمون خودتنظیمی کرده 

بودند(. پراکندگی نمرات این گروه نیز نسبت به گروه دوزبانه کمتر بود.

شکل 5. نمودار متوسط زمان کل آزمون خودتنظیمی به تفکیک زبان

زوِج  هشت  تمامی  بین  کندال  همبستگی  ضرایب  آزمون های  گرچه 
)متوسط  فضایی  منظر  انتخاب  توانایی  با  مرتبط  متغیر  دو  از  ممکن 
زمان کل آزمون انتخاب منظر فضایی و متوسط خطای کل در آزمون 
انتخاب منظر فضایی( و چهار متغیر مرتبط با دوزبانگی )توانایی درک 
شنیدن به زبان فارسی، صحبت  کردن به زبان فارسی، درک شنیدن 
معنادار  آماری  لحاظ  به  ترکی(  زبان  به  ترکی، صحبت کردن  زبان  به 
نبودند )به  ترتیب با ضرایب همبستگی 0/05، 0/02، 0/15- و 0/08- 

برای ارتباط چهار متغیر دوزبانگی با متوسط زمان کل آزمون انتخاب 
منظر فضایی، و نیز با ضرایب همبستگی 0/08- و 0/03- برای ارتباط 
انتخاب منظر  آزمون  با متوسط خطای کل در  متغیر دوزبانگی  چهار 
صرف  را  کمتری  زمان  مدت  متوسط  به  طور  دوزبانه  افراد  فضایی(، 
آزمون انتخاب منظر فضایی کرده بودند. عالوه بر آن، تفاوت معنا داری 
بین متغیرهای مرتبط با انتخاب منظر فضایی و خودتنظیمی مشاهده 

نشد )شکل 6(. 

شکل 6. ارتباط بین خودتنظیمی و انتخاب منظر فضایی
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بحث
در این پژوهش به بررسی میزان توانایی انتخاب منظر فضایی افراد دوزبانه و 
تک زبانه پرداخته شد. برای سنجیدن توانایی انتخاب منظر فضایی افرادی 
که اغلب در خانه ترکی صحبت می کنند )دوزبانه ترکی/ فارسی( و افرادی 
که در خانه اغلب به زبان فارسی صحبت می کنند )تک زبانه(، از تکلیف 
انتخاب منظر فضایی استفاده کردیم. نتایج به  دست  آمده از تحلیل های 
آماری اختالف معنا داری را در عملکرد افراد دوزبانه و تک زبانه در انجام 
تکلیف مربوط به توانایی انتخاب منظر فضایی نشان نداد، اما با دقت در 
نمودارها، نمی توان تفاوت های قابل توجه در میانگین ها و پراکندگی ها 
بین شرکت کنندگان دوزبانه و تک زبانه را نادیده گرفت. گرچه آزمون های 
با  از متغیرهای مرتبط  بین زوج های ممکن  ضرایب همبستگی کندال 
توانایی انتخاب منظر فضایی و دوزبانگی به لحاظ آماری معنادار نبودند، 
را صرف  کمتری  زمان  مدت  متوسط  به  طور  دو زبانه،  شرکت کنندگان 
آزمون انتخاب منظر فضایی کرده بودند که حاکی از باالتر بودن متوسط 
توانایی انتخاب منظر فضایی در آنها است. بنابراین، احتمال می رود که 
با در اختیار داشتن داده های بیشتر، بتوان به شواهد بیشتری که حاکی 
از معنا دار بودن تفاوت بین این دو گروه است، دست یافت. نتایج بررسی 
ارتباط بین خطای آزمون )که در اینجا شاخصی مرتبط با صحت آزمون 
است( و زمان کل آزمون انتخاب منظر فضایی نشان می  دهد که این دو 
متغیر نیز ارتباط معناداری با یکدیگر ندارند؛  به  عبارتی، نمی توان ادعا 
کرد که مثاًل، با افزایش مدت  زمان آزمون انتخاب منظر فضایی، صحت 

آزمون افزایش یا کاهش داشته است.  
با وجود این که مطالعات بسیاری آثار مثبت دوزبانگی بر توانایی انتخاب 
منظر فضایی را تأیید کرده اند )17(، در برخی از پژوهش ها ارتباطی بین 
دوزبانگی و توانایی انتخاب منظر فضایی دیده نشده است و در برخی 
دیگر از مطالعات، آثار منفی دوزبانگی بر توانایی انتخاب منظر فضایی 
شرکت کنندگان نیز دیده شده است. به  طور کلی شاید بتوان گفت که 
حتی اگر تفاوتی در عملکرد شناختی پایه بین افراد دوزبانه و تک زبانه 
وجود داشته باشد، این امر همیشه به یک تأثیر مثبت در شناخت سطح 
عالی تبدیل نمی شود )5(. با توجه به مطالعات در زمینه تأثیر دوزبانگی 
بر توانایی انتخاب منظر فضایی افراد، به طور کلی این نتیجه به دست 
می شود  ایجاد  افراد  برای  دوزبانگی  اساس  بر  که  آگاهی هایی  که  آمد 
تأثیرگذار  می تواند  فضایی  منظر  انتخاب  و  ذهن  نظریه  مهارت های  بر 
باشد. دوزبانه بودن باعث می شود که افراد درک کنند که هر مفهومی 
می تواند دارای برچسب های زبانی متفاوت باشد و تجربیات کاماًل عملی 
در به  کارگیری برچسب های متفاوت برای مفاهیم یکسان، کمک قابل  
توجهی برای درک و پذیرفتن این حقیقت است که برای هر واقعیتی، 

بازنمایی های ذهنی متفاوتی وجود دارد )14(.
نشان  دوزبانه  و  تک زبانه  توانایی خودتنظیمی شرکت کنندگان  بررسی 
از دو زبان ترکی و فارسی استفاده می کنند،  افرادی که  داد که اغلب 
در تکلیف مربوط به خودتنظیمی، در مقایسه با افراد تک زبانه، نمرات 
باالتری به دست آورده اند. به  عبارتی، افرادی تک زبانه، به  طور متوسط، 
گروه  این  نمرات  پراکندگی  و  داشته اند  کمتری  خودتنظیمی  توانایی 
نیز نسبت به افراد دوزبانه کمتر بود. به این ترتیب پژوهش ما با نتایج 
مطالعاتی که تأییدکننده  تأثیر دوزبانگی در توانایی خودتنظیمی افراد 
است، هم راستا است. همان گونه که در مرور مطالعات پیشین دیده شد، 
بین خودتنظیمی  متقابل  رابطه  مؤید  انجام گرفته  مطالعات  از  بسیاری 
به  کاربردن  از طریق  زبانی  مهارت های   .)8( است  زبانی  مهارت های  و 
ابزارهای شناختی برای درک و برنامه ریزی رفتار، می تواند باعث تسهیل 
خودتنظیمی  توانایی  دیگر  طرف  از  و   )20( شود  افراد  خودتنظیمی 
در   .)22  ،21( شود  افراد  زبانی  مهارت های  تقویت  باعث  می تواند 
مطالعه ای که در سال 2014 بر روی کودکان دوزبانه چینی/انگلیسی 
صورت گرفته بود، نتایج به  دست  آمده حاکی از تأثیرات مثبت دوزبانگی 
بر برخی از جنبه های خودتنظیمی در کودکان بود )8(. به این صورت 
زبان می تواند به عنوان متغیری باعث بهبود توانمندی خودتنظیمی افراد 
شود و از سوی دیگر خودتنظیمی باال ممکن است به مهارت و تسلط 

زبانی بیشتر افراد کمک کند.
از ابتدا قرار بر این بود که تکالیف انتخاب منظر فضایی و خودتنظیمی به 
 صورت رابانه ای اما حضوری اجرا شوند، اما متأسفانه به دلیل شیوع ویروس 
کووید 19 و پیدایش شرایط خاص و ناآشنای قرنطینه، به  ناچار، به صورت 
غیرحضوری و برخط )آنالین(  اجرا شدند. این احتمال وجود دارد که در 
صورت اجرای حضوری تکالیف، که منجر به کنترل دقیق تر شرایط انجام 

تکالیف می شد، نتایج دقیق تر و قابل  اعتمادتری به دست آید.
به دلیل محدودیت های فراوان در دسترسی آنالین به آزمودنی ها، امکان 
همسان سازی کامِل دو گروه تک زبانه و دو زبانه  در این پژوهش فراهم 
تمامی متغیرهای مزاحم و  با حذف  آتی می بایست  نشد. در مطالعات 
کنترل متغیرهای تعدیل کننده بر دقت پژوهش افزود. به  عنوان مثال، 
به نظر می رسد که همسان سازی دو گروه در زمینه  جنسیت، شغل و 
حتی شهر محل سکونت روایی پژوهش را افزایش  دهد. اجرای همین 
مقایسه   امکان  نیز،  نتایج  بررسی  و  دیگر  زبان های  بستر  در  آزمون ها 
تأثیر متغیر نوع زبان به عنوان متغیری وابسته را ایجاد می کند. با انجام 
هر  تأثیر  آیا  که  دهیم  پاسخ  سؤال  این  به  می توانیم  مطالعاتی  چنین 
یک از زبان های موجود، بدون توجه به تفاوت های ماهیتی هر زبان، بر 
عملکردهای مغزی یکسان است یا خیر. عالوه بر آن،  با توجه به این که 
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خودتنظیمی مفهومی چندوجهی و فراگیر است، آزمون استفاده  شده 
در این پژوهش شاید به  تنهایی برای سنجش این مفهوم در دوزبانه ها 
برآورد  آزمون  چند  از  هم زمان  استفاده   با  بتوان  شاید  و  نکند  کفایت 

دقیق تری از میزان ارتباط های مورد نظر به دست آورد.
همچنین، مطالعه مزیت های شناختی دوزبانگی در کودکان و بزرگساالن 
به منظور یافتن ابزار و وسیله ای برای توانمندسازی نقاط ضعف کودکان 
در  باارزشی  قدم  می تواند  شناختی،  حوزه های  دیگر  در  بزرگساالن  یا 
شاخه  توان بخشی های شناختی به شمار آید. اگر نتایج مطالعات دقیق و 
گسترده بتواند نشان دهنده  مزیت های شناختی دوزبانگی باشد، با توجه 
آثار مثبت رشد  نتایجی که در پژوهش های پیشین درباره  احتمال  به 
نواحی مختلف مغزی بر دیگر ناحیه ها دیده شده است )25(، می توان 
از آموزش زبان دوم به عنوان یک ابزار توان بخشی برای کلیه افراد به 

خصوص کودکان نیازمند به توانمندسازی های شناختی، بهره برد. 

نتیجه گیری
آزمون  دو  نمرات  بین  معنا دار  تفاوتی  از  حاکی  آماری  نتایج  بررسی 
انتخاب منظر فضایی و خودتنظیمی نبود، اما توجه دقیق به میانگین ها 
و پراکندگی های داده های متغیرهای مورد مطالعه نشان دهنده  آن است 
افرادی که نمره  کمتری در آزمون خودتنظیمی داشته اند، به  طور  که 
متوسط از توانایی انتخاب منظر بیشتری برخوردار بوده اند. عالوه بر آن، 
منظر  انتخاب  آزمون  زمان کل  نمره  »مدت  بین سه  که  مشاهده شد 
فضایی«، »مدت زمان کل آزمون خودتنظیمی« و زبان غالب افراد در 

خانه ارتباط معنا داری وجود دارد.   

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

افراد شرکت کننده در این پژوهش با رضایت و آگاهی به شرکت در آزمایش ها 
پرداختند و تمام روش های اجرا شده مطابق با استانداردهای اخالقی بوده است.

مشارکت نویسندگان 
مهدی پورمحمد: کمک و همفکری در پردازش و طراحی ایده ارائه شده، 
نتایج،  آزمایش و جمع آوری داده ها و گزارش  آزاده درخشان: طراحی 
فرزانه صفوی منش: کمک و همفکری در طراحی آزمایش وانجام تجزیه 

و تحلیل داده ها.  

منابع مالی
این پژوهش هیچ گونه کمک مالی خاصی از هیچ موسسه تامین مالی در 
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Introduction: Creating	creativity	is	one	of	the	fundamental	goals	of	any	educational	system,	and	

one	of	 the	variables	 related	 to	creativity	 is	 the	excitement	of	 thought.	The	present	study	aimed	

to	explain	the	pattern	of	creativity	based	on	the	excitement	of	thought	mediated	by	experimental	

intelligence	in	high	school	students.	

Methods: The	method	of	this	descriptive-correlational	study	and	the	statistical	population	of	the	

present	 study	were	 all	male	 and	 female	high	 school	 students	 (n=1000)	 in	Rasht.	Two	hundred	

forty-nine	subjects	were	selected	as	a	sample	based	on	the	multi-stage	random	cluster	sampling	

method.	In	order	to	collect	data,	questionnaires	measuring	creativity	thought	excitement	and	Kohs	

cubes	were	used.	Data	analysis	was	performed	in	AMOS-23	software	using	the	structural	equation	

modeling	method.

Results:	The	results	showed	that	creativity	with	all	variables	has	a	positive	and	significant	cor-

relation	coefficient.	Experimental	intelligence	also	has	a	significant	relationship	with	all	thought	

emotion	variables	except	the	emotion	variable	(P<0.01).	The	model	analysis	results	showed	that	

empirical	 intelligence	has	a	mediating	 role	 in	 the	 relationship	between	 thought	excitement	and	

creativity	(P<0.001).

Conclusion:	Experimental	intelligence	partially	mediated	the	relationship	between	thought	emotion	

and	creativity.	As	a	result,	students'	empirical	intelligence	can	be	enhanced	by	fostering	creativity	in	

school,	which	in	turn	leads	to	tremendous	thought	excitement.
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Extended Abstract
Introduction
The	course	of	 studies	 related	 to	 creativity	has	been	 in-

creasing	 and	 expanding	 in	 recent	 decades.	 Fostering	

creativity	is	one	of	the	primary	goals	of	any	educational	

system	at	 any	stage.	 In	addition,	creativity	 is	 a	kind	of	

problem-solving	and	creating	a	product,	idea	or	solution	

to	a	new	and	of	course	valuable	problem	for	the	individual	

or	society.	One	of	the	variables	related	to	creativity	is	the	

excitement	of	thought.	Human	beings,	while	being	ratio-
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nal	beings,	also	have	emotional	qualities	that	have	made	

them	emotional	beings.	The	 theory	of	 thought	was	first	

introduced	in	the	United	Kingdom	(UK)	in	2007	and	has	

since	been	developed	in	other	international	forums.	This	

theory	pays	attention	to	the	integrated	nature	of	the	emo-

tional	and	cognitive	domains	of	creativity	and	considers	

the	process	of	creativity	as	the	result	of	the	existence	of	

interconnected	cognitive	and	emotional	transformations.	

In	another	part	of	this	study,	which	examines	the	relation-

ship	between	intelligence	and	creativity,	threshold	theory	

is	widely	 discussed.	According	 to	 this	 theory,	 an	 aver-

age	 level	of	 intelligence	 is	necessary	 for	 creativity,	but	

there	is	no	correlation	between	intelligence	and	creativity	

when	 the	 IQ	 is	above	120,	and	 in	 fact,	 the	 intelligence	

quotient	(IQ)	is	120	points.	Following	Gardner's	 theory	

of	multiple	intelligences	and	the	theory	of	thresholds	and	

research	on	the	relationship	between	creativity	and	intel-

ligence	and	the	idea	of	emotion,	it	seems	that	the	quality	

and	quantity	of	creativity	 influenced	by	 the	emotion	of	

thought	to	create	creativity	in	science	students	have	a	di-

rect	and	indirect	effect	on	empirical	intelligence.	Accord-

ingly,	due	to	the	lack	of	systematic	research	in	this	field	

in	Iranian	society,	the	present	study	examines	this	process	

in	the	framework	of	a	causal	model,	and	the	main	issue	

and	purpose	of	the	research	are	whether	the	emotion	of	

thought	 can	 be	 a	 predictor	 of	 creativity	 in	 Iranian	 stu-

dents.	Therefore,	this	study	aimed	to	explain	the	pattern	

of	creativity	based	on	thought	emotion	mediated	by	ex-

perimental	intelligence	in	high	school	students	(level	2).			

Methods
The	 method	 of	 the	 present	 study	 was	 descriptive-cor-

relational	modeling	of	structural	equations.	The	statisti-

cal	population	includes	all	high	school	girls	and	boys	in	

the	second	district	of	Rasht	who	were	studying	in	public	

schools	in	the	2018-2019	academic	years.	The	number	of	

students	was	1000,	of	which	400	were	girls,	and	600	were	

boys.	The	 sample	 size	was	 estimated	 to	 be	 249	people	

using	Krejcie	 and	Morgan's	 table.	 Based	 on	 the	multi-

stage	random	cluster	sampling	method,	109	female	stu-

dents	and	140	male	students	were	selected.	The	method	

of	conducting	the	research	was	that	after	receiving	a	let-

ter	of	introduction	from	the	university	where	they	were	

studying,	they	were	referred	to	the	General	Department	

of	Education	of	Rasht	(Department	of	Education	of	Dis-

trict	2).	The	number	of	girls’	schools	in	this	area	was	sev-

en	and	the	number	of	boys'	schools	was	nine.	By	chance,	

three	girls'	schools	and	five	boys'	schools	were	selected,	

of	which	20	classes	were	selected.	Samples	were	selected	

based	 on	 the	multi-stage	 cluster	 sampling	method,	 and	

then	 questionnaires	 were	 distributed.	 Inclusion	 criteria	

included	a	 second-year	high	 school	 student	 in	Rasht	 in	

2018-2019	and	willingness	to	participate	in	the	study,	and	

exclusion	criteria	included	not	completing	the	question-

naires.	The	research	data	were	analyzed	using	descriptive	

tests,	including	mean,	standard	deviation,	standard	error,	

frequency	table,		correlation	coefficient,	and	in	the	infer-

ential	part	of	 the	structural	equation	modeling	test	with	

AMOS-23	software.	

Results
The	results	showed	that	creativity	with	all	variables	has	

a	positive	and	significant	correlation	coefficient.	Exper-

imental	 intelligence	 also	 has	 a	 significant	 relationship	

with	 all	 thought	 emotion	 variables	 except	 the	 emotion	

variable	 (P<0.01).	 The	 results	 of	 the	 model	 analysis	

showed	that	empirical	intelligence	has	a	mediating	role	in	

the	relationship	between	thought	excitement	and	creativ-

ity	(P<0.001).	Table	1	shows	the	direct	and	indirect	stan-

dard	effects	of	the	leading	research	variables.	The	results	

of	Table	1	showed	that	there	is	a	significant	relationship	

between	the	structure	of	thrill	of	the	thought	with	experi-

mental	intelligence	and	creativity	as	well	as	experimental	

intelligence	with	creativity.	Also,	the	indirect	coefficient	

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

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


الگوی خالقیت بر اساس هیجان اندیشه با میانجی گری هوش تجربی نرگس باغبان و همکاران

55

of	thought	excitement	on	creativity	through	the	mediat- ing	structure	of	experimental	intelligence	is	significant.

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

Table	1.	Effects	of	direct	and	indirect	standard	and	general	main	variables	of	research

From the structure From the structure Direct effect Indirect effect Total effect

The	Thrill	of	The	Thought Experimental	intelligence **	0.678 Does	not	have **	0.678

The	Thrill	of	The	Thought Creativity *	0.255 *	0.215 **	0.469

The	experimental	intelligence Creativity *	.0317 Does	not	have *	.0317

Conclusion
Based	on	the	results	of	this	study,	it	should	be	noted	that	

the	 creative	 process	 is	 due	 to	 cognitive	 and	 emotion-

al	changes.	As	researchers	emphasize	the	experience	of	

deep	 emotions	 among	 creative	 people,	 attention	 to	 the	

emotional	characteristics	of	people	when	faced	with	the	

problem	should	be	considered.	Because	wherever	 there	

is	a	problem,	a	decision	is	needed,	and	a	choice	is	made,	

the	excitement	of	the	thought	is	expressed.	Therefore,	it	

is	suggested	that	given	that	students	have	different	abil-

ities,	recognizing	these	differences	(type	of	intelligence,	

type	 of	 thought,	 and	 different	 emotions)	 helps	 to	 learn	

and	 nurture	 creative	 people.	 Educating	 teachers	 to	 pay	

attention	to	individual	differences,	which	is	the	essential	

principle	of	 the	central	 justice	of	 the	education	system,	

should	be	considered.	
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مقدمه: پرورش خالقیت یکی از اهداف اساسی هر نظام آموزشی است که یکی از متغیرهای مرتبط با خالقیت، هیجان 

در  تجربی  هوش  میانجی گری  با  اندیشه  هیجان  اساس  بر  خالقیت  الگوی  تبیین  حاضر  مطالعه  هدف  است.  اندیشه 

دانش آموزان متوسطه دوم بود.

پژوهش  آماری  جامعه  بود.  معادالت ساختاری  مدل یابی  نوع  از  توصیفی_ همبستگی  پژوهش حاضر،  روش  روش کار: 

حاضر شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر رشت که در سال تحصیلی 98-97 در مدارس 

دولتی مشغول به تحصیل )به تعداد 1000 نفر( بود. 249 نفر بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای، 

آزمون  و  اندیشه  هیجان  خالقیت،  سنجش  پرسشنامه های  از  داده ها  جمع آوری  جهت  شدند.  انتخاب  نمونه  عنوان  به 

نرم افزار  در  ساختاری  معادالت  مدل یابی  روش  از  استفاده  با  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  شد.  استفاده   Kohs مکعب های 

AMOS-23 انجام شد. 

یافته ها: نتایج نشان داد خالقیت با همه متغیرها دارای ضریب همبستگی مثبت و معنادار است. هوش تجربی نیز با 

همه متغیرهای هیجان اندیشه بجز متغیر جنب و جوش رابطه معنادار دارد )P<0/01(. نتایج تحلیل مدل نشان داد که 

.)P<0/001( هوش تجربی در رابطه بین هیجان اندیشه با خالقیت به صورت جزئی نقش میانجی دارد

نتیجه گیری: هوش تجربی رابطه بین هیجان اندیشه و خالقیت را به صورت جزئی میانجی گری نمود. در نتیجه می توان 

در دانش آموزان با پرورش خالقیت در مدرسه هوش تجربی آنها را ارتقا داد که این امر خود منجر به هیجان اندیشه بیشتر 

می شود.
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مقدمه
سیر مطالعات مربوط به خالقیت، در دهه های اخیر رو به فزونی و گسترش 
همه جانبه است. پرورش خالقیت یکی از اهداف اساسی هر نظام آموزشی 
و پرورشی در هر مقطعی است )1(. خالقیت نوعي مسأله گشایي و ایجاد 
یک محصول، ایده یا حل یک مسأله جدید و البته ارزشمند براي فرد 
یا جامعه می باشد )2(. خالقیت، فرایند هیجان انگیز و بسیار پیچیده ای 
از جمله رضایت بخش ترین  تجربه خالقیت  و  است. مشاهده، تشخیص 

جنبه های انسان است )3(. داشتن خالقیت برای ادامه زندگی، ضروری 
برای  مناسب  زمان  است.  آموختنی  آن،  روش  و  راه  طرفی  از  و  است 
آموزش آن، دوران کودکی می باشد که ذهن افراد در حال شکل گرفتن 

است و سنگ بنای اولیه تفکر در آن گذاشته می شود )4(.
یکی از متغیرهای مرتبط با خالقیت، هیجان اندیشه است. انسان  ها در 
عین حال که موجوداتی عقالنی هستند، خصایص هیجانی نیز دارند که 

چکیده
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این ویژگی، آنها را به موجودی هیجانی تبدیل کرده است )5(. نظریه 
هیجان اندیشه براي نخستین بار، در انگلستان )سال 2007( ارائه شد 
و سپس در سایر مجامع بین المللي توسعه یافت. این نظریه، به ماهیت 
یکپارچه دامنه هاي عاطفي و شناختي خالقیت توجه مي کند و فرایند 
خالقیت را ناشي از وجود دگرگوني هاي هم آویخته شناختي و عاطفي 
مي داند )6(. دو هیجان عمده در پدیدآیی و شکل گیری خالقیت نقش 
دارند: پویایی و بی تابی. سهم هر یک از این دو هیجان در خالقیت به 
تفاوت های فردی )مانند هوش، سن، جنسیت، عوامل فرهنگی( بستگی 
و  با شیفتگي  نیرومندي شدید همراه  به معناي احساس  پویایي  دارد. 
و  تازه  بزرگ،  اندیشه  یک  براي  فّعال  و  کنجکاوانه  تجربه  در  پیگیری 
ولو  ماجراجویانه  هیجان انگیز،  کنجکاوي هاي  این  است.  هیجان انگیز 
حاالت  این  می شود.  دنبال  فرد  دانسته هاي  تجربه  طریق  از  خطرناک 
از  لذت  حرکت،  و  هیجان  راحت  بروز  مشهود،  طبعی  شوخ  با  همراه 
بنابراین  است.  گرسنگی  و  تشنگی  بدن لرزی،  بدنی،  فعالیت های 
هیجانی  وجوش  جنب  و  شناختی  سرسختی  مولفه  دو  شامل  پویایی 
»گردش  از  ناشی  تدریجی  روانی  فرسودگی  به  بي تابي،   .)7( می شود 
بي تابي  است.  روان تنی  نارسایی های  با  همراه  که  دارد  اشاره  اندیشه« 
مسائل  با  ارتباط  در  و گفت وگوی ذهنی  فعالیت  اندیشه گردي،  شدت 
مستمر  بي قراري  و  دل مشغولی  دروني،  گرفتاری  دچار  را  فرد  فکري، 
دادن  دست  از  احساس  و  سرگشتگی  با  همراه  که  مي کند  دائمي  و 
را  روانی  نیروی  و  روانی  بی تابی  مولفه  دو  بی تابی  است.  یقین  کامل 
خالقیت  داد،  نشان   ،)2000(  Tenopir مطالعه   .)8( می گیرد  بر  در 
 .)9( دارد  رابطه  اندیشه،  هیجان  مولفه های  از  شناختی  سرسختی  با 
همچنین Nicholls )2015( نشان داد، خالقیت با حساسیت، درگیري 
و تنیدگي هیجاني )مولفه نیروی روانی( مرتبط است. تردیدي نیست 
 ،)2017( Hao .)10( که خالقیت بر بنیاد اندیشه و تفکر استوار است
نیز در پژوهش خود نشان داد عواملی مانند »احساس«، »اندیشه«، و 
»درک حسی« )ویژگی های هیجان اندیشه( از زوایای اصلی خالقیت و 

بروز آن هستند )11(.         
در بخش دیگري از این پژوهش که به بررسي رابطه هوش با خالقیت 
این  طبق  است.  مطرح  آستانه ای  نظریه  گسترده  شکل  به  مي پردازد، 
بین  اما  است،  براي خالقیت ضروري  از هوش  متوسطي  نظریه سطح 
هوش و خالقیت زماني که بهره هوشي باالتر از 120 باشد همبستگي 
 .)12( است  برش  نقطه   120 هوشي  بهره  حقیقت  در  و  ندارد  وجود 
متوسط  اندازة  با  همبستگي هاي  آستانه اي  نظریه  به  توجه  با  بنابراین 
بین هوش بهر پایین تر از 120 با خالقیت و همبستگي هاي خیلي پایین 
در باالي 120 با خالقیت وجود دارد. همچنین در پژوهش هاي انجام 

شده بر روي نمونه تیزهوش همبستگي معناداري بین هوش و خالقیت 
به  با هوش متوسط  افراد  اما یک همبستگي معناداري در  نشد،  یافته 

دست آمد )13(.
نظریه هوش های چندگانه Sternberg نیز بر مبنای توانایی های سه گانه 
تحلیلی عملی و خالقانه است. تیزهوشان به منظور پیشرفت بیشتر و 
موفقیت در زندگی به توانایی عملی و خالقانه نیاز دارند )14(. یافته های 
پژوهش نشان داد که آموزش هوش موفق می تواند توانایی های تحلیلی، 
عملی و خالقانه کودکان تیزهوش را افزایش دهد. استفاده از آموزش 
هوش موفق می تواند عالوه بر افزایش توانایی تحلیلی، توانایی های عملی 

و خالقانه تیزهوشان را نیز ارتقا دهد )15(.
هوش تعیین کننده اصلی جایگاه سیاسی و اجتماعی افراد می باشد. هیچ 
شاخه ای از روان شناسی به اندازه مطالعه و ارزیابی هوش در بهزیستی 
انسان موثر نیست )16(. هوش تجربی، در برگیرنده یادگیری حسی فعال 
به ویژه بهره گیری از مشاهده و عمل در محیط است که با ناآرامی برای 
تجربه دانسته ها با اصرار بر آن همراهی دارد و در واقع هیچ آموزه ای بدون 
کسب تجربه پذیرفته نمی شود )17(. وقتي توانایي یادگیري از طریق 
تجربه مسقیم باشد هوش تجربي در کار است. در تجربه دانسته ها، نقش 
یادگیري مشاهده اي بسیار مهم است و البته با اصرار بر این که خود فرد 
با تجربه و آزمایش یاد بگیرد. به عنوان مثال مانند فردي که ورزشي را 
دیده است اما از طریق تمرین و تجربه آن را یاد مي گیرد یا کودکي که 
کنجکاوي بسیاري براي تجربه شنا کردن در استخر را دارد )18(. براي 
را در موقعیت  فرد  آموزشي در هوش تجربی الزم است  برنامه  تدوین 
فعالیت عملي و درگیر کردن فعاالنه او با رفتار آزمایشي و تجربي براي 
بررسی  با عنوان   ،)2016( Kac نتایج پژوهش  قرار داد )7(.  یادگیري 
خصوصیات شخص خالق در مورد نقش جنبه های عاطفی و هیجانی در 
خالقیت نشان داد حیطه عاطفی و هیجانی گاهی به عنوان یک قلمرو 
سدکننده از بروز خالقیت، محسوب می شود )19(. روابط معناداري بین 
هوش متبلور با خالقیت و تفکر واگرا وجود دارد اما هوش سیال نتوانسته 
در  نیز   ،)2015(  Furnham  .)20( باشد  خالقیت  تبیین کننده  است 
مطالعه خود ارتباط بین خالقیت و هوش را نشان داد )21(. هوش به 
و  دهد  پرورش  را  خالقیت  می تواند  که  است  عاملی  مهمترین  عنوان 
توانایی تفکر خالق را در بستر فرهنگی ایجاد کند )22(. همچنین بر 
می شود  افراد  بهبود خالقیت  موجب  هیجانی  هوش  پژوهش ها  اساس 
)23( و اثربخشی روش مبنتی بر هوش های گاردنر بر خالقیت )24( و 
)25( نیز نشان داده شده است. رابطه بین خالقیت و هوش اجتماعی 
پیش بینی کننده  متغیرهای  مهمترین  از  و سن  که هوش  این  و   )26(

خالقیت هستند در پژوهش ها نشان داده شده اند )27(.
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در حال حاضر تغییر نظام آموزش و پرورش از نظری صرف به نظری 
توام با عمل پرورش افراد پویا و خالق به جای افراد ایستا مورد توجه 
را  محیط هایی  آن  بر  موثر  عوامل  شناسایی  است.  گرفته  قرار  خاص 
که خالقیت را بهتر رشد و شکوفا می سازد می تواند برنامه ریزان نظام 
آموزشی را طراحی فعالیت ها به آن ویژگی انسان یاری دهد. با توجه 
به این که خالقیت امری اکتسابی است و به شخصیت فرد، نوع تفکر 
و هوش بستگی دارد، بنابراین آگاهی از تفاوت های مانند هوش و نوع 
تفکر و اندیشه می تواند ما را در شناخت و پرورش افراد خالق یاری دهد. 
وقتی قبول کردیم انسان ها در ویژگی ها و خصوصیات ذاتی و اکتسابی 
با هم تفاوت دارند در پی آن نخواهیم بود که از همه انتظارات یکسان 
داشته باشیم و با توجه به این تفاوت های فردی، جوامع و به خصوص 
متخصصین و صاحبان امر باید تالش کنند تا افراد خالق و خصوصیات 
بارز آنها را شناسایی کنند و در پروررش این استعدادها بکوشند تا در 
آینده شکوفایی این افراد، به سوی پیشرفت و ترقی سوق دهند. با تأسي 
پژوهش های  و  آستانه ای  نظریه  گاردنر،  چندگانه  هوش های  نظریه  از 
صورت گرفته در زمینه ارتباط بین خالقیت و هوش و اندیشه هیجان، 
به نظر مي رسد کیفیت و کمیت خالقیت متأثر از هیجان اندیشه برای 
ایجاد خالقیت در دانش آموزان به  صورت مستقیم و غیرمستقیم و به 
وساطت تأثیری است که بر هوش تجربی می گذارند. بر این اساس، و 
ایرانی،  جامعه  در  زمینه  این  در  نظام مند  پژوهش  فقدان  به  توجه  با 
پژوهش حاضر این فرایند را در چارچوب یک مدل علّی مورد بررسي و 
مطالعه قرار داده و مسئله اصلی و هدف پژوهش، این است که آیا هیجان 
اندیشه مي تواند پیش بیني کننده خالقیت در دانش آموزان ایرانی باشد؟ 
اگر هوش تجربی به  عنوان مرکز ثقل روابط متغیرهاي موجود در نظر 

گرفته شود، مي توان مدلي علّي را بر این اساس تدوین نمود؟    

روش کار
معادالت  مدل یابی  نوع  از  توصیفی_همبستگی  حاضر،  پژوهش  روش 
و پسران متوسطه  تمامی دختران  آماری شامل  بود. جامعه  ساختاری 
دوم ناحیه دو شهرستان رشت که در سال تحصیلی 98-97 در مدارس 
بود  نفر   1000 دانش آموزان  تعداد  بودند.  تحصیل  به  مشغول  دولتی 
نمونه،  حجم  بودند.  پسر  نفر  و600  دختر  نفر   400 تعداد  این  از  که 
بر  که  شد  برآورد  نفر   ،249 مورگان  و  کرجسی  جدول  از  استفاده  با 
نفر  ای 109  مرحله  تصادفی چند  نمونه گیری خوشه ای  روش  اساس 
دانش آموز دختر و 140 نفر  دانش آموز پسر انتخاب شدند. روش اجرای 
پژوهش بدین صورت بود که پس از گرفتن معرفی نامه از دانشگاه محل 
به  آنها  که  مراجعه شد  پرورش رشت  و  آموزش  اداره کل  به  تحصیل 

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 ارجاع دادند. تعداد مدارس دخترانه این 
ناحیه 7 مدرسه و تعداد مدارس پسرانه 9 مدرسه بود. بر حسب تصادف، 
نیز،  تعداد  این  از  و  انتخاب  پسرانه،  مدرسه   5 و  دخترانه  مدرسه   3
بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای  انتخاب شد. نمونه ها  20 کالس 
چند مرحله ای انتخاب و سپس پرسشنامه ها توزیع شد. مالک های ورود 
شامل دانش آموز دوره دوم متوسطه شهر رشت در سال 98-97 و تمایل 
به شرکت در مطالعه بود و مالک خروج از مطالعه شامل عدم تکمیل 
پرسشنامه ها بود. داده های پژوهش، با استفاده از آزمون های توصیفی 
و ضریب  فراوانی  معیار، جدول  معیار، خطای  انحراف  میانگین،  شامل 
همبستگی و در بخش استنباطی از  آزمون مدل یابی معادالت ساختاری 
با نرم افزار AMOS-23 تجزیه و تحلیل شدند. ابزارهای به کار رفته در 

این مطالعه عبارتند بودند از:  

پرسشنامه سنجش خالقیت: این پرسشنامه توسط عابدی )1363( 
ساخته شده و دارای 60 سوال سه گزینه ای )نمره 0(  خالقیت پایین، 
1( خالقیت متوسط و 2( خالقیت زیاد( و چهار خرده مقیاس سیالی 
)سواالت 1 تا 22(، بسط )سواالت 23 تا33(، ابتکار )سواالت 34 تا 49( و 
انعطاف پذیری )سواالت 50 تا 60( است. دامنه نمرات بین 0 تا 120 است. 
نمره باالتر نشان دهنده خالقیت بیشتر است. نمرات زیر 50، به معنای 
خالقیت بسیار کم؛ بین 51 تا 75، خالقیت کم؛ بین 76 تا 85، خالقیت 
متوسط؛ بین 86 تا 100، خالقیت زیاد و بین 101 تا 120، خالقیت 
بسیار زیاد است )28(. ضریب پایایی بخش سیالی 0/85، ابتکار 0/82، 
انعطاف پذیری 0/84 و بسط 0/80 ضریب همسانی درونی با استفاده از 
و  ابتکار  انعطاف پذیری،  سیالی،  آزمون های  خرده  برای  کرونباخ  آلفای 

بسط به ترتیب 0/75، 0/66، 0/61 و 0/61 به دست آمده است )29(.

پرسشنامه هیجان اندیشه: این پرسشنامه توسط کاظمی حقیقی در 
سال 1384 با هدف سنجش ویژگی های هیجانی در هنگام رویارویی با 
مساله طراحی شد. پرسشنامه دارای 68 گویه و مشتمل بر 4 مقیاس 
است که مجموعا 12 عامل را می سنجند. این ابزار به شیوه خودسنجی 
در مقیاس لیکرت از 1 تا 5 نمره گذاری می شود و برای سنین 15 سال به 
باال قابل اجرا است. آزمون دوازده عاملی پویایی_بی تابی، مرکب از پنجاه 
و دو پرسش و دارای دو مقیاس پویایی و بی تابی است که مقیاس پویایی 
 25 شامل  نیز  بی تابی  مقیاس  است.  عامل  و شش  پرسش  دارای 27 
سوال می باشد و شش عامل را می سنجد. ضرایب همبستگی گشتاوری 
و  شناختی  )سرسختی  پویایی  مقیاس  برای  روایی  شاخص  عنوان  به 
برای  و   0/74 تا   0/39 میان  معنادار  حد  در  هیجانی(  و جوش  جنب 
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مقیاس بی تابی )نیروی روانی و بیتابی روانی( بین 0/40 تا 0/75 است. 
ضریب اعتبار )آلفای کرونباخ ( مقیاس پویایی 0/90 و مقیاس بی تابی 
0/92 و کل آزمون 0/89 است. ضرایب همبستگی دو مقیاس 13/ 0، 
مقیاس بی تابی و آزمون 0/76 و مقیاس پویایی و آزمون 0/67 است. 
عوامل دوازده گانه جمعا 75 درصد واریانس آزمون را پوشش می دهند. 
ضریب اعتبار )آلفای کرونباخ( خرده مقیاس سرسختی شناختی 0/78 و 
خرده مقیاس جنب و جوش هیجانی 0/81 است. ضریب همبستگی دو 
خرده مقیاس 0/35 است. در مجموع مقیاس بی تابی با 32 درصد و دو 
خرده مقیاس جنب و جوش هیجانی با 13 درصد و سرسختی شناختی 

با 17 درصد 62 درصد آزمون را تبیین می کنند )17(. 

 test( تجربی  برای سنجش هوش  آزمون  این  آزمون هوش تجربی: 
طراحی   )1920( سال  در    Kohs توسط   )Kohs block design
شد، استفاده گردید. مواد آزمون از 2 قسمت تشکیل می شوند: الف( 
زرد،  چهارگانه  رنگ های  که  یکسان  کامال  ابعاد  با  چوبی  مکعب   16
قرمز، سفید و سرمه ای در آلفا دیده می شود؛ ب( 17 تصویر هندسی 
برای ساختن  به دشوار ردیف شده اند؛  از ساده  به صورت  متفاوت که 
شده  استفاده  مختلفی  شیوه های  آن  تدریجی  دشوارسازی  و  تصاویر 

است مانند حذف خطوط محدوده های مکعب ها، افزایش عدم تقارن در 
نقاط مختلف تصویر، تقلیل رنگ. نمره گذاری آزمون به دو متغیر زمان 
صرف شده و صحت تصاویر ساخته شده بستگی دارد. تعداد امتیازها و 
برای ساختن تصاویر مختلف، متفاوت است، آزمودنی ها بر  زمان الزم 
اساس دو عامل تعداد صحیح پاسخ ها و زمان انجام تکلیف به سه گروه 
زمان  مدت  اجرا،  مرحله  دو  هر  در  که  گروهی  می شوند  دسته بندی 
مدت  دوم  گروه  دارند.  یکسان  شده  درست  مکعب ها  تعداد  و  یکسان 
عملکرد  و  بیشتر  زمان  مدت  سوم  گروه  و  باالتر  عملکرد  کمتر  زمان 
پایین دارند. پژوهش ها نشان داد که آزمون توان طبقه بندی کودکان را 
به استناد درجه کارکرد فعالیت ذهنیشان را دارا است؛ همبستگی بین 
60 درصد الی 80 درصد را بین آزمون Kohs و آزمون استانفورد_بینه 

گزارش شده است )30(. 

یافته ها
سن دانش آموزان شرکت کننده در این پژوهش بین 16 تا 18 سال بود. 
43 درصد از این دانش آموزان )109 نفر دختر( و 57 درصد )140 نفر 
پسر( بودند. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش بر اساس میانگین 

و انحراف معیار در جدول 1 گزارش شده است. 

جدول 1. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

انحراف معیارمیانگینمتغیر

73/68215/229خالقیت

65/19918/535هیجان اندیشه

هوش تجربی

مرحله اول
6/1203/913تعداد صحیح

217/780272/854زمان صرف شده

مرحله دوم
7/4894/149تعداد صحیح

283/303315/375زمان صرف شده

میانگین دو مرحله
6/8033/880تعداد صحیح

251/041282/587زمان صرف شده

پژوهش  متغیرهای  بین  همبستگی  ماتریس  ضرایب   ،2 جدول  در 
گزارش شده است. بر اساس نتایج جدول 2، خالقیت با همه متغیرها 
دارای ضریب همبستگی مثبت و معنادار بود. هوش تجربی نیز با همه 
متغیرهای هیجان اندیشه بجز متغیر جنب و جوش رابطه معنادار داشت. 

بیشترین مقدار ضریب همبستگی بین متغیر خالقیت با سرسختی بود 
)r=0/638(. شدت اکثر ضرایب همبستگی طبق طبقه بندی انجام شده 
)0/29-0/10=کوچک، 0/49-0/30=متوسط، 1-0/50=بزرگ( متوسط 

قرار دارد. 
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جدول 2. ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی پژوهش

شاخص های  است.  شده  گزارش  مدل  برازش  شاخص های  در جدول 3، 
برازندگی مدل اولیه در جدول 3 نشان می دهد که همه شاخص های برازش 
به مقادیر قابل قبول بسیار نزدیک هستند. بنابراین برازش کلی مدل مورد 
تایید قرار گرفته است. ضرایب غیراستاندارد دامنه مشخصی ندارند و نمی توان 

آنها را با یکدیگر مقایسه کرد چون واحدهای اندازه گیری آنها متفاوت بوده اند. 
نرم افزار AMOS هر دو ضریب را محاسبه می کند اما فقط معناداری ضرایب 
غیراستاندارد را محاسبه می کند. اگر ضریب غیراستاندارد بین دو سازه معنادار 

باشد ضریب استاندارد بین این دو سازه نیز معنادار خواهد بود. 

)6()5()4()3()2()1(متغیرها

11. سرسختی

1**20/299. جنب و جوش

1**0/403**30/419. نیروی روانی

0/0010/1011**40/478. بی تابی

1**0/218**0/0830/220**50/610. هوش تجربی

1**0/472**0/267**0/349**0/269**60/638. خالقیت

جدول 3. شاخص هاي برازندگي مدل پژوهش

dfRMSEAGFIAGFIIFITLICFIشاخص هاي برازندگي

52941/730/0540/930/900/970/960/97/ 162مدل اولیه

0/080/900/800/900/900/90زیر 3-نزدیک به صفرمقدار قابل قبول

متوسط قرار  بزرگ(=51/1-0متوسط، =91/1-01/1کوچک، =01/1-21/1) بندی انجام شدهضرایب همبستگی طبق طبقه

  دارد.

 . ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی پژوهش2 جدول
 (6) (5) (0) (9) (2) (0) متغیرها

 0 سرسختی .0
     

211/1 جوشوجنب. 2 ** 0 
    

001/1 نیروی روانی. 9 ** 019/1 ** 0 
   

098/1 تابیبی. 0 ** 110/1  010/1  0 
  

601/1 . هوش تجربی5 ** 189/1  221/1 ** 208/1 ** 0 
 

698/1 . خالقیت6 ** 261/1 ** 901/1 ** 269/1 ** 092/1 ** 0 
 

 دهد که همهنشان می 9جدول های برازندگی مدل اولیه در شاخص .ه استشدهای برازش مدل گزارش شاخص ،9جدول در 

ضرایب  بنابراین برازش کلی مدل مورد تایید قرار گرفته است. .های برازش به مقادیر قابل قبول بسیار نزدیک هستندشاخص

اند. گیری آنها متفاوت بودهای اندازهتوان آنها را با یکدیگر مقایسه کرد چون واحدهغیراستاندارد دامنه مشخصی ندارند و نمی

کند. اگر ضریب کند اما فقط معناداری ضرایب غیراستاندارد را محاسبه میهر دو ضریب را محاسبه می AMOSافزار نرم

 غیراستاندارد بین دو سازه معنادار باشد ضریب استاندارد بین این دو سازه نیز معنادار خواهد بود.

 ندگی مدل پژوهشهای برازشاخص. 9 جدول
های  شاخص

 df / df2 RMSEA GFI AGFI IFI TLI CFI (2) برازندگی

 19/1 16/1 19/1 11/1 19/1 150/1 99/0 10 062 /52 مدل اولیه
مقدار قابل 

 قبول
نزدیک 
 >11/1 >11/1 >11/1 >81/1 >11/1 <18/1 9زیر  - به صفر

 

این های گونه که دادههمان های موجود در مدل ارائه شده است.سازهمتغیرها و  معناداری ضرایب مسیر غیراستاندارد بین ،0جدول در 

اثرات استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و  5جدول جز از لحاظ آماری معنادار هستند. در ه ها بضرایب بین سازه دهد، همهجدول نشان می

 کلی متغیرهای اصلی پژوهش نشان داده شد.

 ب غیراستاندارد مستقیم بین متغیرهای موجود در مدل. معناداری ضرای0 جدول

 P (C.R) نسبت بحرانی (S.E) خطا bمقدار  به متغیر/سازه  از متغیر/سازه

 *** 119/9 120/0 218/05 هوش تجربی  هیجان اندیشه
 111/1 618/2 199/1 115/1 خالقیت  هیجان اندیشه

 *** 9 /909 1 /110 1 /115 خالقیت  هوش تجربی

110/1 P< 

متوسط قرار  بزرگ(=51/1-0متوسط، =91/1-01/1کوچک، =01/1-21/1) بندی انجام شدهضرایب همبستگی طبق طبقه

  دارد.

 . ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی پژوهش2 جدول
 (6) (5) (0) (9) (2) (0) متغیرها

 0 سرسختی .0
     

211/1 جوشوجنب. 2 ** 0 
    

001/1 نیروی روانی. 9 ** 019/1 ** 0 
   

098/1 تابیبی. 0 ** 110/1  010/1  0 
  

601/1 . هوش تجربی5 ** 189/1  221/1 ** 208/1 ** 0 
 

698/1 . خالقیت6 ** 261/1 ** 901/1 ** 269/1 ** 092/1 ** 0 
 

 دهد که همهنشان می 9جدول های برازندگی مدل اولیه در شاخص .ه استشدهای برازش مدل گزارش شاخص ،9جدول در 

ضرایب  بنابراین برازش کلی مدل مورد تایید قرار گرفته است. .های برازش به مقادیر قابل قبول بسیار نزدیک هستندشاخص

اند. گیری آنها متفاوت بودهای اندازهتوان آنها را با یکدیگر مقایسه کرد چون واحدهغیراستاندارد دامنه مشخصی ندارند و نمی

کند. اگر ضریب کند اما فقط معناداری ضرایب غیراستاندارد را محاسبه میهر دو ضریب را محاسبه می AMOSافزار نرم

 غیراستاندارد بین دو سازه معنادار باشد ضریب استاندارد بین این دو سازه نیز معنادار خواهد بود.

 ندگی مدل پژوهشهای برازشاخص. 9 جدول
های  شاخص

 df / df2 RMSEA GFI AGFI IFI TLI CFI (2) برازندگی

 19/1 16/1 19/1 11/1 19/1 150/1 99/0 10 062 /52 مدل اولیه
مقدار قابل 

 قبول
نزدیک 
 >11/1 >11/1 >11/1 >81/1 >11/1 <18/1 9زیر  - به صفر

 

این های گونه که دادههمان های موجود در مدل ارائه شده است.سازهمتغیرها و  معناداری ضرایب مسیر غیراستاندارد بین ،0جدول در 

اثرات استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و  5جدول جز از لحاظ آماری معنادار هستند. در ه ها بضرایب بین سازه دهد، همهجدول نشان می

 کلی متغیرهای اصلی پژوهش نشان داده شد.

 ب غیراستاندارد مستقیم بین متغیرهای موجود در مدل. معناداری ضرای0 جدول

 P (C.R) نسبت بحرانی (S.E) خطا bمقدار  به متغیر/سازه  از متغیر/سازه

 *** 119/9 120/0 218/05 هوش تجربی  هیجان اندیشه
 111/1 618/2 199/1 115/1 خالقیت  هیجان اندیشه

 *** 9 /909 1 /110 1 /115 خالقیت  هوش تجربی

110/1 P< 

در جدول 4، معناداری ضرایب مسیر غیراستاندارد بین متغیرها و سازه های 
موجود در مدل ارائه شده است. همان گونه که داده های این جدول نشان می دهد، 

همه ضرایب بین سازه ها به جز از لحاظ آماری معنادار هستند. در جدول 5 اثرات 
استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و کلي متغیرهاي اصلي پژوهش نشان داده شد.

جدول 4. معناداری ضرایب غیراستاندارد مستقیم بین متغیرهای موجود در مدل

Pنسبت بحرانی )C.R(خطا )S.E(مقدار bبه متغیر/سازهاز متغیر/سازه

***15/2081/9247/903هوش تجربی←هیجان اندیشه

0/0950/0372/6080/009خالقیت←هیجان اندیشه

***0/0050/0013/743خالقیت←هوش تجربی

P<0/001

نتایج جدول 5 نشان داد که بین سازه هیجان اندیشه با هوش تجربی 
و خالقیت و همچنین هوش تجربی با خالقیت معنادار است. همچنین 

از طریق سازه میانجی  اندیشه بر خالقیت  ضریب غیرمستقیم هیجان 
هوش تجربی معنادار است. 
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جدول 5. اثرات استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و کلي متغیرهاي اصلي پژوهش

اثر کلاثر غیر مستقیماثر مستقیمبه سازهاز سازه

**0/678ندارد**0/678هوش تجربیهیجان اندیشه

**0/469*0/215*0/255خالقیتهیجان اندیشه

*0/317ندارد*0/317خالقیتهوش تجربی

P<0/001                                          

شکل 1. مدل ساختاری در تبیین رابطه بین هیجان اندیشه و خالقیت با نقش میانجی هوش تجربی

بحث
با  خالقیت  و  اندیشه  هیجان  بین  داد  نشان  پژوهش  این  یافته های 
میانجی گری هوش تجربی رابطه وجود دارد. ضرایب مستقیم بین سازه 
هیجان اندیشه با هوش تجربی و خالقیت و همچنین هوش تجربی با 
بر  اندیشه  هیجان  غیرمستقیم  ضریب  همچنین  بود.  معنادار  خالقیت 

خالقیت از طریق سازه میانجی هوش تجربی معنادار است.  
نتایج این پژوهش با پژوهش های همسو می باشد )35-32(. مطالعات 
نشان دادند عامل بی تابی روانی می تواند در خالقیت سهم داشته باشد 
و نوسانات خلقی، بی قراری هیجانی، احساس در تنش و در فشار بودن، 
حاالت خلقی می توانند خالقیت را افزایش دهند )31(. همچنین افراد 
خالق به طرز ملموسی حاالت بی قراری هیجانی، احساس در تنش و در 
فشار بودن )مولفه های بی تابی روانی( را دارند )32( و خالقیت بر اساس 
هیجان اندیشه قابل پیش بینی است )33(. مطالعات دیگر نشان دادند 

که بین هیجان اندیشه و هوش عمومی ارتباط وجود دارد )35، 34(.
همچنین پژوهش ها نشان دادند هوش به عنوان مهمترین عاملی است 
که می تواند خالقیت را پرورش دهد و توانایی تفکر خالق را در بستر 
پیش بینی کننده  متغیرهای  مهمترین  از  و   )22( کند  ایجاد  فرهنگی 
 Gardner خالقیت هستند )27(. اثربخشی روش مبتنی بر هوش های

)24( و )25( و هوش هیجانی )23( نیز بر بهبود خالقیت نشان داده شده 
است. مطالعات روابط معناداري بین هوش )21(، هوش متبلور و هوش 
اجتماعی )26( با خالقیت )20( را نشان داد )21( در پژوهش ها نشان 

داده شده اند؛ این نتایج با یافته های پژوهش حاضر همخوان می باشد.
برگیرنده  یافته ها می توان گفت: جنبه های خالقیت در  این  تبیین  در 
است.  محیط  و  انگیزه  شخصیت،  ویژگی های  اندیشه،  روش  هوش، 
خالقیت در اندیشه، فکر و سپس در رفتار و عمل اتفاق می افتد و افراد 
خالق از نظر شخصیتی دارای صفات خاص و بارزی هستند. افراد خالق 
دارای ویژگی های شخصیتی می باشند که گاها از عرف و عادت به دور 
می باشد. شرایط تسهیل رشد خالقیت، شامل تربیت ویژگی هایی چون 
مبارزه  از  استقبال  تعهد،  استقالل است. داشتن  و  سرسختی شناختی 
شود.  خالقیت  شکوفایی  و  پرورش  باعث  می تواند  زندگی،  در  طلبی 
یکی از قلمروهای خالقیت، درگیری هیجانی است. همراهی میان بروز 
دامنه های  یکپارچگی  گفت:  می توان  کلی  به طور  و خالقیت،  هیجان 

عاطفی، رفتاری، هیجانی در بروز خالقیت نقش دارند )4(.
محسوب  تدریس  و  یادگیری  در  کلیدی  عنصر  یک  خالقیت  و  هوش 
می شوند و اگر دانش آموزان بتوانند این ویژگی را کسب کنند، اولین گام 
را در جهت کنترل و هدایت هیجان های خودشان برداشته و می توانند 
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شناختی،  حوزه  در  بردارند.  بین  از  را  عملکرد  تضعیف کننده  موانع 
خالقیت اغلب با عنوان هوش بررسی می شود )12(. تحقیقات مختلف 
نشان دادند که افراد ترکیبی از توانایی های تحلیلی، عملی و خالقانه را 
تیزهوشی  دیدگاه،  این  بروز می دهند طبق  از خود  با درجات مختلف 
توانایی تعادل برقرار کردن بین این سه توانایی است )36(. دانش آموزانی 
که توانایی باال در خالقیت دارند، اید های جدیدی تولید می کنند، اما 
ایده ها را به منظور موثر بودن  تا بتوانند  نیاز به توانایی تحلیلی دارند 
توانایی  قبلی  توانایی  دو  اندازه  به  بنابراین  نمایند.  سنجش  و  ارزیابی 

عملی برای به اجرا درآوردن این ایده ها نیاز دارند.
ارائه می دهد که جالب هستند و  به کالس درس  خالقیت روش هایی 
راه های کارامدتر پرورش رشد شخصی و یادگیری را هموارتر می سازند. 
توانایی های  طیف  مانند  تاره  و  بدیع  روش های  از  استفاده  با  معلمان 
ترویج  را  راحت  محیط های  و  می کنند  را حمایت  یادگیرندگان  خالق 
کرده،  آزمایش  ایده ها  با  می توانند  یادگیرندگان  ان  در  که  می دهند 
امکانات را کشف کنند و مرزها را از بین ببرند )37(. عقیده پنهان در 
پشت این نظریه، این است که هر فرد تک تک هوش های پیشنهاد شده 
را به اندازه های مختلف دارد و پرورش این هوش ها، عامل موثر و کلیدی 

برای ایجاد خالقیت و شناخت افراد خالق به شمار می آید.
فراهم  ویژه اي  برای حاالت هیجانی  بستري  افراد خالق،  انگیزه خاص 
می آورد. برانگیختگی و تحریک پذیری شدید به ویژه از جنبه هیجانی 
و عاطفی، با خالقیت پیوند دارد و چه بسا به خالقیت کمک می کند و 
زاویه عاطفی خالقیت، شامل جنبه های شهود، احساس، اندیشه و درک 
حسی )هوش تجربی( می شود )38(. این پژوهش قابلیت برآورده کردن 
نیازهایی در زمینه پرورش افراد خالق با توجه به خصایص شخصیتی 
خاص، هیجان اندیشه و نگاه به نوع هوش افراد را دارد. یکی از راه های 
رسیدن به این هدف، آموزش والدین، معلمان و کادر آموزشی مدارس و 
آشنا کردن آنها با نوع هوش و طریقه یادگیری بر اساس آن نوع هوش، 
اساس  این  بر  اساس تجربه مستقیم.  بر  یادگیری  است؛ یعنی آموزش 
از  که  در کالس هایی  باید  تجربی،  اساس هوش  بر  آموزش  باید گفت 
فیلم و عکس، ارائه الگو و به بیان دیگر از طریق مشاهده در محیط های 
برای  کالس  چیدمان  همچنین  و  می افتد؛  اتفاق  می برند،  بهره  عملی 
انواع هوش، متفاوت است؛ در هوش تجربی چیدمان به صورت نیم دایره 
 .)12( می کند  کمک  دانش آموزان  یادگیری  در  چینش  این  می باشد. 
افراد خالق،  زیرا  افراد است،  به خصایص شخصیتی  توجه  بعدی  نکته 
ویژگی های شخصیتی خاصی دارند. یکی از این ویژگی ها، سخت رویی 
)پایداری در امور( است. بنابراین فراهم کردن محیط برای پرورش این 
آموزش  شد.  خواهد  خالق  افراد  پرورش  باعث  شخصیتی  ویژگی های 

صبر و بردباری در مسائل، مسئولیت پذیری و آشنایی والدین و معلمان 
کمک کننده  خالقیت  پرورش  در  می تواند  شخصیتی  خصایص  این  با 
افتد  اتفاق  باشد. به جای آن که خالقیت کشی در مدارس و خانواده 
)39(. همچنین باید به این امر توجه کرد که فرایند خالقیت ناشی از 
دگرگونی های شناختی و عاطفی است. همان گونه که محققان بر وجود 
افراد خالق تاکید می ورزند. بر این  تجربه هیجان های عمیق در میان 
باید  مساله،  با  مواجه  هنگام  افراد  عاطفی  ویژگی های  به  توجه  اساس 
مد نظر قرار گیرد. زیرا هر جا که مساله ای وجود دارد، تصمیم گیری 
الزم است و انتخاب مطرح می شود، هیجان اندیشه نمود پیدا می کند. 
آشنایی با مولفه های هیجان اندیشه، می تواند به شناخت هیجانات افراد 
در هنگام مواجه با مساله کمک کند و از برچسب زدن به آنان در این 
شرایط جلوگیری می کند. چه بسا افرادی که در مرحله بی تابی با بیمار 
و  و طغیان خشونت  گرفته می شوند. حاالت عصبانیت  اشتباه  افسرده 
جنبه های مرضی ممکن است در پیوند با خالقیت قرار گیرند. بنابراین 
شناسایی و شناخت این هیجان ها و عواطف می تواند در مسیر پرورش 

خالقیت، کمک کننده باشد )40(.
این که نمونه  از جمله  بود  نیز مواجه  با محدودیت هایی  این پژوهش، 
بود؛  رشت  متوسطه شهر  دوم  مقطع  دانش آموزان  به  محدود  پژوهش 
سایر  به  قابل  تعمیم  ما  یافته هاي  که  کنیم  ادعا  نمي توانیم  بنابراین 
جوامع با زمینه هاي گوناگون است. انجام پژوهش هاي دیگر به  خصوص 
دانشجویان  و  مقاطع  سایر  دانش آموزان  جمله،  از  دیگر  جوامع  در 
پیشنهاد مي شود. یافته هاي حاصل از خودگزارشي طبیعتاً مقطعي است. 
ادراک   نیازهاي  و  ارزش ها  کشف  در  خودگزارشي  روش هاي  هرچند، 
شده توجیه پذیر هستند، اما همراه بودن مشاهدات رفتاري، عملکرد و 
این ساختارها و شیوة عملکرد  از  تبیین کامل تري  انطباقي  پیامدهاي 
به  اتکا  همچنین  و  طولي  پژوهش هاي  ازاین رو،  مي نماید.  فراهم  آنها 
اطالعات چندگانه که متغیرهای موردنظر را از چشم اندازي پویاتر مورد 
مطالعه قرار دهد مي تواند مفید واقع شود. نتایج حاصله در این پژوهش 
لذا  نمایند؛  تبیین  را  واریانس خالقیت  از  توانستند بخشي  در مجموع 
با  پژوهش هایي  باقیمانده،  واریانس  تبیین  به  منظور  پیشنهاد مي شود 
تمرکز بر سایر عوامل فردي و اجتماعي مؤثر در این زمینه صورت گیرد.

نتیجه گیری
بین هیجان  ارتباط  در  تجربی  داد که هوش  نشان  پژوهش  این  نتایج 
اندیشه و خالقیت در دانش آموزان دوره دوم متوسطه نقش میانجی دارد. 
بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به این که دانش آموزان توانایی های 
متفاوتی دارند، شناخت این تفاوت ها )نوع هوش، نوع اندیشه و عواطف 
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Introduction: The	widespread	negative	impact	of	anxiety	in	adolescence,	together	with	the	find-
ings	that	most	anxiety	disorders	first	occur	in	childhood	or	adolescence,	highlights	the	need	for	
adolescent-centered	 intervention	 in	 this	 area.	This	 study	aimed	 to	 evaluate	 the	 effectiveness	of	
mindfulness	exercises	on	the	components	of	positive	adolescent	development	in	adolescents	with	
anxiety	disorder.	
Methods: The	present	 study	was	 a	 semi-experimental	 research	method	with	 a	 pre-test	 design,	
post-test,	and	control	group.	The	statistical	population	of	the	study	consists	of	adolescents	aged	
9-11	years	with	an	anxiety	disorder	who	have	been	evaluated	by	a	psychiatrist	and	referred	to	a	
psychologist.	Among	them,	30	people	were	selected	by	the	purposive	sampling	method.	They	were	
then	randomly	divided	into	experimental	and	control	groups	(15	people	from	each	group).	,	the	
positive	adolescent	development	questionnaire	of	Goldoff	et	al.	(2014)	and	the	Spence	Children's	
Anxiety	 Scale	 (2007)	was	 used	 to	 collect	 information.	The	 experimental	 group	was	 trained	 in	
mindfulness	exercises,	and	the	control	group	was	included	in	the	training	waiting	list.	Data	were	
analyzed	using	multivariate	analysis	of	covariance.
Results:	The	results	showed	that	the	F-ratio	of	univariate	analysis	of	covariance	for	the	positive	
transformation	components	showed	that	in	all	components,	there	was	a	significant	difference	be-
tween	 the	 training	and	control	groups	 in	 the	post-test.	Therefore,	mindfulness	exercises	have	a	
significant	effect	on	all	components	of	positive	change.
Conclusion:	 Due	 to	 the	 effectiveness	 of	 mindfulness	 exercises	 in	 the	 components	 of	 positive	
change,	it	is	suggested	that	such	an	educational	program	be	part	of	the	codified	treatments	of	child	
and	 adolescent	 counseling	 centers	 and	 that	 therapists	 have	 sufficient	 knowledge	 in	 this	 field	 by	
holding	training	workshops.
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Extended Abstract
Introduction
Fear	 and	anxiety	are	 recurring	developmental	problem.	

Anxiety	disorders	are	 the	most	common	group	of	men-

tal	 disorders	 that	 affect	 children	 and	 adolescents,	 and	

their	estimated	prevalence	worldwide	is	6.5%.	The	wide

spread	negative	impact	of	anxiety	in	adolescence,	together	

with	the	findings	that	most	anxiety	disorders	first	occur	in	

childhood	or	adolescence,	highlights	the	need	for	adoles-

cent-centered	intervention	in	this	area.	On	the	other	hand,	
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the	 results	 of	many	 studies	 support	 the	 effectiveness	 of	

mindfulness	training	on	the	psychological	characteristics	

of	adolescents.	Mindfulness	programs	 refer	 to	a	 specific	

subset	of	meditation	exercises	 that	has	attracted	 increas-

ing	attention	 in	 recent	years.	These	 interventions	aim	 to	

create	 clear	 and	 non-judgmental	mindfulness	 of	what	 is	

happening	in	the	consecutive	moment	in	perception.	One	

of	the	theories	derived	from	this	intervention	is	the	view	of	

positive	youth	development.	The	positive	development	ap-

proach	has	emerged	from	the	positive	psychology	move-

ment	with	an	emphasis	on	the	issue	of	well-being.	Consid-

ering	that	the	positive	development	of	adolescence	helps	

adolescents	reduce	behavioral	problems	in	this	period,	and	

considering	the	prevalence	of	anxiety	among	adolescents.	

Therefore,	 this	study	aimed	to	evaluate	the	effectiveness	

of	mindfulness	training	on	the	components	of	positive	ad-

olescent	development	in	adolescents	with	anxiety	disorder.		

Methods
The	present	study	was	a	semi-experimental	pre-test	post-

test	with	control	group.	The	independent	variable	(mind-

fulness)	had	two	levels	(experimental	group	and	the	con-

trol	group)	in	this	study.		The	research	had	a	dependent	

variable	(positive	youth	development	Components).	The	

statistical	population	of	the	study	consists	of	adolescents	

aged	9-11	years	with	an	anxiety	disorder	who	have	been	

evaluated	by	a	psychiatrist	and	referred	to	a	psychologist.	

Among	 them,	 30	 people	 (15	 people	 from	 each	 experi-

mental	 and	 control	 group)	were	 selected	by	 the	 purpo-

sive	sampling	method.		All	subjects	received	information	

about	 the	 research	 that	 observed	 the	 ethical	 principles	

of	 the	 research.	They	were	assured	 that	all	 information	

would	 remain	 confidential	 and	would	 only	 be	 used	 for	

research	purposes.	For	privacy	reasons,	the	subjects'	de-

tails	were	not	recorded.	In	the	end,	all	of	them	received	

informed	 consent.	 Inclusion	 criteria	were:	 diagnosis	 of	

anxiety	 disorder	 by	 a	 psychiatrist	 before	 entering	 the	

study,	no	serious	physical	or	mental	 illness,	and	not	at-

tending	other	psychotherapy	sessions	at	least	one	month	

before	 the	survey,	giving	assurance	about	 the	confiden-

tiality	of	information	to	them	to	participate	in	Research.	

Exclusion	criteria	were	psychiatric	comorbid	disorders,	

drug	 use,	 and	 absenteeism	 in	more	 than	 three	medical	

counseling	 sessions.	 They	 were	 then	 randomly	 divid-

ed	 into	 experimental	 and	 control	 groups.	 	The	 positive	

adolescent	 development	 questionnaire	 of	Goldoff	 et	 al.	

(2014)	and	 the	Spence	Children's	Anxiety	Scale	(2007)	

was	used	to	collect	information.	The	experimental	group	

was	trained	in	eight	weekly	60-minute	sessions	of	ado-

lescent-centered	mindfulness	training	package	from	Bur-

dick	(This	treatment	package	has	been	used	in	Manshaee	

and	Hosseini	research).		The	control	group	was	included	

in	 the	 training	waiting	 list.	 In	 this	 study,	Data	 analysis	

was	performed	by	descriptive	statistical	methods	(mean,	

standard	deviation),	multivariate	analysis	of	covariance.	

In	 this	 study,	a	 significance	 level	of	 less	 than	0.05	was	

considered.	Data	were	analyzed	using	SPSS	20	software.	

Results
In	 the	 present	 study,	 the	mean	 age	 of	 the	mindfulness	

training	group	and	the	control	group	was	12.20±0.75	and	

11.90±0.95,	respectively.	From	30	participants,	six	boys	

and	nine	girls	were	in	the	experimental	group,	and	seven	

boys	and	eight	girls	were	in	the	control	group.	In	order	

to	 investigate	 the	 effectiveness	 of	mindfulness	 training	

on	the	components	of	positive	adolescent	development	in	

adolescents	with	anxiety	disorder,	a	multivariate	analysis	

of	covariance	was	used.	First,	the	normality	of	data	dis-

tribution	was	checked	and	confirmed	using	Shapiro-Wilk	

Test	(P<0.05).	The	box	test	confirmed	the	assumption	of	

variance-covariance	 homogeneity	 (P=0.76).	 Also,	 be-

cause	the	auxiliary	variables	(pre-tests)	had	a	correlation	

of	less	than	0.90	with	each	other,	and	according	to	the	ob-

tained	correlations,	the	assumption	of	multiple	alignments	

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

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


اثربخشی تمرین های ذهن آگاهی بر مولفه های تحول مثبت نوجوانیمرجان سلطانی پناه و همکاران

68

between	 the	variables	has	been	avoided.	Therefore,	 the	

assumptions	of	the	statistical	test	of	multivariate	analysis	

of	covariance	are	established,	and	 this	 test	can	be	used	

to	analyze	the	data.	The	results	of	multivariate	analysis	

of	covariance	statistical	tests	in	experimental	and	control	

groups	show	that	these	groups	have	a	significant	differ-

ence	 in	 the	dependent	variables	 (P<0.0001).	Univariate	

analysis	of	covariance	statistical	test	was	used	to	find	out	

this	 difference.	The	univariate	 analysis	 of	 variance	 test	

results	showed	that	the	group	had	a	significant	effect	on	

post-test	scores	of	components	of	positive	adolescent	de-

velopment	 (Competency,	 Confidence,	 Communication,	

Character,	 and	 Care	 component).	 The	 F-ratio	 and	 Sig-

nificance	 level	 of	 univariate	 analysis	 of	 covariance	 for	

the	positive	development	components	shows	that	there	is	

a	significant	difference	 in	all	components	(Competency	

(F=	64.68,	p<0.0001),	Confidence	(F=98.45,	P<0.0001),	

Communication	 (F=235.34,	 P<0.0001),	 Character	

(F=151.62,	P<0.0001)	 and	Care	 component	 (F=141.67,	

P<0.0001)	between	the	training	and	control	groups	in	the	

post-test.	Therefore,	mindfulness	 training	 has	 a	 signifi-

cant	effect	on	all	components	of	positive	change.

Conclusion
According	to	the	results	of	this	study,	cosidering	the	ef-

fectiveness	 of	 mindfulness	 training	 in	 the	 components	

of	 positive	 change,	 it	 is	 suggested	 that	 such	 an	 educa-

tional	program	be	part	of	the	codified	treatments	of	child	

and	 adolescent	 counseling	 centers	 and	 that	 therapists	

have	sufficient	knowledge	in	this	field	by	holding	train-

ing	workshops.	Like	other	studies,	the	present	study	has	

some	limitations.	For	example,	due	to	the	lack	of	long-

term	access	to	adolescents	with	anxiety	disorder,	it	was	

impossible	to	conduct	a	follow-up	period	to	evaluate	the	

continuity	 of	 effectiveness	 of	mindfulness	 training.	 	 In	

this	study,	adolescents	with	anxiety	disorder	entered	the	

study,	and	therefore	generalizing	the	results	to	other	ad-

olescents	 is	 limited.	Also,	 despite	 full	 supervision	 and	

explanation	from	the	researcher,	adolescents	may	not	re-

port	accurately	in	filling	out	 their	questionnaires	due	to	

anxiety.	It	is	suggested	that	other	age	groups	be	used	in	

future	research.	Also,	normal	adolescents	should	be	used	

in	 future	 research,	 and	 the	 results	 should	 be	 compared	

with	the	findings	of	the	present	study.		Also,	in	the	pres-

ent	study,	only	a	questionnaire	was	used	to	measure	the	

variables.	Part	of	the	results	may	be	due	to	the	subjects'	

sensitivity	to	the	test	questions,	test	performance,	and	set	

norms,	so	it	is	suggested	that	other	data	collection	meth-

ods	such	as	interviews	be	used	in	future	research.	
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مقدمه: تأثیر منفی گسترده اضطراب در دوران نوجوانی، همراه با یافته هایی که نشان می دهد بیشتر اختالالت اضطرابی 

اولین بار در دوران کودکی یا نوجوانی است، نیاز به مداخله متمرکز بر نوجوانان را در این زمینه برجسته می کند. هدف از 

پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تمرین های ذهن آگاهی بر مولفه های تحول مثبت نوجوانی در نوجوانان مبتال به اختالل 

اضطراب بود.

روش کار: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را نوجوانان 

13-11 سال مراجعه کننده به مرکز مشاوره آوین تهران در سال 1399-1398 دارای اختالالت اضطرابی که توسط روان پزشک 

مورد ارزیابی و تشخیص قرار گرفته و به روان شناس ارجاع داده شده اند، تشکیل دادند. از بین آنها 30 نفر به روش نمونه گیری 

در دسترس انتخاب شدند و به صورت کامال تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه تقسیم شدند )15 نفر در هر گروه(. 

به منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه تحول مثبت نوجواني Geldof و همکاران )2014( و مقیاس اضطراب کودکان 

Spence )2007( استفاده شد. گروه  آزمایش تحت هشت جلسه هفتگی 60 دقیقه ای آموزش تمرین های ذهن آگاهی قرار 

گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و با نرم افزار SPSS-22 مورد تحلیل قرار گرفتند. 

یافته ها: نتایج نشان داد که نسبت F تحلیل کواریانس تک متغیری برای مولفه های تحول مثبت در همه مولفه ها بین 

گروه های آموزش و کنترل در پس آزمون تفاوت معنادار دارد. بنابراین تمرین های ذهن آگاهی بر تمام مولفه های تحول 

.)P<0/05( مثبت تأثیر معناداری دارد

نتیجه گیری: با توجه به اثربخش بودن تمرین های ذهن آگاهی در مولفه های تحول مثبت پیشنهاد می شود چنین برنامه 

آموزشی به صورت بخشی از درمان های مدون مراکز مشاوره کودکان و نوجوانان دربیاید و با برگزاری کارگاه های آموزشی 

درمان گران در این زمینه از دانش کافی برخوردار باشند.

دریافت: 1399/08/10                                
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مقدمه
ترس و اضطراب یک پدیده هنجاری رشدی تکرار شونده است که بیشتر 
تاثیرات  نوجوانان  در  و  است  مدت  کوتاه  نوجوانی  و  کودکی  دوران  در 
در  اینکه اضطراب در کودکان معموالً  زیادی دارد )1(. علی رغم  منفی 
نوجوانی برطرف می شود اما اگر عالئم این اضطراب نادیده گرفته شود 
ممکن است در نوجوانی اختالل در عملکرد اجتماعی و تحصیلی و حتی 
در شاخص های تحول ایجاد کند )2( و حتی به مشکالت روان پزشکی 

 .)3( منجر شود  بزرگسالی  در  در حوزه های مختلف  عملکرد ضعیف  و 
اختالالت اضطرابی شایع ترین گروه اختالالت روانی است که کودکان و 
نوجوانان را تحت تأثیر قرار می دهد و تخمین شیوع آن در سراسر جهان 
6/5 درصد است )4(. تأثیر منفی گسترده اضطراب در دوران نوجوانی، 
اضطرابی  اختالالت  بیشتر  می دهد  نشان  که  است  یافته هایی  با  همراه 
اولین بار در دوران کودکی یا نوجوانی است )5(. نیاز به مداخله متمرکز بر 
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نوجوانان را در این زمینه برجسته می کند. نظریه ها و رویکردهای روانی 
سعی کرده اند با ارائه روان درمانی ها و آموزش های روانی به بهبود حاالت 
انسانی کمک کنند )6، 7(. علی رغم اینکه مداخالت شناختی رفتاری در 
این زمینه نتایج بسیار مثبتی داشته است، در پژوهش های جدید عالقه به 
استفاده از مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی )Mindfulness( برای بهبود 

نتایج سالمت روان در کودکان و نوجوانان رو به افزایش است )8(.
مراقبه  تمرین های  از  خاصی  مجموعه  زیر  به  ذهن آگاهی  برنامه های 
)Meditation( اشاره دارند که توجه فزاینده ای را در سالیان اخیر به 
خود معطوف کرده است. هم اکنون از واژه »ذهن آگاهی« برای توصیف 
شیوه خاصی از توجه به لحظه کنونی استفاده می شود که این توجه با 
حالتی پذیرا و غیرقضاوتی  همراه است. در واقع، این اصطالح اغلب برای 
می گیرد  قرار  استفاده  مورد  مراقبه  تمرین های  از  خاصی  نوع  توصیف 
هدف   .)9( دارد  تمرکز  اکنون-  و  -اینجا  کنونی  تجارب  پایش  بر  که 
که  چه  آن  از  قضاوتی  غیر  و  روشن  ذهن آگاهی  ایجاد  مداخالت  این 
هر لحظه متوالی در ادراک رخ می دهد، است. منظور از ادراک، شامل 
فرایندهای روان شناختی  از وضعیت ها و  از پدیده های ممکن  دامنه ای 
اطالعات  و  هیجان ها(  و  خاطرات  و  احساسات  افکار،  )همانند  درونی 
صادره از بدن تا محرک بیرونی وارد شده به حس ها است. این رویکرد 
ریشه در عقاید بودائی دارد که ریشه رنج کشیدن روان شناختی را ناشی 
از ذهن قضاوتی می دانست که تجارب را به خوب و بد تقسیم می کند و 
این که باید مبارزه یا اجتناب کرد، بنابراین منجر به سطوحی از ناکامی، 

پریشانی، اضطراب و افسردگی می شود )10(.         
کاهش عالئم اختالالت و درمان آن یکی از مهمترین اهداف درمانی در 
روان شناسی  رویکرد  آمدن  کار  روی  با  اما  است،  بوده  روانی  اختالالت 
مثبت گرا ماهیت مداخالت درمانی عالوه بر کاهش عالئم بر مولفه های 
دیگری همچون ارتقاء و تغییر سبک زندگی، رضایت از زندگی و بهبود 
در کیفیت زندگی نیز متمرکز است )11(. یکی نظریه های برآمده از این 

مکتب، دیدگاه تحول مثبت )Positive youth development( است.
تاکید  با  و  مثبت  روان شناسی  جنبش  از  برآمده  مثبت  تحول  رویکرد 
نگاه مسلط در فضای  برخالف  است.  بهزیستی شکل گرفته  بر مسئله 
روان شناسی که توجه و تاکید بسیاری بر آسیب ها، اختالالت، کمبود ها 
مسئله  بر  را  خود  عمده  تاکید  مثبت  تحول  دیدگاه  دارد،  مشکالت  و 
توانمندی ها، نقاط قوت و ویژگی های مثبت فردی دارد )12(. منطبق 
بر این دیدگاه افرادی که دارای توانایی ها و قوت های خاص در 5 بعد 
کاهش  آینده  در  آنها  آسیب پذیری  احتمال  باشند  خود  زندگی  در 
افراد  آسیب پذیری  ابعاد  بر  تاکید  جای  به  بنابراین  کرد.  خواهد  پیدا 
می توان با شناسایی و تقویت این 5 بعد بر ارتقای سالمت روان افراد 

تاثیرگذار بود. این 5 بعد اصلی در دیدگاه تحول مثبت شامل شایستگی 
 ،)Connection( ارتباط   ،)Confidence( اعتماد   ،)Competence(
منش )Character( و مراقبت )Caring( است )13(. شایستگی در این 
دیدگاه به معنی نگاه مثبت به رفتار و اعمال خود در حوزه های مشخصی 
همچون تحصیل، روابط اجتماعی و خانوادگی و حوزه شناختی است. 
به  به مفهوم حس مثبت درونی نسبت  اعتماد در تحول مثبت  مولفه 
این  در  مولفه  سومین  است.  خویشتن  توانایی های  و  خود  ارزشمندی 
که  دیگران  با  دوسویه  و  مثبت  ارتباط  معنی  به  ارتباط  یعنی  دیدگاه 
تحول  دیدگاه  در  منش  است.  فردی  حریم  حفظ  و  صمیمیت  همراه 
اخالقی و حس  رفتاری،  استانداردهای درست  به معنی داشتن  مثبت 
یکپارچگی و انسجام با این استانداردها است. مراقبت به  عنوان پنجمین 
دیگران  با  همراهی  و  همدلی  احساس  به  مثبت  تحول  رویکرد  متغیر 
اشاره دارد )14(. با توجه به این که تحول مثبت نوجواني به نوجوانان 
در کاهش مسائل و مشکالت رفتاری این دوران کمک مي کند و این امر 
با تسهیل رفتارهای سازگارانه و کمک به آنان برای اطمینان از انتقال 
مثبت و سالم به دوره بزرگسالی است، و با در نظر گفتن شیوع اضطراب 
منظور  به  ذهن آگاهی  تمرین های  پژوهش  این  در  نوجوانان،  بین  در 

ارتقاء مولفه های تحول مثبت در نوجوانان مضطرب انجام شده است.
نتایج بسیاری پژوهش ها از اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر ویژگی های 
روان شناختی نوجوانان حمایت می کنند. از جمله شریف پور و همکاران 
که نشان دادند آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور به صورت معناداری 
بهبود  به سرطان  مبتال  نوجوانان  در  را  افسردگی  و  استرس  اضطراب، 
بخشید )15(. همچنین، داوودی و همکاران، نیز در پژوهش خود نشان 
دادند آموزش ذهن آگاهی می تواند تنظیم هیجان را در دختران مبتال 
به بی موبایل هراسی )Nomobophobia( بهبود ببخشد )16(. یزدانی 
ارتقا خود  نیز دریافتند آموزش ذهن آگاهی مثبت موجب  و همکاران، 
شفقتی در نوجوانان افسرده می شود )Campbell .)17 و همکاران در 
پژوهشی نشان دادند برنامه شش هفته ای ذهن آگاهی در یک دبیرستان 
تنظیم  و  شده  درک  استرس  شرکت کنندگان،  ذهنی  بهزیستی  بر 
دوره  و همکاران، طی یک   Spatting  .)18( بود  بخش  اثر  احساسات 
آموزش ذهن آگاهی موفق شدند سالمت روان دانش آموزان دبیرستانی 
پژوهش  یک  در  نیز   ،Philippot و   Roux  .)19( ببخشند  بهبود  را 
شبه آزمایشی نشان دادند یک دوره آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی منجر 
به کاهش اختالالت رفتاری در نوجوانان شده است )20(. لذا با توجه 
بر  مبتنی  برنامه های  که  داده اند  نشان  متعددی  مطالعات  که  این  به 
ذهن آگاهی ممکن است مزایای امیدوارکننده ای برای نوجوانان داشته 
باشد. با این حال، در مورد اثربخشی آن در جمعیت های خاص و حتی 
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در مورد فرآیندهای روان شناختی مثبت گرا که از جمله تحول مثبت که 
زندگی بزرگسالی را تحت تأثیر قرار می دهند، اطالعات کمی به خصوص 
در مطالعات داخلی در دست است. سوال اساسی پژوهش این بود که آیا 
تمرین های ذهن آگاهی بر مولفه های تحول مثبت نوجوانی در نوجوانان 

مبتال به اختالل اضطراب اثربخش است یا خیر؟ 

روش کار
پژوهش  روش  نظر  از  و  کاربردی  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش 
نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه 
آماری پژوهش را نوجوانان 13-11 سال مراجعه کننده به مرکز مشاوره 
آوین تهران در سال 1399-1398 دارای اختالالت اضطرابی که توسط 
روان پزشک مورد ارزیابی و تشخیص قرار گرفته و به روان شناس ارجاع 
داده شده اند، تشکیل  دادند. از بین آنها 30 نفر )15 نفر به ازای هر یک 
از گروه های آزمایش و گواه( به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب 
شدند. پیش از شروع پژوهش به شرکت کنندگان اطمینان خاطر درباره 
شد،  اخذ  رضایت نامه  والدین  همه  از  و  شد  داده  اطالعات  محرمانگی 
طبق این فرم شرکت کنندگان مجاز بودند در هر مرحله از پژوهش از 
از:  بودند  عبارت  ورود  دهند. مالک های  انصراف  پژوهشگر  با  همکاری 
تمایل داشتن به شرکت در مطالعه، تشخیص اختالل اضطرابی توسط 
حاد  جسمانی  بیماری  نداشتن  پژوهش،  به  ورود  از  قبل  روان پزشک 
)مانند صرع(، نداشتن اختالالت جدی روان پزشکی و عدم شرکت در 
از پژوهش. مالک های  جلسات روان درمانی دیگر حداقل یک ماه قبل 
و  دارو  مصرف  روان پزشکی،  همبود  اختالالت  نیز،  پژوهش  از  خروج 
بود. سپس به صورت  از جلسات درمانی  از سه جلسه  غیبت در بیش 
کامال تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه تقسیم شدند. داده ها 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که شاخص توان آزمون نشان دهنده 
از هر  انتخاب نمونه های واجد شرایط،  از  بعد  بود.  کفایت حجم نمونه 
تحت  آزمایشی  گروه  اعضای  سپس  شد.  گرفته  پیش آزمون  گروه  دو 
هشت جلسه هفتگی 60 دقیقه ای آموزش ذهن آگاهی و اعضای گروه 
کنترل در لیست انتظار برای مداخله قرار گرفتند. بعد از اتمام جلسات 
آموزشی، از گروه های آزمایشی و کنترل در شرایط یکسان پس آزمون به 
عمل آمد. جهت رعایت مالحظات اخالقی: کلیه آزمودنی ها اطالعاتی در 
مورد پژوهش دریافت کردند، در هر مقطع زمانی، می توانستند مطالعه 
را ترک کنند. این اطمینان به آنان داده شد که تمام اطالعات محرمانه 
خواهد ماند و فقط برای امور پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد. به 
منظور رعایت حریم خصوصی، مشخصات آزمودنی ها ثبت نشد. در پایان 
از همه آنان رضایت آگاهانه دریافت شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری 

از شاخص های آماری توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و شاخص های 
استنباطی )تحلیل کواریانس( با نرم افزار SPSS-20 استفاده شد. ابزار 
نوجواني  این پژوهش شامل پرسشنامه تحول مثبت  استفاده در  مورد 
 Spence کودکان  اضطراب  مقیاس  و   )2014( همکاران  و   Geldof

)2007( استفاده بود.  

مقیاس  این   :)Spence( کودک  کودکان نسخه  اضطراب  مقیاس 
برای ارزیابی اضطراب کودکان 15-8 طراحی شده است. این پرسشنامه 
اجتماعی،  اضطراب  جدایی،  )اضطراب  حیطه   6 و  سوال   45 دارای 
ترس  و  فراگیر  اضطراب  هراسی،  بازار  پانیک،  فکری_عملی،  وسواس 
از صدمات جسمانی( می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت 
با سواالتی مانند )من در مورد همه چیز نگرانم( به سنجش اضطراب 
کودکان می پردازد. نمره گذاری پرسشنامه بر اساس مقیاس درجه بندی 
چهار درجه ای لیکرت از هرگز )0( تا همیشه )3( با حداقل امتیاز ممکن 
0 و حداکثر 132 است. نمره بین 0 تا 44: میزان اضطراب کودکان در 
حد پایینی می باشد. نمره بین 44 تا 88: میزان اضطراب کودکان در 
از 88: میزان اضطراب کودکان در  باالتر  نمره  حد متوسطی می باشد. 
حد باالیی می باشد )22(. ضریب آلفای کرنباخ محاسبه شده در پژوهش 
ضرغامی و همکاران برای این پرسشنامه باالی 0/7 برآورد شد )23(. در 
پژوهش حاضر پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ 0/77 بدست آمد.

مقیاس تحول مثبت نوجوانی )Geldof و همکاران(: این مقیاس 
تحول مثبت نوجوانی را با 5 شاخصه، شایستگی، اطمینان، ارتباط، منش 
و مراقبت اندازه گیری می کند. در پژوهش سازندگان این ابزار از روایی 
و پایایی پذیرفتنی برخوردار است. نمونه 17 سالی ساختار عاملی نسخه 
هشتاد سالی را تکرار می کند. فرم 17 سئوالی روایی همگرا معناداری با 
مشارکت در جامعه )0/21 تا 0/56( و روایی واگرا با افسردگی )0/40- 
تا 0/68-( و رفتارهای پرخطر )0/46- تا 0/66-(، نشان می دهد )24(. 
برای  آلفای کرنباخ  از روش  با استفاده  را  ابزار  این  پایایی  نیز   ،Milot

کل آزمون 0/74 گزارش کرد )25(. فرم 18 سالی مقیاسی است که 
از نوجوانان می خواهد تا نخستین دو عبارتی که بیشتر آنها را منعکس 
می کند یکی را انتخاب و سپس آن عبارت را بین دو جمله واقعاً درباره 
من درست است یا تقریباً درباره من درست است رتبه بندی کنند. هر 
یک از شاخصه های شایستگی، اطمینان و مراقبت با سه گویه و منش و 
ارتباط به وسیله چهار گویه اندازه گیری می شوند. این پرسشنامه برای 
اولین بار در پژوهش بابایی و همکاران در ایران هنجاریابی شد و 5 عامل 
آن مورد تایید قرار گرفت و به منظور تعیین روایی با انضباط همبستگی 
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مثبت و با قلدری همبستگی منفی داشت و پایایی پرسشنامه برای کل 
مقیاس به روش آلفای کرنباخ 0/81 و برای خرده مقیاس ها 0/50 تا 
0/86 به دست آمد )26(. در پژوهش حاضر پایایی نمره کل این ابزار به 

روش آلفای کرنباخ 0/79 به دست آمد. 

خالصه جلسات تمرین های ذهن آگاهی  
ذهن آگاهی  دقیقه ای   60 هفتگی  جلسه  هشت  تحت  آزمایش،  گروه 
نوجوان محور با استفاده از بسته آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور از 
Burdick قرار گرفتند )21(. این بسته درمانی در پژوهش منشئی و 

حسینی )27(، مورد استفاده قرار گرفته است. خالصه ساختار جلسات 
به شرح زیر می باشد )جدول 1(. کلیه جلسات درمان توسط درمان گر 

متخصص در این زمینه اجرا شد.

یافته ها
سن دانش آموزان شرکت کننده در این پژوهش بین 16 تا 18 سال بود. 
43 درصد از این دانش آموزان )109 نفر دختر( و 57 درصد )140 نفر 
پسر( بودند. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش بر اساس میانگین 

و انحراف معیار در جدول 1 گزارش شده است. 

جدول 1. خالصه جلسات تمرین های ذهن آگاهی

خالصه محتویجلسه

جلسه اول: بیشتر در حال باشید. )توجه و حواس پنج گانه(
در این جلسه بعد از معرفی مراجعین درباره تحریک کردن توجه بصری و آگاهی دیداری، تحریک 

کردن توجه غیربصری یا غیردیداری، توجه به حواس پنج گانه، خوردن آگاهانه صحبت می شود.

جلسه دوم: تمرکز کردن ذهن سرگردان
در این جلسه درباره تمرکز کردن ذهن سرگردان، راه رفتن و تنفس آگاهانه، آگاهی ذهنی در زندگی 

روزانه، استفاده از یادآورهای بصری صحبت می شود.

جلسه سوم: هدایت و تقویت آگاهی
به  دادن  گوش  بدن،  و  تنفس  صدا  از  ذهن آگاهی  آگاهی،  تقویت  و  هدایت  درباره  جلسه  این  در 

موسیقی، تمرکز حواس و ذهن آگاهی از صدا نفس و بدن، تمرین توقف، راه رفتن در طبیعت و توجه 

به اطراف صحبت می شود.

جلسه چهارم: گوش دادن به بدن
در این جلسه درباره آگاهی از حرکت و حواس بدن و تمرکز حواس بر آنها، یادگرفتن گوش دادن 

به بدن، اسکن بدن، حرکت آگاهانه، راه رفتن آگاهانه، تمرین لبخند نرم، ماساژ گرفتن، کارکردن با 

حواس دشوار بدن، تمرکز حواس درباره درد فیزیکی صحبت می شود.

جلسه پنجم: مشاهده ذهن

در این جلسه درباره آگاهی و تمرکز حواس بر افکار، ذهن مثل آسمان، مشاهده افکار در زیر یک 

درخت، ذهن مانند یک اقیانوس، خیال بافی فکر، ایجاد فضایی برای لحظه آهان، حفظ تعادل از طریق 

پذیرش و تغییر، تفکر قضاوتی، تاثیر متقابل افکار قضاوتی بر شخص، تفکر دلسوزانه و حمایت کننده 

در حال رشد، مقصر دانستن دیگران و یا مقصر دانستن خودش صحبت می شود.

جلسه ششم: مدیریت هیجان
در این جلسه درباره تمرکز حواس و ذهن آگاهی بر احساسات، مشاهده اضطراب و درد، تمرین باران، 

مراقبه و مهربانی، پاسخ به هیجانات، محبت نسبت به خود، صبر و بخشش، هیجانات مثبت صحبت 

می شود.

جلسه هفتم: برقراری رابطه ماهرانه
در این جلسه درباره شنیدن و صحبت کردن آگاهانه، بررسی حساسیت به انتقاد، ارتباطات در روابط، 

ارتباط بدون خشونت، تنظیم هدف، حضور آگاهانه صحبت می شود.

جلسه هشتم: کم کردن سرعت خیلی مؤثرتر است

در این جلسه درباره عملیات و تصمیمات متفکرانه، استفاده از تمرین توقف در انجام امور، مراقبه 

کوه، خودمربیگری آگاهانه، پیدا کردن انگیزه و حرکت به سمت آن، استفاده از موسیقی، توجه به 

احساسات اصلی، اولویت بندی کردن وظایف و انجام کار، پاداش دادن به خود برای اتمام کار، ایجاد 

عادت های خوب، مدیریت زمان، توالی انتخاب کردن شروع کردن انجام دادن و تمام کردن یک کار 

با ذهن آگاهی صحبت می شود.
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با توجه به طرح پژوهش مناسب ترین گزینه برای تحلیل داده ها تحلیل 
کوواریانس چند متغیری بود. قبل از تحلیل داده های مربوط به فرضیه ها، 
این پژوهش مفروضه های زیربنایی  این  که داده های  از  برای اطمینان 
تحلیل کوواریانس را برآورد می کنند، به بررسی آنها پرداخته شد. بدین 
که  داد  نشان   Shapiro-Wilk آزمون  با  داده ها  بودن  نرمال  منظور، 
سطح معنا داری در آزمون ذکر شده از 0/05 بزرگ تر بود. بنابراین توزیع 

.)P<0/05( نمرات در متغیرهای تحقیق طبیعی می باشد
به  معناداری  سطح  که  داد  نشان  واریانس ها  همگنی  نتایج  همچنین، 
 دست  آمده از آزمون لوین بزرگ تر از 0/05 می باشد. در خصوص فروضه 
همسانی ماتریس های واریانس_کوواریانس میزان معناداری آزمون باکس 
برابر با 0/76 بود؛ بنابراین آزمون باکس در سطح 0/05 معنادار نیست. به 
عبارت دیگر ماتریس واریانس_کوواریانس همگن بوده و مفروضه مورد 

نتیجه گیری
ترتیب  به  کنترل  گروه  و  ذهن آگاهی  آموزش  گروه  سنی  میانگین 
 9 و  پسر   6 از 30 شرکت کننده  بود.  و 11/90±0/95   12/20±0/75

دختر در گروه آزمایش و 7 پسر و 8 دختر در گروه کنترل بودند.  
میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش گروه آموزش ذهن آگاهی و 
کنترل در پیش آزمون و پس آزمون در جدول 2 نمایش داده شده است. 

جدول 2. شاخص های توصیفی برای مولفه های تحول مثبت

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینمرحلهگروهمتغیر

مولفه شایستگی
ذهن آگاهی

7/011/3958پیش آزمون

11/021/92914پس آزمون

گروه گواه
6/461/3048پیش آزمون

6/531/4049پس آزمون

مولفه اطمینان

ذهن آگاهی
6/461/1248پیش آزمون

9/801/32712پس آزمون

گروه گواه
6/331/2348پیش آزمون

6/641/2459پس آزمون

مولفه ارتباط

ذهن آگاهی
11/331/71914پیش آزمون

16/131/551419پس آزمون

گروه گواه
11/001/46814پیش آزمون

11/131/30914پس آزمون

مولفه منش

ذهن آگاهی
10/061/53712پیش آزمون

15/131/501317پس آزمون

گروه گواه
10/131/84713پیش آزمون

15/531/181318پس آزمون

مولفه مراقبت
ذهن آگاهی

5/661/4449پیش آزمون

9/331/49712پس آزمون

گروه گواه
5/331/1148پیش آزمون

8/931/86612پس آزمون
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بحث
بر  ذهن آگاهی  تمرین های  اثربخشی  بررسی  حاضر،  پژوهش  از  هدف 
مولفه های تحول مثبت نوجوانی در نوجوانان مبتال به اختالل اضطراب 

بود. مطابق با یافته های پژوهش تمرین های ذهن آگاهی بر تمام مولفه 
های تحول مثبت نوجوانی اثربخش بود. علی رغم این که پژوهشی یافت 
نشد که در آن به اثربخشی ذهن آگاهی بر تحول مثبت نوجوانی پرداخته 

نظر برقرار است. بر اساس مفروضه همگنی شیب خط رگرسیون سطح 
معناداری اثر تعامل گروه و پیش آزمون بزرگتر از 0/05  بود. از آنجایی که 
تعامل غیر معناداری بین متغیرهای وابسته و کمکی )کوواریت ها( مشاهده 
شد، بنابراین فرض همگنی شیب خط رگرسیون برای متغیرهای پژوهش 
پذیرفته شد. همچنین چون متغیرهای کمکی )پیش آزمون ها( با یکدیگر 
همبستگی کمتر از 0/90 داشتند و با توجه به همبستگی های به دست 
آمده، از مفروضه هم خطی چندگانه بین متغیرها اجتناب شده است. در ادامه 
برای مقایسه گروه های آزمایشی و کنترل بر اساس نمره های پس آزمون ها، 
پس از کنترل اثر پیش آزمون ها، جهت تعیین تأثیر تمرین های ذهن آگاهی 
بر مولفه های تحول مثبت در نوجوانان از تحلیل کوواریانس چندمتغیری 

استفاده شده است که نتایج آن در جدول 3 آمده است.

همان طور که در جدول 3 مشاهده می گردد، آزمون های آماری تحلیل 
کوواریانس چندمتغیری در گروه  آزمایش و کنترل نشان می دهد که این 
گروه ها حداقل در یکی از متغیرهای وابسته پس آزمون با یکدیگر تفاوت 
معنادار  آزمون چندمتغیری  هر چهار  که  این  به  نظر  دارند.  معناداری 
هستند؛ لذا بعد از آن نوبت به بررسی این موضوع می رسد که آیا هر 
مستقل  متغیرهای  از  به طور جداگانه  مثبت  تحول  مولفه های  از  یک 
تاثیر پذیرفته است یا خیر. به همین خاطر در ادامه با استفاده از آزمون 
تک متغیری تحلیل کوواریانس یک راهه )آنکوا( به بررسی اثر متغیرهاي 
مستقل بر هر یک از مولفه های تحول مثبت پرداخته شده است. جدول 
برای نمره های پس آزمون در  نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری   4

متغیرهای وابسته را نشان می دهد.

جدول 3. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری در پس آزمون

توان آزموناندازه اثرPدرجه آزادی خطادرجه آزادی اثرFارزشآزمونمراحل پژوهش

پس آزمون

0/9578/145190/0010/951اثر پیالی

0/0478/145190/0010/951المبدای ویلکز

20/5678/145190/0010/951اثر هتلینگ

20/5678/145190/0010/951بزرگترین ریشه روی

همان طور که در جدول 4 مشاهده می گردد، نسبت F تحلیل کوواریانس تک 
متغیری برای مولفه های تحول مثبت نشان می دهند که در همه مولفه ها بین 

گروه های آموزش و کنترل در پس آزمون تفاوت معنا دار دیده می شود. بنابراین 
تمرین های ذهن آگاهی بر تمام مولفه های تحول مثبت تأثیر معناداری دارد. 

جدول 4. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری روی نمره های پس آزمون

FPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغییر وابسته

108/801108/8064/680/001مولفه شایستگی

117/411117/4198/450/001مولفه اطمینان

177/811177/81235/340/001مولفه ارتباط

170/981170/98151/620/001مولفه منش

102/491102/49141/670/001مولفه مراقبت
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پژوهش های  با  همسو  را  یافته  این  نوعی  به  می توان  اما  باشد  شده 
و   Campbell  ،)17( همکاران  و  یزدانی   ،)15( همکاران  و  شریف پور 
همکاران )18(، Spatting و همکاران )19( و Roux و همکاران )20( 
که به بررسی اثربخشی این شیوه مداخله بر ویژگی های روان شناختی 
نوجوانان پرداخته اند دانست. در تبیین این یافته می توان گفت به نظر 
مي رسد آموزش فنون مبتني بر ذهن آگاهي با ترغیب افراد به تمرین 
مکرر توجه متمرکز روي محرک هاي خنثي و آگاهي قصدمندانه روي 
و  تهدیدي  افکار  با  ذهني  اشتغال  از  را  اضطرابي  افراد  ذهن،  و  جسم 
نگراني در مورد منش رها کنند و ذهن آنها را از دنده اتوماتیک خارج 
از تجربیات لحظه حاضر  افزایش آگاهي فرد  با  این فنون  کنند. یعني 
اطالعات  کارآمدتر  پردازش  و  شناختي  بر سیستم  توجه  برگرداندن  و 
 .)28( مي گردد  فرد  در  فیزیولوژیک  تنش  و  نگراني  کاهش  موجب 
ذهن آگاهی، هشیاری غیرقضاوتی و غیر قابل توصیف و مبتنی بر زمان 
حال نسبت به تجربه ای است که در یک لحظه خاص در محدوده توجه 
یک فرد قرار داده و عالوه بر آن اعتراف به تجربه یاد شده و پذیرش آن 
را نیز شامل می شود و افزایش ذهن آگاهی در بهبود مولفه های تحول 
مثبت نوجوانی، با توجه به رشد پذیرش، درک پذیری و رشد شخصی 
این که  تا به جای  در ذهن آگاهی موثر است و به فرد امکان می دهد 
با تفکر و تامل  به روی دادها به طور غیرارادی و بی تامل پاسخ دهد، 
پاسخ دهد و آنها را در شناخت، مدیریت و حل مشکل روزمره تواناتر 
سازد )29(. آموزش ذهن آگاهی، با افزایش آگاهی فرد نسبت به حال، 
از طریق فنونی مانند توجه به تنفس و بدن و همچنین معطوف کردن 
آگاهی به اینجا و اکنون، بر نظام پردازش شناختی و پردازش اطالعات 
تاثیر می گذارد و باعث کاهش نشخوار فکری و نگرش های ناکارآمد در 
افراد می شود. همچنین افراد را متوجه افکار زائد خود می سازد و مجددا 
افکار آنها را به سایر جنبه های زمان حال، نظیر تنفس، راه رفتن همراه 
با حضور ذهن یا صداهای محیطی معطوف می سازد و از این طریق باعث 
باعث  فرد  در  مثبت  تغییرات  این  که  می شود.  فکری  نشخوار  کاهش 
افزایش مولفه های تحول مثبت نوجوانی از جمله شایستگی، اطمینان، 

ارتباط، منش و مراقبت می شود )30(.
این پژوهش با برخی محدودیت ها نیز مواجه بوده است. در این پژوهش 
نوجوانان دارای اختالل اضطراب وارد پژوهش شدند و لذا تعمیم نتایج 
علی رغم  همچنین  می سازد.  مواجه  محدودیت  با  نوجوانان  سایر  به  را 
نوجوانان  است  پژوهشگر ممکن  از جانب  توضیح  ارائه  و  کامل  نظارت 
به دلیل اضطراب، در پر کردن پرسشنامه های خودگزارش دهی دقیق 
دیگر گروه های  از  آتی  پژوهش های  در  پیشنهاد می شود  نکنند.  عمل 
عادی  نوجوانان  از  آتی  پژوهش های  در  همچنین  شود.  استفاده  سنی 

استفاده شده و نتایج با یافته های پژوهش حاضر مقایسه شود. با توجه 
به  آموزشی  برنامه  چنین  می شود  پیشنهاد  آموزش  بودن  اثربخش  به 
نوجوانان  و  مراکز مشاوره کودکان  از درمان های مدون  صورت بخشی 
از  زمینه  این  در  درمانگران  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  با  و  دربیاید 
دانش کافی برخوردار باشند. همچنین انجام پژوهش های همبستگی به 
روش مدل یابی معادالت ساختاری به منظور یافتن متغیرهای میانجی 
یا مولفه های تحول مثبت در  و  با اضطراب  بین ذهن آگاهی  رابطه  در 

نوجوانان، پیشنهاد می گردد.    

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

مورد  در  اطالعاتی  آزمودنی ها  کلیه  اخالقی:  مالحظات  رعایت  جهت 
محرمانگی  درباره  خاطر  اطمینان  آنان  به  کردند،  دریافت  پژوهش 
پژوهشی  امور  برای  فقط  اطالعات  که  تاکید شد  و  داده شد  اطالعات 
مورد استفاده قرار می گیرد. در هر مقطع زمانی، می توانستند مطالعه را 

ترک کنند. در پایان از همه آنان رضایت آگاهانه دریافت شد.

مشارکت نویسندگان 
طراحی  موضوع،  انتخاب  در  عسگری:  پرویز  و   پناه  سلطانی  مرجان 
پیشینه  و  ادبیات  جستجوی  داشتند.  نقش  مفاهیم  تعریف  و  مطالعه 
پناه:  سلطانی  مرجان  گرفت.  انجام  نویسندگان  همه  توسط  پژوهشی 
نگارش و  اقدام کردند.  به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها  نسبت 
تهیه پیش نویس: فرح نادری. همه نویسندگان نتایج را مورد بحث قرار 

داده و در تنظیم و ویرایش نسخه نهایی مقاله مشارکت داشتند.  

منابع مالی
این پژوهش هیچ کمک مالی خاصی از سازمان های در دولتی، تجاری 
دکتری  پایان نامه  از  پژوهش  این  است.  نکرده  دریافت  غیرانتفاعی  یا 
نویسنده اول، گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده 

روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز استخراج شده است.  

تشکر و قدردانی
کلیه  و  تهران  شهر  آوین  کلینیک  محترم  پرسنل  تمام  از  پایان  در 
شرکت کنندگان عزیز در این پژوهش کمال تشکر و قدردانی می گردد.    
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Introduction: The	issue	of	success	and	failure	in	education	is	one	of	the	essential	concerns	of	any	

educational	system.	The	purpose	of	this	study	was	to	investigate	the	role	of	dimensions	of	academ-

ic	identity,	teacher	support,	academic	adjustment,	and	psychological	membership	in	school	in	the	

academic	performance	of	high	school	students	in	Larestan.	

Methods: The	present	study	was	a	survey	and	correlational	study.	The	statistical	population	included	

all	male	and	female	high	school	students	in	the	second	semester	of	the	academic	year	2018-2019.	

The	sample	of	this	study	included	400	high	school	students	in	Larestan	who	were	randomly	select-

ed.	Questionnaires	of	academic	identity,	teacher	support,	academic	adjustment,	and	psychological	

membership	in	school	were	used	to	collect	data.	In	this	study,	conventional	correlation	and	multiple	

regressions	were	used	to	analyze	the	data.	Data	were	analyzed	using	SPSS-24	software.

Results:	The	results	showed	 that	 the	 linear	combination	of	predictor	variables	could	predict	ac-

ademic	performance.	Based	on	 the	regression	analysis	 results,	about	22%	of	 the	variance	of	 the	

academic	performance	variable	can	be	predicted	with	the	help	of	predictor	variables	(dimensions	of	

academic	identity,	teacher	support,	academic	adjustment,	and	psychological	membership	in	school).

Conclusion:	According	 to	 the	 results	of	 the	present	 study,	paying	attention	 to	 teacher	 support,	

academic	 adjustment,	 and	psychological	 schools	membership	 in	 students'	 can	 contain	 valuable	

points	to	improve	the	educational	status	and	academic	performance	of	students.	Therefore,	 it	 is	

necessary	that	schools	and	counseling	centers,	according	to	the	academic	performance	of	students	

and	awareness	of	the	factors	affecting	it,	develop	specific,	codified,	and	accurate	programs	to	cre-

ate	a	suitable	environment	for	the	realization	of	students'	potential	talents,	provide	as	much	growth	

and	flourishing	as	possible	for	them.

Abstract

doi.org/10.30514/icss.23.3.79

Recieved:	29	Mar.	2021
Revised: 15	May.	2021
Accepted:	17	May.	2021

Keywords 
Academic	performance
Teacher	support
Academic	adjustment	
Psychological	membership

Corresponding author
Abdolvahab	 Samavi,	 Associate	
Professor,	Department	of	Psychol-
ogy,	 University	 of	 Hormozgan,	
Hormozgan,	 Iran

Email:	Samavi@hormozgan.ac.ir

Extended Abstract
Introduction
Students	will	be	the	leaders	of	tomorrow's	society.	On	the	

other	hand,	the	educational	performance	of	this	segment	

of	society,	due	to	its	impact	on	finding	a	suitable	job,	in-

dependence,	learning	to	communicate	with	all	around	the	

world,	and	self-growth,	is	significant.	Thus,	the	issue	of	

success	and	failure	in	education	is	one	of	the	most	crit-

ical	concerns	of	any	educational	system.	Academic	per-

formance	is	all	the	activities	that	a	person	shows	in	order	
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to	pass	different	educational	levels.	Decreased	academic	

performance	of	students	is	one	of	the	major	problems	of	

educational	 systems	 that	 by	wasting	 current	 costs,	 stu-

dent	frustration	causes	great	harm	to	the	student,	his	fam-

ily,	school,	and	society.	Therefore,	the	study	of	academic	

performance	and	identifying	the	factors	affecting	 it	can	

significantly	help	improve	the	educational	status	of	stu-

dents.	Considering	that	few	studies	have	been	done	in	this	

regard	with	the	variables	studied	in	this	study	at	present,	

Thus,	The	 purpose	 of	 this	 study	was	 to	 investigate	 the	

role	of	dimensions	of	academic	identity,	teacher	support,	

academic	adjustment,	and	psychological	membership	in	

school	in	the	academic	performance	of	male	and	female	

high	school	students	 in	 the	second	semester	of	 the	aca-

demic	year	2018-2019	in	Larestan.		

Methods
The	 research	 method	 was	 descriptive	 correlational	 in	

which	 the	 relationship	 between	 research	 variables	 is	

analyzed.	This	 research	 used	 academic	 performance	 as	

independent	variables,	dimensions	of	academic	identity,	

teacher	support,	academic	adjustment	and	psychological	

membership	in	school	as	dependent	variables.	The	statis-

tical	population	included	all	male	and	female	high	school	

students	 in	 the	 second	 semester	 of	 the	 academic	 year	

2018-2019.	The	sample	of	this	study	included	400	high	

school	students	in	Larestan	who	were	randomly	selected.	

In	this	way,	among	high	schools	in	Larestan,	four	girls'	

high	schools	and	four	boys'	high	schools	(eight	schools	

in	total)	were	selected,	and	five	classes	from	each	school	

and	ten	students	from	each	class	were	selected	as	a	sam-

ple.	First,	 the	 list	 of	 students	of	 the	mentioned	 schools	

was	 taken	from	the	school	officials,	and	after	consider-

ing	 the	criteria	 for	entering	and	exclusion	 the	 research,	

the	desired	sample	was	selected	randomly	from	the	 list	

of	students.	The	criteria	for	entering	 the	research	were:	

being	a	high	school	student,	informed	consent	to	partici-

pate	in	the	research,	knowledge	about	the	research	goals.	

Also,	the	criteria	for	exclusion	were:	has	a	history	of	psy-

chiatric	disorder,	physical	illness,	and	disability	affecting	

a	person's	life.	In	order	to	observe	the	ethical	principles	

of	 the	 research,	 all	 subjects	 received	 information	about	

the	 research.	 They	 were	 assured	 that	 all	 information	

would	 remain	 confidential	 and	would	 only	 be	 used	 for	

research	purposes.	For	privacy	reasons,	the	subjects'	de-

tails	were	not	recorded.	In	the	end,	all	of	them	received	

informed	consent.	The	academic	 identity	questionnaire,	

teacher	 support	 questionnaire,	 academic	 adjustment	

questionnaire,	and	psychological	membership	 in	school	

questionnaire	 were	 used.	 In	 this	 study,	 Data	 analysis	

was	performed	by	descriptive	statistical	methods	(mean,	

standard	deviation),	conventional	correlation,	and	multi-

ple	regressions	to	measure	the	research	variables.	In	this	

study,	a	significance	level	of	less	than	0.05	was	consid-

ered.	Data	were	analyzed	using	SPSS-24	software.	

Results
Of	400	 participating	 students,	 215	were	 boys,	 and	 185	

were	girls.	The	mean	and	standard	deviation	of	the	age	of	

male	students	(15.93,	1.26)	and	female	students	(16.32,	

1.48)	 were	 obtained.	Also,	 the	 mean	 and	 standard	 de-

viation	 of	 the	 total	 age	 of	 students	was	 16.13	 and	 1.4.	

First,	the	normality	of	data	distribution	was	checked	and	

confirmed	 using	 Kolmogorov-Smirnov	 statistical	 test	

(P<0.05).	The	results	of	Wilkes	lambda	showed	that	there	

is	 a	 significant	 relationship	 between	 academic	 perfor-

mance	with	the	dimensions	of	academic	identity,	teacher	

support,	academic	adjustment,	and	psychological	mem-

bership	in	school	(P<0.001,	λ=0.782	and	F=46.98).	That	

is	means:	The	dimensions	of	academic	identity,	 teacher	

support,	academic	adjustment,	and	psychological	mem-

bership	 in	 school	 have	 a	 significant	 relationship	 with	

students'	academic	performance.	The	results	showed	the	

relationship	 between	 successful	 academic	 identity	 and	
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academic	 performance	 (0.21),	 educational	 identity	 fol-

lows	 academic	 performance	 (0.19),	 confused	 academic	

identity	with	academic	performance	(-0.14);	moratorium	

academic	 identity	 with	 academic	 performance	 (-0.20),	

psychological	membership	with	 academic	 performance	

(0.28),	 teacher	 support	 with	 academic	 performance	

(0.22),	and	academic	adjustment	with	academic	perfor-

mance	(0.44)	are	significant.	The	highest	correlation	co-

efficient	 is	between	academic	adjustment	and	academic	

performance	(0.44).	Based	on	the	results	of	the	multiple	

regression	analysis,	multiple	correlation	coefficient	for	a	

linear	 combination	of	dimensions	of	 academic	 identity,	

teacher	support,	academic	adjustment,	and	psychological	

membership	 in	 school	with	 academic	performance	was	

R=0.42,	 and	 the	 coefficient	 of	 determination	was	 0.22.	

The	F	for	the	obtained	multiple	correlations	was	40.12,	

which	is	significant	at	the	level	of	P≤0.001.	Based	on	the	

regression	analysis	results,	about	22%	of	the	variance	of	

the	academic	performance	variable	can	be	predicted	with	

the	help	of	predictor	variables	(dimensions	of	academic	

identity,	teacher	support,	academic	adjustment,	and	psy-

chological	membership	 in	 school).	 Result	 also	 showed	

that	academic	adjustment	with	(β=0.39)	has	the	highest	

predictive	power	among	the	predicted	variables.

Conclusion
In	summary,	the	present	study	results	revealed	that	the	di-

mensions	of	academic	identity,	teacher	support,	academ-

ic	adjustment,	and	psychological	membership	in	school	

have	 a	 significant	 relationship	 with	 academic	 perfor-

mance.	According	to	the	present	study	results,	paying	at-

tention	to	teacher	support,	academic	adjustment,	and	psy-

chological	schools	membership	in	students'	can	contain	

valuable	 points	 to	 improve	 students’	 educational	 status	

and	academic	performance.	Therefore,	it	is	necessary	that	

schools	and	counseling	centers,	according	to	the	academ-

ic	performance	of	students	and	awareness	of	the	factors	

affecting	it,	develop	specific,	codified,	and	accurate	pro-

grams	to	create	a	suitable	environment	for	the	realization	

of	 students'	 potential	 talents,	 provide	 as	 much	 growth	

and	flourishing	as	possible	for	them.	Also,	it	is	suggested	

that	educational	programs	be	held	to	understand	the	im-

portance	of	academic	identity,	teacher	support,	academic	

adjustment,	and	psychological	membership	in	school	for	

teachers	 and	 school	 counselors.	 	Among	 the	 	 	 research	

limitations,	 we	 can	 mention	 the	 use	 of	 only	 the	 ques-

tionnaire,	the	limited	population,	and	the	cross-sectional	

statistical	 sample	of	 the	 research.	Therefore,	 the	use	of	

other	assessment	methods	such	as	interviews	and	obser-

vations	along	with	questionnaires,	 the	expansion	of	 the	

statistical	population	and	sample,	the	use	of	longitudinal	

studies	can	more	appropriately	explain	the	reasons	for	the	

increase	or	decrease	in	academic	performance	at	different	

levels	of	education.	

Ethical Considerations
Compliance with ethical guidelines
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مقدمه: مسئله موفقیت و عدم موفقیت در امر تحصیل از مهم ترین دغدغه های هر نظام آموزشی است. هدف از پژوهش 

بر عملکرد  روان شناختی در مدرسه  بررسی نقش هویت تحصیلی، حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت  حاضر 

تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شهرستان الرستان بود.

روش کار: پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی_ تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان 

دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر الرستان در نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1397 بود. از میان این دانش آموزان با 

استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 400 دانش آموز انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های 

هویت تحصیلی، حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه استفاده شد. در این پژوهش به منظور 

تحلیل داده ها از آزمون همبستگی متعارف و رگرسیون چندگانه بوسیله SPSS-24 استفاده شد. 

یافته ها: نتایج نشان دادند عملکرد تحصیلی را میتوان با ترکیب خطی متغیرهای پیش بین، پیش بینی نمود. بر اساس 

نتایج تحلیل رگرسیون، 22 درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی به کمک متغیرهای پیش بین )هویت تحصیلی، 

حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه( قابل پیش بینی است.

نتایج پژوهش حاضر، توجه به حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در  با توجه به  نتیجه گیری: 

دانش آموزان  تحصیلی  عملکرد  و  آموزشی  بهبود وضعیت  منظور  به  مفیدی  نکات  می تواند حاوی  دانش آموزان  مدرسه 

باشد. لذا ضروری است که مدارس و مراکز مشاوره با توجه به عملکرد تحصیلی دانش آموزان و آگاهی از عوامل موثر بر 

آن، برنامه های خاص، مدون و دقیق را تدوین نمایند تا با ایجاد زمینه مناسب برای به فعلیت رساندن استعداد های بالقوه 

دانش آموزان، زمینه رشد و شکوفائی هر چه بیشتر آنها فراهم گردد.
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مقدمه
مسئله موفقیت در امر تحصیل از مهم ترین دغدغه های هر نظام آموزشی 
است )1(. عملکرد تحصیلی )Academic performance( عبارت است 
تحصیلی  مقاطع  گذراندن  در جهت  فرد  یک  که  فعالیت هایی  کلیه  از 
مختلف از خود نشان می دهد )2(. عملکرد تحصیلی بر جنبه های مهمی 
از زندگی افراد مثل کسب شغل بهتر و جایگاه اجتماعی مناسب تر تأثیر 

می گذارد )1(. 

عملکرد  زمینه  در  که  است  شخصیتی  ابعاد  جمله  از  هویت  متغیر 
ابعاد مهم هویت، شکل گیری  از  تحصیلی نقش مهمی دارد )3(. یکی 
هر  باور  به  اشاره  که  است   )Academic identity( تحصیلی  هویت 
شخص درباره نحوه درس خواندن و استفاده از راهبردهای مؤثر برای 
کسب موفقیت در این مسیر دارد )Was .)4 و Isaacson چهار سبک 
از هویت تحصیلی را مطرح کرده اند. از نظر ایشان سبک هویت تحصیلی 

چکیده
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به  که  است  تصمیم هایی  خصوص  در  تعلل  با  همراه  اغلب  سردرگم، 
تحصیلی  هویت  سبک  در   .)5( می باشد  مربوط  تحصیلی  ارزش های 
زندگی  مهم  افراد  از  را  خود  ارزش های  و  اهداف  دانش آموز  زودرس، 
دیررس،  تحصیلی  هویت  سبک  در  است.  گرفته  تحقیق  بدون  خود 
نتیجه گیری  و  اطالعات  به  دادن  سازمان  برای  تکاپو  در  دانش آموزان 
هویت  سبک  تحصیلی،  هویت  شکل گیری  سبک  آخرین  هستند. 
ارزش های  از  مجموعه ای  به  نسبت  تعهد  به  که  است  موفق  تحصیلی 
کاوش گری شکل  گرفته  از  دوره ای  دنبال  به  که  دارد  اشاره  تحصیلی 
است )5(. نتایج پژوهش Berzonsky و Kuk نشان داد که دانشجویان 
با سبک هویت موفق، از سطوح باالیی از خودمختاری تحصیلی و اهداف 
زودرس،  هویت  سبک  دارای  دانشجویان  برخوردارند.  روشن  تحصیلی 
اهداف تحصیلی روشن و سطح باالتری از تعهد را نسبت به سبک هویت 
موفق نشان می دهند؛ اما از لحاظ خودمختاری تحصیلی و عاطفی، از 

افراد دارای سبک هویت موفق پایین ترند )6(.          
دانش آموزان بیشتر اوقات را در مدرسه زیر نظر معلم سپري می کنند و 
ارتباطی که معلم با دانش آموزان برقرار می کند، بر نحوه و کیفیت تدریس 
معلم  عاطفي  )7(. حمایت  می گذارد  تأثیر  غیردرسی  و  درسی  مطالب 
معلم  اعمال  و  نگرش ها  رفتارها،  به   )Teacher affective support(
اطالق می شود )8(. حمایت عاطفي معلم به طور معناداري پیامدهاي 
محیط هاي  در  دانش آموزان  انگیزشي  و  رفتاري،  هیجاني،  تحصیلي، 
تحصیلي را تحت تاثیر قرار مي دهد )8(. پژوهشگران  دریافتند در صورتی 
ارائه  کنند،   عاطفی ،  آموزشی  و  اجتماعی  بیشتری   معلم ها حمایت  که 
بنابراین  می دهند.  نشان  دانش آموزان  دستاوردهای  رفتاری  بیشتری  
حمایت عاطفي معلم نقش قابل توجهی در لذت و پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان دارد )9(. شرهانی در پژوهشی نشان داد که بین حمایت 
به مدرسه  دانستن و عالقه مندی  برای  انگیزش  با متغیر  عاطفی معلم 

رابطه مستقیم و اثرمثبت معناداری وجود دارد )10(. 
از برجسته ترین مشکالتی که عموماً در مدارس، معلمان و مدیران با آن 
درگیر هستند، بحث سازگاری و چگونگی سازگار کردن دانش آموزان 
مشتمل   )Academic adjustment( تحصیلی  سازگاري   .)11( است 
است بر توانمندي دانش آموز در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و 
اگر دانش آموز در  آنها قرار می دهد،  نقش هایی که مدرسه پیش روي 
به  را  او  فقدان سازگاري  تلقی می شود.  ناسازگار  باشد،  ناتوان  امر  این 
پیشرفت  به  نیل  براي  بنابراین  تحصیل سوق می دهد،  افت  یا  و  ترک 
تحصیلی و عملکرد مناسب بررسی و تمرکز بر سازگاري تحصیلی بسیار 
و   Birman تحقیق  نتایج  راستا،  همین  در   .)12( است  اهمیت  حائز 
Tran نشان داد افزایش میزان سازگاری تحصیلی در دانش آموزان بهبود 

عملکرد تحصیلی آنها را به دنبال دارد )9(.
محیط مدرسه باید مانند محیط خانواده، به دانش آموز حس امنیت و 
بهزیستي بدهد. وقتی این احساس در دانش آموز رشد می کند که جزئی 
از یک مدرسه است و به اصالح عضویت روان شناختی خویش را تایید 
می کند، به احتمال بیشتری درگیر مسائل مربوط به مدرسه می شود و 
احتماال عملکرد تحصیلی بهتری خواهد داشت. عضویت روان شناختی در 
مدرسه )Psychological Membership in School( بیانگر احساس 
دانش آموز درباره میزان ارتباط وی با مدرسه و میزان درگیری در مسائل 
مربوط به مدرسه است )13(. میرزابیگی و همکاران در پژوهشی نشان 
دادند که دانش آموزانی که از تعلق به مدرسه باال و حمایت عاطفی از 
سوی مدیران و معلمان برخوردار بودند، انگیزه پیشرفت باالتری داشتند 
دارد  نقش  دانش آموزان  بهتر  تحصیلی  عملکرد  در  موارد  این  همه  و 

.)14(
عملکرد  طرفی  از  بود.  خواهند  فردا  جامعه  گردانندگان  دانش آموزان 
تحصیلی این قشر از جامعه، با توجه به تاثیر آن در پیدا کردن شغل 
با دنیاي پیرامون و رشد خویشتن  ارتباط  مناسب، استقالل، یادگیري 
بسیار مهم است. کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموزان یکی از مشکالت 
مهم نظام های آموزشی است که با اتالف هزینه های جاری، سرخوردگی 
و  مدرسه  وی،  خانواده  دانش آموز،  به  را  زیادی  خسارت  دانش آموزان 
جامعه وارد می کند. بنابراین بررسی عملکرد تحصیلی و شناسائی عوامل 
موثر بر آن می تواند کمک شایان توجهی در بهبود وضعیت آموزشی و 
تحصیلی دانش آموزان داشته باشد. با توجه به این که مطالعات معدود 
انجام گرفته در این خصوص با متغیرهای بررسی شده در این مطالعه 
دنبال  به  حاضر  پژوهش  بنابراین  است،  نگرفته  انجام  حاضر  شکل  به 
بررسی این سوال است که آیا هویت تحصیلی، حمایت معلم، سازگاری 
قادرند عملکرد تحصیلی  تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه 

دانش آموزان را پیش بینی کنند. 

روش کار
جامعه  بود.  همبستگی  نوع  از  توصیفی_تحلیلی  حاضر  پژوهش  روش 
دوم  متوسطه  مقطع  پسر  و  دختر  دانش آموزان  کلیه  شامل  پژوهش 
بر  بود.   1397-1398 تحصیلی  سال  اول  نیمسال  در  الرستان  شهر 
طبق دیدگاه Stevens در تحلیل رگرسیون چندگانه، باید به ازای هر 
متغیر پیش بین 15 مورد در نظر گرفت )15(، با این حال، در صورتی  
داشته  وجود  تقریبا 30 شرکت کننده  پیش بین  متغیر  هر  ازای  به  که 
کوچک  اثر  اندازه  یک  ساختن  نمایان  برای  بهتری  توان  محقق  باشد، 
خواهد داشت. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند 
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مرحله ای 400 دانش آموز دختر و پسر انتخاب گردید.  به این صورت 
که از بین مدارس مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر الرستان چهار 
مدرسه(  هشت  مجموع  )در  پسرانه  مدرسه  چهار  و  دخترانه  مدرسه 
انتخاب و از هر مدرسه پنج کالس و از هر کالس ده نفر به عنوان نمونه 
مورد پژوهش قرار گرفته شدند. ابتدا لیست دانش آموزان مدارس مذکور 
مالک های  گرفتن  نظر  در  از  پس  و  شد  گرفته  مدارس  مسئولین  از 
ورود و خروج پژوهش، به صورت تصادفی ساده و با استفاده از لیست 
دانش آموزان، نمونه مورد نظر انتخاب گردید. از جمله مالک های ورود 
به پژوهش دانش آموز دبیرستانی بودن، کسب رضایت آگاهانه از افراد 
نمونه، محرمانه و بی نام بودن اطالعات، عالقه مندی برای شرکت در 
پژوهش و برخورداری نسبی از سالمت روان بود. همچنین از مهم ترین  
بیماری  داشتن  روان پزشکی،  بیماری  سابقه  داشتن  مالک های خروج، 
جسمی و معلولیت تأثیرگذار در زندگی فرد بود. برای جمع آوری داده از 

پرسشنامه های زیر استفاده شد.  

عملکرد تحصیلی: برای سنجش عملکرد تحصیلی، از معدل دانش آموز 
در دو نیمسال گذشته و میانگین حاصل از آن، استفاده شد.

 Inventory	 for	 School	 Students( سازگاری  پرسشنامه 
 Singh و Sinha این پرسشنامه توسط :)Manual	for	Adjustment

و  بله  صورت  به  که  مي باشد  سؤال   60 داراي  و  است  شده  تدوین 
نشانگر  پاسخ هاي  براي  این پرسشنامه  خیر طراحي گردیده است. در 
نمره یک  این صورت  غیر  و در  نمره صفر  سازگاري در هر سه حوزه 
با  آزمون  این  پایایي  ضریب  سازندگان  پژوهش  در  مي گردد.  منظور 
روش دو نیمه کردن و بازآزمایي به ترتیب 0/95 و 0/93 گزارش شده 
است )16(. رجبی و همکاران ضریب پایایی این پرسشنامه را  به روش 

دو نیمه کردن 0/70 گزارش دادند )17(.  

 :)Academic Identity Questionnaire( پرسشنامه هویت تحصیلی
برای سنجش هویت تحصیلی از پرسشنامه هویت تحصیلی رحیمی نژاد 
بعد  و چهار  دارای 16 سوال  پرسشنامه  این  استفاده شد.  و همکاران  
هویت تحصیلی دنباله رو )3 سوال(، موفق )5 سوال(، دیررس )4 سوال( و 
سردرگم )4 سوال( را می سنجد. نمره گذاري در این پرسشنامه با استفاده 
از طیف لیکرت )خیلي موافقم 5 تا کاماًل مخالفم 1( انجام می شود. نتیجه 
بررسی پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای ابعاد ذکر شده به 
ترتیب، 0/70، 0/59، 0/60 و 0/64 و به روش بازآزمایی 0/72، 0/62، 

0/65 و 0/58 گزارش شده است )18(.

 Membership Scale( مدرسه  روان شناختی  عضویت  مقیاس 
عضویت  سنجش  برای   :)Psychological	 Sense	 of	 School
استفاده   )2014( Wallace و   Ye از پرسشنامه  روان شناختی مدرسه 
شد. این پرسشنامه دارای 18 سوال و چهار بعد ارتباط با مدرسه، ارتباط 
می سنجد.  را  مدرسه،  از  منفی  برداشت  و  معلم  با  ارتباط  دوستان،  با 
ضریب پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ نیز بین 0/70 تا 
نیز  مقیاس ها  خرده  همبستگی  بررسی  نتیجه  است.  نوسان  در   0/84
بیانگر ارتباط مثبت بین سه بعد اول و همبستگی منفی با بعد چهارم 
این  پایایی  ضریب  پژوهشی  در  کالنتر  و  مکیان  ایران  در   .)19( بود. 
برای کل سواالت 0/88 گزارش  را  آلفای کرونباخ  به روش  پرسشنامه 

کردند )20(.

 Support	Teacher	Questionnaire( معلم  پرسشنامه حمایت 
حمایت  پرسشنامه  از  معلم  حمایت  سنجش  برای   :)Affective
دارای  پرسشنامه  این  شد.  استفاده   )2007(  Sakiz معلم  عاطفی 
لیکرت  نوع  از  پرسشنامه  گویه های  است.  کلی  نمره  یک  و  سوال   9
نمره گذاری   )5( موافقم  کامال  تا   )1( مخالفم  کامال  از  گزینه ای   5
و   9 پرسشنامه  این  در  اکتسابی  نمره  حداقل  بنابراین  می گردد. 
حمایت  نشان دهنده  باالتر  نمرات  بود.  خواهد   45 نمره  حداکثر 
پایین تر نشان دهنده حمایت  عاطفی ادراک شده باالی معلم و نمره 
عاطفی ادراک شده پایین است. روایی و پایایی پرسشنامه به وسیله 
Sakiz بررسی و مطلوب گزارش شده است )8(. مقدار آلفای کرونباخ 
این پرسشنامه در ایران توسط سادات حسینی و خیر، 0/79 گزارش 

گردیده است )21(.

و  متعارف  همبستگی  از  داده ها  تحلیل  منظور  به  پژوهش  این  در 
 SPSS-24 رگرسیون چندگانه استفاده شد. داده ها با استفاده از نسخه

تحلیل شدند. 

یافته ها
از 400 دانش آموز شرکت کننده تعداد 215 نفر پسر و 185 نفر دختر 
بودند. میانگین و انحراف معیار سنی دانش آموزان پسر )15/93±1/26( 
و دانش آموزان دختر )1/48±16/32( بود. همچنین میانگین و انحراف 
توصیفی  یافته های  بود.   16/13±1/40 دانش آموزان  کل  سنی  معیار 
شامل میانگین و انحراف معیار هویت تحصیلی، عضویت روان شناختی، 
حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در جدول 1 آورده 

شده است.
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معناداری مدل کامل همبستگی متعارف
در  متعارف  همبستگی  تحلیل  کامل  مدل  معناداری  آزمون های  نتایج 
جدول  این  در  که  همان طور  است.  آمده   2 جدول  در  پژوهش  این 
بین  که  می دهد  نشان  ویلکز  المبدای  معناداری  می شود،  مشاهده 
متغیرهای عملکرد تحصیلی با هویت تحصیلی، حمایت معلم، سازگاری 
تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه رابطه معناداری وجود دارد 

)P<0/001 و λ=0/782 و F=46/98(. یعنی؛ هویت تحصیلی، حمایت 
معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه با عملکرد 
تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار دارد. همچنین، مدل به  دست  آمده 
در این پژوهش، 21/8 درصد از واریانس هویت تحصیلی، حمایت معلم، 
سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه )در نقش متغیر 

پیش بین( عملکرد تحصیلی )در نقش متغیر مالک( را تبیین می کند.

جدول 1. شاخص های توصیفی هویت تحصیلی، عضویت روان شناختی، حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی 

با  می دهد.  نشان  را  پژوهش  متغیرهای  همبستگی  ماتریس   3 جدول 
توجه به نتایج این جدول می توان گفت رابطه بین هویت تحصیلی موفق 
با عملکرد تحصیلی )0/21(؛ هویت تحصیلی دنباله رو با عملکرد تحصیلی 
با عملکرد تحصیلی )0/14-(؛ هویت  )0/19(؛ هویت تحصیلی سردرگم 

روان شناختی  عضویت  )0/20-(؛  تحصیلی  عملکرد  با  دیررس  تحصیلی 
با عملکرد تحصیلی )0/28(، حمایت معلم با عملکرد تحصیلی )0/22( و 
سازگاری تحصیلی با عملکرد تحصیلی )0/44( معنادار بود. بیشترین ضریب 
همبستگی بین سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی )0/44( وجود داشت.

تعدادبیشترینکمترینمیانگین و انحراف معیارمتغیرها

هویت تحصیلی

525400)4/32(16/75موفق

420400)3/46(9/79سردرگم

315400)2/65(9/73دنباله رو

420400)3/06(11/79دیررس

2288400)10/53(63/43عضویت روان شناختی

945400)6/19(30/56حمایت معلم

2250400)3/27(28/44سازگاری تحصیلی

1120400)3/69(16/31عملکرد تحصیلی

جدول2. آزمون معناداری مدل کامل همبستگی متعارف

df P خطا df فرضیهFمقدارنام آزمون

0/31730/145105870/001اثر پیالیی

0/72246/98105670/001المبدای ویلکز

2/04559/432105470/001هتلینگ

0/001---0/562ریشه روی
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با روش ورود در  از تحلیل رگرسیون چندگانه  نتایج حاصل  اساس  بر 
جدول 4، ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی هویت تحصیلی، 
حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه با 
 R2=0/22 با برابر  با R=0/42 و ضریب تعیین  برابر  عملکرد تحصیلی 
با  است  برابر  به  دست  آمده  چندگانه  همبستگی  به  مربوط   F است. 
40/12 که در سطح P≤0/001 معنادار است. با توجه به ضریب تعیین 

به  دست  آمده، حدود 22 درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی به 
کمک متغیرهای پیش بین قابل پیش بینی است. یعنی؛ هویت تحصیلی، 
مدرسه  در  روان شناختی  و عضویت  تحصیلی  سازگاری  معلم،  حمایت 
پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی دانش آموزان هستند. همان طور که 
از میان متغیرهای پیش بین مطالعه شده، سازگاری  مالحظه می شود، 

تحصیلی با )β=0/39( بیشترین قدرت پیش بینی را داراست.

جدول 3. ماتریس همبستگي بین متغیرهای مورد پژوهش

12345678متغیرها

هویت تحصیلی

1موفق

1**0/22-سردرگم

1*0/12-0/11دنباله رو

1**0/11-**0/23*0/12دیررس

1**0/16-**0/34**0/29-**0/37عضویت روان شناختی

1**0/050/65**0/28**0/26-**0/36حمایت معلم

1**0/48**0/49**0/34-**0/34**0/35-**0/38سازگاری تحصیلی

1**0/44**0/22**0/28**0/20-**0/19**0/14-**0/21عملکرد تحصیلی

جدول 4. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس هویت تحصیلی، حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه 

RR2FβTPمتغیرهای پیش بین

0/210/07131/280/144/280/001هویت تحصیلی موفق

0/190/06529/420/133/880/001هویت تحصیلی دنباله رو

2/390/04-0/11-0/140/0422/25-هویت تحصیلی سردرگم

2/110/05-0/08-0/120/0219/41-هویت تحصیلی دیررس

0/280/0935/430/226/160/001عضویت روان شناختی

0/220/07532/020/154/360/001حمایت معلم

0/440/2342/520/398/520/001سازگاری تحصیلی

0/420/2240/12ترکیب خطی متغیرها

بحث
معلم،  حمایت  تحصیلی،  هویت  بین  حاضر،  پژوهش  نتایج  اساس  بر 
عملکرد  با  مدرسه  در  روان شناختی  عضویت  و  تحصیلی  سازگاری 
نتایج  با  نتایج  این  داشت.  وجود  معنادار  رابطه  دانشجویان  تحصیلی 

پژوهش های عبدی و زندی پیام )1398( )4(؛ احمدی )1394( )22(؛ 
گزیدری و همکاران )1394( )23( همسو می باشد.  

تحصیلی  هویت  و  دانشجویان  تحصیلی  عملکرد  بین  رابطه  تبیین  در 
می توان گفت افراد دارای هویت تحصیلی موفق به طور کلي از لحاظ 
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به نحو مناسب و شایسته اي  با مسائل  رواني، سازگاري خوبي دارند و 
پایین  باالیي دارند و اضطرابشان  آنها کارآمدي شخصي  کنار مي آیند. 
باال،  نفس  عزت  با  سخت کوش،  منسجم،  افرادی  آنها  همچنین  است. 
با  و  و قدرت حل مسئله هستند  دارای منبع کنترل درونی  خودآگاه، 
توجه به این ویژگی ها نسبت به آینده امیدوار هستند، به توانایی های 
پی  در  را  مناسب  تحصیلی  عملکرد  این ها  همه  و  دارند  اعتماد  خود 

خواهند داشت )22(.
افرادی سازگار  دنباله رو  تحصیلی  با هویت  دانش آموزان  این،  بر  عالوه 
کمی  جستجوگری  و  کاوش  که  تفاوت  این  با  هستند،  اعتماد  قابل  و 
دارند، اما به ارزش های پایه گذاری شده دوران کودکی متعهد هستند، 
همین تعهد و ارزش گذاری باعث می شود دارای یک نظم درونی باشند 
که به توانایی خودتنظیمی آنها کمک کند. از طرفی به علت وابستگی 
سازه هویت به بافت )والدین، معلمان( ارزش گذاری ارزش های بیرونی 
بر دانش آموزان آنها سعی می کنند برای برآورده کردن انتظارات والدین 
داشته  مناسبی  دانش آموز عملکرد تحصیلی  نظر  از  مهم  افراد  دیگر  و 
باشند، البته ذکر این نکته ضروری است، اگرچه دانش آموزان با هویت 
طبق  و  می رسند  نظر  به  انطباقی  و  سازگار  کاماًل  دنباله رو  تحصیلی 
و ساختن  برای شکوفایی، خودمختارشدن  اما  هنجارها عمل می کنند 
خوِد منحصر به  فردشان نیاز به تغییر و بازسازی شخصیتشان دارند تا از 

بند تقلیدها و پیروی های صرف رها شوند )23(.
همچنین دانش آموزانی که در وضعیت هویت دیررس قرار دارند، تعهدی 
برای اهداف تحصیلی شان ندارند و به علت زمان زیادی که برای کاوش 
و جستجوگری صرف می کنند با کمبود زمان مواجه می شوند که نتیجه 
و  آغاز  در  بیشتر  تعلل  و  تکالیف  انجام  برای  فرد  اضطراب  افزایش  آن 
به تبع عملکرد تحصیلی ضعیف می باشد. در واقع،  پیگیری تکالیف و 
نوجوانان و جوانانی که در سبک هویتی دیررس هستند باید در معرض 
اطالعات الزم و صحیح در خصوص خودشان و محیط آموزشی شان قرار 
تحصیلی  هویت  نهایت،  در  یابند.  نتیجه گیری الزم دست  به  تا  گیرند 
با  است. دانش آموزان  ناسازگارانه ترین سبک هویت تحصیلی  سردرگم 
هویت تحصیلی سردرگم به علت عدم کنکاش و تعهد نسبت به اهداف 
تحصیلی  عملکرد  و  دارند  تحصیلی  امور  در  بیشتری  تعلل  تحصیلی 
هویت  مسائل  به  پرداختن  از  دانش آموزان  این  واقع  در  دارند.  پایینی 
احساس  تصمیم گیری  از  پیش  معموالً  دارند،  اجتناب  تصمیم گیری  و 
ترس و اضطراب دارند و در تصمیم گیری از راهبردهای نامناسب مثل 
اجتناب کردن و دلیل تراشی استفاده می کنند و با توجه به عزت نفس 
پایین، خودپنداره منفی و خودتنظیمی ناقص عملکرد تحصیلی مناسبی 

ندارند )4(.

در  روان شناختی  عضویت  که  بود  این  حاضر  پژوهش  نتایج  دیگر  از 
تحصیلی  عملکرد  پیش بینی کننده  معنادار  و  مثبت  به صورت  مدرسه 
دانش آموزان است. این نتایج با مطالعات میرزابیگی و همکاران )1397( 

)14( و Gray )2017( )24( همسو می باشد.
در تبیین این یافته می توان گفت گفت احساس تعلق به مدرسه و یا 
پیوند  نوعی  برقراری  معنای  به  دانش آموز  برای  روان شناختی  عضویت 
عاطفی  پیوند  این  می دهد.  پیوند  مدرسه  به  را  وی  که  است  عاطفی 
می توان برای فرد ارزش هایی را در رابطه با مدرسه و محیط آموزشگاه 
ایجاد کند که داشتن عملکرد تحصیلی موفق یکی از آنها است. در این 
سعی  دارد  مدرسه  به  که  تعلقی  احساس  خاطر  به  دانش آموز  فرایند 

می کند با تالش بیشتر این تعلق را بیشتر و محکم تر نماید )14(.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که حمایت معلم پیش بینی کننده 
نتایج  با  نتایج  این  باشد.  دانش آموزان  تحصیلی  عملکرد  معنادار 
 )1395( شرهانی   ،)25(  )2010( همکاران  و   Wentzel پژوهش های 
)10( و یزدان دوست و سلیمانی بیله سوار )1394( )26(  همسو است. در 
تبیین این یافته می توان گفت حمایت عاطفي باال داراي تأثیرات مثبت 
روي بازده تحصیلي و موفقیت تحصیلي دانش آموزان مي شود. حمایت 
عاطفی معلم باعث مي شود که یادگیري دانش آموزان افزایش یابد و از 
بي عالقگي و عدم تمرکز دانش آموزان نسبت به تکالیف کاسته شود. چرا 
که به واسطه لذت تحصیلي باال دانش آموزان مي توانند در کالس درس 
با اشتیاق فراوان به آموزش یاددهنده توجه کنند، تالش و پشتکار براي 
آنها لذت بخش است، تکالیف درسي خود را با عالقه انجام مي دهند و 

براي سرگرمي هاي دیگر وقت مناسبي در نظر مي گیرند )10(.
عالوه بر این نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سازگاری تحصیلی به 
صورت مثبت و معنادار پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی دانش آموزان 
 ،)9( )2017( Tran و Birman است. این نتایج با نتایج پژوهش های
Perera و همکاران )2017( )27(، مرادی و همکاران )1394( )28( 
باره  این  در  می باشد.  همسو   )29(  )1392( شعبانی  و  سلیمانی فر  و 
می توان گفت سازگاری تحصیلی به دانش آموز این امکان را می دهد که 
خود را در فعالیت های مربوط به مدرسه سهیم کند. فرد قوانین حاکم بر 
مدرسه را می پذیرد و تالش دارد خود را به عنوان عضوی از این جامعه 
بهتر  تحصیلی  عملکرد  برای  تالش  هدفش  مهمترین  که  کند  معرفی 
است. بنابراین اصوال سازگاری تحصیلی کمک می کند فرد چالش های 
رفتاری کمتری در مدرسه ایجاد کند و انرژی روانی خود را در جهت 

عملکرد بهتر آموزشگاهی صرف کند )29(.
از جمله محدودیت های پژوهش می توان به استفاده تنها از پرسشنامه، 
محدود بودن جامعه و نمونه آماری مقطعی بودن پژوهش و توصیفی 
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بودن روش پژوهش اشاره کرد. لذا استفاده از روش های دیگر سنجش 
مثل مصاحبه و مشاهده به همراه پرسشنامه، گسترش جامعه آماری و 
به طبع آن نمونه مورد مطالعه، استفاده از مطالعات طولی می تواند به 
نحو مناسبت تری دالیل رشد و یا کاهش عملکرد تحصیلی را در مقاطع 

مختلف تحصیلی توضیح دهد.  

نتیجه گیری
به طور خالصه، نتایج پژوهش حاضر نشان داد هویت تحصیلی، حمایت 
رابطه  مدرسه  در  روان شناختی  عضویت  و  تحصیلی  سازگاری  معلم، 
و  مدارس  که  است  ضروری  لذا  دارند.  تحصیلی  عملکرد  با  معناداری 
از  آگاهی  و  دانش آموزان  تحصیلی  عملکرد  به  توجه  با  مشاوره  مراکز 
نمایند  تدوین  را  دقیق  و  مدون  برنامه های خاص،  آن،  بر  موثر  عوامل 
بالقوه  استعداد های  رساندن  فعلیت  به  برای  مناسب  زمینه  ایجاد  با  تا 

دانش آموزان، زمینه رشد و شکوفائی هر چه بیشتر آنها فراهم گردد. 

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش، کلیه آزمودنی ها اطالعاتی در 
تمام  آنان داده شد که  به  اطمینان  این  مورد پژوهش دریافت کردند. 
اطالعات محرمانه خواهد ماند و فقط برای امور پژوهشی مورد استفاده 
قرار می گیرد. به منظور رعایت حریم خصوصی، مشخصات آزمودنی ها 
ثبت نشد. در پایان از همه آنان رضایت آگاهانه دریافت شد. الزم به ذکر 
است این پژوهش دارای کد اخالق IR.IAUBA.REC.1397.046 از 

کمیته اخالق دانشگاه آزاد واحد بندرعباس می باشد.

مشارکت نویسندگان 
طراحی  موضوع،  انتخاب  در  سماوی:  عبدالوهاب  سید  و  روان  احمد 
پیشینه  و  ادبیات  جستجوی  داشتند.  نقش  مفاهیم  تعریف  و  مطالعه 
گرفت.  انجام  علیزاده  حاجی  کبری  جاودان،  موسی  توسط  پژوهشی 
احمد روان نسبت به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها اقدام کردند. 
نویسندگان  همه  علیزاده.  حاجی  کبری  پیش نویس:  تهیه  و  نگارش 
نتایج را مورد بحث قرار داده و در تنظیم و ویرایش نسخه نهایی مقاله 

مشارکت داشتند.  

منابع مالی
این پژوهش هیچ کمک مالی خاصی از سازمان های در دولتی، تجاری یا 

غیرانتفاعی دریافت نکرده است.   

تشکر و قدردانی
واحد  آزاد  دانشگاه  در  اول  نویسنده  پایان نامه  از  مسترج  مقاله  این 
از کلیه پرسنل و دانش آموزان محترم  بندرعباس می باشد. بدینوسیله 
دبیرستان های شهرستان الرستان که در این پژوهش ما را یاری کردند، 

کمال تشکر را داریم.     

تعارض منافع
این مطالعه برای نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی نداشته است.
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Introduction: Stroke	accompanied	by	psychiatric	disorder	and	mental	performance	is	one	of	the	

most	disabling	neurological	diseases	in	adults.	This	study	aimed	to	determine	the	effectiveness	of	

rTMS	on	depression	and	Social	adaptation	in	patients	with	stroke.	

Methods: The	present	research	was	a	quasi-experimental	design	with	pre-test	and	post-test	with	an	

unequal	control	group.	The	study	population	was	all	stroke	patients	referred	to	Tehran	Brain	and	

Cognitive	Clinic	in	the	first	trimester	of	2019.	Thirty	patients	were	selected	using	the	non-random	

sampling	method,	 and	15	patients	 in	 the	experimental	group	and	15	 in	 the	control	group	were	

replaced.	Beck	Depression	Inventory,	Busque	Social	Adaptation	Self-Assessment	Scale,	and	Re-

peated	Magnetic	Resonance	Imaging	(MRI)	were	used	to	measure	the	study's	variables.	Data	were	

analyzed	using	multivariate	covariance	with	SPSS-21	software.

Results:	The	multivariate	analysis	of	variance	findings	show	that	rTMS	therapy	has	reduced	and	

improved	the	symptoms	of	depression	and	Social	adaptation	in	patients	with	stroke	(P<0.01).

Conclusion:	It	is	concluded	that	unlike	drugs	with	cognitive	side	effects,	rTMS	therapy	improves	

cognitive	function	and	ultimately	depression	based	on	the	findings	of	 this	study.	Therefore,	 it	 is	

suggested	that	the	research	results	conducted	in	this	field	be	used	in	practice	in	rehabilitation	centers	

for	stroke	patients.
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Extended Abstract
Introduction
Stroke	is	the	second	leading	cause	of	death	globally	and	

is	 considered	 one	 of	 the	most	 debilitating	 neurological	

diseases	in	adults	and	is	more	prevalent	in	low-	and	mid-

dle-income	countries	(1).	On	average,	one	to	ten	percent	

of	people	who	have	a	stroke	die	from	the	disease,	and	60	

to	70	percent	of	those	with	a	stroke	can	live	independent-

ly.	However,	this	life	will	be	accompanied	by	long	physi-

cal	and	psychological	disabilities	(2).	Therefore,	it	is	cru-
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cial	to	find	a	new	treatment	to	increase	the	psychological	

rehabilitation	of	patients	after	stroke.	Depression	is	one	

of	the	most	common	psychiatric	disorders	in	patients	with	

a	stroke,	and	its	frequency	has	been	reported	from	20%	

to	65%	of	cases	(4).	This	disorder	in	patients	causes	in-

creased	mortality,	more	physical	dependence,	and	lack	of	

proper	response	to	rehabilitation	measures,	a	process	that	

begins	after	a	stroke	and	months	to	years	after	the	stroke	

is	associated	with	an	increased	chance	of	risk	(5-7).	Find-

ings	show	that	the	improvement	of	this	disorder	depends	

on	the	treatment	of	disease	symptoms	such	as	improved	

mood,	 unhappiness,	 or	 changes	 in	 sleep	 and	 appetite,	

and	other	factors	such	as	the	elimination	of	defects	in	the	

patient's	 social	adjustment	have	a	 significant	 impact	on	

recovery.	 Social	 adaptation	 includes	 one's	 interactions	

with	 one's	 environment	 and	 the	 ability	 to	 function	 and	

flourish	 in	 situations	 such	 as	work,	 social	 activity,	 and	

all	relationships	with	parents	and	family	(10).	Nearly	the	

impact	of	the	disease	on	depression	and,	of	course,	most	

of	Mitella	 on	 stroke	 are	 recurrent	 periods	 and	 are	 fac-

tors	such	as	low	levels	of	social	support,	incompatibility,	

and	poor	quality	of	relationships	from	recurrence	of	the	

disease	(12).	Defective	adaptation	and	social	functioning	

before	treatment	are	rejected	and	may	even	lead	to	the	pa-

tient	being	excluded	from	social	spheres	or	increase	the	

recurrence	rate	(10).	This	study	aimed	to	determine	the	

effectiveness	of	Repetitive	Transcranial	Magnetic	Stim-

ulation	on	the	treatment	of	depression	and	Social	adapta-

tion	in	patients	with	stroke.		

Methods
The	 present	 research	 was	 a	 quasi-experimental	 design	

with	pre-test	and	post-test	with	an	unequal	control	group.	

The	study	population	was	all	stroke	patients	referred	to	

Tehran	Brain	and	Cognitive	Clinic	in	the	first	trimester	of	

2019,	all	of	whom	had	trauma	to	the	forehead.	Accord-

ing	to	the	recommendation	of	statistical	tests	based	on	at	

least	15	samples	for	clinical	studies,	a	sample	of	40	peo-

ple	was	selected	by	purposive	sampling	method	based	on	

inclusion	 and	 exclusion	 criteria	 and	 randomly	 divided	

into	experimental	and	control	groups	 (waiting	 list)were	

replaced.	Finally,	due	to	the	lack	of	cooperation	of	some	

participants	and	the	equalization	of	the	number	of	people	

in	the	two	groups,	data	related	to	the	outcome	variables	

of	 30	 participants	were	 collected.	 Inclusion	 criteria	 in-

cluded	age	range	between	25	and	55	years,	diagnosis	of	

depressive	disorder	based	on	the	fifth	revised	version	of	

the	American	 Psychiatric	Association's	 Diagnostic	 and	

Statistical	Manual	by	a	psychiatrist,	having	a	moderate	

depression	 score,	 minimum	 literacy,	 no	 need	 changing	

drugs	in	the	treatment	process,	 the	ability	to	participate	

in	 the	 study	 according	 to	 the	 presented	 schedule,	 and	

consent	to	participate	in	the	research.	Exclusion	criteria	

also	include	a	history	of	concussion	or	seizures,	a	history	

of	rTMS	treatment,	more	than	six	months	after	a	stroke,	

suicidal	ideation,	substance	use,	a	history	of	bipolar	dis-

order	or	psychotic	symptoms,	dependence	Psychedelics,	

pregnancy,	having	a	metal,	prosthesis,	implant,	or	cardi-

ac	pacemaker.	Ethical	 considerations:	All	 subjects	who	

received	information	in	the	study	at	any	time	could	leave	

the	study.	They	were	assured	that	all	information	would	

remain	confidential	and	would	only	be	used	for	research	

purposes.	For	privacy	reasons,	the	subjects'	details	were	

not	recorded.	In	the	end,	all	of	 them	received	informed	

consent.	So	Beck	Depression	 Inventory,	Busque	Social	

Adaptation	Self-Assessment	Scale	and	Repetitive	Tran-

scranial	Magnetic	Stimulation	device	(Magstim;	Made	in	

England)	were	used	to	measure	the	study's	variables.	The	

experimental	group	underwent	30	sessions	of	20	minutes	

of	 repetitive	 extra	 cortical	magnetic	 stimulation	 on	 the	

lateral	dorsal	cortex	of	the	left	hemisphere,	areas	nine	and	

46	of	Broadman	at	a	frequency	of	20	Hz,	2.5	seconds	of	

stimulation,	and	ten	seconds	interval	between	each	stim-

ulation.	Then	post-test	was	performed	from	both	control	

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

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


اثر بخشی rTMS بر افسردگی و انطباق اجتماعی بیماران سکته مغزیزینب ساعدی و همکاران

94

and	experimental	groups.	Data	were	analyzed	using	mul-

tivariate	covariance	with	SPSS-21	software.	

Results
The	mean	and	standard	deviation	of	the	age	of	the	subjects	

in	the	experimental	group	was	41.5±	9.15,	and	in	the	con-

trol	group	was	39.95±4.05.	In	terms	of	gender,	there	were	

eight	females	and	seven	males	in	the	experimental	group	

and	six	females	and	nine	males	in	the	control	group.	The	

control	was	 three	undergraduates,	 eight	bachelors,	 three	

masters,	one	PhD.	In	terms	of	medication	in	the	experi-

mental	group,	two	people	citalopram,	four	people	fluoxe-

tine/desipramine,	one	person	sertraline,	two	people	imip-

ramine/diazepam,	 three	 people	 depakine/trimipramine/

risperidone,	 one	 person	 desipramine/chlordiazepoxide,	

two	people	amitriptyline	and	in	the	control	group	one	per-

son	fluoxetine,	one	person	citalopram,	two	people	clomip-

ramine/lamotrigine,	 one	 person	 imipramine/diazepam,	

three	 people	fluoxetine/desipramine,	 four	 people	 depak-

ine/trimipramine/risperidone,	 two	 people	 fluoxetine/de-

sipramine,	one	patient	was	fluoxetine/Xanax.		The		multi-

variate	analysis	of	variance	findings	show	that	the	method	

of	repeated	magnetic	stimulation	of	the	brain	in	the	lateral	

dorsal	region	of	the	left	prefrontal	cortex,	with	a	frequen-

cy	of	20	Hz,	is	effective	in	improving	the	signs	and	symp-

toms	of	depression	as	well	as	improving	performance	and	

social	adaptation	in	patients	with	stroke	(P<0.01).

Conclusion
According	to	the	results	of	this	study,	repeated	magnetic	

stimulation	of	the	brain,	unlike	drugs	that	have	cognitive	

side	effects,	improves	cognitive	function	and	adaptation,	

and	ultimately	depression.	Also,	stimulation	with	higher	

frequency	and	 intensity	of	 stimulation	 increases	 the	 re-

sponse	to	treatment	in	patients	who	has	a	stroke.	There-

fore,	it	is	suggested	that	the	results	research	results	con-

ducted	 in	 this	field	be	used	 in	practice	 in	 rehabilitation	

centers	for	stroke	patients.	In	the	research	dimension,	it	is	

suggested	that	similar	studies	be	conducted	in	the	form	of	

comparing	the	method	of	repeated	magnetic	stimulation	

of	the	brain	with	therapeutic	methods	and	other	psycho-

logical	problems	(anxiety,	mobility	disabilities,	etc.)	and	

considering	the	role	of	gender	in	the	impact	of	this	The	

treatment	method	will	be	implemented	in	order	to	learn	

more	about	this	treatment	method.	
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مقدمه: سکته مغزي یکي از ناتوان کننده ترین بیماري هاي نورولوژیکي مي باشد. بنابراین، یافتن درمان های جدیدی جهت 

افزایش توان بخشی روان شناختی مبتالیان، مهم است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی 

فراقشری مغز بر افسردگی و انطباق اجتماعی بیماران مبتال به سکته مغزی انجام گرفت.

روش کار: این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل نابرابر بود. جامعه مورد مطالعه 

آن کلیه بیماران مبتال به سکته مغزی مراجعه کننده به کلینیک های مغز و اعصاب تهران بود. بر این اساس،30 نفر از 

بیماران با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب و در دو گروه 15 نفره در گروه آزمایش و کنترل جای گزاری 

شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از آزمون های افسردگی، خودارزیابی انطباق اجتماعی و دستگاه تحریک مکرر 

مغناطیسی فراقشری مغز استفاده شد. گروه آزمایش 30 جلسه تحت درمان بر روی ناحیه پیش پیشانی نیمکره چپ قرار 

گرفته و سپس از هر دو گروه پس آزمون صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به روش کوواریانس چند متغیره با نرم افزار 

SPSS-21 انجام شد. 

کاهش  باعث  فراقشری  مغناطیسی  مکرر  تحریک  درمان  که  داد  نشان  چندمتغیری  واریانس  تحلیل  نتایج  یافته ها: 

.)P<0/01( افسردگی و افزایش عملکرد اجتماعی بیماران شده است

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، این درمان برخالف داروها که داراي عوارض شناختی هستند باعث بهبود 

عملکرد شناختی و در نهایت افسردگی می شود. بنابراین پیشنهاد می گردد از نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه 

به صورت عملی در مراکز توان بخشی بیماران سکته مغزی استفاده شود.
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مقدمه
سکته مغزی )Stroke( نوعی اختالل عصبی با شروع ناگهانی است که 
در اثر آسیب به عروق مغزی اتفاق می افتد، گفته می شود. آسیب عروقی 
مغز می تواند در اثر فشارخون ناگهانی و کمبود اکسیژن باشد که منجر 
به مرگ سلول های بافت مغزی می شود که دو علت اصلی برای سکته 
مغزی را ایسکمی و خونریزی می دانند که 80 درصد موارد سکته مغزی 
در اثر ایسکمی می باشد )1(. سکته مغزی دومین علت مرگ در جهان 

باالتری  متوسط شیوع  و  پایین  درآمد  با سطح  در کشورهایی  و  است 
به سکته مغزی  افرادی که  تا 10 درصد  به طور متوسط 1  دارد )2(. 
مبتال می شوند در اثر این بیماری، جان خود را از دست می دهند و 60 
تا 70 درصد مبتالیان می توانند زندگی مستقلی داشته باشند )3(، اما 
این زندگی همراه با ناتوانی های جسمانی و روان شناختی طوالنی خواهد 

بود )2(. 
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در  روان پزشکی  اختالالت  شایع ترین  جز   )Depression( افسردگی 
از 20  آن  فراوانی  و  مغزی محسوب می گردد  به سکته  مبتال  بیماران 
درصد تا 65 درصد موارد گزارش شده است )4(. این اختالل در بیماران 
مبتال سبب افزایش مرگ و میر، وابستگی جسمی بیشتر و عدم پاسخ 
مناسب به اقدامات بازتوانی می گردد )7-5( روندی که متعاقب سکته 
مغزی شروع و ماه ها تا سال ها بعد از سکته مغزی با افزایش شانس بروز 
خطر همراه مي باشد )8(. پژوهش ها نشان می دهند افسردگی می تواند 
اثرات منفی بر پیش آگهی بیماری داشته باشد. همچنین کمبود نشاط 
ایجاد  باعث  درازمدت  در  بیماری  ناتوان کننده  ماهیت  همراه  انرژی  و 
محدودیت هایی در زندگی افراد شده و احتمال پیگیری درمان را کاهش 
داده و از این طریق باعث کاهش شانس بقای بیمار می شود )9(. به عالوه 
عملکرد روزانه فرد مبتال به افسردگی در بسیاری از حیطه های زندگی 
دستخوش  خانواده  و  ازدواج  فراغت،  اوقات  کاری،  موقعیت های  چون 
نکته است که  این  Bosc موید  یافته های پژوهش  تغییراتی می گردد. 
بهبودی این اختالل صرفا وابسته به درمان نشانگان بیماری چون بهبود 
خلق، بی لذتی و یا تغییراتی در خواب و اشتها نیست و عوامل دیگری از 
جمله رفع نقص در انطباق اجتماعی )Social adaptation( بیمار در 

بهبودی تاثیر بسزایی دارد )10(.          
و  فعالیت  توانایی  و  خود  محیط  با  را  فرد  تعامالت  اجتماعی،  انطباق 
کلیه  و  اجتماعی  فعالیت  کار،  چون  موقعیت هایی  در  را  شکوفایی 
ارتباطات با والدین و خانواده شامل می شود )10(. قریب به اکثر بیماران 
دوره های  دارای  مغزی،  سکته  به  میتال  بیماران  و  افسردگی  به  مبتال 
بازگشت کننده هستند و عواملی چون سطوح پایین حمایت اجتماعی، 
بیماری  این  بازگشت  از عوامل  نامطلوب در روابط  ناسازگاری، کیفیت 
اجتماعی  عملکرد  و  انطباق  در  نقص  وجود   .)11( می گردد  محسوب 
پیش اگهی درمان را منفی کرده و در نهایت حتی می تواند سبب طرد 
بیمار از حوزه های اجتماعی گردد )12( و یا نرخ عود را افزایش دهد 
)11(. چرا که به عقیده Michael انطباق اجتماعی در کنار سازگاری 
و  دارد )12(  مراقبتی  رفتارهای خود  انجام  با  رابطه مستقیمی  روانی، 
نسبت به سایر متغیرهای مربوط به بیماری، قویترین پیش بین استفاده 

از خدمات بهداشتی است )13(. 
در روند درمانی اغلب اوقات، پزشکان متخصصی که در جهت بهبود و 
کاهش عالئم و عوارض مشهود در بیماران مبتال به سکته مغزی تالش 
می کنند عموما به مشکالت غیر معمول بیمار مانند خلق پایین توجهی 
ندارند )13(. در سال هاي اخیر از تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری مغز 
)))rTMS	Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation( به 
عنوان یک تحریک عصبی_عضالنی خارجی در درمان ناتوانایی هاي به 

جا مانده از سکته هاي مغزي استفاده شده است )14(. امنیت استفاده از 
جریان هاي مختلف تحریک مغناطیسی خارج مغزي و عوارض احتمالی 
همچنین  و  متفاوت  فرکانس هاي  با  جریان هاي  از  استفاده  دنبال  به 
مطالعه  برخی  در  جریان ها  قبیل  این  از  استفاده  پروتکل هاي  بهترین 
عنوان شد. امنیت استفاده از این جریان ها طی مطالعه های زیادی در 
درمان بسـیاري از مشکالت روان شناختی، سکته مغزي و پارکینسون 

مورد تایید قرار گرفته است )13، 14(.
بین  پالس های  می توانند  مغناطیسی  میدان  تولیدکننده  دستگاه های 
فرکانس  نوع  به  توجه  با  که  کنند،  تولید  هرتز   100 تا   1 فرکانس 
خواهد  متفاوت  قشری  سطوح  بر  شده  ایجاد  تاثیرات  استفاده  مورد 
و  بازدارندگی  اثرات  عمدتاً  هرتز(  یک  )زیر  پایین  فرکانس هاي  بود. 
فرکانس های باالتر از یک هرتز بر قشر مغز اثرات تحریکی دارد )15(. 
مکانیسم اثر تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری به درستی کشف نشده 
چون  عصبی  سلول های  انعطاف پذیری  در  تغییراتی  ایجاد  اما  است 
ایجاد  در  ترتیب  به  مدت،  طوالنی  تضعیف  و  بلندمدت  نیرومندسازی 
تاثیراتی  همچنین  و  داشته  نقش   rTMS بازداری  و  تحریکی  اثرات 
از  نیز  دوپامینِرردژیک  نورآدرنرژیک،  سرتونرژیک،  گیرنده های  بر 

مکانیسم های احتمالی تاثیر آن است )16(. 
مغناطیسی  مکرر  تحریک  درمانی  پروتکل  دو  بالینی  کارآزمایی های 
مغز با فرکانس باال )بیش از یک هرتز( دارای اثر تحریکی بر کورتکس 
با  مغز  مغناطیسی  مکرر  تحریک  و  چپ  جانبی  خلفی  پیش پیشانی 
اثر بازدارندگی بر کورتکس پیش پیشانی خلفی  فرکانس پایین دارای 
جانبی راست را مورد آزمون قرار داده اند که نتایج فراتحلیل نشان دهنده 

اثربخشی هر دو نوع تحریک در درمان افسردگی می باشد )17(.
نخستین کارآزمایی بالینی به نقل از Concerto  و همکاران )2015( 
در این زمینه که توسط Linsby  و Georgia )2010( و با تحریک 
کورتکس پیش پیشانی خلفی جانبی چپ با فرکانس باال صورت گرفت 
ایمن در درمان  به عنوان یک روش  این روش  اثربخشی  از  که حاکی 
افسردگی بود. از آن پس پژوهش های بسیاری در روان پزشکی صورت 
پیش پیشانی  کورتکس  مغناطیسی  مکرر  تحریک  اثربخشی  که  گرفت 
خلفی جانبی چپ مغز در درمان افسردگی به ویژه نقش آن در بهبود 
عملکرد شناختی مبتالیان را مرود بررسی قرار دادند )18، 19(. نتایج 
مطالعات Concerto نشان داده است که حتی یک جلسه تحریک مکرر 
مغناطیسی کورتکس پیش پیشانی خلفی جانبی چپ نیز قادر است بر 
نماید  اعمال  مالحظه ای  قابل  اثر  افسردگی  به  مبتالیان  توجه  کنترل 
ضد  اثرات  برای  زیربنایی  اولیه  شناختی  عملکرد  در  تغییرات  این  که 

افسردگی ثانویه و طوالنی مدت فراهم می آورد )13(.
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این  نقش  بر  زیادی  مطالعات  متاسفانه  الذکر،  فوق  مطالعات  علی رغم 
انطباق  به خصوص  و  طبی  بیماری  یک  از  ناشی  افسردگی  بر  درمان 
ندارد.  وجود  داخل کشور  در  مغزی  به سکته  مبتال  بیماران  اجتماعی 
به  مبتال  بیماران  توان بخشی  درمان های  بیشتر  در  معموال  همچنین 
سکته مغزی، بیشترین توجه به رفع عالیم جسمی بوده است. بنابراین 
با توجه به اهمیت مطالب فوق الذکر و با توجه به نبود اطالعات کافی 
در این زمینه، این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این مسئله پژوهشی 
انطباق  و  افسردگی  بر  فراقشری  مغناطیسی  مکرر  تحریک  آیا  که  بود 

اجتماعی بیماران مبتال به سکته مغزی موثر است یا خیر؟

روش کار
با  پیش آزمون_پس آزمون  طرح  با  نیمه آزمایشی  نوع  از  پژوهش،  این 
گروه کنترل بود. در این طرح، که از دو گروه )تجربی و کنترل( تشکیل 
پس آزمون  فرم  سپس  و  اجرا  گروه  دو  برای  پیش آزمون  فرم  می شد، 
این  آماری  جامعه  شد.  اجرا  پژوهش  این  در  مداخله  اعمال  از  پس 
به  مراجعه کننده  مغزي  سکته  به  مبتال  بیماران  کلیه  شامل  پژوهش 
کلینیک ها و مراکز تخصصي نورولوژي شهر تهران در بهار 1398 بود 
به  با توجه  بودند.  ناحیه پیشانی مغزی  از  تروما  آنها دارای  که همگی 
مطالعات  انجام  برای  نمونه   15 حداقل  بر  مبنی  آماری  متون  توصیه 
بالینی )20( نمونه ای به حجم 40 نفر به روش نمونه گیری هدفمند بر 
مبنای معیارهای ورود و خروج انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو 
گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در نهایت به دلیل عدم همکاری 
گروه،  دو  افراد  تعداد  برابرسازی  دلیل  به  و  شرکت کنندگان  از  برخی 
مبتالیان شرکت کننده  از  نفر  پیامد 30  متغیرهای  به  مربوط  دادهای 
جمع آوری شد. معیارهای ورود به پژوهش شامل دامنه سني بین 25 
الي 55 سال، تشخیص اختالل افسردگي بر اساس نسخه پنجم تجدید 
نظر شده راهنماي تشخیص و آماري انجمن روان پزشکي آمریکا توسط 
روان پزشک، داشتن حد متوسط نمره افسردگي، حداقل سواد خواندن 
و نوشتن، عدم نیاز به تغییر داروها در فرایند درمان، قادر به شرکت در 
مطالعه طبق جدول زماني ارائه شده و رضایت برای شرکت در اجرای 
پژوهش بود. معیارهای خروج از پژوهش نیز شامل داشتن سابقه ضربه 
مغزي یا تشنج در فرد، سابقه درمان با rTMS، گذشتن بیش از 6 ماه 
داشتن  مواد،  داشتن عالم خودکشي، مصرف  مغزي،  به سکته  ابتال  از 
سابقه اختالل دو قطبي یا داشتن عالئم سایکوتیک، وابستگي به مواد 
 Peacemaker روان گردان، باردار بودن، داشتن فلز، پروتز، ایمپلنت یا

قلبي بود.   
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از:

اندازه گیری  ابزارهای  موفق ترین  از  یکی  بک:  افسردگی  پرسشنامه 
افسردگی است، نسخه اصلی پرسشنامه شامل 21 سوال است. هر سوال 
نشانه ای خاص از افسردگی را شرح می دهد که شامل مجموعه درجه بندی 
شده از 4 جمله خودسنجی است، جمله ها برای انعکاس دامنه ای از شدت 
افسردگی، از خنثی )0( تا حداکثر شدت افسردگی )3( مرتب شده اند 
)21(. در پژوهشی که توسط مهرابی زاده هنرمند و همکاران انجام گرفت 
ضرایب پایایی آلفای کرونباخ 0/89 و ضریب همبستگی تنصیف 0/87 
پرسشنامه  پایایی  پژوهش حاضر، ضرایب  در   .)22( است  گزارش شده 
با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید  افسردگی 
که برای کل مقیاس به ترتیب برابر 0/84 و 0/76 می باشد، برای تعیین 
اضطراب  پرسشنامه  نمره  با  را  آن  نمره  افسردگی  پرسشنامه  روایی 
همبسته نمودیم و مشخص گردید )P=0/0001 و r=0/73( که بیان گر 

برخورداری پرسشنامه افسردگی از اعتبار الزم می باشد.  

خودگزارشی  مقیاس  یک  اجتماعی:  انطباق  خودارزیابی  مقیاس 
است که شامل 21 سوال است و 5 حیطه که شامل کار، ارتباط با اقوام 
و دوستان، عالیق و اوقات فراغت، نگرش های اجتماعی کلی و توانایی 
مدیریت و کنترل فرد بر محیط پیرامونش را می شود می سنجد. هر سوال 
بین 0 تا 3 اندازه گیری می شود. این مقیاس از همسانی درونی باالیی 
برخودار است و بر طبق شواهد آلفای کرونباخ این ابزار 0/47 می باشد 
)23(. این در حالی است که در مطالعات شرقی به عمل آمده )در کشور 
چین( این ضریب معادل 0/97 ارزیابی شده است )24(. همچنین این با 
ابزارهای دیگری چون افسردگی بک همبستگی معناداری دارد و دامنه 
نرمال آن بین 35 تا 52 در نظر گرفته است )25(. در پژوهش حاضر، 
آلفای  روش  از  استفاده  با  اجتماعی  انطباق  پرسشنامه  پایایی  ضرایب 
کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید که برای کل مقیاس به ترتیب برابر 

0/64 و 0/56 می باشد.

دستگاه تحریک مکرر مغناطیسي فراقشری: دستگاهي است که از 
طریق ایجاد میدان هاي مغناطیسي تحریکاتي در موضع مورد استفاده 
نام  به  1985شخصي  سال  در  رسمي  طور  به  مي کند.  ایجاد  مغز  در 
Barker در دانشگاه شفیلد انگلستان تاثیر بخشي تحریک مغناطیسي 
اولین دستگاه تحریکاتي  انسان نشان داد.  بر روي  کرتکس حرکتي را 
 Hoflich 1993 کمتر از یک پالس در هر ثانیه ایجاد مي کرد. در سال
ایده اثر برابر TMS و داروهاي ضد افسردگي را مطرح کردند. کشورهایي 
مانند آلمان، انگلیس و آمریکا سازنده این دستگاه هستند. دستگاه مورد 
استفاده در این پژوهش Magstim ساخت کشور انگلیس مي باشد و در 
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آن از )Coil سیم پیچ( پروانه اي شکل استفاده شد.

روش اجرا
در این پژوهش پس از انتخاب نمونه از جامعه مورد نظر، آزمودنی ها به 
طور کاماًل تصادفی در دو گروه )آزمایش و کنترل( تقسیم شدند، سپس 
از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. روش درمان گری تحریک مکرر 
 1996 سال  در  که  بین المللی  مشی  خط  طبق  فراقشری  مغناطیسی 
ناحیه  در   )26( گردیده  وضع   TMS کاربرد  بهینه  پارامترهای  برای 
 ،Brodman 46 پشتی جانبی قشر پیش پیشانی نیم کره چپ، ناحیه 9 و
 2/5 هرتز،   20 فرکانس  با  تحریکی   )Pulse( قطار   60 جلسه  هر  در 
 )Coil( پیچ  سیم  تحریک،  هر  بین  فاصله  ثانیه   10 و  تحریک  ثانیه 
 Motor( آستانه حرکتی  انتخاب گردید و شدت تحریک 100 درصد 
Threshold( بیمار لحاظ گردید. در هرجلسه بیمار به مدت 20 دقیقه 
اولیه،  از برقراری آرامش  بر روی صندلی مخصوص می نشستند و بعد 
درمان صورت می گرفت. البته به دلیل سر و صدای دستگاه گوشی هایی 
در گوش بیماران قرار می گرفت و حداقل ارتباط با درمان گر را داشتند. 
ارایه درمان برای گروه آزمایش، آزمودنی های گروه کنترل،  در فرایند 
بدون هیچ تغییری داروهای خود را مصرف می نمودند. در پایان، برای 
مقایسه نتایج دو گروه تجربی و کنترل در بعد از کارآزمایی، بالفاصله 
پس از اتمام 30 جلسه و 6 هفته بعد از هر دو گروه )آزمایش و کنترل( 

پس آزمون گرفته شد.
تجزیه و تحلیل داده ها نیز به وسیله روش های آماری توصیفی )میانگین، 

انحراف معیار، فراوانی و درصد( و واریانس چند متغیره )مانکوا( به وسیله 
نرم افزار SPSS-21 انجام شد. در این مطالعه سطح معناداری کمتر از 

0/05 در نظر گرفته شد. 

یافته ها
میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی ها در گروه آزمایش 41/9±5/15 
 8 آزمایش  گروه  در  نظر جنسیت  از  بود.   39/95±4/05 گواه  گروه  و 
نفر زن و 7 نفر مرد و در گروه کنترل 6 نفر زن و 9 نفر مرد، از نظر 
تحصیالت، در گروه آزمایش 4 نفر زیر دیپلم، 6 نفر کارشناسی، 3 نفر 
کارشناسی ارشد، 2 نفر دکتری و در گروه کنترل 3 نفر زیر دیپلم، 8 
نفر کارشناسی، 3 نفر کارشناسی ارشد، 1 نفر دکتری بودند. از لحاظ 
داروی مصرفی در گروه آزمایش، 2 نفر سیتالوپرام، 4 نفر فلوکستین/
دزی پرامین، 1 نفر سرترالین، 2 نفر ایمی پرامین/دیازپام، 3 نفر دپاکین/
نفر   2 دزی پرامین/کلردیازپوکساید،  نفر   1 تریمی پرامین/ریسپریدون، 
سیتالوپرام،  نفر   1 فلوکستین،  نفر   1 کنترل  گروه  در  و  آمی تریپتلین 
نفر   3 ایمی پرامین/دیازپام،  نفر   1 نفرکلومی پرامین/الموتریجین،   2
فلوکستین/دزی پرامین، 4 نفر دپاکین/تریمی پرامین/ریسپریدون، 2 نفر 

فلوکستین/دزی پرامین، 1 نفر فلوکستین/اگزاناکس بودند.
همان طوری که مندرجات جدول 1 نشان می دهد که یافته با توجه به 
جدول آزمون میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل در مرحله 
پس آزمون تغییراتی داشته است که به منظور بررسی این تغییرات از 

روش تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.

همگنی ها  بررسی  کوواریانس،  تحلیل  آزمون  مفروضه های  از  یکی 
واریانس هاست که به کمک آزمون لون انجام گرفت. نتایج نشان داد که 

انطباق اجتماعی در آزمون لون معنادار نیستند،  افسردگی و  واریانس 
بنابراین می توان گفت که هر دو گروه از نظر متغیرهای پژوهش، قبل 

جدول 1. خالصه شاخص های آماری مربوط به نمره های آزمودنی ها در آزمون های افسردگی و انطباق اجتماعی

بعد از آزمایشقبل از آزمایشگروه

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینمتغیر

افسردگی

39/809/0128/206/71آزمایش

38/139/86448/67کنترل

38/979/3236/1011/07کل

انطباق اجتماعی

21/296/1434/963/67آزمایش

21/766/5221/196/12کنترل

21/526/3828/074/89کل
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از شروع مداخله از لحاظ واریانس ها همگن بوده اند )P<0/05(. یکی 
دیگر از مفروضه های آزمون تحلیل کوواریانس، نرمال بودن توزیع داده 
است. برای بررسی این فرضیه از آزمون کولموگروف_اسمیرنوف استفاده 
مفروضه  از  اجتماعی  انطباق  و  افسردگی  بود  این  از  نتایج حاکی  شد. 
بررسی سومین  پیروی می کنند )P<0/05(. همچنین در  بودن  نرمال 
ماتریس  تساوی  بررسی  یعنی  کوواریانس،  تحلیل  آزمون  پیش فرض 
 5/032(=1/201، P=0/214( واریانس_کوواریانس نتایج آزمون باکس
و F)28( نشان داد بین ماتریس های واریانس_کوواریانس تساوی برقرار 

است.
مندرجات جدول 2 نیز نشان می دهد سطوح معناداری آزمون المبداي 
و  آزمایش  گروه های  آزمودنی های  بین  که  هستند  آن  بیان گر  ویلکز، 
کنترل حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته )افسردگی و انطباق 
بین  بیشتر  بررسی  برای  لذا  دارد.  وجود  معناداری  تفاوت  اجتماعی( 
گروه  دو  اجتماعی  انطباق  و  افسردگی  پس آزمون  نمرات  میانگین 
آزمایش و کنترل با کنترل پیش آزمون از آزمون تحلیل کوواریانس یک 
راهه در متن مانکوا استفاده شده است که در جدول 3 گزارش می شود.

تحریک  تحت  که  بیمارانی  مي شود  دیده   3 جدول  در  که  همان گونه 
مکرر مغناطیسی مغز )گروه آزمایشی( نسبت به بیمارانی که این روش را 
فرا نگرفته اند )گروه کنترل( از نظر افسردگی و انطباق اجتماعی تفاوت 
معناداری وجود دارد )P<0/0001(. طبق جدول جدول 1 در فرم قبل از 
آزمایش، میانگین نمرات آزمودنی ها از نظر افسردگی، در گروه آزمایش به 
ترتیب 39/80 و 9/01 و در گروه کنترل 38/13 و 9/86 و از نظر انطباق 
اجتماعی در گروه آزمایش به ترتیب 21/29 و 21/76 و در گروه کنترل 

6/14 و 6/52  می باشد. همچنین در فرم پس آزمون نیز، میانگین نمرات 
ترتیب  به  و کنترل  آزمایش  افسردگی در گروه های  نظر  از  آزمودنی ها 
28/20 و 6/71 و در گروه کنترل 44 و 8/67 و از نظر انطباق اجتماعی 
در گروه آزمایش به ترتیب 34/96 و 21/19 و در گروه کنترل 3/67 و 
6/12 می باشد. به این ترتیب فرضیه اصلی تائید می شود. به عبارت دیگر 
تحریک مغناطیسی مغز بر کاهش افسردگی و همچنین انطباق اجتماعی 

بیماران مبتال به سکته مغزی گروه آزمایش تاثیر داشته است.

بحث
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی مغز بر 
میزان افسردگی و انطباق اجتماعی بیماران مبتال به سکته مغزی شهر 
نتایج نشان داد که روش تحریک مکرر مغناطیسی مغز در  تهران بود. 
ناحیه پشتی جانبی قشر پیش پیشانی نیم کره چپ، با فرکانس 20 هرتز 
در بهبود یافتن نشانه و عالئم افسردگی و همچنین ارتقا عملکرد و انطباق 
اجتماعی بیماران مبتال به سکته مغزی موثر است )P<0/01(. یافته های 
این مطالعه با نتایج مطالعات Concerto )13(، محبت بهار و همکاران 
)27(، اسبقی و همکاران )28(، Ullrich و همکاران )29(، مرادی جو  و 

همکاران )30(، Fitzgerald و همکاران )31 و Rossi ،)32 و همکاران 
 Eranti 34( بود. اما با کارآزمایی بالینی تصادفی( و همکاران Loo و )33(
و همکاران )35( مبنی بر اثربخشی موقت rTMS در بیماران افسرده و 
قابلیت برگشت پذیری تغییرات در کوتاه مدت، همخوانی نداشت. به عالوه 
در پژوهش دیگری که با هدف بررسی تفاوت اثربخشی تحریک مغناطیسی 
مکرر جمجمه با 10 هرتز بر روی 103 نوجوان مبتال به افسردگی مقام 
به درمان انجام شد، پژوهشگران دریافتند اگرچه این درمان از نظر بالینی 
تغییر معناداری در شدت عالئم افسردگی ایجاد می کند، اما این تفاوت با 

اثربخشی درمان ساختگی یا دارونما تفاوتی ندارد )7(.   

جدول 2. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری )مانکوا( با کنترل پیش آزمون و تحلیل پس آزمون 

df FP خطا df فرضیهمقدارنام آزمون

0/2482255/3720/001آزمون المبداي ویلکز

جدول 3. نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن )مانکوا( روی نمرات پس آزمون

مجذور اتاdf FP اولمتغیرها

176/950/0010/56افسردگی

143/560/0010/74انطباق اجتماعی

*P≤0/05
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می تواند  قشری  تحریک پذیری  در  مدت  بلند  تغییرات  ایجاد  طبیعتا 
توضیحی برای نتایج سودمند به دست آمده در افراد مبتال به سکته مغزی 
تحریک،  زمان  مدت  مانند  مختلف  پارامترهای  به  تغییرات  این  باشد. 
فرکانس و شدت و باالخص محل تحریک وابسته است. پژوهش ها نشان 
می دهند تحریک مکرر مغناطیسی کرتکس پیش پیشانی خلفی جانبی 
و  افزایش جریان خون،  دپیالریزاسیون،  به  منجر  باال  فرکانس  با  چپ 
عمیق تر  مناطق  سیناپسی  ارتباطات  با  همچنین  می شود.  متابولیزم 
مغز را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و عملکرد مزولیمبیک- مدار عصبی 
درگیر در خلق- را تعدیل می کند )36 و 37(. در یک مطالعه، امنیت 
روش تحریک مکرر مغناطیس ناحیه کرتکس پیش پیشانی خلفی جانبی 
چپ مغز مبتالیان به افسردگی اساسی مقاوم به درمان؛ ضمن مقایسه 
عملکردهای شناختی بیماران؛ همچون حافظه، توجه، سرعت پردازش 
این  نتایج  ارزیابی قرار گرفت.  بیماران مورد  انعطاف پذیری شناختی  و 
شناختی  عملکردهای  ارتقای  بر  حاضر  روش  که  داد  نشان  مطالعه 
مبتالیان، صرف نظر از میزان بهبودی در نشانگان افسردگی موثر است 
و هیچ عوارض جانبی قابل تشخیصی در طول درمان برای بیماران ایجاد 
مکانیزم  پیرامون  فرضیه سازی  پژوهشگران  اعتقاد  به   .)38( نمی کند 
کاهش نشانگان افسردگی متعاقب کاربرد مداخله rTMS دشوار است 
یک احتمال این است که این روش در ابتدا از شدت نشانگان افسردگی 
می کاهد و به دنبال آن منجربه ارتقای عملکرد شناختی بیماران می گردد؛ 
اما حالت عکس این احتمال نیز صادق است و از سوی دیگر می توان این 
چنین نتیجه گرفت که تحریک مکرر مغناطیسی مغز می تواند به طور 
نواحی و مسیرهای  به واسطه فعال نمودن  به صورت مستقل و  کامل 
عصبی متفاوت در مغز، منجر به تغییر در توانایی های شناختی و نیز 
شیوه  این  بنابراین   .)19( می گردد  بیماران  افسردگی  نشانگان  کاهش 
درمانی را می توان به عنوان شیوه ای مستقل یا در کنار سایر شیوه های 
درمانی مانند دارو درمانی به کاربرد و مشکالت روان شناختی و رفتاری 

ناشی از افسردگی و سکته مغزی را در افراد بهبود بخشید.
این  در  مغز  مغناطیسی  مکرر  تحریک  اثرگذاری  تبیین  در  همچنین 
می توان  مغزی  سکته  به  مبتال  بیماران  اجتماعی  انطباق  بر  پژوهش 
احتمالی  از سبب شناسی های  از دیدگاه زیستی_اجتماعی، یکی  گفت 
بر   .)41( است  کورتیزول  از حد  بیش  ترشح  اجتماع  انطباق  در  نقص 
اساس مدل Baron kney، مکانیسم احتمالی این است که در صورت 
محور  از  کورتیزول  افزایش سطوح  اجتماعی،  پایین  انطباق  و  عملکرد 
هیپوتاالموس- هیپوفیز-ادرنال منجر به پیدایی عالیم غم و افسردگی 
می گردد و بالعکس )40(. همچنین، Tse و Bond در راستای بررسی 
عامل  کورتیزول،  هورمون  حد  از  بیش  ترشح  که  دریافتند  مدل  این 

افسردگی  نمرات  افزایش  و  اجتماعی  انطباق  در  نقص  برای  مستعدی 
می باشد )24(. بنابراین با توجه به این که در این مطالعه، ناحیه مورد 
تحریک، منطقه پشتی جانبی کرتکس پیش پیشانی انتخاب گردید، این 
به  واقع شده،  پیشانی  میانی  از مغز که در طرف جانبی شکنج  ناحیه 
سبب در دسترس بودن و ارتباطی که با سیستم لیمبیک دارد، عالوه بر 
تنظیم خلق )41( می تواند بر انطباق عملکرد بیماران مبتال به افسردگی 
نیز موثر باشد )42(. به عالوه مطالعات نشان می دهد که فرکانس باال بر 
این ناحیه منجر به نرمال شدن محور هیپوتاالموس- هیپوفیز- آدرنال و 
یا فرونشانی ترشح کورتیزول شده است )42، 43( که خود نیز توانسته 

است بر عملکرد و انطباق اجتماعی اثر مثبتی داشته باشد.
 rTMS با  شاهد  گروه  فقدان  حاضر،  کار  روش  محدودیت های  از 
 Transcranial( جمجمه  روی  از  الکتریکی  تحریک  با  یا  و  ساختگی 
Direct Current( بی تاثیر است. هر چند بر اساس نوع طرح پژوهشی 
به کار رفته، آزمودنی های گروه شاهد )فقط به مصرف داروهای تجویز 
قرار گرفتن در فضای  اما  بودند( حضور داشتند  ادامه داده  شده قبلی 
دستگاه  سازنده  شرکت  امروزه  که  است  مالحظاتی  جمله  از  درمانی 
را فراهم آوردند که  امکان  این  تولید سیم های مجازی  با   TMS های 
یا شاهد بدون دریافت مغناطیس، احساس  آزمودنی های گروه کنترل 
استفاده  پژوهش،  این  دیگر  محدودیت  باشند.  داشته  را  واقعی  درمان 
با  به جای تصویربرداری  بین المللی 10-20(  از شیوه سنتی )سیستم 
به  توجه  با  که  است  تحریک  مکان  انتخاب  برای  مغناطیسی  رزونانس 
تفاوت های بین فردی در آناتومی و شکل مغز، امکان احتمال خطا در 
امکان  به عالوه عدم  ناحیه مورد تحریک وجود دارد.  مکان یابی دقیق 
تغییر دارو در فرایند درمان، و استفاده از داروی ثابت برای کلیه بیماران 
نیز، یکی دیگر از محدودیت هایی است که امکان کنترل بر آن وجود 
دست یابی  در  بیشتر  مطالعات  انجام  می رسد  نظر  به  بنابراین  نداشت. 
به  پژوهش  این  در  این که  دیگر  باشد.  موثر  بهینه می تواند  عوامل  به 
از بیماران به خاطر محدودیت های مختلف مانند  نفر  این که 7  دلیل 
پیگیری  دوره  در  پژوهش  در  امکان همراهی  زمانی،  بعد  و  مکان  نقل 
را نداشتند، بنابراین با افت آزمودنی، امکان اجرای دوره پیگیری برای 

پژوهشگر میسر نشد.

نتیجه گیری
این پژوهش، تحریک مکرر مغناطیسی مغز برخالف  نتایج  به  با توجه 
داروها که داراي عوارض شناختی هستند باعث بهبود عملکرد و انطباق 
با فرکانس  نهایت افسردگی می شود. همچنین تحریک  شناختی و در 
در  درمان  به  پاسخ  میزان  افزایش  باعث  بیشتر  تحریک  شدت  و  باال 
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از  پیشنهاد می گردد  بنابراین  به سکته مغزی می گردد.  بیماران مبتال 
نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه به صورت عملی در مراکز 
پژوهشی  ابعاد  در  شود.  استفاده  مغزی  سکته  بیماران  توان بخشی 
مقایسه  قالب  در  را  مشابهی  پژوهش های  که  می شود  پیشنهاد  نیز 
مشکالت  و  درمانی  روش های  با  مغز  مغناطیسی  مکرر  تحریک  روش 
نظر  در  با  و  و..(  حرکتی  معلولیت های  )اضطراب،  دیگر  روان شناختی 
گرفتن نقش جنسیت در تاثیر این روش درمانی به مرحله اجرا درآید تا 

به شناخت بیشتر درباره این شیوه درمانی برسیم.  

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

کلیه آزمودنی اطالعاتی در پژوهش دریافت کردند، در هر مقطع زمانی، 
آنان داده شد که  به  اطمینان  این  را ترک کنند.  می توانستند مطالعه 
مورد  پژوهشی  امور  برای  فقط  و  ماند  خواهد  محرمانه  اطالعات  تمام 
مشخصات  خصوصی،  حریم  رعایت  منظور  به  می گیرد.  قرار  استفاده 
آزمودنی ها ثبت نشد. در پایان از همه آنان رضایت آگاهانه دریافت شد. 

مشارکت نویسندگان 
زینب ساعدی در انتخاب موضوع، طراحی مطالعه و تعریف مفاهیم نقش 
داشتند. جستجوی ادبیات و پیشینه پژوهشی، جمع آوری، تجزیه و تحلیل 
داده ها توسط هر دو نویسنده انجام شد. نگارش و تهیه پیش نویس توسط 
سارا ساعدی انجام گردید. هر دو نویسنده  نتایج را مورد بحث قرار داده و 

در تنظیم و ویرایش نسخه نهایی مقاله مشارکت داشتند.  

منابع مالی
برای انجام این پژوهش از هیچ سازمانی کمک مالی دریافت نشده است.   

تشکر و قدردانی
برخود الزم می دانیم از تمامی بیماران مبتال به سکته مغزی که ما را در 
انجام این پژوهش یاری کردند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.      
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References
1.	Radomski	MV,	Latham	CA,	editors.	Occupational	therapy	for	

physical	dysfunction.	6th	ed.	Philadelphia:Lippincott	Williams	

&	Wilkins;2008.					

2.	Seifert	HA,	Offner	H.	The	splenic	response	to	stroke:	From	

rodents	 to	 stroke	 subjects.	 Journal of Neuroinflammation. 

2018;15(1):195.								

3.	Shiber	JR,	Fontane	E,	Adewale	A.	Stroke	registry:	Hemor-

rhagic	vs	ischemic	strokes.	The American Journal of Emergency 

Medicine.	2010;28(3):331-333.							

4.	Bhogal	SK,	Teasell	R,	Foley	N.	Lesion	location	and	poststroke	

depression:	Systematic	review	of	the	methodological	limitations	

in	the	literature.	Stroke.	2004;35(3):794-802.						

5.	Hackett	ML,	Anderson	CS,	House	AO.	Management	of	de-

pression	after	stroke:	A	systematic	review	of	pharmacological	

therapies.	Stroke.	2005;36(5):1092-1097.								

6.	Turner-Stokes	L,	Hassan	N.	Depression	after	stroke:	A	review	

of	the	evidence	base	to	inform	the	development	of	an	integrated	

care	pathway.	Part	1:	Diagnosis,	frequency	and	impact.	Clinical 

Rehabilitation.	2002;16(3):231-247.							

7.	Croarkin	P,	Elmaadawi	A,	Aaronson	S,	Schrodt	JR,	Holbert	

RC,	Verdoliva	 S,	 et	 al.	 Left	 prefrontal	 transcranial	magnetic	

stimulation	 for	 treatment-resistant	 depression	 in	 adolescents:	

A	double-blind,	randomized,	sham-controlled	trial.	Neuropsy-

chopharmacology.	2021;46(2):462-469.

8.	Ebrahimi-Rad	R,	Nasiri	M,	Gholizadeh	B,	Arabpuor	M,	Fo-

tokian	Z,	Jannat	Alipoor	Z.	Prevalence	and	risk	factors	of	early	

post-stroke	 depression.	 Journal of Advances in Medical and 

Biomedical Research.	2016;24(103):115-124.								

9.	 Merritt	 HH.	 Merritt's	 neurology.	 Philadelphia:Lippincott	

Williams	&	Wilkins;2000.						

10.	Bosc	M.	Assessment	of	 social	 functioning	 in	depression.	

Comprehensive Psychiatry.	2000;41(1):63-69.						

11.	Stefos	G,	Bauwens	F,	Staner	L,	Pardoen	D,	Mendlewicz	

J.	 Psychosocial	 predictors	 of	 major	 affective	 recurrences	 in	

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


اثر بخشی rTMS بر افسردگی و انطباق اجتماعی بیماران سکته مغزیزینب ساعدی و همکاران

102

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

bipolar	 disorder:	A	 4-year	 longitudinal	 study	 of	 patients	 on	

prophylactic	 treatment.	 Acta Psychiatrica Scandinavica. 

1996;93(6):420-426.									

12.	Paddock	JR,	Nowicki	S.	Paralanguage	and	the	interperson-

al	impact	of	dysphoria:	It's	not	what	you	say	but	how	you	say	

it. Social Behavior and Personality: An International Journal. 

1986;14(1):29-44.					

13.	Concerto	C,	Lanza	G,	Cantone	M,	Ferri	R,	Pennisi	G,	Bella	

R,	et	al.	Repetitive	transcranial	magnetic	stimulation	in	patients	

with	drug-resistant	major	depression:	A	six-month	clinical	fol-

low-up	study.	International Journal of Psychiatry in Clinical 

Practice.	2015;19(4):252-258.		

14.	Machado	S,	Bittencourt	J,	Minc	D,	Portella	CE,	Velasques	

B,	Cunha	M,	et	al.	Therapeutic	applications	of	repetitive	tran-

scranial	 magnetic	 stimulation	 in	 clinical	 neurorehabilitation.	

Functional Neurology.	2008;23(3):113-122.						

15.	 Sadock	BJ,	 Sadock	VA,	Ruiz	 P,	 editors.	 Comprehensive	

textbook	 of	 psychiatry.	 8th	 ed.	 Philadelphia:Lippincott	Wil-

liams	and	Wilkins;2009.

16.	Wassermann	EM,	Lisanby	SH.	Therapeutic	application	of	

repetitive	transcranial	magnetic	stimulation:	A	review.	Clinical 

Neurophysiology.	2001;112(8):1367-1377.						

17.	 Fitzgerald	 PB,	 Benitez	 J,	 De	 Castella	A,	 Daskalakis	 ZJ,	

Brown	TL,	Kulkarni	J.	A	randomized,	controlled	trial	of	sequen-

tial	 bilateral	 repetitive	 transcranial	 magnetic	 stimulation	 for	

treatment-resistant	depression.	American Journal of Psychiatry. 

2006;163(1):88-94.										

18.	Baron	RA,	Mueller	BA,	Wolfe	MT.	Self-efficacy	and	entre-

preneurs'	adoption	of	unattainable	goals:	The	restraining	effects	

of	self-control.	Journal of Business Venturing.	2016;31(1):55-71.			

19.	Kedzior	KK,	Rajput	V,	Price	G,	Lee	J,	Martin-Iverson	M.	

Cognitive	correlates	of	repetitive	transcranial	magnetic	stimu-

lation	 (rTMS)	 in	 treatment-resistant	depression-a	pilot	 study.	

BMC Psychiatry.	2012;12(1):163.							

20.	Delavar	A.	Research	methods	in	psychology	and	educational	

sciences.	Tehran:Virayesh	Publications;2015.	(Persian)        

21.	Beck	A,	Steer	R,	Brown	G.	Beck	depression	inventory.	2nd	

ed.	San	Antonio,	TX:Psychological	Corporation;1996.							

22.	Mehrabizadeh	Honarmand	M,	Shehni	YM,	Fathi	K.	A	sur-

vey	of	 depression,	 sensation	 seeking,	 aggression,	 attachment	

styles	and	socio-economic	status	(SES)	as	predictors	of	drug	

dependency	 among	Ahvaz	 teenage-boys.	 Journal of Educa-

tional Sciences and Psychology.	2008;15(1):153-178.	(Persian)						

23.	Bosc	M,	Dubini	A,	Polin	V.	Development	and	validation	of	

a	social	functioning	scale,	 the	Social	Adaptation	Self-evalua-

tion	Scale.	European Neuropsychopharmacology.	1997;7(Supl	

1):57-70.					

24.	Tse	TW,	Bond	AJ.	Relationship	between	baseline	cortisol,	

social	functioning	and	depression:	A	mediation	analysis.	Psy-

chiatry Research.	2004;126(3):197-201.									

25.	Khomami	S.	The	study	of	repetitive	transcranial	magnetic	

stimulation	(rTMS)	on	social	functioning	in	patients	with	Major	

depression	disorder	who	drug	 resistant.	 International Journal 

of Behavioral Sciences.	2011;4(4):299-304.						

26.	Wassermann	EM.	Risk	and	safety	of	repetitive	transcranial	

magnetic	stimulation:	Report	and	suggested	guidelines	from	the	

International	Workshop	on	the	Safety	of	Repetitive	Transcranial	

Magnetic	 Stimulation,	 June	 5-7,	 1996.	 Electroencephalogra-

phy and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials Section. 

1998;108(1):1-16.		

27.	Mohabbat-Bahar	S,	Moradi-Joo	M,	Rayegani	SM,	Mash-

hadi	 A,	 Bigdeli	 I.	 Effectiveness	 of	 repetitive	 transcranial	

magnetic	 stimulation	 on	 working	 memory	 of	 patients	 with	

treatment-resistant	 major	 depression	 disorder.	 Research in 

Medicine.	2017;41(2):77-85.	(Persian)

28.	Asbaghi	E,	Talepasand	S,	Rezayi	AM.	Comparison	of	the	

efficacy	 of	 transcranial	 direct	 current	 stimulation	 (TDCS)	

with	 repetitive	 transcranial	 magnetic	 stimulation	 on	 depres-

sion	 symptoms’	 reduction.	 Journal of Neuropsychology. 

2015;1(1):75-85.	(Persian)		

29.	Ullrich	H,	Kranaster	L,	Sigges	E,	Andrich	J,	Sartorius	A.	

Ultra-high-frequency	left	prefrontal	transcranial	magnetic	stim-

ulation	as	augmentation	in	severely	ill	patients	with	depression:	

A	naturalistic	sham-controlled,	double-blind,	randomized	trial.	

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


دوره 23، شماره 3، پاییز 1400مجله تازه های علوم شناختی

103

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

Neuropsychobiology.	2012;66(3):141-148.

30.	Moradi-Joo	M,	Ghiasvand	H,	Raygani	M,	Mohabbat-Bahar	

S,	Zegordi	BS,	Ravaghi	H.	Safety	and	efficacy	of	transcranial	

magnetic	stimulation	(TMS)	and	repetitive	transcranial	magnet-

ic	stimulation	(rTMS)	in	treatment	of	major	depressive	disor-

der:	Systematic	reviews	and	meta-analysis.	Journal of Isfahan 

Medical School Received.	2015;33(336):813-825.	(Persian)

31.	Fitzgerald	PB,	Hoy	K,	Gunewardene	R,	Slack	C,	Ibrahim	S,	

Bailey	M,	Daskalakis	ZJ.	A	randomized	trial	of	unilateral	and	

bilateral	prefrontal	cortex	transcranial	magnetic	stimulation	in	

treatment-resistant	major	depression.	Psychological Medicine. 

2011;41(6):1187-1196.

32.	Fitzgerald	PB,	Hoy	KE,	Herring	SE,	McQueen	S,	Peachey	

AV,	Segrave	RA,	et	al.	A	double	blind	randomized	trial	of	uni-

lateral	left	and	bilateral	prefrontal	cortex	transcranial	magnetic	

stimulation	in	treatment	resistant	major	depression.	Journal of 

Affective Disorders.	2012;139(2):193-198.

33.	Rossi	S,	Hallett	M,	Rossini	PM,	Pascual-Leone	A,	Safety	

of	TMS	consensus	group.	Safety,	 ethical	 considerations,	 and	

application	 guidelines	 for	 the	 use	 of	 transcranial	 magnetic	

stimulation	 in	 clinical	practice	 and	 research.	Clinical Neuro-

physiology.	2009;120(12):2008-2039.

34.	 Loo	CK,	Mitchell	 PB,	McFarquhar	TF,	Malhi	GS,	 Sach-

dev	 PS.	A	 sham-controlled	 trial	 of	 the	 efficacy	 and	 safety	 of	

twice-daily	rTMS	in	major	depression.	Psychological Medicine. 

2007;37(3):341-349.

35.	Eranti	S,	Mogg	A,	Pluck	G,	Landau	S,	Purvis	R,	Brown	RG,	

et	al.	A	randomized,	controlled	trial	with	6-month	follow-up	of	

repetitive	transcranial	magnetic	stimulation	and	electroconvul-

sive	therapy	for	severe	depression.	American Journal of Psy-

chiatry.	2007;164(1):73-81.

36.	Berlim	MT,	Van	 den	Eynde	F,	Daskalakis	ZJ.	Clinically	

meaningful	 efficacy	 and	 acceptability	 of	 low-frequency	 re-

petitive	transcranial	magnetic	stimulation	(rTMS)	for	treating	

primary	 major	 depression:	 A	 meta-analysis	 of	 randomized,	

double-blind	and	sham-controlled	trials.	Neuropsychopharma-

cology.	2013;38(4):543-551.

37.	Nakamura	M.	Therapeutic	 application	 of	 repetitive	 tran-

scranial	 magnetic	 stimulation	 for	 major	 depression.	 Psychi-

atria et Neurologia Japonica - Seishin Shinkeigaku Zasshi. 

2012;114(11):1231-1249.	

38.	Schulze	L,	Wheeler	S,	Andrews	MP,	Solomon	CJ,	Giacob-

be	P,	Downar	J.	Cognitive	safety	of	dorsomedial	prefrontal	re-

petitive	transcranial	magnetic	stimulation	in	major	depression.	

European Neuropsychopharmacology.	2016;26(7):1213-1226.

39.	Goodyer	IM,	Herbert	J,	Tamplin	A,	Altham	PM.	First-epi-

sode	major	depression	in	adolescents:	Affective,	cognitive	and	

endocrine	characteristics	of	risk	status	and	predictors	of	onset.	

The British Journal of Psychiatry.	2000;176(2):142-149.

40.	Baron	RM,	Kenny	DA.	The	moderator–mediator	variable	

distinction	in	social	psychological	research:	Conceptual,	stra-

tegic,	and	statistical	considerations.	Journal of Personality and 

Social Psychology.	1986;51(6):1173-1182.

41.	Baeken	C,	De	Raedt	R,	Leyman	LE,	Schiettecatte	J,	Kaufman	

L,	Poppe	K,	et	al.	The	impact	of	one	HF-rTMS	session	on	mood	

and	salivary	cortisol	in	treatment	resistant	unipolar	melancholic	

depressed	patients.	Journal of Affective Disorders.	2009;113(1-

2):100-108.		

42. Soares	JC,	Mann	JJ.	The	functional	neuroanatomy	of	mood	

disorders.	Journal of Psychiatric Research.	1997;31(4):393-432.

43.	Pascual-Leone	A,	Rubio	B,	Pallardo	F,	Catala	MD.	Rap-

id-rate	 transcranial	 magnetic	 stimulation	 of	 left	 dorsolater-

al	prefrontal	 cortex	 in	drug-resistant	depression.	The Lancet. 

1996;348(9022):233-237.

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


Designing and evaluating the effectiveness of cognitive rehabilitation
 program based on the information processing model on cognitive

 abilities for the patient with multiple sclerosis

Vol	23,	No.	3,	Autumn	2021

Pages	104-118

Advances in Cognitive Sciences

Research	Article

104

Sahar Akbaripour1        , Karim Asgari2*        , Vahid Shaygannejad3, Sajjad Rezaei4

1.	PhD	Student	of	Psychology,	Department	of	Psychology,	University	of	Isfahan,	Isfahan,	Iran
2.	Associate	Professor	of	Neuroscience,	Department	of	Psychology,	University	of	Isfahan,	Isfahan,	Iran
3.	Professor	of	Neurology,	Department	of	Neurology,	Isfahan	University	of	Medical	Sciences,	Isfahan,	Iran
4.	Assistant	Professor	of	Psychology,	Department	of	Psychology,	University	of	Guilan,	Guilan,	Iran

Introduction: Patients	with	multiple	sclerosis	generally	have	problems	with	their	cognitive	func-
tions.	 In	 this	 study,	 researchers	have	 identified	 the	cognitive	problems	of	patients	based	on	 the	
information	processing	model	and	then	designed	an	appropriate	cognitive	rehabilitation	program	
for	the	patients,	and	investigated	the	program's	effectiveness	on	the	improvement	of	patients'	cog-
nitive	abilities.	
Methods: This	 research	was	conducted	 in	 three	stages	 through	an	advanced	combined	method	
(quantitative	and	qualitative).	A:	The	stage	of	comparing	the	patients	with	healthy	individuals	by	
a	causal-comparative	method.	B:	designing	the	cognitive	rehabilitation	protocol	according	to	the	
results	of	the	first	stage,	the	opinion	of	psychologists,	and	applying	the	Lawshe	formula	for	cogni-
tive	rehabilitation	protocol	according	to	the	first	stage	results.	C:	the	intervention	stage	using	the	
quasi-experimental	method,	in	which	103	patients	with	multiple	sclerosis	were	randomly	selected	
and	compared	with	86	normal	individuals	in	terms	of	cognitive	functions.	The	five	subtests	of	the	
MACIFIMS	battery	were	used	to	evaluate	the	patient’s	cognitive	abilities.	Then	a	rehabilitation	
protocol	was	developed,	and	finally,	its	effectiveness	on	50	patients	was	evaluated.	Both	groups	
were	 evaluated	 in	 post-test	 and	 follow-up	 stages,	 and	 data	were	 analyzed	 using	 the	ANCOVA	
method	with	SPSS-22	software.
Results:	The	results	showed	a	significant	difference	between	the	mean	scores	of	cognitive	tests	of	
patients	and	normal	people,	and	the	content	validity	of	the	cognitive	protocol	was	equal	to	0.75.	
Up	to	1	was	obtained.	This	significance	was	maintained	in	the	scores	of	all	averages	except	verbal	
long-term	memory	and	visual	long-term	memory	in	one-month	follow-up.
Conclusion:	The	results	show	that	the	designed	protocol	is	effective	and	a	valuable	way	to	increase	
patients'	cognitive	abilities.
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Extended Abstract
Introduction
Multiple	sclerosis	(MS)	is	a	progressive	degenerative	dis-

order,	starting	with	different	plaques	in	the	brain	or	spinal	

cord	(1).	Recent	reports	emphasized	that	both	grey	matter	

and	white	matter	are	involved	in	MS,	resulting	in	consis

tent	disabilities,	ranging	from	sensory-motor	to	cognitive	

symptoms	(1).	Cognitive	dysfunctions	in	MS	are	preva-

lent	in	43	to	70	percent	of	the	patients,	which	are	usually	

detected	during	the	disease	(2).	Deficits	 in	the	speed	of	
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cognitive	 processing	were	 reported	 as	 the	most	 promi-

nent	 cognitive	 dysfunction	 in	MS	 (25);	 however,	 some	

other	 symptoms,	 including	 impairments	 in	 attention,	

executive	 functions,	 working	 memory,	 and	 long-term	

memory	(1, 3, 4, 5),	are	all	prevalent.	Cognitive	dysfunc-

tions	 are	 basically	 diagnosed	 through	 a	 comprehensive	

neuropsychological	assessment	and	then	are	targeted	by	

cognitive	 rehabilitation	 techniques,	by	which	both	cog-

nitive	abilities	and	quality	of	 life	 in	 the	patients	can	be	

improved.	 It	 was	 reported	 that	 some	 patients	with	MS	

may	be	unemployed,	 and	 they	may	be	confronted	with	

difficulties	in	accomplishing	daily	familial	jobs	(7). Cog-

nitive	rehabilitation	is	purported	to	be	effective	in	multi-

ple	 sclerosis	and	was	 supported	 through	 recent	 studies.	

Prez	et	al.	 reported	 that	a	computerized	cognitive	reha-

bilitation	program	efficiently	enhanced	working	memory,	

auditory	memory,	and	executive	functions	(8).	Mantinen	

et	al.	(10)	and	Stuifbergen	(12)	suggested	that	cognitive	

rehabilitation	programs	efficiently	boosted	the	cognitive	

abilities	of	patients	with	multiple	sclerosis	in	such	a	way	

that	 they	 were	 capable	 of	 accomplishing	 their	 routine	

cognitive	functions	in	daily	life	(7).	Filippi	et	al.	(16)	and	

Flavia	et	al.	(17)	stated	that	cognitive	rehabilitation	was	

effective	on	attention,	memory,	and	executive	functions	

in	MS	patients.	In	another	line	of	studies,	some	authors	

tried	 to	use	brain	 imaging	 techniques	 in	visualizing	 the	

effects	 of	 cognitive	 rehabilitation	 on	MS;	 for	 example,	

Amato	et	al.	(14)	and	Martinez	Gonzalez	et	al.	(31)	have	

all	 shown	 that	 cognitive	 rehabilitation	produced	visible	

changes	 in	MRI	 images	 of	 the	 brains	 of	 patients	 with	

multiple	sclerosis.

The	information	processing	model,	which	was	proposed	

by	Atkinson	and	Shiffrin	(20)	is	based	on	encoding	sen-

sory	stimuli	as	 the	sensory	memory	 items	and	 then	de-

coding	 and	 processing	 information	 through	 short-term	

and	 long-term	memory.	 Sensory	memory	 is	 thought	 to	

keep	 the	 information	 for	 only	 some	 milliseconds,	 but	

short	term	or	working	memory	is	more	capable	of	hold-

ing	information	from	seconds	to	minutes,	and	long-term	

memory	 is	 the	most	competent	storage	of	 learning	sys-

tem,	which	is	able	 to	keep	information	for	hours,	days,	

months	and	years	(21).

To	the	best	of	our	knowledge,	this	is	the	first	time	that	a	

cognitive	 program	was	 constructed	 and	 tested	 in	 those	

patients	in	the	country.	Hence,	the	main	aims	of	this	study	

were	firstly	to	recognize	the	range	of	cognitive	symptoms	

in	the	patients	and	secondly	to	implement	and	assess	the	

effects	of	a	cognitive	rehabilitation	program	based	on	an	

information	processing	model	on	the	patients.		

Methods
The	 design	 of	 this	 research	was	 ‘sequential	 qualitative	

mixed	method’	and	implemented	in	three	stages:	a)	com-

paring	the	patient	and	normal	groups	by	statistical	mea-

sures	b)	constructing	the	rehabilitation	protocol	accord-

ing	to	the	results	of	the	first	stage,	by	a	qualitative	method	

through	content	 analysis	 and	assessment,	 c)	 implemen-

tation	of	a	clinical	trial	method	in	the	intervention	stage.	

The	patients	were	recruited	from	Kashani	hospital	in	Is-

fahan	 city	 in	2019,	 according	 to	 inclusion	 criteria.	The	

sample	consisted	of	117	patients,	which	were	selected	ac-

cessibly.	The	control	group	was	selected	from	a	matched	

sample	of	friends	and	family	members	of	the	patients.

In	the	study's	second	phase,	a	rehabilitation	program	was	

designed	and	administered	to	the	patient	group.	The	re-

habilitation	protocol	was	adopted	from	Festa	and	Lazar	

(22),	which	included	12	weekly	cognitive	rehabilitation	

sessions	with	an	emphasis	on	visual	and	verbal	mnemon-

ic	 strategies.	 The	 patient’s	 homework	 was	 designed	 in	

such	a	way	that	would	be	concordant	with	the	real-world	

demands	in	the	patient’s	life.

In	the	third	phase	of	the	study,	the	sample	size	for	each	

of	 the	 experimental	 and	 control	 groups	 and	 the	 degree	

of	 freedom	for	each	of	 them	were	calculated,	 and	with	
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regard	to	the	smallest	sample	size,	 the	significance	lev-

el	of	%99,	 the	statistical	power	of	0.80,	and	effect	size	

of	0.40,	it	was	concluded	that	25	subject	for	each	group	

is	 sufficient.	Then	50	patients	with	scores	 less	 than	1.5	

standard	deviations	were	selected	and	randomly	assigned	

into	 experimental	 and	 control	 groups,	 each	 comprising	

25	patients.	Finally,	 the	 rehabilitation	program	was	ad-

ministered	 in	 12	 sessions	 weekly,	 each	 session	 four1	

hour.	After	accomplishing	the	program,	both	groups	were	

assessed	and	then	reassessed	after	one	month	as	the	fol-

low-up	phase	of	the	study.

Instruments:

1.	Minimal	Assessment	of	Cognitive	Function	in	Multi-

ple	Sclerosis	(MACFIMS),	which	was	designed	to	assess	

cognitive	functions	in	patients	with	multiple	sclerosis	in	

2001	(25).	The	test	was	standardized	for	the	Iranian	pop-

ulation	in	2012,	and	its	reliability	was	reported	as	0.7	to	

0.8	using	 the	 test-retest	method	 (26).	Five	 subscales	of	

MACFIMS	were	used	in	this	study,	included	as:

2.	Paced	auditory	serial	addition	 test	 (PASAT),	Symbol	

digit	modalities	test	(SDMT),	California	verbal	learning	

test	second	edition	(CVLT-II),	Brief	visuospatial	memory	

test-revised	(BVMT-R),	and	Controlled	oral	word	associ-

ation	(COWAT).

3.	Beck	depression	inventory-	short	form	(BDI-SF)	was	

used	to	assess	the	depressive	signs	of	patients.	The	test	

was	compiled	by	Beck	et	al.	in	2006,	and	the	Cronbach	

alpha	 of	 its	 Persian	 form	was	 reported	 as	 0.84,	with	 a	

sensitivity	of	0.88	and	specificity	of	0.83	in	the	Iranian	

population	(26).

Data Analysis

The	data	analysis	of	this	study	was	accomplished	through	

two	phases,	including	a	comparison	between	the	exper-

imental	 and	 control	 groups	 and	 the	 assessment	 of	 the	

effectiveness	of	cognitive	rehabilitation	on	the	patients,	

which	were	extensively	explained	through	the	paper.		

Results
The	present	study	found	that	 there	were	significant	dif-

ferences	 between	 experimental	 and	 control	 groups	 in	

all	of	 the	 scores,	except	 for	depression.	Also	 there	was	

a	significant	difference	between	two	groups	 in	auditory	

short	 term	memory	 (P<0.01),	auditory	 long	 term	mem-

ory	(P<0.01),	visual	short	term	memory	(P<0.05),	visual	

long	term	memory	(P<0.01),	attention	(P<0.05),	encod-

ing	(P<0.01),	and	semantic	memory	(P<0.01).

In	the	follow-up	phase,	there	was	a	significant	difference	

in	auditory	short	term	memory	(P<0.01)	and	visual	short	

term	memory	(P<0.05);	however,	there	was	not	a	signifi-

cant	difference	in	the	auditory	long	term	and	visual	long	

term	memory.

Discussion
This	study	was	comprised	of	two	stages,	 including	rec-

ognizing	 the	 patients'	 cognitive	 impairments,	 and	 con-

structing	 a	 cognitive	 rehabilitation	 program	 for	 the	 pa-

tients,	and	investigating	its	effectiveness.	The	findings	of	

the	first	phase	of	the	study	showed	that	the	patients	were	

more	 impaired	 in	 attention,	 short-term	 memory,	 long-

term	visual	and	auditory	memory,	encoding,	and	seman-

tic	memory.	These	results	were	concordant	with	Altun	et	

al. (1),	and	Ruano	et	al.	(3)	in	attentional	functions,	and	

also	similar	to	Audoin	et	al.	(29)	in	the	short-term	mem-

ory	of	the	patients	with	multiple	sclerosis.	The	findings	

in	 long-term	memory	 impairment	 in	MS	 patients	were	

also	 comparable	 to	Altun	 et	 al.	 (1)	 and	Thornton	 et	 al.	

(27).	The	range	of	cognitive	dysfunctions	following	MS	

makes	it	necessary	to	design	and	develop	new	cognitive	

rehabilitation	 techniques	 to	 treat	 or	 at	 least	 relieve	 the	

cognitive	symptoms	(8).

The	essential	findings	of	this	study	suggested	that	firstly,	

both	visual	and	auditory	forms	of	memory,	attention,	en-
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coding,	and	semantic	memory	in	the	patients	with	mul-

tiple	sclerosis	were	enhanced	by	cognitive	rehabilitation.		

Secondly,	the	effect	of	treatment	on	visual	and	auditory	

short-term	memory	was	maintained	in	the	follow-up.

This	study	confirmed	that	cognitive	rehabilitation	could	

be	utilized	for	the	treatment	of	cognitive	impairments	or	

deficits	in	patients	with	multiple	sclerosis.		Cognitive	re-

habilitation	is	an	area	that	is	worthy	of	being	more	and	

more	scrutinized	by	researchers	in	the	future.			
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این  در  محققان  مواجه اند.  مشکل  با  خود  شناختی  کارکردهای  در  عموما  اسکلروزیس  مالتیپل  به  مبتالیان  مقدمه: 

پژوهش، به شناسایی مشکالت شناختی بیماران مبتال بر اساس مدل پردازش اطالعات پرداخته و پس از آن به طراحی 

برنامه توان بخشی شناختی مناسب برای این بیماران دست یافته و اثربخشی آن را بر بهبود توانایی های شناختی بیماران 

آزموده اند.

الف: مرحله مقایسه دو  اجرا گردید.  ترکیبی )کمی و کیفی( پیشرفته  در 3 مرحله  به روش  این پژوهش  روش کار: 

گروه بیمار و سالم با روش علی_ مقایسه ای. ب: تدوین پروتکل توان بخشی شناختی با توجه به نتایج مرحله اول، نظر 

متخصصان روان شناسی و فرمول الوشه. ج: مرحله مداخله با استفاده از روش نیمه آزمایشی. طی آن 103 نفر از مبتالیان 

به مالتیپل اسکلروزیس به صورت در دسترس انتخاب و از نظر کارکردهای شناختی با 86 تن از افراد عادی مقایسه شدند. 

ابزار مورد استفاده برای ارزیابی 5 خرده آزمون مجموعه MACIFIMS بوده است. سپس پروتکل توان بخشی تدوین و 

نهایتا اثربخشی آن روی 50 تن از بیماران بررسی شد. هر دو گروه در مراحل پس آزمون و پیگیری ارزیابی شدند و داده ها 

با استفاده از روش ANCOVA با نرم افزار SPSS-22 تجزیه و تحلیل شدند. 

یافته ها: نتایج نشانگر تفاوت معنادار میانگین نمرات آزمون های شناختی مبتالیان و افراد عادی بود و روایی محتوایی 

پروتکل شناختی معادل 0/75 تا 1 به دست آمد. همچنین در پیگیری یک ماهه این معناداری در نمرات همه میانگین ها 

به جز حافظه بلند مدت کالمی و حافظه بلند مدت دیداری همچنان حفظ شد.

توانایی های  افزایش  برای  مفید  روشی  و  می باشد  موثر  شده  طراحی  پروتکل  که  می دهد  نشان  نتایج  نتیجه گیری: 

شناختی بیماران مبتال است.

دریافت: 1400/02/17                                
اصالح نهایی: 1400/04/16                                     

پذیرش: 1400/04/25
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نویسنده مسئول
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مقدمه
مالتیپل اسکلروزیس ))Multiple Sclerosis )MS( یک بیماری عصبی 
نخاعی  طناب  یا  مغز  در  پالک هایی  ایجاد  اثر  در  که  است  پیش رونده 
ایجاد می شود. بررسی ها نشان می دهد که این بیماری هر دو ماده سفید 
و خاکستری مغز را تحت تاثیر قرار می دهد و عموما منجر به ناتوانی های 
نشانه های  از  وسیعی  طیف  که  ناتوانی های  می شود.  فرد  در  پایدار 

بیماری های حرکتی، روان پزشکی و شناختی را در بر می گیرد )1(.  

اختالل در کنش های شناختی که از نقایص شایع در این بیماران است 
و دامنه شیوع آن 43 تا 80 درصد کل بیماران را شامل می شود که دیر 
یا زود در روند بیماری آشکار می شود. از این میان نقایص پدید آمده 
در سرعت پردازش اطالعات برجسته ترین آسیب پذیری شناختی قلمداد 
این  از دیگر اختالالت عملکردهای شناختی شایع در  شده است )2(. 
بیماران می توان به مشکالت توجه )3(، کارکرد اجرایی )4، 5(، حافظه 

چکیده
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فعال )1، 4( و حافظه درازمدت )1( اشاره کرد. به صورتی که اختالل در 
یک حوزه شناختی همراه با اختالل در حوزه های شناختی دیگر می باشد 
)6(. روند درمان اختالل در کارکردهای شناختی معموالً با ارزیابی عصب 
روان شناختی گسترده آغاز شده و پس از آن توان بخشی شناختی این 
گونه آسیب ها را هدف قرار می دهد تا از این طریق توانایی های شناختی 

و کیفیت زندگی این بیماران را ارتقا بخشد.           
با توجه به اثرات تخریبی نقص شناختی که بر کیفیت زندگی بیماران 
MS وجود دارد، سازوکارها و رویکردهایی برای درمان موثر و کاهش 

جمله  از  است.  اهمیت  دارای  بیماران  این  در  شناختی  اختالل  اثرات 
آن  به  شناختی  اختالالت  اثرات  کاهش  برای  می توان  که  روش هایی 
روشی  شناختی  توان بخشی  می باشد.  شناختی  توان بخشی  کرد  اشاره 
است که پژوهش های گوناگون، در گروه های دیگر بیماری اعصاب تاثیر 
آن را بر بهبود عملکرد بیماران نشان داده است که برای نمونه می توان 
به تاثیر این مداخالت بر عملکرد شناختی بیماران آسیب مغزی و سکته 

مغزی اشاره کرد )7(. 
 Perez نیز انجام شده است MS توان بخشی شناختی در مبتالیان به
و همکاران )8(، Brochet و همکاران )4( و Naeeni و همکاران )5( 
به وسیله  برنامه آموزش شناختی  اثربخشی یک  در پژوهش های خود 
رایانه را بر بیماران مبتال به MS آزموده و نتیجه گرفته اند که بهبود 
مطلوبی در عملکردهای حافظه کالمی، حافظه فعال و روایی آوایی آنان 
پدید آمده است. در عین حال، در پژوهش دیگری که توسط Carr و 
همکاران )9( انجام شد تاثیر معناداری از برنامه مزبور بر بهبود حافظه 
شد.  بهتر  نسبتا  بیماران  روحیه  و  خلق  ولی  نگردید  مشاهده  بیماران 
Mantynen و همکاران )10( گزارش داده اند که برنامه های توان بخشی 

شناختی گرچه باعث بهبود کامل مشکالت شناختی بیماران مبتال به 
MS نمی شود ولی کاهش نسبی آنها را در پی دارد. پژوهش های دیگر 

نیز تاثیر توان بخشی شناختی را در مبتالیان به MS مخصوصا در زمینه 
در  اثر  این  که  آن  جالب  و   )11-14( یافته اند  معنادار  توجه  حافظه، 
دوره های پیگیری همچنان حفظ شده است )11، 12، 15(. عالوه بر این 
پژوهش های Filippi و همکاران )16( و نیز Flavia و همکاران )17( 
اطالعات  پردازش  توجه،  بهبود  بر  را  توان بخشی شناختی  مثبت  تاثیر 
و کارکرد اجرایی نشان داده اند. در زمینه حافظه رویدادی توان بخشی 

شناختی بهبودی را در عملکرد مبتالیان نشان داد )3، 14، 18، 19(.
بوده، عدم  به پژوهش حاضر  پرداختن  انگیزه اصلی محقق در  آن چه 
چگونگی  و  اطالعات  پردازش  مدل  اساس  بر  منسجم  پژوهشی  وجود 

اثربخشی آن در مبتالیان به MS بوده است. 
نظریات شناختی  در  از مدل های حافظه  یکی  اطالعات  پردازش  مدل 

است که به نحوه ورود اطالعات، ثبت و یادآوری اطالعات در سیستم 
شناختی افراد می پردازد. این مدل توسط Atkinson و Shiffrin در 
بعد جداگانه می داند  دارای سه  را  و حافظه  ارائه گردیده  سال 1968 
که عبارتند از: حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت و حافظه دراز مدت. 
در  است،  قشر  در  اولیه  حسی  نواحی  به  مربوط  عمدتا  حافظه حسی 
حالی که حافظه کوتاه مدت با کارکردهای هیپوکامپ و مدارهای آن، 
و حافظه دراز مدت با کارکردهای بخش وسیعی از قشر ارتباطی مغز 
مربوط می شوند )20(. اطالعاتی که در حافظه کوتاه مدت مورد تکرار 
و توجه و کدگذاری قرار می گیرند وارد حافظه دراز مدت می شوند. این 
ناپایدار نیست و اطالعات را برای مدت  حافظه مانند دو حافظه دیگر 
طوالنی در خود ذخیره می کند. حافظه بلند مدت بر اساس اطالعاتی 
که در آن ذخیره می شود به دو بخش معنایی و رویدادی دسته بندی 
به صورت  مدت  بلند  حافظه  در  شده  ذخیره  اطالعات   .)21( می شود 
مستقیم قابل دست یابی نمی باشند و تنها به هنگام نیاز بازیابی شده و 
در دسترس حافظه فعال قرار می گیرند. با توجه به نکات بیان شده در 
صورتی که هر نقطه از این مسیر پردازشی دچار مشکل شود، فرد دچار 

مشکالت شناختی می شود.
پس از شناسایی مشکالت پردازش اطالعات انتظار می رود تدوین یک 
برنامه  توان بخشی شناختی مناسب بتواند باعث بهبود عملکرد شناختی 
بیماران شود. پژوهشگران حاضر در بررسی منابع و مقاالت به این نتیجه 
بیماران  این گونه  برای  توان بخشی شناختی خاص  برنامه  رسیدند که 
طراحی نشده است، زیرا برنامه های طراحی شده تا حال حاضر بیشتر 
جنبه عمومی داشته و در درمان مشکالت شناختی بیماران گوناگون به 
کار رفته است. این برنامه ها ظاهرا با یک پشتوانه قوی نظری تعریف و 
تدوین نشده و به طور اختصاصی برای مبتالیان به بیماری MS طراحی 
بر آن شده اند  به همین خاطر محققان پژوهش حاضر  نگردیده است. 
بر نظریه پردازش اطالعات و به صورت اختصاصی  برنامه ای مبتنی  تا 
 MS برای بهبود عملکردهای آسیب دیده شناختی در بیماران مبتال به

تدوین نمایند.

روش کار
این پژوهش، با روش ترکیبی پیشرفته متوالی و طی سه مرحله اجرا گردیده 
است. الف: مرحله مقایسه دو گروه بیمار و سالم، که از روش علی مقایسه ای 
استفاده شد. ب: روش کیفی جهت تدوین پروتکل توان بخشی که با توجه 
به نتایج مرحله اول تهیه شده است که برای ارزیابی محتوایی آن از نظر 
متخصصان و فرمول الوشه در مورد میزان هماهنگی محتوایی استفاده 

شد. و ج: روش نیمه آزمایشی در مرحله مداخله استفاده شده است.   
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در  می باشد.  دسترس  در  صورت  به  پژوهش،  این  نمونه گیری  روش 
 MS واحد  به  مراجعه کنندگان  بیماران  بین  از  ارزیابی  اول  مرحله 
بیمارستان آیت اله کاشانی شهر اصفهان از اوایل پاییز 97 تا اواخر بهار 
تعداد  گردیدند.  انتخاب  بودند،  ورود  معیارهای  دارای  که  افرادی   98
نمونه در گروه مبتال به MS 103 نفر بود و تعداد 86 نفر نمونه افراد 
عادی برای ارزیابی از بین دوستان و خانواده بیماران انتخاب شدند که 
به تشخیص متخصص مغز و اعصاب مبتال به MS نبودند. مالک های 
ورود به پژوهش عبارت بودند از: 1- تشخیص بیماری MS از متخصص 
مغز و اعصاب 2- دریافت تشخیص بیماری به مدت حداقل 6 ماه 3- 
)مبتنی  یا شدید  متوسط  درجه  با  اختالل عصبی شناختی  وجود  عدم 
وجود  )عدم  کلمات  بیان  و  درک  توانایی   -4  )DSM-5 معیارهای  بر 
آفازی(.   5- نبود اختالل روان پزشکی افسردگی 6- نبود مشکل بینایی 
و مهارت های دستی 7- عدم استفاده از داروهای روان گردان و استروئید 
8- داشتن حداقل تحصیالت ابتدایی. مالک های خروج نیز عبارت بودند 
از: 1- ابتال به هر گونه اختالل روان پزشکی در دوره ارزیابی 2- ناتوانی 

شرکت در جلسات ارزیابی و مداخله 3- وجود هر گونه اختالل خلقی 
.MS 4- ابتال به هر اختالل عصب شناختی دیگر به جز

چگونگی تدوین پروتکل توان بخشی شناختی 
در مرحله دوم این پژوهش تدوین پروتکل توان بخشی شناختی با توجه 
نتایج به دست آمده از مرحله اول و بر اساس رویکرد بهینه سازی کارکرد 
پذیرفت  انجام   )Optimization of residual function( باقیمانده 
با بهره گیری از فنون  )جدول 1(. این پروتکل شامل 12 جلسه بود و 
راهبرد و یادیارها بوده طراحی گردید. فنون مذکور عبارت از راهبردها 
و یادیارهای دیداری و کالمی و متناسب با مشکالت خفیف تا متوسط 
شناختی بوده است )22(. پس از طراحی اولیه، روایی محتوایی پروتکل 
با نظر 8 متخصص در حوزه های علوم شناختی و عصب روان شناسی 
و  با استفاده از فرمول الوشه نهایی گردید )23(. میزان CVR جلسات 
بین 0/75 تا 1 به دست آمد که نشان گر روایی قابل قبول پروتکل با 

سطح اطمینان 95 درصد می باشد.  
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جدول 1. خالصه جلسات پروتکل توان بخشی شناختی

موضوع جلسهجلسه 

اول
توضیح مختصر بیماری MS و توانمندی های شناختی ذهن، بیان عوامل موثر بر توجه، آشنایی مختصر با راهبردهای افزایش توجه، تعیین اهداف مورد انتظار افزایش 

توجه با استفاده از توان بخشی شناختی

معرفی مفهوم تخته سیاه ذهنی و نحوه استفاده از آن )نوشتن و پاک کردن تخته سیاه ذهنی(،دوم

انجام روش N-BACK با مراحل مختلفسوم

معرفی راهبردهای مدیریت توجه، تاکید بر نقش اعتماد به نفس در توجه، تاثیر و ایجاد عالقه در هنگام انجام فعالیتچهارم

تعریف توجه انتخابی و مستمر و بهبود آن از طریق تمرینپنجم

تعریف توجه متناوب و بهبود آن از طریق تمرین به ذهن سپردن، تقسیم و تغییر توجهششم

هفتم
آشنایی با حافظه و انواع آن، توصیف مشکالت حافظه در بیماری MS، بحث پیرامون راهبردهای مختلف حافظه و تاثیر آن بر افزایش توانمندی آن، تعیین اهداف 

مورد انتظار افزایش حافظه با استفاده از توان بخشی شناختی

آموزش اصول تصویرسازی ذهنی، تمرین تصویرسازی ذهنیهشتم

ادامه آموزش اصول تصویرسازی ذهنی، تمرین تصویرسازی ذهنینهم

آموزش تمرین ایجاد تداعیدهم

آموزش تمرین روش PQRSTیازده

آموزش و تمرین قطعه بندی با بخش بخش کردن اطالعاتدوازده
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در مرحله سوم برای شرکت در مرحله کارآزمایی ابتدا حجم نمونه برای 
انتصاب در هر یک از گروه های آزمایش و کنترل با استفاده از جداول 
حجم نمونه Cohen براساس نسبت F در تحلیل کوواریانس محاسبه 
گردید )24(. درجه آزادی جدول با توجه به وجود دو گروه آزمایش و 

کنترل و سه زمان از طریق فرمول ذیل محاسبه شد: 
degree	of	freedom	(u)	=	(r-1)	.	(c-1)

u=	(2-1)	.	(3-1)=	2

با در نظر گرفتن  با دو و  u مساوی  کمترین حجم نمونه برای مقدار 
سطح اطمینان 99 درصد، توان آزمون 0/80 و اندازه اثری به بزرگی 
دو  برای  نفر   50 مجموعاً  )و  گروه  هر  برای  نفر  پنج  و  بیست   0/40
گروه( به دست آمد. که پس از تعیین حجم نمونه 50 نفر به صورت 
تصادفی از بین گروه افراد مبتال به مالتیپل اسکلروزیس که در مرحله 
روش  به  که  گردیدند.  انتخاب  بودند،  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  اول 
انتخاب تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. از بین 
از  نفر   1 بیماری و  به دلیل عود  آزمایش  از گروه  نفر  تعداد یک  این 
گروه کنترل به دلیل مهاجرت از ارزیابی خارج شدند. سپس پروتکل 
جلسه  هر  که  گردید  اجرا  جلسه   12 آزمایش  گروه  برای  شناختی 
دکتری  دانشجوی  توسط  هفته  در  بار  یک  و  دقیقه   45 صورت  به 
روان شناسی بالینی برگزار گردید. جلسات به صورت فردی بود. گروه 
پایان دوره هر دو  از  بعد  قرار نگرفت.  کنترل تحت هیچ گونه درمانی 
گروه مجدد مورد ارزیابی قرار گرفتند و پس از یک ماه برای بررسی 

اثر ماندگاری، مجدد ارزیابی تکرار گردید.

ابزار پژوهش

  MS بیماران  در  شناختی  عملکرد  ارزیابی  مختصر  تست 
 ))Minimal	 Assessment	 of	 Cognitive )MACIFIMS((
Sclerosis	Multiple		in	Function(: در این پژوهش برای ارزیابی 

عملکرد شناختی از مجموعه آزمون MACFIMS استفاده گردید که زیر 
مقیاس های مربوط به حافظه و توجه جهت ارزیابی مدل مورد نظر از این 
آن انتخاب گردید. آزمون MACFIMS برای ارزیابی مختصر عملکرد 
شناختی بیماران MS طراحی شده است. این آزمون یک مجموعه آزمون 
بررسی  برای   2001 سال  در  روان پزشکان  از  جمعی  توسط  که  است 
وضعیت شناختی بیماران MS طراحی شده است )25(. این مجموعه 
آزمون در سال 2012 برای فرهنگ ایرانی هنجاریابی شده است و پایایی 
0/7 تا 0/8 برای خرده آزمون های این آزمون از طریق روش آزمون باز 
آزمون به دست آمده است. روایی تشخیصی آن نیز مطلوب گزارش شده 
است. این مجموعه آزمون شامل هفت خرده آزمون عصب روان پزشکی 
می باشد که ما 5 خرده آزمون آن را با توجه به فرضیات و اهداف خود 
انتخاب نمودیم. در این پژوهش خرده آزمون هایی که انتخاب گردیدند 
 PASAT( گام  به  گام  شنیداری  سریال  افزودن  آزمون   -1 از  عبارتند 
ارقام  نماد  آزمون   -2  ،Paced	Auditory Serial Addition Test
یادگیری  آزمون   -3 ،Symbol	Digit	Modalities	Test )SDMT(
 Learning	 Test second edition )CVLT-	 II( کالیفرنیا  کالمی 
California Verbal، 4- تست حافظه فضایی مختصر-تجدید نظر شده 
)Memory Test-Revised )BVMT-R	Visuospatial	Brief و 5- 
 .Oral Word Association Test )COWAT( کالم  سیالی  آزمون 
این آزمون ها جهت ارزیابی انواع حافظه و توجه طراحی شده اند )26( 

جدول )2(.

جدول 2. پایایی و روایی آزمون ها

)

رواییپایاییآزمون

PASAT0/770/60

SDMT0/790/70

CVLT-∏ (Total Learning(0/780/60

CVLT-∏ (Delay Recall(0/700/60

BVMT-R(Total Learning(0/820/60

BVMT-R(Delay Recall(0/750/50

COWAT0/730/70

Minimal				Assessment				of				Cognitive
:
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از  استفاده  منظور  به  پژوهش  این  در  شده  بررسی  مراحل  تمام  در 
بر  نرمالیتی  آزمون  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  برای   ANCOVA روش 
آماری  مفروضه  این  برقراری  نشان دهنده  که  شد  انجام  نتایج  روی 

بود.

روش  وسیله  به  عادی  افراد  با   MS بیماران  آزمون های  نتایج  سپس 
ANCOVA با یکدیگر مقایسه گردید. همان گونه که نشان داد بین دو 
گروه بیماران مبتال به MS و افراد عادی در تمام موارد به جز افسردگی 

تفاوت معناداری وجود داشت )جدول 4(.

مقیاس مختصر شده افسردگی
از   :)Beck depression inventory-short form	 )BDI-SF((
ارزیابی وضعیت  برای   )BDI-SF( Beck افسردگی  فرم مختصر شده 
 Beck افسردگی افراد شرکت کننده استفاده گردید. این مقیاس توسط
ارزیابی  برای  خاص  صورت  به  و   BDI-ǁ نسخه  پایه  بر  همکاران  و 
است. شامل  با مشکالت جسمانی طراحی شده  بیماران  در  افسردگی 
با  که  می باشد   )BDI( Beck افسردگی  مقیاس  گویه های  از  گویه   7
بی لذتی،  غمگینی،  شامل  دارد.  ارتباط  عاطفی  و  شناختی  مشکالت 
بیزاری  گذشته،  به  نسبت  شکست  احساس  بدبینی،  خودکشی،  افکار 
در  می باشد.   21 تا   0 بین  آن  نمرات  دامنه  انتقادگری.  خود  خود،  از 

نسخه اصلی پایایی 0/84 با حساسیت 0/88 و اختصاصیت 0/83 برای 
این مقیاس گزارش شده است )27(. در نسخه فارسی پایایی و روایی 
0/93 و 0/72 به ترتیب برای این مقیاس گزارش شده است )28(. پس 
از انجام پژوهش، نتایج به دست آمده در مراحل اول و آخر پژوهش به 

روش ANCOVA توسط نرم افزار SPSS-22 تحلیل گردید. 

یافته ها
ابتدا دو گروه بیمار و سالم از نظر ویژگی های بالینی و جعیت شناختی 
با یکدیگر مقایسه شدند که تفاوت معناداری بین هر دو گروه مشاهده 

نشد )جدول 3(.

جدول3. تعداد، میانگین و انحراف معیار ویژگی های بالینی و جمعیت شناختی

PآزمونMSگروه

جنسیت
6964زن

0/31
3422مرد

سن
36/0935/49میانگین

0/63
10/179/48انحراف معیار

تحصیالت )سال تحصیلی(
13/2214/10میانگین

0/69
3/724/52انحراف معیار

جدول 4. مقایسه میانگین و انحراف معیار و اثرات بین گروهی بیماران MS و افراد عادی

FPانحراف معیارمیانگینتعدادگروهآزمون

BDI
MS1034/302/86

1/990/16
863/702/91کنترل

CVLT

(Immediate recall(

MS10348/4312/25
18/270/001<

8654/535/53کنترل

CVLT

(Long- delay recall(

MS10310/253/69
9/650/002

8611/652/15کنترل
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FPانحراف معیارمیانگینتعدادگروهآزمون

PASAT
MS10340/3515/94

23/660/001<
8649/447/43کنترل

SDMT
MS10344/7313/97

25/860/001<
8653/428/19کنترل

BVMT

(Total recall(

MS10316/579/81
81/900/001<

8626/844/14کنترل

BVMT

(Delayed recall(

MS1037/263/83
21/830/001<

869/361/79کنترل

COWAT
MS10325/6311/72

46/070/001<
8635/376/89کنترل

ارزیابی های دو گروه  توان بخشی نمرات  از مرحله اجرای پروتکل  پس 
آزمایش و کنترل در پایان جلسه ها و یک ماه پس از آن توسط روش 

ANCOVA تحلیل گردید.
همان گونه که جدول 5 نشان می دهد بعد از ارائه پروتکل توان بخشی 
و  آزمایش  گروه های  بین  معناداری  تفاوت  آزمایش  گروه  به  شناختی 

مدت  بلند  حافظه   ،)P<0/01( کالمی  مدت  کوتاه  حافظه  در  کنترل 
کالمی )P<0/05(، حافظه کوتاه مدت دیداری )P=0/05( و حافظه بلند 
مدت دیداری )P<0/01( مشاهده شد. تفاوت مشاهده شده بین گروه 
کنترل و آزمایش در توجه و رمزگردانی )P=0/01( و حافظه معنایی 

.)P<0/01( معنادار می باشد

جدول 5. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس مرحله پس آزمون

مربع اتا جزییتوانFPانحراف معیارمیانگینگروهآزمون

CVLT

(Immediate recall(

42/335/70آزمایش
11/350/0020/900/20

40/044/18کنترل

CVLT

(Long- delay recall(

9/502/27آزمایش
5/870/0020/660/12

9/372/95کنترل

PASAT
38/339/25آزمایش

6/720/010/720/13
37/5011/97کنترل

SDMT
39/9212/57آزمایش

7/240/010/750/14
38/218/92کنترل

BVMT

(Total recall(

16/217/00آزمایش
4/040/050/500/08

15/797/80کنترل
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مربع اتا جزییتوانFPانحراف معیارمیانگینگروهآزمون

BVMT

(Delayed recall(

8/542/62آزمایش
8/020/0070/790/15

7/502/67کنترل

COWAT
26/295/65آزمایش

8/130/0070/800/15
24/885/73کنترل

اثر  ماندگاری  بررسی  منظور  به  که  ماهه  یک  پیگیری  مرحله  در 
توان بخشی شناختی انجام شد، تفاوت گروه آزمایش و کنترل در حافظه 
 .)P<0/01( کوتاه مدت کالمی و حافظه کوتاه مدت دیداری معنادار بود
تفاوت  دیداری  مدت  بلند  حافظه  و  کالمی  مدت  بلند  حافظه  در  اما 
معناداری بین گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد )P<0/05(. تفاوت 
معناداری بین گروه آزمایش و کنترل در توجه و رمزگردانی مشاهده 
شد )P<0/01(. به عالوه تفاوت معنادار مشاهده شده در حافظه معنایی 

بین دو گروه حفظ گردید )P<0/01(. که همین امر نشان گر ماندگاری 
اثر درمان در حافظه  های کوتاه مدت، توجه، رمزگردانی، حافظه معنایی 
می باشد ولی ماندگاری اثر درمان در حافظه های بلندمدت مشاهده نشد 
)جدول 6(. نتایج به دست آمده و معنادار بودن روابط میان متغیرهای 
توان بخشی شناختی  برنامه  بدین معناست که در تدوین  این پژوهش 
روی چه جنبه هایی باید تاکید شود و به عبارت دیگر پشتوانه ای نظری 

برای طراحی و تدوین برنامه توان بخشی محسوب می شود.

جدول 6. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس مرحله پیگیری

مربع اتا جزییتوانFPانحراف معیارمیانگینگروهآزمون

CVLT

(Immediate recall(

42/255/53آزمایش
8/910/0050/830/17

39/834/32کنترل

CVLT

(Long- delay recall(

9/132/01آزمایش
3/430/070/450/07

8/912/79کنترل

PASAT
37/679/33آزمایش

5/090/0030/600/10
37/2912/06کنترل

SDMT
39/5012/52آزمایش

5/920/0020/660/11
37/798/75کنترل

BVMT

(Total recall(

15/926/67آزمایش
5/510/0020/630/10

15/467/66کنترل

BVMT

(Delayed recall(

7/542/73آزمایش
1/710/20/250/04

5/252/49کنترل

COWAT
26/085/35آزمایش

7/430/0090/760/14
24/505/67کنترل
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بحث
در این پژوهش تفاوت مسیر پردازش اطالعات در دو گروه سالم و مبتال 
 MS به  مبتال  افراد  عملکرد  که  داد  نشان  نتایج  شد.  بررسی   MS به 
بلند مدت  توجه، حافظه کوتاه مدت، حافظه  افراد سالم در  به  نسبت 
حافظه  و  رمزگردانی  دیداری،  صورت  به  هم  و  کالمی  صورت  به  هم 
Ruano و همکاران  یافته های  با  یافته  این  معنایی ضعیف تر می باشد. 
)2017( )3( و Altun و همکاران )2015( )1( در خصوص توجه و با 
Audoin و همکاران )2005( )29( در حوزه حافظه کوتاه  یافته های 
مدت همخوانی دارد. یافته های به دست آمده درباره افت عملکرد حافظه 
بلند مدت با یافته های Altun و همکاران )2015( )1( و Thornton و 
همکاران )2013( )27( همخوانی دارد. ولی نه در پژوهش های عنوان 
کدام  که  است  نکرده  بیان  پژوهشی  دیگر،  بررسی های  در  نه  و  شده 
در  ولی  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مدت  بلند  حافظه  از  قسمت 
مطالعه حاضر سعی شده است که جنبه های مختلف حافظه بلند مدت 

از نظر نوع اطالعات ذخیره شده مورد بررسی قرار گیرد.    
بر اساس نظریه پردازش اطالعات، اطالعات از زمان ورود تا پردازش و 
تبدیل به داده های خروجی مجبور به گذر از مراحل مختلفی هستند. 
باعث آسیب  MS گرچه  بیماری  به  ابتال  بررسی داده ها نشان داد که 
جدی به قشر مغز و ماده خاکستری آن نمی شود اما با تخریب مسیرهای 
ارتباطی مغز باعث افت عملکرد در فرد مبتال شود )30(. این بیماری از 
طریق آسیب به ماده سفید و خاکستری مغز که محل رد و بدل کردن 
اطالعات بین مناطق مغزی مختلف است می تواند در پردازش شناختی 

فرد بیمار ایجاد اشکال کند )2(.
نقایص شناختی گسترده ای که در افراد مبتال به MS آید توجه به تدوین 
یک برنامه توان بخشی برای بهبود عملکردهای از دست رفته و ترمیم 
اساس  بر  پژوهشگران حاضر  رو،  از همین  است.  الزامی ساخته  را  آنها 
نتایج به دست آمده از ارزیابی بیماران به تدوین برنامه مذکور پرداخته 
تحلیل  را سنجیده اند.  آن  اثربخشی  انفرادی،  به صورت  آن  انجام  با  و 
داده های حاصل از پژوهش نشان گر آنست که این برنامه باعث بهبود 
توجه، حافظه کوتاه مدت و بلند مدت کالمی و دیداری و حافظه معنایی 
در بیماران شده است. این یافته ها با نتایج به دست آمده از پژوهش های 
Naeeni و همکاران )5( )2020(، Brochet و همکاران )2019( )4(، 
Bonavita و همکاران )19( )2019(، Gich و همکاران)2015( )13(، 

Amato و همکاران )14( )2014(، Filippi و همکاران )2012( )16(، 
Stuifbergen و همکاران )2012( )12( و Flavia و همکاران )2010( 
بیماران  این  توجه  بهبود  بر  شناختی  توان بخشی  تاثیر  درباره   )17(
همخوان است. در حوزه حافظه پژوهش های Arian و همکاران )2020( 

 Martinez-Gonzalez 2017( )18( و( و همکاران Messinis ،)11(
و همکاران )2105( )31( بهبود در حوزه حافظه کالمی و دیداری نشان 
می باشد.  همسو  می باشد  حاضر  پژوهش  یافته های  موید  که  می دهد 
 Svindt حتی در حوزه حافظه کوتاه مدت کالمی و دیداری با تحقیقات

و همکاران )2019( )32( همخوانی دارد.
تاثیر  از  حاکی   )1(  )2015( همکاران  و   Altun یافته های  همچنین 
و جنبه های مختلف  توجه  بر عملکردهای  توان بخشی شناختی  مثبت 
مجموعه  با  ارزیابی  قالب  در  محققان  این  برنامه  است.  بوده  حافظه 
 Neuropsychology )BRBN(( عصب روان شناسی قابل تکرار مختصر
برای  حاضر  پژوهش  در  است.  رسیده  انجام  به   )Brief Repeatable
بررسی حافظه معنایی از ارزیابی روانی کالم )Verbal fluency( استفاده 
برنامه  دریافت کننده  گروه  در  معنادار  بهبود  این روش سبب  و  گردید 
نسبت به گروه کنترل شده است. نتایج این بخش از پژوهش با تحقیق 
است. عالوه  این حوزه همخوان  در   )5( و همکاران )2020(   Naeeni
براین اثر درمانی ایجاد شده در رمزگردانی بیماران نیز با نتایج به دست 

آمده از تحقیق Naeeni و همکاران )2020( )5( هماهنگی دارد.
توجه،  حوزه های  در  آمده  پدید  بهبود  ماهه،  یک  پیگیری  ارزیابی  در 
رمزگردانی، حافظه معنایی و حافظه فوری کالمی و دیداری در گروه 
دریافت کننده توان بخشی همچنان حفظ شده بود ولی از نظر حافظه 
توان بخشی  از  بعد  شده  مشاهده  اثر  دیداری،  و  کالمی  مدت  طوالنی 
توجه  و  حافظه  عملکرد  بهبود  حفظ  نگردید.  حفظ  آزمایش  گروه  در 
 Naeeni  ،)11(  )2020( همکاران  و   Arian تحقیقات  با  پیگیری  در 
 Amato  ،)1(  )2015( همکاران  و   Altun  ،)5(  )2020( همکاران  و 
و   )15(  )2013( همکاران  و   Parisi  ،)14(  )2014( همکاران  و 
امر  این  که  است  هماهنگ   )12(  )2012( همکاران  و   Stuifbergen
شناختی  عملکردهای  افزایش  بر  شناختی  توان بخشی  تاثیر  از  نشان 
)حافظه و توجه( می باشد که حفظ اثر آن در پیگیری های نشان از تاثیر 

پایدار آن می باشد )33(.
با توجه به نتایج بدست آمده اگر چه بیماری MS با افت عملکردهای 
شناختی در افراد مبتال می شود. ولی استفاده از روش های توان بخشی 
مغزی  سیستم  فعالیت های  بر  می تواند  که  دارد  پتانسیلی  شناختی 
بیماران اثر گذاشته و تا حدی عملکرد مغزی آنها را تغییر دهد )34( 
یا مکانیزم تغییرات پالستیسیتی را در مغز فعال نماید )18(. از سوی 
دیگر هم این برنامه ها با کمک به بیماران در تشخیص محدودیت های 
شناختی خود و تمرین روش هایی برای باال بردن عملکردهای شناختی 
باعث  افزایش آنها شوند )35( و مانند دیگر روش های توان بخشی اثرات 
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مخرب این بیماری را کاهش دهند.
اجرای  با  همزمان  پالسبو  گروه  فقدان  پژوهش  این  محدودیت های  از 
از  آتی  تحقیقات  در  که  پیشنهاد می گردد  می باشد.  پروتکل شناختی 
گروه پالسبو هم همزمان با جلسات توان بخشی شناختی استفاده گردد. 
عملکردهای  تغییر  بر  شناختی  توان بخشی  تاثیر  بررسی  این  بر  عالوه 
مغزی استفاده از روش های تصویربرداری مغزی جمله fMRI همزمان 

با اجرای جلسات پیشنهاد می شود.

نتیجه گیری
در نهایت نتایج حاصل از پژوهش نشان گر تاثیر مثبت و کارآمد پروتکل 
طراحی شده بر افزایش عملکرد شناختی بیماران مبتال به MS می باشد. 
بیماران  درمانی  برنامه  در  پروتکل  این  که  می گردد  پیشنهاد  بنابراین 

مبتال به MS قرار گیرد.   

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

  IR.UI.REC.1400.004 شماره  به  اخالق  کد  دارای  پژوهش  این 
کلیه  از  آگاهانه  کتبی  رضایت نامه  می باشد.  اصفهان  دانشگاه  از 
و  اطالعات  بودن  محرمانه  مورد  در  آنها  شد.  دریافت  شرکت کنندگان 

اختیاری بودن آنها در مشارکت در مطالعه مطلع شدند. 

مشارکت نویسندگان 
تحلیل  و  تجزیه  داده ها،  جمع آوری  مطالعه،  طراحی  در  اول  نویسنده 
مقاله  تصحیح  و  نوشتن  در  دوم  .نویسنده  داشت  مشارکت  نگارش  و 
مطالعه،  طراحی  در  چهارم  و  سوم  نویسندگان  داشت.  مشارکت 
بالینی و تجزیه و تحلیل داده ها مشارکت داشتند.  آماده سازی محیط 

همه نویسندگان نسخه نهایی را خوانده و تأیید کردند.  

منابع مالی
این مطالعه توسط هیچ ارگانی حمایت مالی نشده است.  

تشکر و قدردانی
از مرکز MS بیمارستان کاشانی که با ما در انجام این پژوهش همکاری 

کردند قدردانی می کنیم.      

تعارض منافع
این پژوهش مستخرج از پایان نامه دکتری دانشگاه اصفهان می باشد و 

نویسندگان مقاله هیچ تضاد منافعی ندارند.
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Introduction: The	quantitative	study	of	the	multiple-spatial	information	effect	on	perceptual	deci-
sion-making	has	remained	mostly	unknown	due	to	the	complexity	in	controlling	this	information	in	
natural	stimuli.	This	study	aims	to	compute	the	weights	of	spatial	information	of	local	features	and	
compare	their	effect	quantitatively	on	face	discrimination	using	a	systematically	well-controlled	
task.	The	importance	of	this	study	is	to	address	complex	natural	stimuli	in	the	context	of	perceptual	
decision-making.	
Methods: We	designed	a	systematically	well-controlled	multiple-spatial	information	task	(eyes,	
nose,	mouth)	in	which	faces	have	morphed.	The	stimuli	either	had	three	or	one	informative	spatial	
information	fluctuating	in	time	that	combined	with	a	mask.	The	stimuli	were	randomly	presented	
in	different	levels	of	morph.	Participants	were	instructed	to	report	if	the	stimuli	were	more	similar	
to	the	first	prototype	or	the	second	one	during	a	free-response	task.
Results:	The	positive	amplitudes	of	the	psychophysical	kernels	for	each	feature	indicated	that	the	
decisions	are	made	based	on	the	integration	of	spatial	information	for	both	three	and	one	informative	
feature	trial.	The	averages	of	psychophysical	kernels	amplitude	in	3-featural	trials	were	significantly	
different	from	zero	for	all	features,	which	showed	that	the	presence	of	eye	information	intensified	
the	extraction	of	information	from	nose	and	mouth.	Only	linear	coefficients	have	a	significant	effect	
rather	 than	multiplicative	terms	relating	to	 the	interaction	of	features.	The	present	study	showed	
that	considering	each	feature's	effective	weight	could	extend	the	perfect	accumulator	assumption	to	
explain	the	experimental	accuracy	for	three-informative	feature	trials.
Conclusion:	Findings	suggest	that	a	modified	perfect	accumulator	can	quantitatively	explain	the	
mechanism	of	perceptual	decision-making	in	the	presence	of	natural	stimuli.	This	study	provides	
an	extension	of	perceptual	decision-making	in	the	presence	of	simple	stimuli	with	uniform	spatial	
information.
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Extended Abstract
Introduction
Perceptual	decision-making	studies	have	widely	focused	

on	 simple	 stimuli	 with	 uniform	 distribution	 of	 spatial	

information,	 say	 Random	 Dot	 Motion	 to	 address	 the	

accumulation	 of	 sensory	 evidence	 resulting	 in	 a	 bina

ry	decision.	However,	the	real-world	stimuli	are	mostly	

complex	containing	a	non-uniform	distribution	of	spatial	

information.	Hence	perceptual	decision-making	process	

in	the	presence	of	natural	stimuli	has	remained	unknown,	
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likely	because	of	the	complexity	in	controlling	the	mul-

tiple	pieces	of	information	over	time	to	study	their	effect	

on	decisions.	Recently,	a	novel	framework	has	been	in-

troduced	to	broaden	perceptual	decision-making	studies	

into	multi-spatial	 stimuli	 by	 a	 face	 discrimination	 task	

with	 controlled	 fluctuating	 local	 features	 (eyes,	 nose,	

and	mouth)	as	multiple	spatial	information.	Another	im-

portance	of	this	task	is	to	bridge	the	perceptual	decision	

studies	 and	 object	 recognition,	which	will	 be	 expected	

to	 improve	 the	 understanding	 in	 either	 area.	Using	 the	

main	essence	of	this	framework,	we	design	our	own	ex-

periment	by	applying	more	control	on	the	spatial	 infor-

mation	 resulting	 in	 a	 decision.	 In	 fact,	 this	 experiment	

design	consists	of	both	the	single	spatial	information	and	

multiple	ones.	This	study	aims	to	investigate	the	effect	of	

each	piece	of	spatial	information	on	the	decision	individ-

ually,	as	well	as	to	study	the	effect	of	combining	this	in-

formation	on	the	decision.	Consequently,	this	experiment	

design	enables	us	to	quantitatively	predict	the	behavior	of	

multiple	informative	trials	from	single	ones.	In	particular,	

this	research	tends	to	study	the	combination	and	interac-

tion	 of	 single	 information	 and	 their	weights	 to	 address	

behavior	in	the	presence	of	multiple	spatial	information	

in	making	a	binary	decision.	This	research	hypothesizes	

that	 the	 perfect	 accumulator	 assumption	might	 explain	

the	integration	of	spatial	information.		

Methods
Having	developed	a	customized	algorithm,	neutral	human	

faces	have	been	geometrically	morphed	such	that	-100%	

and	+100%	represent	the	first	prototype,	the	second	one,	

respectively.	0%	morph	depicts	the	middle	face,	which	is	

half	of	the	morph	stream	between	the	prototypes.	The	tri-

als	were	designed	to	stimuli	either	have	three	informative	

features	(eyes,	mouth,	nose	simultaneously)	or	only	one	

informative	feature	(eyes,	mouth,	and	nose	individually)	

fluctuating	 in	 time.	These	 stimuli	enabled	us	 to	control	

the	 featural	 information	 independently	 to	 study	 the	 im-

pact	of	multiple	spatial	and	temporal	information	in	mak-

ing	 the	 decision.	 The	 3-informative	 and	 1-informative	

trials	were	 randomly	 interleaved	 in	 a	 block.	 Seven	 hu-

man	subjects	(24-39	years	old,	four	women)	participated	

in	this	study	with	normal	or	corrected-to-normal	vision.	

All	procedures	were	approved	by	the	Ethics	Committee	

of	the	Iran	University	of	Medical	Sciences.	Stimuli	were	

created	and	controlled	in	MATLAB	and	presented	using	

routines	from	the	psychophysics	Toolbox	extension.	The	

subjects	 got	 familiar	with	 the	 prototypes	 before	 taking	

part	 in	 the	 main	 experiment	 and	 also	 the	 structure	 of	

the	 task	and	 its	environment.	After	passing	 the	 training	

phases	by	reaching	the	required	accuracy	and	speed,	the	

participants	were	invited	to	the	main	phase	of	the	experi-

ment.	They	were	instructed	to	maintain	their	gaze	on	the	

red	fixation	point	 in	 the	center	of	 the	screen	and	report	

if	the	stimuli	displayed	on	the	side	of	the	fixation	point	

were	more	similar	to	the	first	prototype	or	the	second	one.	

Each	participant	completed	a	total	of	1568	trials	on	aver-

age	in	eight	blocks	of	196	trials.		

Results
Logistic	 regression	 analysis	 revealed	 that	 the	 subjects	

were	not	biased	toward	any	of	the	choices.	The	reaction	

time	 decreased,	 and	 the	 probability	 of	 correct	 answers	

increased	with	 the	 stimulus	 strength	 (morph	%),	 show-

ing	 that	 the	 subject	 confirmed	 their	decision	as	expect-

ed	based	on	the	strength	of	perceived	evidence.	Another	

measure	of	the	accumulation	of	evidence	that	this	design	

of	 the	 experiment	 allowed	us	 to	 compute	was	 the	 psy-

chophysical	 kernels	 for	 0%	morph	 trials.	 The	 positive	

amplitudes	of	 the	psychophysical	kernels	 indicated	that	

the	decisions	are	made	based	on	the	integration	of	spa-

tial	information	yet	with	unequal	weight.	Eyes	weighed	

more	for	both	3-featural,	which	is	 inconsistent	with	the	

previous	findings	 for	neutral	 faces	and	1-featural	 trials.	
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The	averages	of	 psychophysical	 kernels	 amplitudes	 for	

only-nose	 and	 only-mouth	 trials	 were	 positive	 but	 not	

statistically	significant,	while	these	averages	in	3-featural	

trials	were	calculated	statistically	significant.	This	find-

ing	showed	that	the	presence	of	eye	information	in	3-fea-

tural	trials	intensified	the	extraction	of	information	from	

nose	and	mouth	in	consistency	with	the	reliability	of	the	

information	 in	multiple	 sources	 of	 information	 studies.	

To	quantify	the	contribution	of	each	feature	in	the	deci-

sion,	we	used	logistic	regression.	The	results	showed	that	

only	linear	coefficients	relating	to	eye,	nose,	and	mouth	

information	have	a	statistically	significant	effect	on	 the	

decision	 rather	 than	 multiplicative	 terms	 representing	

the	 interaction	 of	 features.	 The	 psychometric	 function	

and	psychophysical	kernels	led	us	to	use	the	integration	

model	 to	predict	 the	probability	of	corrects	achieved	in	

3-featural	 trials	 from	 the	 evidence	 calculated	 from	 the	

1-featural	 trials.	To	 this	 end,	 the	 evidence	 contained	 in	

each	one-informative	feature	tria	was	calculated	and	lin-

early	summed	up	with	each	other	based	on	the	regression	

model	finding.	Therefore,	using	the	perfect	 linear	accu-

mulation	assumption,	we	computed	the	expected	accura-

cy	from	the	result	of	1-informative	feature	trials	to	pre-

dict	the	accuracy	in	three-informative	feature	trials.	The	

present	study	showed	that	only	considering	the	effective	

weight	for	each	feature	could	extend	the	perfect	accumu-

lator	assumption	to	explain	the	experimental	accuracy	for	

three-informative	feature	trials.

Conclusion
The	present	study's	findings	suggest	that	the	presence	of	

multiple	 featural	 information	 simultaneously	 improved	

the	extracting	of	information	from	less	reliable	features.	

This	was	shown	by	statistically	significant	weights	of	the	

nose	 and	 mouth	 in	 psychophysical	 kernels	 of	 3-infor-

mative	 feature	 trials	 compared	 to	 1-featural	 trials.	 Fur-

thermore,	the	mechanism	of	perceptual	decision-making	

in	 the	 presence	of	 natural	 stimuli	 can	be	quantitatively	

explained	 by	 an	 extension	 of	 the	 perfect	 accumula-

tor	 assumption	 by	 considering	 the	 informative	 featural	

weights.	 Considering	 the	 effective	weight	 of	 each	 fea-

ture,	 the	 perfect	 accumulator	 assumption	 explains	 such	

a	 decision-making	 process	 in	 the	 presence	 of	 complex	

natural	stimuli.	This	also	might	address	the	holistic	effect	

quantitatively.	 Finally,	 taking	 advantage	 of	 perceptual	

decision-making	findings	can	enhance	our	understanding	

of	natural	stimuli	processing	by	paving	the	way	for	using	

neural	imaging	for	further	investigation	of	brain	activities	

during	such	complex	processes.			
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مقدمه
قطعی  انتخاب  به  که  است  شناختی  عالی  فرآیند  یک  تصمیم گیری 
به  نیاز   .)2  ،1( می شود  منجر  گزینه  چند  یا  دو  بین  از  گزینه  یک 
زندگی  در  مختلفی  انواع  و  متفاوت  پیچیدگی  با سطوح  تصمیم گیری 
یا  از خیابان  عبور  تا  گرفته  انتخابات  در  از شرکت  ما مطرح می شود؛ 
تشخیص افراد. آن دسته از تصمیم هایی که تنها با تکیه بر جمع آوری 
اطالعات حسی گرفته می شوند )3، 4( به عنوان تصمیم گیری ادراکی 

)Perceptual decision making( شناخته می شوند )5(.  
مطالعات تصمیم گیری ادراکی، عمدتا به بررسی جمع آوری شواهد حسی 
در حضور محرک های ساده با قابلیت کنترل اطالعات مکانی یکنواخت 
اختصاص داشته اند برای مثال حرکت تصادفی نقاط متحرک )1، 3، 6( 
یا میله هایی با جهت گیری متغیر )7، 8(. این درحالیست که، محرک های 
مکانی  غیریکنواخت  اطالعات  حاوی  و  پیچیده اند  غالبا  واقعی  دنیای 
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می باشند. بنابراین، گسترش مطالعات تصمیم گیری ادراکی با استفاده از 
محرک های طبیعی در شرایطی نزدیک به آن چه در زندگی روزمره تجربه 
می کنیم امری ضروری است که خود با چالش هایی روبه رو است )9( از 

جمله کنترل میزان اطالعات مکانی در محرک طبیعی.           
طبیعی  محرک های  نمایش  از  استفاده  با  مطالعاتی  منظور،  این  برای 
نظیر تصاویر چهره، خانه یا ماشین در این حوزه انجام شده  است )10، 
11(، اما عدم توجه به کنترل اطالعات مکانی در این محرک ها مانع از 
بررسی تاثیر کّمی این اطالعات بر تصمیم  افراد بوده  است. زیرا این که 
کدام اطالعات در محرک و به چه میزان منجر به بروز رفتار )تصمیم( 
افراد شده مغفول مانده  است که خود سوال مهمی برای گسترش  در 
این  از   .)12( می رود  شمار  به  واقعی  دنیای  محرک های  به  حوزه  این 
اطالعات  اطالعات  کنترل  چگونگی  و  طبیعی  محرک  یک  معرفی  رو، 
مکانی آن، برای پاسخ به چنین پرسش هایی گامی اساسی در مطالعات 

تصمیم گیری ادراکی می باشد.  
مقدار  بر  کنترل  اعمال  و  تغییر  امکان  راحتی  به  چهره  که  از  آنجا 
اطالعات چندگانه حسی را در زمان و مکان می دهد، بستر مناسبی برای 
گسترش چنین مطالعاتی در حوزه تصمیم گیری ادراکی فراهم می کند 
اشیا  بازشناسی  قالب  در  بیشتر  چهره  مطالعه  حال،  این  با   .)13  ،9(
مورد توجه بوده  است )16-14( که محور اصلی این مطالعات، تاکید بر 
و دسته بندی   )Discrimination( تفکیک  در  جنبه های کنش سریع 
)Categorization( می باشد. از این  رو، به جنبه های رایج تر حضور این 
محرک  در زندگی روزمره نظیر شناسایی افراد که مبتنی بر جمع آوری 
و تامل در اطالعات برای تصمیم می باشند کمتر پرداخته  شده  است )1، 
13، 17، 18(. بررسی نظام مند تاثیر مولفه های چهره در حوزه ادراک 
چهره، به دلیل سختی کنترل اطالعات در چهره طبیعی با استفاده از 
تصاویر مصنوعی انجام  شده  است )19، 20(. این نتایج پیشنهاد می دهند 
احتماال راهبرد غالب در   )Holistic( در حالی که پردازش کل گرایانه 
انجام می شود  نیز  مولفه  اساس  بر  پردازش  این  اما  ادارک چهره است 
که با شواهد به دست  آمده از مطالعات fMRI منطبق است )21(. با 
این حال، امکان بررسی تاثیر این مولفه های مکانی در تصمیم و راهبرد 

جمع آوری این اطالعات در گذر زمان فراهم نبوده  است )19، 20(.
چنین  برای  جدید  چارچوبی  همکاران  و   Okazawa راستا،  این  در 
مطالعاتی معرفی کردند )9، 12(. در چارچوب معرفی شده تصویر دو 
و دهان که  بینی  مولفه های چشم،  و  ادغام می شوند  یکدیگر  با  چهره 
حاوی اطالعات مکانی هستند در زمان تغییر می کنند. اما نکته ای که 
در مطالعه مذکور از نظر دور مانده  است، بررسی نظام مند تاثیر جداگانه 
مولفه های چهره در تصمیم در شرایطی نزدیک به دنیای واقعی است. 

در واقع، در بخشی از این مطالعه، مولفه های چهره به صورت جداسازی 
به  که   )9( مطالعه شدند  زمینه یک چهره  از  )Isolated( خارج   شده 
دارد  فاصله  تجربه می کنیم  روزمره  زندگی  در  آن چه  با  نظر می رسد 
در  دیگر،  عبارت  به   .)22( افراد می شود  انتخابی  به سوگیری  منجر  و 
هنگام تشخیص یک چهره ممکن است افراد به یک مولفه توجه بیشتری 
نشان دهند اما سایر مولفه ها نیز در پس زمینه حضور دارند که بر فرآیند 

تشخیص تاثیر می گذارد )19، 20(. 
چارچوب  از  استفاده  با  حاضر،  مطالعه  در  مسئله،  این  به  پاسخ  برای 
را  آنها  مولفه های چهره،  نمایش جداسازی  شده  به جای  معرفی  شده 
در یک چهره میانگین گیری  شده از دو تصویر نمایش می دهیم. به این 
ترتیب، در شرایطی نزدیک تر به آنچه در دنیای واقعی اتفاق می افتد بی 
 آن که سوگیری در توجه انتخابی افراد با طراحی آزمایش ایجاد شده 
 باشد )22(، با کنترل بر روی تعداد و حجم اطالعات چندگانه مکانی، 
به مطالعه تاثیر هر مولفه در تصمیم و چگونگی ترکیب این اطالعات به 
صورت نظام مند می پردازیم. به بیان دقیق تر، با اعمال تغییرات در تنها 
یکی از مولفه های چهره و مقایسه آن با تغییر هم زمان سه مولفه  می توان 
حضور   )1 کرد:  ارائه  حوزه  این  در  مطرح  سوال  چند  به  کّمی  پاسخ 
اطالعات چندگانه مکانی متغیر در زمان چگونه و با چه وزنی در انتخاب 
افراد تاثیر می گذارد؟ 2( راهبرد افراد در جمع آوری اطالعات مکانی با 
یا چند مولفه چگونه  نامحسوس در تنها یک مولفه  به تغییرات  توجه 
تغییر می کند؟ 3( نمایش مولفه ها به صورت هم زمان چه تغییری در 
وزن دهی آنها ایجاد می کند؟ در پایان نشان می دهیم الزم است وزن های 
موثر برای هر مولفه مکانی در جمع آوری این اطالعات در نظر گرفته 
 شود تا بتوان نتایج به دست  آمده از آزمایش را با مدل  های مبتنی بر 

جمع آوری بدون نقص اطالعات توضیح داد.

روش کار
نفر  هفت   ،)23  ،20  ،19  ،12  ،9( حوزه  این  در  رایج  مطالعات  طبق 
)میانگین سنی 31 در بازه 24 تا 39 سال، چهار خانم( با روش نمونه 
در دسترس، پس از اعالم عمومی در این مطالعه شرکت کردند. از هر 
فرد 1568 آزمایه )Trial( معادل با هشت بلوک )Block( 196 تایی و 
در مجموع 10976 آزمایه از تمام آزمودنی ها با شرکت در یک آزمون 
رایانه ای جمع آوری شد. این افراد به لحاظ عصبی سالم و با دید کامل یا 
اصالح  شده با عینک در این مطالعه حضور یافتند. ابتدا دستورالعمل انجام 
آزمون رایانه ای به شرکت کنندگان داده شد و سپس با گذراندن مراحل 
آموزشی وارد، مرحله اصلی آزمون شدند. مراحل آزمایش در کمیته اخالق 
 IR.IUMS.REC.1399.1281 با شناسه ایران  دانشگاه علوم پزشکی 
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مصوب گردید و نمونه گیری در آزمایشگاه علوم  شناختی دانشگاه تربیت 
دبیر شهید رجایی انجام گرفت.    

در طول آزمون ها، شرکت کنندگان بر روی یک صندلی قابل تنظیم در 
یک اتاق نیمه  تاریک در مقابل یک صفحه  نمایش CRT )17 اینچ( با 
فرکانس 75 هرتز در فاصله 57 سانتی متر از آن نشستند. نمایش محرک 
با جعبه  ابزار سایک تولباکس و نرم افزار MATLAB کنترل و ثبت پاسخ 
با صفحه  کلید به همراه بازخورد صوتی انجام شد. این آزمون ها در دو 
بخش آزمون های آموزشی و آزمون اصلی طراحی شدند که در ادامه با 

جزئیات آنها پرداخته  می شود. 

آزمون،  اصلی  مرحله  به  ورود  از  پیش  آزمودنی ها  آموزش:  مرحله 
مراحل آموزشی را طی کردند. این مراحل، شامل یادگیری چهره های 
مورد استفاده در آزمون اصلی با نگاه مستقیم و سپس بازشناسی آنها 
با نگاه غیرمستقیم بود. برای اطمینان از خنثی بودن احساس منتقل 
شده به شرکت کنندگان از تصاویر خنثی موجود در پایگاه داده به آدرس 
 .)24( شد  استفاده   http://www.macbrain.org/resources.htm
بیش از 70 درصد از شرکت کنندگان در مطالعه مذکور، احساسی خنثی 
در مواجهه با این تصاویر گزارش کرده اند )24(. به  عالوه، شرکت کنندگان 
در مطالعه حاضر  نیز احساسی خنثی در مواجه با آنها اعالم کردند. هدف 
از این مرحله، یادگیری چهره های مورد استفاده در آزمایش اصلی است 
تا اثرات ناشی از به خاطر آوردن چهره ها کنترل شود. در مطالعه حاضر، 
مولفه های خارجی از جمله مو، گوش ها از تصاویر کنار گذاشته شده و 
قاب  و دهان( در یک  بینی  )از جمله چشم ها،  داخلی  مولفه های  تنها 
بیضی شکل با اندازه برابر برای چهره ها نمایش داده شده  است، شکل 

)1 الف(.  
در مرحله دوم، تصاویر در کنار نقطه مرکزی با فاصله 1/5 درجه بینایی 
نمایش داده   شد. آزمودنی ها با حفظ نگاه بر نقطه مرکزی و بدون نگاه 
مستقیم تصمیم خود را ثبت کردند. هدف از انجام این مرحله، تمرین 
نگه  داشتن نگاه بر روی نقطه مرکزی و ثبت پاسخ درست بود. هر بار 
بر روی  نگاه  از میزان موفقیت فرد در حفظ  این مرحله  انجام  از  پس 
نقطه مرکزی سوال پرسیده می شد تا جایی  که فرد با کنترل نگاه بتواند 
در بیشتر از 90 درصد موارد چهره نمایش داده  شده در خارج از مرکز 

را به درستی تشخیص دهد. 

مرحله اصلی
به  که  محرکی  شده،  انجام  مطالعات  طبق  محرک:  آماده سازی 
محرک های مشاهده  شده در دنیای واقعی نزدیک باشد، به عالوه حاوی 

اطالعات چندگانه مکانی با قابلیت کنترل باشد را می توان با ادغام تصویر 
دو چهره و سپس ایجاد تصویری با درصدهای ادغام متفاوت از اجزای آن 
تولید کرد )9، 12(. برای ایجاد فریم هاي ادغام با اطالعات قابل کنترل 
الگوریتم شخصی سازی  یک  دهان(،  و  بینی  )مولفه های چشم،  مکانی 
شده به کمک نرم افزار MATLAB با استفاده از جزئیات پیشنهاد شده 
بینی  ادغام چشم،  به طور خالصه، درصدهای  داده  شد.  توسعه   )12(
و دهان در هر آزمایه به طور مستقل از توزیع های تصادفی گاوسی با 
میانگین برابر و انحراف معیار یکسان، انتخاب و تصاویر با ماسک هایی 
از جنس بهم ریختگی فاز چهره میانی بین دو تصویر پوشیده می شدند 
نمایش داده  آزمودنی ها تصمیم خود درباره شباهت محرک   .)12 ،9(
کلید  با صفحه  آزاد  پاسخ  زمان  به صورت  را  از چهره ها  یکی  به  شده 
اعالم کردند، شکل )1 الف(. تا زمانی که فرد تصمیم خود را اعالم نکرده 
باشد، درصدهای ادغام جدیدی از توزیع های گاوسی مستقل با همان 
میانگین و انحراف معیار تولید و به شیوه قبل با ماسک جدید از همان 
از  پاسخ  زمان  ب(.   1( شکل  می شدند،  داده  نمایش  و  ترکیب  جنس 
لحظه نمایش محرک تا اعالم پاسخ ثبت شد. الزم به ذکر است تغییرات 
چشم، بینی و دهان به گونه ای نامحسوس )Subliminal( انجام شد. 
ماسک ها و تمرکز نگاه بر روی نقطه مرکزی این اطمینان را می دهند 
به  را  اطالعات  حاوی  مولفه های  در  کم  تغییرات  شرکت کنندگان  که 
صورت هوشیارانه در طول آزمایه ادراک نمی کردند. بعد از انجام آزمون، 
مشاهده  آزمایه  هر  در  را  یک چهره  که  کردند  اظهار  شرکت کنندگان 
کردند که با الگوهای ابری در طول زمان پوشیده می شده  است. بنابراین، 
اطمینان حاصل شد که تغییر مولفه ها موجب برهم خوردن توجه افراد 

نشده  است.

آزمایه هایی  تصادفی  نمایش  شامل  آزمایشی  اصلی:  رفتاری  آزمون 
با تغییر هم زمان سه مولفه چهره )سه  مولفه ای( و آزمایه هایی با تغییر 
تنها یکی از مولفه های چهره )تک  مولفه ای( طراحی شد و مابقی نواحی 
با تصویر میانی ادغام دو چهره جایگزین شد )بدون اطالعات(، شکل )1 
ب(. در یک بلوک 196 تایی، تعداد مساوی از آزمایه های سه  مولفه ای و 
تک  مولفه ای به صورت تصادفی نمایش  داده شد. الزم به ذکر است که 
آزمودنی ها از تفاوت بین آزمایه ها در یک بلوک بی اطالع بودند و پس 
از انجام آزمایش نیز از آن آگاه نشدند به طوری  که در انتهای آزمایش 
فقط افزایش سختی در بعضی آزمایه ها را گزارش کردند. سختی محرک 
در هفت سطح انتخاب شد، ±14، ±30، ±50 )عالمت منفی در جهت 
تا  است(.  دو  شماره  چهره  مثبت  عالمت  و  یک  شماره  چهره  انتخاب 
حاصل  سه  مولفه ای  آزمایه های  برای  قبولی  قابل  روان فیزیک  نمودار 
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شود. به عبارت دیگر، در قدرت محرک باال در بیشتر از 90 درصد پاسخ 
درست و در قدرت محرک پایین کمی باالتر از 50 درصد پاسخ درست 

ثبت شود.

روش تحلیل
تصمیم  بر  محرک  اثر  تحلیل  و  ارزیابی  برای  رگرسیونی:  مدل های 

افراد از مدل های رگرسیونی مختلفی استفاده  شده  است. در این مدل ها 
و  داده  شده  نمایش   logP/(1-P) از  خالصه ای  عنوان  به   Logit[P]
ضرایب برازش با β نام گذاری شده اند. برازش با روش بیشینه احتمال با 

مدل خطای دو جمله ای محاسبه شده  است.
اثر قدرت  محرک بر احتمال انتخاب یک گزینه با استفاده از رگرسیون 

لجستیک با رابطه زیر برازش شده  است:

که در آن E[s(t)│choice1] نشان دهنده میانگین آزمایه ای محرک در زمان 
t به شرط انتخاب گزینه s(t) ،1 محرکی است که از یک تابع تصادفی با نویز 
متقارن )گاوسی( به  دست  آمده و K(t) مقدار کرنل روان فیزیک در زمان t است.

اثرات  برای کّمی کردن  بررسی اثرات خطی و غیرخطی مولفه ها: 
خطی و غیرخطی در انتخاب، از رگرسیون لجستیک زیر استفاده شده  

است:

که در آن ±C درصد ادغام مربوط به نمونه چهره 1)+( و نمونه چهره  
2)-( است. β0 سوگیری انتخاب و β1 شیب تابع روان فیزیک را مشخص 
می کند. فرض صفر این است که آزمودنی ها نسبت به چهره های نمایش 

.)H0:β0 =	0( داده شده سوگیری ندارند

کرنل های   :)Psychophysical Kernels( روان فیزیک  کرنل های 

روان فیزیک چگونگی وزن دهی به اطالعات حسی منجر به تصمیم را تخمین 
می زنند )25، 26(. بنابراین، برای کّمی کردن اثر تغییرات محرک در مکان و 
زمان )مولفه های چهره( بر روی انتخاب استفاده شده اند )12(.  برای یک آزمون 
دو گزینه ای تصمیم گیری، دو کرنل از تحلیل ها به دست می آید که هر کدام 
مربوط به یک انتخاب هستند )27، 28(. بنابراین، متداول است با کم کردن 

این دو کرنل از یکدیگر، نتیجه به صورت زیر نمایش داده  شود:   

K(t)	= E[s(t)│choice1]	-	E[s(t)│choice2]																																																																																																																				

Logit[P(choice2)]	=	wese	+	wnsn	+	wmsm	+	we,nsesn +	wn,msnsm	+	wm,esmse	+	we,n,msesnsm                                                     )3(

)2(

ef = Φ-1(Pf , 0 , 1)                                                                                                                                                     )4(

فریم های جداگانه  با  متناظر  قدرت های محرک   ،sm ،sn ،se آن  در  که 
محرک به ترتیب برای چشم، بینی و دهان است. در این رگرسیون، بازه 
جمالت خطی و غیرخطی مقیاس بندی شده اند تا جمالت غیرخطی با 
جمالت خطی قابل مقایسه باشد. تمام فریم های محرک در آزمایه های 

با درصد ادغام صفر استفاده  شد )9(.

مدل جمع آوری بدون نقص اطالعات: در این مدل فرض بر این است که 
آزمودنی تمام شواهد حاصل از مولفه های مجزا را بدون  نقص جمع آوری 
می کند. به این ترتیب، عملکرد مورد انتظار برای آزمایه های سه  مولفه ای از 
ترکیب شواهد به دست  آمده از آزمایه های تک  مولفه ای محاسبه می شود 
که هر کدام از یک توزیع نرمال با انحراف معیار یک تولید شده اند )23(:

Pexpected  =	1	-	Φ(0,a * eeye +	b * enose+	c * emouth		,√3)	                                                                                                        

از مولفه های چهره  برای هر یک  Pf، احتمال پاسخ درست  که در آن، 
است. Φ یک توزیع جمع کننده نرمال است و Φ-1 معکوس این تابع است. 

احتمال پاسخ درست مورد انتظار محاسبه  شده، Pexpected برای آزمایه های 
سه  مولفه ای از شواهد تک  مولفه ای، ef، از رابطه زیر محاسبه می شود:

)5(

. در این است  شده  های رگرسیونی مختلفی استفادهبرای ارزیابی و تحلیل اثر محرک بر تصمیم افراد از مدل :های رگرسیونی مدل

      ای از به عنوان خالصه Logit[P]ها مدل
 اند. برازش با روش گذاری شدهنام βشده و ضرایب برازش با   نمایش داده     

 است.   محاسبه شده ایجمله بیشینه احتمال با مدل خطای دو

 :است  با رابطه زیر برازش شدهبا استفاده از رگرسیون لجستیک  انتخاب یک گزینهاحتمال محرک بر   اثر قدرت

                               (0) 

 فیزیک شیب تابع روان   سوگیری انتخاب و    . ( است-)7  )+( و نمونه چهره0 مربوط به نمونه چهره ادغام درصد   که در آن 

  (.       ) های نمایش داده شده سوگیری ندارندها نسبت به چهره. فرض صفر این است که آزمودنیکند را مشخص می

دهی به اطالعات حسی منجر به تصمیم چگونگی وزنفیزیک های روانکرنل :(Psychophysical Kernels) فیزیک های روان کرنل

های چهره( بر روی انتخاب  )مولفه برای کمّی کردن اثر تغییرات محرک در مکان و زمان بنابراین، .(72 ،75) زنند را تخمین می

کدام مربوط به یک  آید که هرها به دست میگیری، دو کرنل از تحلیل تصمیم ای گزینه برای یک آزمون دو .(07) اند استفاده شده

 شود:   . بنابراین، متداول است با کم کردن این دو کرنل از یکدیگر، نتیجه به صورت زیر نمایش داده(78 ،72) انتخاب هستند

      [    |       ]   [    |       ]        (7)  

محرکی است که      ، 0 به شرط انتخاب گزینه  ای محرک در زمان دهنده میانگین آزمایهنشان [       |    ] که در آن 

 است.   در زمان  فیزیکروان مقدار کرنل     آمده و   دست  )گاوسی( به با نویز متقارن از یک تابع تصادفی

انتخاب، از رگرسیون لجستیک زیر استفاده در  غیرخطیو برای کمّی کردن اثرات خطی  :ها مولفه غیرخطیبررسی اثرات خطی و 

 است:  شده

     [          ]                                                         (3) 

برای چشم، بینی، دهان است. در این  های جداگانه محرک به ترتیب های محرک متناظر با فریم ، قدرت  ،   ،   که در آن 

قابل مقایسه باشد. تمام  اند تا جمالت غیرخطی با جمالت خطی بندی شده رگرسیون، بازه جمالت خطی و غیرخطی مقیاس

 . (9) شد  استفاده صفر ادغام های با درصد های محرک در آزمایه فریم

Logit[Pface1]=β0 +	β1 C±                                                                            )1(
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Logit[Pexperiment ]=Logit(Pexpected )+β                                                                                                                           )6(

ضرایب c ،b ،a به  عنوان وزن موثر برای شواهد در نظر  گرفته  می شوند. 
با برابر یک قرار دادن ضرایب، وزن شواهد برای تمام مولفه ها یکسان 
در نظر گرفته می شود. انتظار داریم، عملکرد حاصل از ترکیب شواهد 

محاسبه  شده از مولفه های مجزا، Pexpected، برابر با عملکرد به دست  آمده 
.) H0:Pexpected  =	Pexperiment ( Pexperiment ،از آزمایه های سه  مولفه ای باشد
برای آزمودن این فرضیه از مدل لجستیک رگرسیونی استفاده  شده  است:

در صورتی که β یک عدد مثبت با مقدار پی )p-value( بیشتر از 0/05 
محاسبه شود، این فرضیه رد خواهد شد. برای این  منظور، Pexpected به 

صورت زیر از آزمایه های تک  مولفه ای محاسبه شده  است.
الزم به ذکر است تمامی تحلیل ها در نرم افزار MATLAB انجام گرفته و 
 ANOVA ،برای مقایسه نتایج از آزمون های آماری پارامتری )آزمون  تی
با تصحیح Bonferroni(، غیرپارامتری )Kruskal Wallis( و وارسی  

اعتبار )Cross validation( استفاده  شده  است.

یافته ها
اصلی  مرحله  وارد  آموزش  مرحله  کردن  طی   از  پس  شرکت کنندگان 
ابتدا، فرضیه سوگیری آزمودنی ها طبق رابطه )1( مورد  آزمون شدند. 
 ،P=0/11 ،دهان ،)P=0/57 ،بینی ،P=0/1 ،سنجش قرار گرفت )چشم
می توان  صفر  فرضیه  نشدن  رد  با  بنابراین،   .)P=0/1 ترکیبی،  حالت 
انتخاب چهره در داده ها مشاهده  نتیجه گرفت سوگیری معناداری در 
نشده  است. از این پس، داده های به دست  آمده روی هم ریخته  شده 
و نتایج گزارش شده در ادامه از ترکیب داده هاست. اما نتایج برای هر 
آزمودنی نیز بررسی شده  است تا مطمئن شویم اثر مشاهده شده از روی 

هم ریختن داده ها نباشد. 
نمایش  )1 ج(  در شکل  ادغام  درصد  برحسب  پاسخ  زمان  نمودارهای 
با  ادراکی،  تصمیم گیری  از  انتظار  مورد  ویژگی  طبق  شده  است.  داده  
افزایش درصد ادغام مدت زمان پاسخ برای حالت سه  مولفه ای و مولفه 
سه  هم زمان  نمایش  در  تصمیم  اخذ  عالوه،  به  می یابد.  کاهش  چشم 
مولفه به دلیل وجود سه منبع اطالعات مکانی با دقت و سرعت بیشتری 
انجام گرفته  است که مطابق انتظار است. آزمون های آماری غیرپارامتری 
انجام شده )کوروسکال-والیس( بر روی زمان های پاسخ نشان می دهند 
که آزمایه های سه  مولفه ای و تک  مولفه ای تفاوت معناداری با یکدیگر 
مولفه ای  تک   داده های  تمام  مقایسه  برای   .)P<0/000001( دارند 
مولفه چشم  با سه  مولفه ای(. تصمیم ها در حضور  بینی، دهان  چشم، 
در مقایسه با دو مولفه دیگر سریع تر گرفته  شده اند. در میان آزمایه های 
تک  مولفه ای تنها چشم تفاوت معناداری با دو مولفه دیگر در زمان پاسخ 
ادغام  اختالف در قدرت محرک )درصد  این  اما   .)P=0/00043( دارد

صفر( معنادار نیست )P<0/1( که می تواند نشان از افزایش توجه فرد و 
اختصاص زمان بیشتر برای جمع آوری اطالعات به دلیل سختی محرک 
در رسیدن به تصمیم باشد. با این حال، به دلیل حضور سه مولفه حاوی 
اطالعات متغیر در زمان )سه منبع اطالعاتی( در حالت ترکیبی مقدار 

زمان پاسخ از سایر مولفه ها پایین تر است.
به  درست  پاسخ های  برازش  از  دست  آمده  به  روان فیزیک  نمودارهای 
درصد ادغام با رابطه )1(، نشان می دهند که پاسخ های صحیح بیشتری با 
افزایش قدرت محرک هم در آزمایه های سه  مولفه ای و هم تک  مولفه ای 
ثبت شده اند، شکل )1 د(. این الگوها با سازوکارهای جمع آوری شواهد 
منطبق هستند که تصمیم های ادراکی با محرک های ساده تر را توضیح 
می دهند )29(. نمودار روان فیزیک، معیاری از انجام درست آزمون توسط 
آزمودنی ها است که می تواند نشان از جمع آوری شواهد برای رسیدن به 
تصمیم باشد )30( هرچند که در آزمون هایی بدون جمع آوری داده نیز این 
الگو مشاهده شده  است )9(. برای اطمینان حاصل کردن از تاثیر مولفه ها و 

همین طور وزن آنها از کرنل های روان فیزیک استفاده خواهیم کرد. 
انتخاب  به  بسته  مولفه  تغییرات  بین  اختالف  روان فیزیک  کرنل های 
خیزهای  و  افت  از  این  منظور،  برای  می کنند.  محاسبه  را  گزینه  یک 
ادغام  درصد  با  آزمایه هایی  در  دهان  و  بینی  )Fluctuations( چشم، 
صفر )1580 آزمایه( طبق رابطه 2 استفاده شده  است، شکل )2 الف، 
ب، ج، د(. در آزمایه های تک  مولفه ای، مقدار میانگین دامنه کرنل فقط 
برای چشم به صورت معنادار بیشتر از صفر بود، )P=0/00091( و دو 
مولفه دیگر تفاوت معناداری از صفر نداشتند )P<0/2(، شکل )2 الف(. 
اما در آزمایه های سه  مولفه ای، انتخاب متاثر از بیش از یک  مولفه است 
زیرا مولفه ها دامنه کرنل مثبت با تفاوت معنادار از صفر دارند )غیر از 
دهان  برای   ،)P=0/1( بینی  برای   ،P=0/00071 ،برای چشم( بینی(، 
)P=0/001( شکل )2 ب(. این نتایج پیشنهاد می دهند که آزمودنی ها 
از مولفه های چندگانه برای دسته بندی مولفه های چهره استفاده می کند 
اما این مولفه ها سهم غیر یکنواختی در تصمیم داشته اند و سهم موثر آنها 

در آزمون های مختلف متفاوت  است. 
کرنل های روان فیزیک دینامیک غنی ای دارند. با توجه به مقدار دامنه 
کرنل مولفه چشم در چند صد میلی ثانیه اول، به نظر می رسد افراد ابتدا 
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به مولفه چشم و با گذر زمان به مولفه  دهان وزن بیشتری اختصاص 
بر  نمودارهای کرنل رسم  شده  امر در  این  د(.  می دهند، شکل )2 ج ، 
ه،  قابل مشاهده  است، شکل )2  بیشتری  با وضوح  پاسخ  اساس زمان 
و(. بیشینه ای در چند صد میلی ثانیه قبل از پاسخ در نمودارهای کرنل 
برای  که  می شود  مشاهده  تک  مولفه ای  آزمایه های  برای  روان فیزیک 
بیشینه ها در  این  بین  ارتباطی  اما  دارد.  از صفر  بیشتری  دامنه  چشم 
بین مولفه ها نمی توان برقرار کرد زیرا مولفه در این آزمایه ها به تنهایی 

ادغام  برای درصدهای  بیشینه   این  ه(.   2( داده  شده اند، شکل  نمایش 
قابل  پاسخ  زمان  از  پیشتری  زمانی  فاصله  در  و  بیشتر  دامنه  با  چشم 
مولفه در  این  به  دادن  اولویت  نشان دهنده  مشاهده  است که می تواند 
تصمیم گیری باشد )شکل2 و(. همچنین، می تواند نشان از یکسان بودن 
باشد.  مولفه های چهره  به  وزن دهی  اولویت  در  آزمودنی ها  راهبردهای 
از تحلیل های رگرسیونی بهره خواهیم  تاثیر  این  اما برای کّمی کردن 

 گرفت. 

شکل 1. آزمایش اصلی. الف( محرک های سه  مولفه ای و یک  مولفه ای با نسبت برابر در یک بلوک از آزمایه ها حضور دارند. ب( در آزمایه های سه  مولفه ای. هر 106/7 میلی ثانیه 
برابر با هشت فریم، از سه توزیع مستقل با میانگین های برابر درصد ادغام جدیدی برای مولفه ها انتخاب می شود. )ج، د( زمان پاسخ و احتمال پاسخ بر حسب درصد ادغام. ج( زمان 
پاسخ با افزایش درصد ادغام برای آزمایه های حالت ترکیبی و چشم کاهش می یابد. د( برای بررسی سوگیری احتمال پاسخ به هر کدام از چهره ها بر اساس درصد ادغام با استفاده 

از رگرسیون لجستیک رسم شده  است. نشانگرهای خطا، میزان خطای استاندارد را نشان می دهند.
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شکل 2. کرنل روان فیزیک از زمان نمایش محرک برای درصد ادغام صفر. )الف، ب( میانگین دامنه کرنل ها. )ج( کرنل روان فیزیک برای آزمایه های تک  مولفه ای از زمان نمایش 
محرک تا میانه زمان پاسخ )د( کرنل روان فیزیک برای آزمایه های سه  مولفه ای از زمان نمایش محرک تا میانه زمان پاسخ. )ه، و( کرنل روان فیزیک از زمان پاسخ به قبل برای درصد 
ادغام صفر. )ه( کرنل روان فیزیک برای آزمایه های تک  مولفه ای از زمان پاسخ به قبل )و( کرنل روان فیزیک برای آزمایه های سه  مولفه ای از زمان پاسخ به قبل. نشانگرهای خطا، 

میزان خطای استاندارد را نشان می دهند.
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شکل 3. مدل جمع آوری بدون  نقص اطالعات. بارهای زرد نتایج به دست  آمده از آزمایش برای آزمایه های سه  مولفه ای، بارهای آبی برای مولفه چشم و بارهای میانی پیش بینی 
مدل از احتمال پاسخ مورد انتظار را نمایش می دهد. )الف( بدون در نظر گرفتن وزن موثر هر مولفه. )ب( با در نظر گرفتن وزن موثر هر مولفه. نشانگرهای خطا، میزان خطای 

استاندارد را نشان می دهند.

خطی بودن جمع آوری اطالعات مکانی این اجازه را می دهد تا شواهد 
مکانی مربوط به یک محرک به صورت وزن دار با یکدیگر جمع شوند 
)9(. این بار با در نظر  گرفتن ضرایبی برای وزن موثر مربوط به هر مولفه 
محاسبات را تکرار می کنیم )رابطه 5(. ابتدا با بهره گیری از روش های 
یادگیری ماشینی از جمله وارسی  اعتبار )Cross validation( و برای 
تقسیم  قسمت   5 به  را  آزمایش  داده های   Overfitting از  اجتناب 
می کنیم، چهار قسمت برای آموزش و یک قسمت برای تست. سپس، با 
در نظر گرفتن بازه ای برای تغییر ضرایب a ،b ،c و استفاده از الگوریتم 
SIMPLEX که در Fminsearch نرم افزار MATLAB پیاده سازی 

شده  است، این ضرایب به  گونه ای محاسبه می شود که میانگین مربع 
کمینه  آزمایش  نتایج  و  مدل  نتایج  از  شده  محاسبه    )MSE( خطای 
شود. برای تضمین آماری نتایج، اعتبارسنجی و مراحل محاسبه ضرایب 
1000 بار دیگر این مرحله تکرار شد. در نهایت مقادیر میانگین گیری 
شده این وزن های موثر به ترتیب برای مولفه چشم، بینی و دهان برابر با 
 0/05 )CI( در بازه اطمینان c=0/5±0/04 ،B=0/3±0/08 ،a=2±0/2
به دست  آمد. با جای گذاری این مقادیر در رابطه )5( و با استفاده مجدد 
با ضرایب وزنی و داده های  از رابطه )6( برای مقایسه پیش بینی مدل 
آزمایش  از  حاصل  عملکردهای  برابری  بر  مبنی  ما  فرضیه  آزمایش، 

انتخاب  کلی  حساسیت  درباره  اطالعاتی  روان فیزیک  کرنل های  دامنه 
برای  اما  می دهد.  دست  به  چهره  محرک  در  مولفه ها  تغییرات  به 
بر  خطی  رگرسیون  مولفه ها،  غیرخطی  و  خطی  سهم  کردن  کّمی 
غیرخطی  ضربی  و  ترکیب های خطی  از  استفاده  با  را  انتخاب ها  روی 
قدرت های محرک انجام می دهیم. رابطه )3( ضرایب مدل رگرسیون، 
مقادیر مثبت معناداری برای اثرات خطی برای تمام مولفه های چهره 
 ،P=1/8Exp)-10( چشم،  )برای  می دهد  نشان  ترکیبی  حالت  در 
برای بینی، )P=0/73(، و برای دهان، )P=0/0036( اما برای جمالت 
 ،)P=0/64( چشم-دهان،  )برای  نیستند  معنادار  اثرات  این  غیرخطی 
برای   ،)P=0/65( بینی-دهان،  برای  و   ،)P=0/88( برای چشم-بینی، 
چشم-بینی-دهان، )P=0/26(. حال وزن موثر این اطالعات مکانی در 

انتخاب مورد سوال است.

نظر  در  با  را  مدل  این  ابتدا  اطالعات:  بدون نقص  مدل جمع آوری 
گرفتن وزن یکسان a=b=c=1 در رابطه )5( برای هر مولفه متناظر با 
آنچه برای محرک های ساده تر مورد استفاده قرار گرفته  بود بر داده ها 
برازش می کنیم. احتمال پاسخ مورد انتظار برای آزمایه های سه  مولفه ای 
از محاسبه شواهد برای هر مولفه )رابطه 4( و سپس استفاده از رابطه 
)5( به دست  آمده  است، شکل )3 الف(. با استفاده از رابطه )6( فرضیه 
ما مبنی بر برابری عملکردهای حاصل از آزمایش Pexperiment و عملکرد 
محاسبه  شده از جمع آوری بدون  نقص شواهد، Pexpected بدون در   نظر  
 P=5/9Exp)-44( گرفتن وزن مولفه ها، چه در تمام درصدهای ادغام
رد  معنا دار  به صورت  ادغام  درصد  هر  برای  جداگانه  به صورت  چه  و 
می شود )درصد ادغام 14 درصد، )P=2/8Exp)-10، درصد ادغام 30 

.)P=0/01( ،درصد ادغام 50 درصد ،P=4/4Exp)-15( ،درصد
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شواهد،  بدون  نقص  جمع آوری  از  محاسبه شده  عملکرد  و   Pexperiment

Pexpected رد نمی شود، چه در تمام درصدهای ادغام، )P=0/49( و چه 

 30 ،P=0/51 ،به صورت جداگانه برای هر درصد ادغام برای 14 درصد
درصد، P=0/4، برای 50 درصد، P=0/31، شکل )3 ب(. بنابراین، با در 
نظر گرفتن ضرایبی برای مدل وزن موثر مربوط به هر مولفه، با استفاده 
از روش های بهینه سازی راهکاری برای بهبود عملکرد مدل جمع آوری 

بدون  نقص اطالعات پیشنهاد دادیم. 

بحث
هدف از انجام این پژوهش بررسی کّمی تاثیر اطالعات چندگانه مکانی 
در اخذ تصمیم با بررسی نظام مند تاثیر هر مولفه در شرایطی نزدیک 
به دنیای واقعی است. با بهره گیری از یک چارچوب جدید برای نمایش 
یک محرک طبیعی حاوی اطالعات چندگانه مکانی متغیر در زمان به 
مطالعه تاثیر این اطالعات در انتخاب افراد پرداختیم. به  صورت کّمی 
افراد  اما  بیشتری داشته اند  افراد وزن  نشان دادیم چشم ها در تصمیم 
تنها با استفاده از اطالعات چشم به تفکیک دو چهره نپرداخته اند بلکه 
حضور سایر مولفه ها موجب بهبود عملکرد هم در زمان پاسخ و هم در 

احتمال پاسخ شده  است.    
اولیه موثر در  زمانی  بازه های  برای  آمده  به دست  مقایسه وزن های  از 
تصمیم می توان نتیجه گرفت حضور اطالعات چندگانه مکانی به ویژه 
اطالعات چشم کمک می کند تا سایر اطالعات با وزن بیشتری جمع آوری 
سه  آزمایه های  در  دهان  و  بینی  برای  دست  آمده  به  وزن های   شوند 
این مولفه ها در  برای  به  دست  آمده  با وزن  تفاوت معناداری   مولفه ای 
آزمایه های تک  مولفه ای دارد. این امر را می توان با حضور اطالعات قابل 
 اتکا )31( توضیح داد که تاثیر بیشتری در تصمیم دارند. توجه به این 
نکته در مطالعات پیشین از نظر دورمانده بود. در قدم بعد به چگونگی 
وزن دهی به این اطالعات به کمک رگرسیون لجستیک پرداختیم. نتایج 
و  معنادار  آماری  لحاظ  به  خطی  جمالت  وزن  که  است  آن  از  حاکی 
جمالت ضربی که نشان از برهم کنش اطالعات این مولفه ها با یکدیگر 
با یافته مطالعه پیشین همخوانی  دارند قابل صرف نظر کردن بود که 

دارد )9(.
اطالعات  بی نقص  جمع آوری  فرض  با  را  مکانی  اطالعات  جمع آوری 
پدیده  این  توضیح  به  قادر  تنهایی  به  مدل  این  دریافتیم  و  سنجیدیم 
نظر  در  نیز  مولفه  هر  به  مربوط  موثر  وزن های  است  الزم  و  نمی باشد 
مشاهده  بسیار  اثر  برای  توضیحی  بتوان  را  امر  این  شاید  گرفته  شود. 
 شده کل گرایانه و نحوه تاثیر حضور اطالعات چندگانه مکانی در بهبود 
دانست.  اطالعات  این  جداسازی  شده  نمایش  با  مقایسه  در  عملکرد 

در  منفرد  مولفه های  جمع آوری  به  صورت  عموما  کل گرایانه  پردازش 
یک   .)32  ،15( می شود  توصیف  اجزا  پیوسته  بهم  نمایش  یک  قالب 
پردازش کل گرایانه مانع از استخراج اطالعات درباره مولفه های جداگانه 

چهره کامل می شود )33(.
آستانه  مقایسه  با  تنها  مکانی  اطالعات  ترکیب  پیشین،  مطالعات  در 
تفکیک برای نمایش جداسازی شده هر مولفه با حالت ترکیبی یا نمایش 
در میان اجزای چهره غیرمرتبط به صورت نظام مند با تصاویر مصنوعی 
از چهره انجام  شده  است اما چگونگی جمع آوری این اطالعات مکانی و 
تغییر وزن ها در حضور مولفه ها مورد مطالعه  نبوده  است )19، 20، 29، 
34، 35(. مطالعات انجام شده در این زمینه غالبا تنها با بررسی احتمال 
پاسخ درست برای چهره های غیرطبیعی و قابل کنترل در حوزه ادراک 

چهره پرداخته اند.
رصد  قابلیت  که  گونه ای  به  آزمایش  طراحی  با  که  درحالیست  این 
پاسخ  زمان  و  داشته  باشد  وجود  نیز  زمان  در  اطالعات  این  کردن 
این  دینامیک  از  بهتری  درک  می توان  شود  ثبت  نیز  شرکت کنندگان 
فرآیند داشت که از ویژگی های محرک مورد استفاده در مطالعه حاضر 
به  روان فیزیک  کرنل های  کمک  به  پژوهش  این  در  رو،  این  از  است. 
افراد  راهبرد  و  زمان  طول  در  اطالعات  این  ترکیب  چگونگی  مطالعه 
میلی ثانیه  چند صد  در  که  آزمایه هایی  دادیم  نشان  شد.  پرداخته  نیز 
اول، اطالعات بیشتری در ناحیه چشم داشتند به پاسخ های درست تری 
نیافتن  با  آزمودنی  می رسد  به  نظر  این  صورت  غیر  در  شده اند  منجر 
اطالعات در ناحیه چشم به جستجوی سایر نواحی می پردازند و زمان 
را در جمع آوری اطالعات از سایر نواحی از دست  می دهند. در نهایت، با 
نیافتن اطالعات خود را مجبور به اخذ تصمیم با اطالعات کمتر می کند. 
به عبارت دیگر، این مطالعه بستری برای بررسی نتایج با مدل سازی بر 
اساس مدل رانش انتشار )Drift diffusion( فراهم می کند که پیش تر 
میسر نبود. به این  ترتیب، یافته های ما راهی به سوی درک بهتر این 
فرآیند و مدل سازی های بیشتر بر اساس بهینه سازی هم زمان احتمال 

پاسخ و زمان پاسخ در این مطالعات پیشنهاد می دهد. 
در  چهره ها  تفکیک  قبل،  مطالعات  برخالف  مطالعه  این  در  عالوه،  به 
شرایطی نزدیک به دنیای واقعی انجام شود که تمام بخش های چهره به 
فرد نمایش داده  می شود و تنها یک یا سه ناحیه از آن حاوی اطالعات 
متغیر در زمان است. این نحوه نمایش، به تجربه ما در زندگی روزمره 
شباهت بیشتری دارد نسبت به زمانی که تنها یک ناحیه خاص چهره 
انجام  شده  مطالعات  می شود.  داده   نمایش  شده  جداسازی   صورت  به 
در  نیاز  مورد  اطالعات  یافتن  می دهند  نشان  انتخابی  توجه  روی  بر 
حضور اطالعات دیگر بر روی دقت و سرعت واکنش نسبت به آن تاثیر 
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به  نزدیک  فرآیند  این  بررسی  اگر هدف  بنابراین،  معنا داری می گذارد. 
دنیای واقعی باشد می بایست مولفه مورد مطالعه را در یک بستر پیش 

زمینه ای مشابه نمایش داد. 
عدم استفاده از ابزارهایی نظیر Eye Tracker از جمله محدودیت های 
ویژگی  ارتقای  موجب  می تواند  ابزار  این  زیرا  می باشد.  مطالعه  این 
شود.  آزمون  در  نگاه شرکت کنندگان  کنترل  در  مطالعه  این  نظام مند 
به این ترتیب، اطمینان کّمی از کنترل نگاه شرکت کنندگان در جریان 
آزمایش با حذف یکی از مراحل آموزشی انجام می شود و بهتر است در 
افراد  تعداد  هرچند  عالوه،  به  گرفته  شود.  نظر  در  بعدی  طراحی های 
اخذ شده  داده  باالی  گرفتن حجم  نظر  در  و  آزمون  در  شرکت کننده 
برای هر آزمودنی و ترکیب داده های به  اعتبار آماری خوبی  از  آنها  از 
دست آمده از آنها با مطالعات معتبر مشابه در این حوزه هماهنگی دارد، 
افزایش تعداد افراد به انجام تحلیل های آماری متنوع بر روی نتایج به 
دست آمده از افراد از جمله جنسیت و سن در مطالعات بعدی کمک 

خواهد کرد.
به  تا  می دهد  پیشنهاد  آماری،  تحلیل های  ارائه  از  پس  مطالعه،  این 
کمک مدل سازی های رایج در تصمیم گیری ادراکی توضیح جامع تری از 
سازوکار این فرآیند ارائه شود و ضرایب معرفی شده به عنوان وزن موثر 
به مفاهیم شناختی ارتباط داده شوند. همچنین استفاده از مدل هایی که 
بتوانند یک سازوکار زیستی از طریق اتصاالت مهاری و تحریکی نورون ها 

در مغز ارائه دهند نیز برای تحلیل بیشتر توصیه می شود. 

نتیجه گیری
اطالعات  ترکیب  با  طبیعی  محرک  حضور  در  ادراکی  تصمیم گیری 
عالوه،  به  می شود.  انجام  خطی  عمدتا  صورت  به  مکانی  غیریکنواخت 
فرضیه بهینگی بر اساس جمع آوری بدون  نقص شواهد که پیشتر برای 
محرک های ساده تر مطرح شده بود را با در نظر گرفتن وزن مربوط به 

هر مولفه می توان توسعه داد. به این ترتیب می توان توضیح قابل قبولی 
از تاثیر کّمی مولفه ها در تصمیم با حضور محرک طبیعی ارائه داد.    
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Introduction: William	James	(1890)	defines	the	relationship	between	thinking	and	habit	as	follows:	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

and	SPSS-26	software.

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

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

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

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

this	regard.

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

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

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

thinking	 and	habit	 as	 follows:	 	 thinking	 is	 an	 interrup-

tion	between	habits,	and	humans	are	constantly	shifting	

cognitively	between	thinking	and	habit	(7).	The	cognitive	

shifting	process	between	thinking	and	habit	has	received	

various	supports	from	numerous	studies.	Sutton	&	Lou-

is	supposed	a	cognitive	switching	gear	to	shift	cognition	

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

istics	of	this	shifting.	Time	to	stabilization	and	flexibili-

zation	is	defined	as	the	time	to	sense	the	right	conditions	

for	shifting	the	conscious	mode	to	automatic	mode	and	

automatic	mode	to	conscious	mode,	respectively.

In	 the	 stock	 market,	 the	 environmental	 conditions	 are	

constantly	shifting	between	low	volatile	(stationary	con-

ditions)	and	high	volatile	(nonstationary	conditions),	and	

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

stantly	 changing	 environment,	 decision-makers’	 cogni-

tive	abilities	can	be	developed	so	that	they	become	more	

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

tility	in	the	stock	market.	These	cognitive	abilities	of	this	

process	 can	 be	 developed	 through	 learning	 approaches	

such	 as	 experience	 and	description	 learning.	 In	 experi-

ence	 learning,	 experience	 is	 a	 vector	 of	 learning	 infor-

mation	that	results	from	interaction	with	the	environment	

and	 human	 characteristics.	 In	 contrast,	 in	 description	

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

ber,	sentence,	or	image.

Accordingly,	 the	 present	 study	 aimed	 to	 investigate	

the	 cognitive	 shifting	 process	 in	 stock	market	 decision	

making	 and	 determine	 the	 effect	 of	 description-experi-

ence	learning	on	the	two	characteristics	of	the	cognitive	

shifting	process	(time	to	stabilization	and	time	to	flexibi-

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

effect	of	statistical	literacy	and	risk	tolerance	on	the	two	

characteristics	and	decision-making	outcome	were	ana-

lyzed	as	a	second	goal	in	this	regard.		

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

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

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

ticipants	were	instructed	to	buy	and	sell	shares	of	5	virtual	

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

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

company.	Almost	all	participants	completed	every	invest-

ment	 simulation	 in	 less	 than	 30	minutes,	 excluding	 the	

possibility	of	seeking	background	information.	Decisions	

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

ment	was	performed	consecutively	in	two	30-day	periods.	

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

market	was	designed	for	 investment.	During	 the	second	

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

high	volatility.	The	random	walking	method	was	used	to	

simulate	the	stock	price.	This	configuration	allowed	par-

ticipants	to	find	and	follow	optimal	investment	strategies	

for	maximizing	their	investment	returns	(36).

The	stock	market	simulated	system	was	designed	 in	an	

Excel	environment	for	two	learning	groups	and	was	pro-

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

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

In	the	first	group,	a	simulated	stock	market	environment	

was	designed	 for	 the	 experience	 learning	group,	which	

included	five	companies,	 information	on	 the	number	of	

shares	presented,	 and	 the	price	per	 share	was	provided	

to	participants.	 In	 the	second	group,	 for	 the	descriptive	

learning	group,	 in	addition	 to	 the	 information	provided	

in	 the	 experimental	 learning	 group,	 a	 representation	 of	

the	information	in	the	form	of	risk	for	each	company	was	

provided	to	the	participants	on	a	daily	basis.

Participants’	statistical	literacy	was	assessed	using	a	re-

searcher-made	 questionnaire,	 and	 the	 FinaMetric	 ques-

tionnaire	was	used	to	measure	participants’	risk	tolerance.	

In	addition,	multiple	change-point	detection	methods	and	

stationery	tests	were	used	to	study	the	cognitive	shifting	

process,	and	multivariate	analysis	of	covariance	was	used	

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

Results
In	the	present	study,	time	to	stabilization	and	flexibilization	

were	considered	as	dependent	variables	based	on	chang-

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

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

time	distribution	or	trend,	changes	to	stabilization	in	the	

coming	days,	and	time	to	flexibilization	refers	to	the	day	

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

pendent	variable	of	decision-making	output	was	measured	

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

bank	account	balance	and	the	totals	invested	in	shares.

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

was	extracted	over	the	60	days	of	trading	to	identify	the	

presence	of	the	cognitive	shifting	process	in	stock	mar-

ket	 decision-makers.	 Time	 to	 stabilization	 and	 flexibi-

lization	were	 obtained	 for	 54	participants	 by	 static	 test	

and	multiple	change-point	detection	methods.	The	results	

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

bilization	 and	 time	 to	flexibilization)	 in	 the	 time	 series	

of	decision-making	time	for	each	participant.	Therefore,	

the	hypothesis	 cognitive	 shift	process	between	habitual	

decision	making	(habit)	and	conscious	decision	making	

(thinking)	was	supported.

In	 addition,	 according	 to	 the	 results	 of	 the	 independent	

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

scription	learning	had	a	significant	effect	on	time	to	sta-

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

to	stabilization	in	the	experience	learning	group	was	sig-

nificantly	shorter	than	the	description	learning	group	but,	

the	time	to	flexibilization	in	the	description	learning	group	

was	less	compared	to	the	experience	learning	group.	Also,	

the	mean	net	worth	of	participants	from	description	learn-

ing	was	significantly	higher	than	experience	learning.	In	

addition,	the	data	showed	that	the	level	of	risk	tolerance	

had	a	significant	positive	effect	on	the	time	to	flexibiliza-

tion	and	net	worth,	while	statistical	literacy	did	not	affect	

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

worth.	The	results	showed	that	investment	decision-mak-

ing	 could	 improve	 by	 using	 description	 learning	 and	

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

become	more	flexible	in	high	volatility	the	stock	market.

Conclusion
These	findings	provided	cognitive	scientific	support	for	

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

between	the	two	seemingly	contradictory	behavioral	di-

mensions	of	stability	and	flexibility.	In	other	words,	under	

risk	and	uncertainty	conditions,	effective	decision-mak-

ing	 requires	a	continuous	cognitive	oscillation	between	

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

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

provements	are	associated	with	learning,	this	is	of	partic-

ular	importance	to	the	field	of	investment	decision-mak-

ing.	There	are	several	ways	to	improve	the	characteristics	

of	the	cognitive	shifting	process.	One	of	these	methods	is	

description	learning.	In	this	type	of	learning,	the	problem	

is	represented	in	different	ways.	However,	the	represen-

tation	 of	 information	without	 considering	 its	 analytical	

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

stock	 market	 investors	 could	 focus	 on	 increasing	 ana-

lytical	skills	of	description	information,	risk	perception,	

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

ganizations	 could	 publish	 description	 information	 with	

the	least	mental	effort	and	cognitive	bias	for	their	users.	

Stock	exchange	organizations	can	also	prescribe	descrip-

tion	 information	 analysis	 and	 increase	 the	 level	 of	 risk	

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

replicated	by	future	studies,	these	results	will	open	a	new	

avenue	 for	 research	and	have	practical	 implications	 for	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

این خصوص بی تاثیر می باشد.

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

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

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

به دست می آید.  و کنترل شده(  )آشکار  آگاهانه  پردازش  و  )خودکار( 
کنترل،  هوشیاری،  بدون  بدون  ذهنی،  تالش  بدون  خودکار،  پردازش 
بدون تمایل عمدی و با سرعت باالی پردازش همراه است. در حالی  که، 
در پردازش آگاهانه،  پاسخ ها آگاهانه و هدفمند هستند و با سرعت کم 
پردازش می شوند )4(. عناوین مختلفی برای نظریه پردازش دوگان در 
زمینه های مختلف تعریف شده است که از جمله عبارتند از؛ خودکار و 

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

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

عملکرد انواع سیستم های شناختی و زیستی دارند )14(.   
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همان طور که در شکل 1 نمایش داده شده است،  یک مرحله از فرایند 
تفکر  ُمد  از  جابه جایی  برای  شرایط  حس کردن  شناختی،  جابه جایی 
خودکار به ُمد تفکر آگاهانه و بالعکس یا زمان آن است. در سیستم های 
می کنند،  عمل  قطعیت  عدم  و  ریسک  شرایط  تحت  که  تصمیم گیری 
مرحله حس کردن از مراحل حساس و ضروری به شمار می آید. به عنوان 
مثال تصمیم گیری در فرایند رانندگی، تصمیم گیری در شرایط ریسک و 
عدم قطعیت است. همان طور که ذکر شد، این فرایند به صورت چرخه ای 
از تصمیم گیری های آگاهانه و عادتی است و حس کردن سریع و به موقع 

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

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

سرعت به پایداری عملکرد برسد.           
در بازارهای مالی مانند بازار سهام نیز، سرمایه گذاری یک تصمیم گیری 
تحت شرایط ریسک و عدم قطعیت است. عوامل مختلفی مانند سواد 
در  اجتماعی  رفتارهای  و  شناختی  سوگیری های  ریسک ،  درک  مالی، 
عملکرد بهینه سرمایه گذاری تاثیر می گذارند )17(. شرایط محیطی این 
شوک  یا  )رکود(  منفی  شوک  تا  نرمال  نویز  با  شرایط  حالت  از  بازار 
محیط  ترتیب،  این  به  و  است  تغییر  حال  در  دائما  )رونق(  مثبت 
تصمیم گیران  بهتر  عملکرد  برای  است.  پیچیده   و  پویا  تصمیم گیری 
که  یابد  توسعه  به  گونه ای  آنان  شناختی  توانایی های  باید  سهام،  بازار 
سریع تر  تغییرات  سهام،  بازار  شرایط  در  ناپایداری  وجود  صورت  در 
باالیی در تصمیم گیری وجود  انعطاف پذیری  قابلیت  و  شناسایی شوند 
بازار سهام نرمال به  داشته باشند. همچنین، تصمیم گیران، در شرایط 
سرعت به پایداری در تصمیم گیری برسند. بنابراین، فرض  می شود که 
در تصمیم گیری در بازار سهام، فرایند جابه جایی شناختی از ُمد تفکر 
 Louis خودکار به ُمد تفکر آگاهانه و بالعکس مطابق با فرایند جابه جایی
و Sutton وجود دارد )13(. به  عبارت دیگر، تصمیم گیران در بازار سهام 
طی  و  زمان  مروز  به  پایدار،  سهام  بازار  شرایط  با  مواجهه  صورت  در 
آگاهانه  از تصمیم گیری  آنان،  تکراری، تصمیم گیری  تصمیم گیری های 
ناپایداری  وجود  صورت  در  و  می شود  جابه جا  عادتی  تصمیم گیری  به 
به  عادتی  تصمیم گیری  از  آنان،  تصمیم گیری  سهام،  بازار  در  و شوک 
تصمیم گیری آگاهانه تغییر می کند. همچنین مطابق با فرایند جابه جایی 
Louis و Sutton زمان حس کردن به موقع تغییرات و انعطاف پذیرشدن 
و زمان پایدار شدن در فرایند جابه جایی شناختی، به عنوان دو ویژگی 
مهم در تصمیم گیری بازار سهام در نظر گرفته  شود )13(. شواهد وجود 
فرایند جابه جایی شناختی در زمینه های مختلف مانند خالقیت )18(، 
تصمیم گیری راهبردی )19(، رفتارهای اجتماعی )10( و تصمیم گیری 

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

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

120 هزار میلیارد تومان(، دوچندان است.

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

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

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

طراحی شده مورد تجدید قرار گرفت و اصالح شد.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خالص آن بیشتر خواهد بود.  

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

جدول1. توصیف متغیرهای وابسته

ارزش خالصزمان انعطاف پذیرشدنزمان پایدار شدنتعدادمتغیر

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینکلنوع یادگیری

3016/91/6442/2961312140821یادگیری تجربه ای

2420/72/235/52/61188704171515یادگیری توصیفی
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بحث
یافته های پژوهش نشان دادند که در تصمیم گیری بازار سهام، چرخه 
حالت  به  )تفکر(  عادتی  تصمیم گیری  حالت  از  شناختی  جابه جایی 
تصمیم گیری آگاهانه )تفکر( و بالعکس وجود دارد. بنابراین، در بازار سهام، 
تصمیم گیران با پایداری شرایط محیطی مساله،  اقدام به تصمیم گیری 
عادتی و هنگام شوک و ناپایداری شرایط محیطی مساله، تصمیم گیری 
آگاهانه می کنند. به عبارت دیگر، با توجه به این که شرایط بازار در حال 
جابه جایی بین شرایط پایدار و ناپایدار است در نتیجه فرایند جابه جایی 
شناختی در تصمیم گیری بازار سهام دائما انجام می شود. یافته  فوق با 
یافته های پژوهش های انجام شده در خصوص وجود فرایند جابه جایی 
 ،)16( مانند خالقیت  موضوعات  سایر  در  تفکر  و  عادت  بین  شناختی 
راستا  نیز هم   )10( اجتماعی  و شناخت   )17( راهبردی  تصمیم گیری 
است. همچنین یافته پژوهش فوق هم راستا با فرایند شش مرحله ای 
Louis و Sutton برای جابه جایی شناختی بین دو ُمد تفکر خودکار 
جابه جایی شناختی شامل  فرایند  این   .)13( است  آگاهانه  تفکر  ُمد  و 
بین  انجام جابه جایی  تا  از حس کردن شرایط جابه جایی  شش مرحله، 
مساله  این   .)1 )شکل  است  آگاهانه  تفکر  ُمد  و  خودکار  تفکر  ُمد  دو 
تصمیم گیری  در   )Confirmation bias( تایید  شناختی  سوگیری  با 
نیز همراه است. در شرایط تصمیم گیری تکراری و پایدار، تصمیم گیران 
بعد از تکرار تصمیم گیری به دنبال اطالعاتی هستند که حمایت کننده 
مساله  محیطی  شرایط  که  صورتی  در  و  باشند  آنها  قبلی  تصمیم های 
دچار تغییر شود، جستجوی تایید اطالعات قبلی قطع می گردد. این نوع 
سوگیری در مطالعات رفتار مصرف کنندگان نیز بررسی و تایید شده  است 
)9(. همچنین یافته های پژوهش نشان دادند که دو ویژگی زمان پایدار 
تحت  شناختی  جابه-جایی  فرایند  در  انعطاف پذیرشدن  زمان  و  شدن 
تاثیر اثر یادگیری توصیفی_تجربه ای هستند. به عبارت دیگر، میانگین 
اطالعات  که  این  دلیل  به  توصیفی  یادگیری  در  تصمیم گیری  زمان 
بیشتری ارائه می شود، بیشتر از یادگیری تجربه ای بیشتر است و پایداری 
تصمیم گیری دیرتر رخ می دهد. اما، در شرایط محیطی ناپایدار، میانگین 
زمان تصمیم گیری در گروه یادگیری توصیفی کمتر از یادگیری تجربه ای 
این است که  این به دلیل  انعطاف پذیری سریع تر رخ می دهد.  است و 
در شرایط شوک و ناپایداری، تصمیم گیران با یادگیری تجربه ای، سطح 
ریسک پذیری و اعتماد به نفس کمتری نسبت به یادگیری توصیفی دارند 
که با مطالعات انجام شده در این زمینه همسو است )25، 30(. همچنین 
میانگین میزان ارزش خالص شرکت کنندگان در گروه یادگیری توصیفی 
بیشتر از یادگیری تجربه ای است. بنابراین، به نظر می رسد با توجه به 
اثر مثبت ریسک پذیری بر دو ویژگی فرایند جابه جایی شناختی و ارزش 

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

ویژگی های آن پرداخت.    

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

انواع زمینه های مهندسی، اقتصادی و اجتماعی کاربرد دارد.    

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

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

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

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

مشارکت داشته اند.  

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

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

می شود.       

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

است. 
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Introduction: This	research	aimed	to	investigate	the	possible	advantage	of	conceptual	blending	

theory	to	illustrate	hidden	aspects	of	poetic	creativity,	which	is	called	elaborating	device	in	con-

ceptual	metaphor	theory.	

Methods: We	collected	54	poems	with	equal	ratios	on	the	basis	of	a	simple	random	sampling	of	

Simin	Behbahani,	Fereydon	Moshiri,	 and	Forough	Farokhzad’s	poetic	notebooks.	The	descrip-

tive-analytic	method	was	used	to	estimate	properties	of	conceptual	blending	analysis	and	extract	

network	models	to	discuss	the	metaphorical	elaborating	and	its	features	that	conceptual	metaphor	

theory	cannot	adequately	explain	about	them.

Results:	Two	micro-models	are	extracted.	 In	 the	first	model,	mental	 space	or	a	blended	space,	

resulting	from	a	network	in	a	background,	reflects	some	concepts	 into	both	 input	spaces	of	 the	

other	network	in	the	foreground,	simultaneously,	based	on	stimulation	of	similar	aspects.	In	the	

second	model,	there	are	two	networks.	Some	aspects	of	the	first	input	of	the	second	network	have	

been	conceptualized	in	the	first	network	previously,	and	the	access	principle	provides	a	connection	

between	them.	By	mapping	and	integrating	second	network	inputs,	these	aspects	connect	to	more	

extra	information.	Integration	of	the	micro-models	and	the	creation	of	a	macro-model	is	possible.

Conclusion:	Conceptual	blending	theory	is	based	on	the	description	of	mental	spaces	integration	

and	process	of	 reflection	or	connection	between	networks	 in	which	 the	 fundamental	structure	of	

generic	 space	 is	often	organized	according	 to	 a	 conventional	 conceptual	metaphor,	but	 they	can	

represent	some	dynamic	features,	provides	sharp	illustration	about	the	motivation	and	manner	of	

metaphorical	elaborating.
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Extended Abstract
Introduction
Cognitive	 semantics	 is	 not	 a	 single	 unified	 framework.	

Typically,	 those	researchers	who	identify	 themselves	as	

cognitive	semanticists	have	a	diverse	set	of	foci	and	in-

terests.	However,	 there	 are	 a	 number	 of	 principles	 that	

collectively	characterize	a	cognitive	semantics	approach.	

Studying	metaphor	is	one	of	the	essential	parts	of	cogni-

tive	semantics.	According	to	conceptual	metaphor	theory,	

metaphor	is	not	simply	a	matter	of	language	but	reflects	
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deep	correspondences	 in	how	our	 conceptual	 system	 is	

organized	(1, 13).	Conceptual	metaphor	theory	believes	

that	metaphorical	creativity	in	poetry	is	based	on	common	

thought	and	language	(3, 5).	In	this	framework,	George	

Lakoff	 and	Mark	 Turner	 (1989)	 have	 pointed	 out	 that	

poets	 regularly	 employ	 several	 devices	 to	 create	 novel	

unconventional	language	and	“images”	from	the	conven-

tional	materials	of	everyday	language	and	thought.	These	

devices	include	extending,	elaborating,	questioning,	and	

composing.	In	extending,	a	conventional	conceptual	met-

aphor	associated	with	certain	conventionalized	linguistic	

expressions	is	expressed	by	new	linguistic	means	based	

on	 introducing	a	new	conceptual	element	 in	 the	 source	

domain.	Elaborating	is	different	from	extending;	it	elab-

orates	on	an	existing	element	of	the	source	unusually.	In-

stead	of	adding	a	new	element	 to	 the	source	domain,	 it	

captures	an	already	existing	one	in	a	new,	unconventional	

way.		In	the	poetic	device	of	questioning,	poets	can	call	

into	 question	 the	 very	 appropriateness	 of	 our	 common	

everyday	metaphors.	In	Composing,	there	may	be	more	

than	one	conventional	metaphor	for	a	target	domain,	and	

the	poet	will	use	two	or	many	metaphors	in	the	same	pas-

sage	or	even	in	the	same	sentence	(5, 6).	Even	though	this	

framework	can	be	helpful,	we	 think	 there	 is	an	unclear	

analysis	to	demonstrate	all	aspects	of	the	mental	process	

in	the	poet’s	mind.

On	 the	 other	 hand,	 conceptual	 blending	 theory,	 which	

drives	from	conceptual	metaphor	theory	and	mental	spac-

es	 theory,	has	been	developed	to	account	for	phenome-

na	that	other	frameworks	cannot	adequately	account	for.	

Blending	is	distinguished	by	an	architecture	that	includes	

a	generic	space,	two	or	more	input	spaces,	and	blended	

space,	and	it	differs	from	the	other	theories	in	explicitly	

accounts	for	emergent	structure	(13).	The	present	study	

have	used	conceptual	blending	theory	to	analyze	possi-

ble	network	models	in	a	collection	of	contemporary	Per-

sian	poetry	that	would	help	us	illustrate	hidden	aspects	of	

elaborating	devices,	which	is	used	to	interpret	metaphor-

ical	creativity.

Methods
The	 present	 study	 used	 the	 descriptive-analytic	 method	

to	investigate	contemporary	Persian	poetry.	The	research	

community	contained	six	poetic	notebooks	of	Simin	Be-

hbahani,	Fereydon	Moshiri,	and	Forough	Farokhzad’s	po-

ems	(2	poetic	notebooks	from	each	poet).	These	notebooks	

were	«Talking	about	myself»	and	«Being	with	myself»	of	

Simin	Behbahani’s	literary	works,	«Sin	of	Sea»	and	«Cloud	

and	Alley»	of	Fereydon	Moshiri’s	literary	works,	and	also	

«Captive»	and	«Rebirth»	of	Forough	Farokhzad’s	literary	

works.	We	divided	each	poetic	notebook	 into	 the	 initial,	

middle,	and	final	sections	and	selected	three	poems	from	

each	part	according	to	a	simple	random	sampling	method.	

Altogether	54	poems	(18	poems	from	each	poet)	were	col-

lected	as	the	research	community.	This	study	investigated	

these	 samples	 to	extract	 and	describe	poetic	expressions	

formed	on	the	basis	of	metaphorical	elaborating	devices.	

To	distinguish	novel	expressions	from	conventional	ones,	

we	compared	under	 investigation	expressions	with	some	

conceptual	metaphors	and	their	related	expressions	in	ev-

eryday	Persian	language.	At	the	same	time,	conceptual	met-

aphor	 theorists	have	sought	generalization	across	abroad	

range	 of	 metaphorical	 expressions,	 conceptual	 blending	

theorists	developing	general	principles	based	on	specific	

examples.	This	is	because	blending	theory	places	empha-

sis	upon	a	process	of	meaning	construction	rather	than	a	

system	of	knowledge.	Because	of	this	methodological	rea-

son,	we	randomly	selected	a	limited	number	of	samples	to	

reanalyze	and	estimate	properties	of	conceptual	blending	

analysis	and	extract	network	models	to	discuss	the	meta-

phorical	elaborating	and	its	hidden	features	that	conceptu-

al	metaphor	theory	cannot	adequately	explain	about	them.	

After	these	steps,	we	have	generalized	the	applicability	of	

extracted	network	models	to	analyze	the	other	data.
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Results
Two	micro-models	are	extracted	according	to	conceptual	

blending	theory	to	represent	apparent	aspects	of	metaphor-

ical	 elaborating,	which	 is	used	 in	 the	 collection	of	 con-

temporary	Persian	poetry.	In	the	first	micro-model,	mental	

space	or	 a	blended	 space	 resulting	 from	a	network	 in	 a	

background	reflects	some	concepts	into	both	input	spac-

es	of	the	other	network	in	the	foreground	simultaneously,	

based	on	stimulation	of	similar	aspects.	This	micro-model	

is	based	on	a	condition	that	we	call	superposition	of	men-

tal	spaces	and	blending	networks	as	a	kind	of	grounding.	

In	the	second	micro-model,	there	are	two	networks,	and	

some	aspects	of	the	first	input	of	the	second	network	have	

been	conceptualized	 in	 the	first	network	previously,	and	

the	access	principle	provides	a	connection	between	them.	

By	mapping	and	integrating	second	network	inputs,	these	

aspects	connect	to	more	extra	information.	For	both	mod-

els,	we	will	have	a	blended	space	with	an	emergent	struc-

ture.	Also,	we	find	 some	data	which	 are	 formed	on	 the	

basis	of	the	integration	of	these	micro-models	and	create	

a	macro-model.	 In	 this	enormous	model,	 there	 is	a	sim-

ple	or	blended	space	in	the	background	that	incorporates	

some	 homogenous	 information	 to	 both	 inputs	 of	 a	 net-

work	in	foreground.	On	the	other	hand,	the	first	input	of	

foregrounded	network	is	connected	to	the	other	network	

because	some	aspects	of	this	input	have	been	conceptual-

ized	in	the	process	of	blending	in	the	other	network,	which	

has	grown	next	to	it.	

Conclusion
Conceptual	blending	 theory	 is	based	on	 the	description	

of	mental	spaces	integration	and	process	of	reflection	or	

connection	between	networks	in	which	the	fundamental	

structure	 of	 generic	 space	 is	 often	 organized	 according	

to	 a	 conventional	 conceptual	metaphor.	 However,	 they	

can	represent	some	dynamic	features	on	the	basis	of	po-

ets’	personal	experiences	and	points	of	view,	coherence	

of	concepts	in	their	mind	and	immediate	linguistic	con-

text	provides	sharp	illustration	about	the	motivation	and	

manner	of	metaphorical	elaborating	and	its	complexity	in	

the	samples	of	contemporary	Persian	poetry.	The	present	

research	 extract	 two	 micro-models	 and	 a	 macro-mod-

el	 that	help	us	 illustrate	metaphorical	conceptualization	

in	poetry,	and	they	would	assume	as	a	part	of	more	ex-

traordinary	network	models	that	lead	to	the	emergence	of	

creativity.	These	models	can	also	compensate	 for	 some	

weaknesses	of	conceptual	metaphor	theory,	such	as	uni-

directionality,	 lack	 or	 minimum	 contextual	 efficiency,	

and	implied	meaning.			
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مقدمه
زبان شناسی  بخش های  مهم ترین  از  یکی  شناختی  معنی شناسی 
شناختی محسوب می شود که چارچوب کاری واحد و یکپارچه ای ندارد 
و آن دسته از محققانی که خود را معني شناس شناختی می دانند دارای 
عالیق و دغدغه های متنوع و متفاوتی هستند؛ البته در این میان اصول 
معنی شناسی  رویکرد  اصلی  مشخصه های  از  که  دارد  وجود  واحدی 
شناختی به شمار می روند )1(. از جمله مهم ترین اصول معنی شناسی 

شناختی این است که ساختار مفهومی بدن مند در نظر گرفته می شود 
و از سوی دیگر ساختار معنایي همان ساختار مفهومی است. همچنین 
 )Encyclopedic( درک و بررسی معنی در این رویکرد دایرةالمعارفی
است و فرآیند ساختن معنی همان مفهوم سازي است که طی روندي 
بنیادي ترین  از  نیز  مجاز  و  استعاره  این  بر  عالوه  می گیرد.  پویا شکل 
از  تن  دو   Johnson و   Lakoff  .)2( هستند  رویکرد  این  مباحث 

چکیده
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مفهومی  استعاره  نظریه  طرح  با  شناختی  معنی شناسان  برجسته ترین 
به چالش کشیدند  را  استعاره  به  رویکردهای سنتی  و  نظریات  تمامی 
)3(. دو اصل در این نظریه  بیان شده است. مطابق اصل اول، استعاره 
استعاره  دوم،  اصل  اساس  بر  نیست.  شعر  و  ادبی  زبان  مختص  صرفاً 
انسان  نظام مفهومی ذهن  بلکه ریشه در  نیست  زبانی  پدیده ای  اصوالً 
دارد. این دیدگاه جدید همراه با یک الگوبرداری مبدأ-مقصد است )4(. 
در چارچوب این نظریه دو ادعای اصلی نیز درباره ی خالقیت استعاری 
در شعر و ادبیات توسط Lakoff و Turner مطرح شده است. بر این 
اساس شاعر از همان تفکرات روزمره بهره می برد با این تفاوت که آنها 
را گسترش می دهد، پیچیده می کند، به شیوه ای فراتر از شیوه  معمول 
با یکدیگر ترکیب می کند و یا پیامد باور های استعاری ما را به چالش 
 ،)Extending( گسترش  شگرد  از  بهره گیري  در  شاعر   .)5( می کشد 
به  نو  زباني  با  را   )Conventional( متعارف  یا  قراردادي  استعاره   یک 
گسترش  با  را  کار  این  او  مي کند.  بیان  بدیع  استعاري  عبارت  صورت 
استعاره متعارف، یعني معرفي یک جزء مفهومي جدید در حوزه   یک 
مبدأ انجام مي دهد که قباًل در نگاشت شرکت نکرده است. یکي دیگر 
از شگرد های تفکر شاعرانه پیچیده سازي )Elaborating( یک استعاره  
مفهومي متعارف است. در این شگرد جزء یا اجزایي از حوزه  مبدأ که 
قباًل در نگاشت شرکت داده شده اند، به گونه اي نامتعارف پر یا پیچیده 
به  که  است  متفاوت  با گسترش  لحاظ  این  از  پیچیده  سازي  مي شوند. 
جای افزودن عنصری جدید به حوزه مبدأ، عنصر موجود در این حوزه 
گاهي  این  بر  تفصیل می دهد. عالوه  و  غیرمعمول شرح  گونه ای  به  را 
شاعران مرزهاي درک استعاري ما از مفاهیم مهم را به چالش مي کشند. 
مفهومي  استعاره   یک  بودن  نامناسب  یا  نارسایي  آنها  دیگر،  عبارت  به 
 )Questioning( به عنوان پرسش این شگرد  از  یادآوري مي کنند.  را 
چند  یا  دو  از  شاعر   ،)Composing( ترکیب  شگرد  در  می شود.  یاد 
استعاره متعارف که توصیف گر یک حوزه  مقصد است، به طور همزمان 
مقاله  که  آنجایي  از   .)6  ،5( مي کند  استفاده  حوزه  آن  توصیف  براي 
حاضر بر شگرد پیچیده سازي متمرکز است به مثالی از کاربست آن در 
شعر Horace توجه کنید. وی در شعر خود از مرگ به عنوان »تبعید 
ابدی قایق« یاد نموده است. بر اساس استعاره متداول »مرگ به مثابه 
به دور دست تصور می کنیم که  را همچون سفری  ما مرگ  عزیمت« 
اتفاق  نقلیه  با یک وسیله  و شاید  نیست  بازگشت  براي  آن مجالی  در 
بیفتد. این استعاره متعارف به ما چیزی خاص تر از این ها نمی گوید، اما 
Horace بدون معرفي جزء مفهومي جدیدی در حوزه  مبدأ به گونه ای 
غیرمعمول این استعاره را پیچیده سازي نموده است. در این مثال دوری 
از این جهان از طریق مورد خاص تبعید وصف شده است. تبعید صرفاً 

دوری از این جهان نیست، بلکه عملی ناخواسته است که در پس آن 
پیش فرض تمایل فرد به بازگشت وجود دارد )5(.   

اکنون که به شرح خالقیت استعاری از دیدگاه نظریه استعاره مفهومی 
یکی  تنها  نظریه  این  که  نمود  اشاره  موضوع  این  به  باید  پرداختیم، 
رویکرد  در  مفهوم سازی  فرآیند  توضیح  جهت  ممکن  دیدگاه های  از 
 )5(  Turner و   Lakoff که  حالي  در  است.  شناختی  معنی شناسی 
از نقطه نظر استعاره مفهومی در زبان ادبی فرآیندهای معنی سازی را 
مطالعه می نمودند و از سوی دیگر Fauconnier )7، 8( بر روی نظریه 
فضاهای ذهنی کار می کرد، به نمونه های مشابهی دست پیدا کردند که 
مستقیماً با هیچ کدام از قالب های نظری در دست کار آنها قابل تبیین 
استعاره  نظری  قالب  از  جنبه هایی   Turner و   Fauconnier نبودند. 
مفهومی و فضاهای ذهنی را با هم ترکیب کردند و نظریه جدیدی تحت 
عنوان آمیختگی مفهومی )Conceptual blending( را بنیان نهادند 
)11-9(. این نظریه در بسیاری از ویژگی ها با نظریه استعاره مفهومی 
نه  و  مفهومی  پدیده  یک  عنوان  به  استعاره  به  دو  هر  است.  مشترک 
زبانی می نگرند، قائل به وجود نگاشت های نظام مند زبانی و ذهنی بین 
حوزه های مفهومی هستند و محدودیت هایی نیز بر نگاشت بین حوزه ها 
وجود  نگرش  دو  این  میان  نیز  تفاوت هایی  عین حال  در  است.  حاکم 
دارد. نظریه آمیختگی مفهومی، بر خالف استعاره مفهومی، یک سویگی 
در نگاشت ها را نمی پذیرد و معتقد به وجود نگاشت های دوسویه است 
)12(. نظریه استعاره مفهومی مدلي دو حوزه اي است، ولی در آمیختگي 
اندیشه  پیچیدگی  های  از  بسیاری  درک  برای  که  معتقدند  مفهومی 
انسان، الگوی دو حوزه ای کفایت نمی  کند، بلکه باید یک الگوی شبکه  ای 
حوزه ها  با  مفهومی  استعاره  نظریه  در  آورد.  فراهم  فضایی  چندین  یا 
میان  که  نگاشت هایی  این  داریم.  سروکار  آنها  میان  نگاشت هایی  و 
حوزه ها برقرارند ساختارهای به شدت ثابت هستند. در مقابل، در نظریه 
آمیختگی مفهومی با فضاهای ذهنی سروکار داریم )13(. فضاهای ذهنی 
ساختارهایی جزئی هستند که هنگام صحبت کردن و اندیشیدن تکثیر 
می یابند و امکان تفکیک ساختارهای دانش و گفتمان های ما را ایجاد 
می کنند )7(. شکل ساده یک شبکه آمیخته شامل حداقل چهار  فضاي  
ذهني است. دوتاي آنها را فضاي درونداد  مي  نامند و  نگاشت  بین فضایي، 
 Generic( میان این دو فضا اتفاق رخ می دهد. سومین فضا، فضاي عام
محسوب  درونداد  دو  بین  مشترک  انتزاعی  ساختار  که  است   )space
می شود. فضای عام می تواند نگاشت هاي استعاری را میان حوزه مبدأ 
و مقصد امکان پذیر سازد، یا دو درونداد در یک ساختار انتزاعی شریک 
مشترک  انتزاعی  ساختار  آن  متعارف  استعاره  یک  چون  شد  خواهند 
آمیخته  فضاي  را   شبکه ای  الگوي  چهارم  فضاي  است.  کرده  ایجاد  را 
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)Blended space( گویند. فضای آمیخته عناصري را از هر دو درونداد 
می گیرد و بر اساس آنها ساختار پیدایشی )Emergent structure( را 

شکل مي دهد )6، 13، 14(.            
نظریه  بررسی  و  نقد  پیرامون  مختلفی  پژوهش های  اخیر  دهه های  در 
 Kovecses است.  شده  انجام  مفهومی  آمیختگي  و  مفهومی  استعاره 
عدم حساسیت به بافت را مهم ترین نقد وارد بر نظریه استعاره مفهومی 
از  و روشنی  تبیین دقیق  نمی تواند  نظریه  این  است  معتقد  و  می داند 
اشاره  بافتی  عوامل  برخی  به  وی   .)15( دهد  ارائه  استعاری  خالقیت 
بافت  عوامل  این  استعاره های جدید می شوند.  باعث خلق  که  می کند 
بالفصل زبانی، آنچه مفهوم سازان )گوینده و شنونده( در مورد پدیده های 
بافت فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی  اصلی حاضر در گفتمان می دانند، 
هستند. Turner ادعا می کند که معني فرآیندی پیچیده از فرافکنی، 
اعتقاد وی،  به   .)16( است  فضای ذهنی  تلفیق چند  و  تحدید  اتصال، 
ما دو نوع ذهن نداریم و ذهن ادبي چیزي جدا از ذهن روزمره نیست. 
مهم  ابزارهای  از  یکی  مفهومی  آمیختگی  که  است  معتقد   Glebkin
براي خلق معانی بدیع است، اما بهتر است از آن به عنوان ابزاری براي 
سنجش و اقتباس میانگینی تقریبی از معانی موجود در ذهن عامه مردم 
یا به ندرت و یا  این اساس به مقایسه معانی که کمتر  بر  یاد کنیم و 
اصاًل در ذهن عوام وجود ندارد، بپردازیم )Eppe .)17 ضمن ارائه یک 
چارچوب محاسباتی در زمینه هوش مصنوعی اظهار می دارد که نظریه 
با  مفاهیم  تلفیق  و  فشرده سازي  در  کلیدی  نقش  مفهومی  آمیختگی 
موتوري محرک جهت  به عنوان  آمیختگی مفهومی  از  و  دارد  یکدیگر 
 .)18( می کند  یاد  بدیع  مفاهیم خالقانه  بروز  و  ممکن  مفاهیم  تلفیق 
استفاده  با  مفهومی  آمیختگی  نظریه  که  معتقدند  خنجری  و  موذنی 
عبارت های   فهم  وقت  به   را  الگوي شبکه اي مي تواند سازوکار ذهن  از 
با  آنها چندین استعاره مفهومي درهم تنیده شده اند،  استعاري  که در 
کند  تحلیل  دقیق تر  ورودي،  فضاهاي  و  ابتدایي  پنداشت هاي  تفکیک 
با  مواجهه  باورند که خواننده هنگام  این  بر  و همکارانش  پردل   .)19(
فرآورده هاي  واقع  در  که  مي شود  روبرو  مفهومي  آمیخته های  با  شعر، 
شناختي هستند و براي درک  و تفسیر  معناي آنها باید به گونه اي وارونه 
به بازسازي فرآیندهایي شناختي پرداخت که در پس این فرآورده ها قرار 

دارند و نویسنده آنها را اندیشیده است )20(.    
اکنون در مقاله حاضر قصد داریم تا به مسئله اصلی پژوهش مبنی بر 
ارزیابی ویژگي هاي نظریه آمیختگی مفهومي جهت پرداختن به آن چه 
می شود،  خوانده  پیچیده سازی  شگرد  مفهومي  استعاره  نظریه  در  که 
این  از  شرحی  طریق  بدین  و  بپردازیم  معاصر  اشعار  از  منتخبی  در 
استخراج  بر مبنای  را  ارتباط عوامل دخیل در آن  موضوع و چگونگی 

الگوهاي شبکه اي به دست دهیم. هدف از این پژوهش تأکید بر نقش 
معنی شناسی شناختی در تحلیل شعر معاصر فارسی و مقایسه کیفی 
مفهوم سازي  فرآیند  به  پرداختن  جهت  مذکور  نظري  چارچوب های 
معانی بدیع و خالقانه است. بر اساس جستجو در پایگاه های الکترونیک 
فارسی چنین به نظر می رسد که تاکنون هیچ پژوهشی مبنی بر مقایسه 
همزمان نتایج حاصل از تحلیل شگرد پیچیده سازي در چارچوب نظریه 
در  مفهومی  آمیختگی  نظریه  بر  مبتنی  یافته های  با  مفهومی  استعاره 
نگرفته است.  انجام  فارسی  الگوهای شبکه ای در شعر  جهت استخراج 
با نگارش این مقاله تا حدودی در جهت  تا  پژوهش حاضر سعی دارد 

رفع خالء  فوق گام بردارد. 

روش کار
است.  معاصر  اشعار  از  منتخبی  شامل  پژوهش  این  در  آماری  جامعه   
ابتدا دو دفتر شعری از سیمین بهبهانی با عناوین »با خود بودن ها« و 
»از خود گفتن ها« و سپس دفاتر شعری »گناه دریا« و »ابر و کوچه« 
از فریدون مشیری و همچنین دفاتر »تولدی دیگر« و »اسیر« از فروغ 
انتخاب شدند. در  آثار  این  به  بر مبنای عالقه مندی پژوهشگر  فرخزاد 
ادامه هر یک از این دفاتر با توجه به تعداد قطعه های شعری فهرست 
شده در آنها به بخش های ابتدایي، میانی و پایانی تقسیم گردیدند. از 
هر بخش میزانی برابر )سه قطعه شعری( به صورت نمونه گیری تصادفی 
ساده انتخاب شد. بر اساس توضیحات فوق، 54 قطعه شعري )از هر شاعر 
18 قطعه( جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. در گام نخست 
تمامی عبارات شعری این دفاتر بر اساس شگرد پیچیده سازی در نظریه 
یا  عبارت  حاوي  شعری  قطعه   12 و  گردید  بررسی  مفهومی  استعاره 
عبارت هایي مبتنی بر شگرد پیچیده سازی در مجموع کل جامعه آماری 
روش شناختی  لحاظ  به  عبارت ها  این  شناسایي  جهت  شد.  شناسایي 
با  شعری  نمونه های  قیاس  به   )5(  Turner و   Lakoff از  پیروي  به 
عبارت هایي از زبان روزمره پرداخته ایم تا بدین طریق عناصر مفهومی 
استعاره  نظریه  که  حالی  در  شود.  مشخص  ما  بر  شده  پیچیده سازی 
مفهومی اقدام به تعمیم مباحث خود بر اساس بررسی طیف گسترده ای 
از عبارت ها استعاری می کند، در نظریه آمیختگی مفهومی تعمیم اصول 
این  فرد  به  منحصر  و خصوصیات  ماهیت  نمونه های خاص،  اساس  بر 
نمونه های خاص است )13(. مطابق این بحث در مرحله بعدي، نمونه ای 
از داده ها مستخرج در مجموعه آثار هر یک از شاعران، بر اساس نظریه 
این  کیفی  جنبه های  ارزیابی  ضمن  و  شد  تحلیل  مفهومی  آمیختگی 
شیوه از تحلیل و قیاس آن با تفاسیر مبتنی بر نظریه استعاره مفهومی 
الگوهاي شبکه ای مورد استفاده در این نمونه ها و تعمیم  به استخراج 
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امکان کاربست این الگوها در سایر داده ها بر اساس اصول روش شناختی 
نظریه آمیختگی مفهومی اقدام نموده ایم. الزم به ذکر است که در بخش 
شرح یافته ها ضمن توضیح نظری الگوهاي شبکه ای استخراج شده، به 
جاي نمایش شمایل کلی آنها با شرح نمونه ای از شعر سیمین بهبهانی، 
فریدون مشیری و فروغ فرخزاد، نمایه و توصیف ملموسی از موضوع به 
دست داده مي شود. توضیح آخر این که پژوهشگران نظریه آمیختگی 
مفهومی جهت به تصویر کشیدن شبکه ها از روش های مختلفی استفاده 
نظر می شود  نمایه ها صرف  در  عام  فضای  نمایش  از  بعضاً  و  می کنند 
)21(. در این نمایه ها ارتباط بین عناصر متناظر دروندادها غالباً از طریق 
خطوط پیوسته و فرافکنی این عناصر به درون فضای آمیخته با ترسیم 
خطوط  ترسیم  که  آنجا  از  می شود.  استفاده  متعدد  ناپیوسته  خطوط 
ناپیوسته متعدد می تواند سبب ناخوانا شدن نمایه ها گردد، لذا به جای 
آن از عالمت پیکان سیاه رنگ استفاده شده است. از به تصویر کشیدن 
فضای عام در نمایه ها نیز صرف نظر شده و تنها به شرح جزئیات مربوط 
به فضای عام هر یک از شبکه های آمیخته در توضیحات اکتفا نموده ایم. 
از سوی دیگر، نگارنده جهت نمایش آن چه که برهم نهش و تاثیرگذاری 
از  گونه ای  انواع  به  پیش زمینه  فضاهای  بر  پس زمینه  ذهنی  فضاهای 
زمینه سازی می داند، از عالمت پیکان سفیدرنگ استفاده نموده است.   

یافته ها
به طور کلی تحلیل آن چه که در تبیین خالقیت استعاری از دیدگاه 
قالب  نامیده می شود، در  پیچیده سازی  استعاره مفهومی شگرد  نظریه 
مفهومی  آمیختگی  نظریه  چارچوب  در  شبکه اي  الگوی  خرده  دو 
امکان پذیر است. این دو خرده الگو می توانند با یکدیگر تلفیق شوند و 
الگوی شبکه اي بزرگتری را خلق کنند. کاربست هر یک از این الگوها به 
نوع مفاهیم، چگونگی فرآیند مفهوم سازی توسط شاعر و ارتباط عوامل 
دخیل در آن بستگی دارد. اولین خرده الگوي استخراج شده از تحلیل 
داده ها نمایان گر بازتاب یک فضای ذهنی ساده یا فضای آمیخته برآمده 
از یک شبکه در پس زمینه، به داخل شبکه دیگری است که دروندادهای 
برخي  به  شدن  قائل  می کنند.  ایفا  را  پیش زمینه  فضاهای  نقش  آن 
اطالعات مرتبط و متجانس بین این فضاها سبب تعامل آنها با یکدیگر 
شده و جنبه هایي از فضاي پس زمینه در قالب فضاهای پیش زمینه ای 
به  یا  برانگیخته  هستند،  آمیخته  شبکه  یک  دروندادی  عنوان  به  که 
از  نمونه ای  به  الگوی  این  بهتر  براي درک  منعکس می گردد.  تعبیری 

شعر سیمین بهبهانی )22( توجه کنید: 
- خفاش خو گرفته به تاریکی غمم، 

پرواز من به جز شبانگاه تار نیست

ابتدا تحلیل این نمونه شعری را بر مبنای آنچه که در تبیین خالقیت 
استعاری از دیدگاه نظریه استعاره مفهومی، شگرد پیچیده سازی نامیده 
می شود، آغاز می کنیم. جنبه هایي از نمونه حاضر را می توان مبتني بر 
پیچیده سازی استعاره متعارف »انسان حیوان است« در نظر گرفت. این 
استعاره مفهومی بخشی از تفکر و اندیشه روزمره ماست و عبارت هایي 
نظیر »از خوشحالی پرواز کردن« که بر جنبه نسبت دادن یک کنش 
حیوانی به انسان مفهوم پردازی شده یا عبارت های نظیر »توی سگ دانی 
زندگی کردن« و »مثل سگ زندگی کردن« که به ترتیب بر نسبت دادن 
انسان داللت دارد را  نحوه و کیفیت زیست حیوان )پست زیستن( به 
می توان برای آن در زبان روزمره ذکر کرد. در نمونه شعری حاضر نیز 
معرفی  بدون  بهبهانی  سیمین  است.  شده  استفاده  جنبه ها  همین  از 
جزء  نامتعارف  بیان  و  پیچیده سازی  با  مبدأ  حوزه  از  جدید  عنصری 
مفهومی حیوان و نحوه زیست آن در قالب خفاش خو گرفته به تاریکي 
استعاره زبانی جدیدی را خلق کرده است و بدین طریق وجود خویشتن 
را به مثابه خفاشي می پندارد که به تاریکی غم خو گرفته و شبانگاه به 
پرواز در می آید. اکنون پرسش این است که انگیزه این پیچیده سازی 
چیست و چگونه می توان تعامل مفاهیم و روابط حاکم در جریان این 

مفهوم سازی خالقانه را جزئیات دقیق تشریح نمود؟
فضاهای  ارتباط  از  برآمده  انگیزه هایي  خالقانه،  مفهوم سازي  این  براي 
ذهنی به عنوان بسته های مفهومی موقت در ذهن شاعر وجود دارد که 
امکان تفکیک ساختارهای دانش و گفتمان شاعرانه را فراهم می کند و 
نظریه آمیختگی مفهومی می تواند تحلیل روشنی از موضوع و چگونگی 
نمونه شعری حاضر دو شبکه  در  به دست دهد.  عوامل دخیل  ارتباط 
آمیخته در پس و پیش یکدیگر قرار گرفته اند. شبکه اول در پس زمینه 
از دروندادهای تاریکی و حس غم تشکیل گردیده است. این دروندادها 
بر مبنای یک فضای عام و ساختار انتزاعی مشترک برآمده از تجربیات 
منفی سازمان دهی شده اند و متکي بر رابطه علت و معلولی هستند. به 
تجربیات  در  ریشه  می تواند  غم  برانگیختگی حس  علت  ساده تر،  بیان 
منفی برآمده از تاریکی داشته باشد. نگاشت دوسویه و فرافکنی عناصر 
مفهومی این دروندادها منجر به شکل گیری فضاي آمیخته »تاریکي غم« 
می شود. از سوي دیگر، شبکه  دوم در پیش زمینه نیز مبتني بر دو درونداد 
است. درونداد اول نمایان گر انسانی است که بر اساس کیفیتی از زیستن 
کنشی را بروز می دهد و درونداد دوم حیواني را نمایش می دهد که به 
نحوه ای از زیستن خو گرفته و کنشی از آن سر می زند. شالوده شبکه 
آمیخته دوم را در واقع باید همان استعاره متعارف »انسان حیوان است« 
دانست که جنبه هایي نظیر جانداری، نحوه یا کیفیت زیست و کنش را 
به اشتراک مي گذارد. نکته دیگر این که نحوه و کیفیت زیستن در رابطه 
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تحلیل  از  مستخرج  شبکه ای  الگوی  خرده  دومین  توضیح  به  اکنون 
داده های توجه کنید. این الگو بر پایه ی دو شبکه آمیخته استوار است 
و در این میان برخی جنبه های مشترک هم بین این شبکه ها به چشم 
می خورد. جنبه های مشترکي شبکه ها از این موضوع نشأت می گیرد که 
برخی از عناصر مفهومی درونداد نخست شبکه دوم، پیش تر در شبکه 
است  مفهوم پردازي شده  آن  از  برآمده  آمیخته  فضای  قالب  در  و  اول 
دوم  دروندادهای شبکه  تلفیق  در جریان  و  بعدی  مرحله  در  و سپس 
جزئیات دیگري نیز به آن افزوده شده و به فضای آمیخته شبکه دوم 
فرافکن می گردد. برای درک بهتر این الگوی به نمونه ای از شعر فریدون 

مشیری )23( توجه کنید:
- مرا عشق تو چنگ اندوه ساخت

که جز غم در این چنگ آهنگ نیست

خالقیت  تبیین  در  که  چه  آن  مبنای  بر  نمونه  این  تحلیل  به  ابتدا 
استعاری از دیدگاه نظریه استعاره مفهومی، شگرد پیچیده سازی نامیده 
بر اساس پیچیده سازی  از نمونه فوق  می شود، دقت کنید. جنبه هایي 
استعاره مفهومی و متعارف »عشق عامل دگرگونی است« شکل گرفته 
است و عبارتی نظیر »از موقعی که عاشق شده، اصاًل یک آدم دیگري 
شده است« را می توان در زبان روزمره برای آن متصور شد که مطابق آن 
عشق به مثابه عاملی برای دگرگونی و تبدیل شدن فردی به فرد دیگر 
تلقی می شود. در نمونه شعری فوق نیز از همین شیوه از تفکر استعاری 
استفاده شده، با این تفاوت که به جای تصور عشق به منزله عاملی برای 
برای  عاملی  عنوان  به  از عشق  دیگر  فرد  به  فردی  تبدیل  و  دگرگونی 
دگرگونی خویشتن به یک آلت موسیقی )چنگ( که نوایی غم انگیز از 
آن بر می خیزد، یاد شده است. بنابراین بخشی از نمونه فوق را می توان 

شکل 1. خرده الگوی شبکه ای اول بر اساس نمونه ای از شعر معاصر

علت و معلولی با یکدیگر قرار دارند، زیرا بسته به سبک زیستن می توان 
کیفیت های متفاوتی از آن را متصور شد. برهم نهش دروندادهای شبکه 
آمیخته دوم بر فضای ذهنی »تاریکي غم« از شبکه اول و قائل شدن به 
برخي اطالعات مرتبط بین این فضاها )اطالعات مرتبط با رابطه علت و 
معلولی( سبب تعامل آنها با یکدیگر شده و جنبه هایي از فضای پس زمینه 
در داخل فضاهای پیش زمینه ای که به عنوان دروندادهای شبکه آمیخته 

دوم هستند، برانگیخته می گردد و بدین طریق کیفیت زیستن انسان به 
صورت زیستن با غم و نحوه زیستن حیوان به شکل زیستن در تاریکی 
به عنوان عناصر متناظر ظاهر می شوند. تناظر و نگاشت دوسویه عناصر 
آنها  انتخابی  فرافکنی  و  یکدیگر  با  مذکور  درونداد های شبکه  مفهومي 
در نهایت منجر به ارائه تصویری خیالی از شاعر و ساختار پیدایشي در 

فضای آمیخته می شود که در شکل 1 مشاهده می کنید.
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استعاره »عشق  در  دگرگونی  جزئیات  نامتعارف  و شرح  پیچیده سازی 
استعاره متعارف دیگری  نمونه  این  عامل دگرگونی است« دانست. در 
هم دخیل است که می توان از آن به عنوان »انسان آلت موسیقی است« 
یاد کرد و عبارتی نظیر »کیفت کوک است« براي آن در زبان روزمره 
وجود دارد. گویی در باور عامیانه ما انسان و خلق و خوي او به مثابه 
آلت موسیقی و تنظیمات آن پنداشته می شود. چه ارتباطي میان این 
وجود  است«  دگرگونی  عامل  استعاره »عشق  پیچیده سازی  و  موضوع 

دارد؟
دقیق  تبیین  به  قادر  مفهومی  استعاره  نظریه  که  است  این  حقیقت 
درهم تنیدگی مفاهیم استعاری در این نمونه شعری نیست، زیرا نگاشت 
عوامل  به  توجه  همچنین  و  آنها  انتخابی  فرافکنی  و  مفاهیم  دوسویه 
بافتی در چارچوب این نظریه نمی گنجد و تنها توصیفی کلی از فرآیند 
پی  گفته  این  به صحت  که  این  براي  می دهد.  دست  به  مفهوم سازی 
ببرید، به تحلیل این نمونه بر مبنای نظریه آمیختگی مفهومی و آن چه 
که به عنوان خرده الگوهاي شبکه ای دوم ذکر شد، دقت کنید. نمونه 
حاضر را باید حاصل ارتباط دو شبکه آمیخته دانست. شبکه اول مشتمل 
بر دو درونداد است. درونداد اول نمایان گر فردي است که ممکن است 
حالتي نظیر غم را تجربه کند و بدین طریق واکنشي نظیر ناله از خود 
بروز دهد و درونداد دوم مبتنی بر یک آلت موسیقی است که می تواند 
نواهای مختلفي از آن برخیزد. در واقع فضاي عام این شبکه از طریق 
استعاره متعارف »انسان آلت موسیقی است« سازمان دهی شده است و 
جنبه مشترکی نظیر ماهیت )انسان و آلت موسیقی( و کنشي بر آمده یا 

اعمال شده بر یک ماهیت )ناله از غم و نواخت آهنگ( را شامل میشود. 
به شکل گیري  منجر  شبکه  این  دروندادها  در  متناظر  عناصر  فرافکنی 
فضاي آمیخته ای می گردد که در آن انسان به عنوان آلت موسیقی ظاهر 
شده و از آن آهنگی غمناک به گوش مي رسد. شبکه آمیخته دوم نیز 
مشتمل بر دو درونداد است. درونداد اول این شبکه نمایان گر انساني است 
که تجربه حس عشق می تواند روندی از خلق و خو، همراه با پیامدي نظیر 
حالت غم را برای او به دنبال داشته باشد و به واسطه همین تجربه از 
انسان های دیگر متمایز گردد. درونداد دوم نیز مبتنی بر ماهیتی تاثیرپذیر 
است که به واسطه وجود عاملی، روندي از دگرگونی را طی نموده و این 
دگرگونی پیامدی را به دنبال دارد. شالوده فضاي عام این شبکه در واقع 
سازمان دهی  است«  دگرگونی  عامل  »عشق  متعارف  استعاره  طریق  از 
شده است و جنبه هاي مشترکی نظیر عاملیت، ماهیت ها، روند و پیامد 
را مي توان برای دروندادهای این شبکه متصور شد. نکته مهمی که در 
تحلیل شبکه آمیخته دوم به چشم می خورد این است که درونداد نخست 
این شبکه شامل عناصر مفهومي مانند انسان ها )انسانی متمایز از دیگران( 
و حالت عاطفی مرتبط با آن است که پیش تر در فضای آمیخته شبکه 
این وجه  و آهنگ مفهوم پردازی شده اند.  آلت موسیقی  به صورت  اول 
و جنبه هایي  یکدیگر گردیده  با  فضاهای مذکور  ارتباط  اشتراک سبب 
آمیخته  شبکه  نخست  درونداد  قالب  در  اول  شبکه  آمیخته  فضای  از 
دوم بسته بندی مفهومی می شود و سپس به واسطه تلفیق دروندادهای 
شبکه دوم جزئیات دیگري نیز به آن افزوده می گردد. نگاشت دوسویه 
و فرافکني انتخابی عناصر متناظر درونداهای شبکه دوم در نهایت منجر 

شکل 2. خرده الگوی شبکه ای دوم بر اساس نمونه ای از شعر معاصر
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به پیدایش فضای آمیخته ای مي شود که در شکل 2 قابل مالحظه است.
چنانچه پیش تر اشاره شد، یافته های پژوهش نشان می دهد که دو خرده 
الگوي شبکه ای ما می توانند با یکدیگر تلفیق شوند و الگوی شبکه اي 
بزرگتری را خلق کنند. براي درک بهتر موضوع به نمونه ای از شعر فروغ 

فرخزاد )24( توجه کنید:
- و عشق و میل و نفرت و دردم را

در غربت شبانه قبرستان
موشي به نام مرگ جویده است

از  بخشی  است«  استعاره »مرگ حیوان  کاربرد  و  مرگ  جاندارپنداری 
بر اساس آن عبارتی نظیر  اندیشه و تفکر استعاری عامیانه ماست که 
روزمره  زبان  در  را  می خوابد«  همه  خانه  در  پشت  که  شتری  »مرگ 
از  شعری  نمونه  این  پایانی  بخش  در  فرخزاد  فروغ  می کنیم.  استفاده 
همین استعاره مفهومی بهره برده است و سپس با پیچیده سازی و بیان 
نامتعارف حوزه مبدأ حیوان در قالب موش و کنش برآمده از حیوان در 
قالب جویدن عبارت زبانی بدیعی را خلق کرده است. بدین طریق مرگ 
جویدن  به  قادر  که  شده  مفهوم پردازی  موش  نظیر  حیوانی  منزله  به 

احساساتی نظیر عشق، امید و نفرت است.
اکنون به تحلیل روشن تر فرآیندهای مفهوم سازی موثر در شکل گیری 
این خالقیت شاعرانه و چگونگی ارتباط عوامل دخیل در آن بر مبنای 
نظریه آمیختگی توجه کنید. نمونه حاضر را می توان مبتنی بر شبکه 

آمیخته قراردادي دانست که در پس آن فضای ذهنی قبرستان با عناصر 
و غیره  توسط موش در گور  نظیر مرگ، جویده شدن جسد  مفهومي 
قرار گرفته است. درونداد اول شبکه آمیخته در پیش زمینه مبتنی بر 
رویدادي است که منجر به از بین رفتن بدن انسان می شود. از سوي 
جزء  که  می آید  بر  چنین  نمونه  این  گفتمان  مفهومی  بافت  از  دیگر، 
فضای  با  ارتباط  قالب  در  خود  اول،  درونداد  در  انسان  بدن  مفهومی 
»انسان ظرف  عنوان  تحت  دیگری  قراردادی  شبکه  از  برآمده  آمیخته 
احساس است« مفهوم سازي شده است. درونداد دوم شبکه آمیخته در 
پیش زمینه نیز نمایان گر کنش گر قصدمندي است که به از بین بردن 
چیزی اقدام می کند. ساختار انتزاعی مشترک شبکه ما در پیش زمینه 
شده  سازمان دهی  است«  کنش  »رویداد  عام  سطح  استعاره  طریق  از 
است. پیامد این باور استعاری متعارف در نظام مفهومی این است که 
فعال  کنش گر  یک  اراده  و  قصد  زاییده  را  مرگ  نظیر  رویدادهایی  ما 
می دانیم. پس همان طور که کنش ها، کنش گر دارند، رویدادهایي نظیر 
سطح  است«  حیوان  »مرگ  اساس  این  بر  هستند.  چنین  نیز  مرگ 
به  شدن  قائل  می گذارد.  نمایش  به  را  عام  استعاره  یک  از  خاص تری 
آمیخته در  درونداهای شبکه  تعامل  زمینه ساز  مرتبط  مفهومی  عناصر 
پیش زمینه با فضای ذهنی قبرستان شده و جنبه هایي از این فضا در 
داخل هر دو درونداد شبکه مد نظر برانگیخته می شود. جزئیات مرتبط 
با شیوه تعامل این فضاها و فرآیند پیدایش یک آمیختگی بدیع در شکل 

شکل 3. کالن الگوی تلفیقی بر اساس نمونه ای از شعر معاصر
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3 به نمایش گذاشته شده است.                      
بحث

زمانی که یک فضای ذهنی ساخته شد به سایر فضاهای ذهنی که در 
طول مکالمه ایجاد شده اند، متصل می گردد. در هر لحظه از مکالمه یکی 
برای ساخت فضای  یعنی فضایی که  پایه محسوب می شود،  فضاها  از 
ذهنی جدید در دسترس باقی می ماند. همان طور که مکالمه جریان پیدا 
می کند و طرحواره های بیشتری برانگیخته می شوند بین فضاهای ایجاد 
شده ارتباط برقرار می شود و فضاهای ذهنی در میان شبکه ها منتشر 
می شوند. اصل دسترسی باعث ارتباط عناصر همسان در فضاهای ذهنی 
می گردد. این اصل می تواند هم در مورد فضاهای ذهنی پیشین و هم 
فضاهای ذهنی پسین به کار رود )8، 14(. اگرچه در نظریه آمیختگی های 
از  پویا  به عنوان بسته های موقت و  از همین فضاهای ذهنی  مفهومی 
وجود  نیز  آمیختگی  از  مواردی  اما  می شود،  استفاده  مفهومی  ساختار 
دارد که به صورت قراردادی شده در آمده اند، یعنی در نظام مفهومی 
ثابت( شده اند.  ذهن ما تبدیل به ساختار دانشی نسبتا ثابت )نه تماماً 
بنابراین،   .)13( هستند  موارد  همین  از  نمونه ای  متعارف  استعاره های 
شبکه های آمیخته ای که شالوده فضای عام آنها از طریق استعاره های 
مفهومی  بسته بندیهاي  عنوان  به  می توان  را  شده اند  فراهم  متعارف 
آنها  فضاهای  کلی  ارتباط  و  شکل گیري  در  اگرچه  که  گرفت  نظر  در 
ساختارهای دانشی نسبتاً ثابتي دخیل است، اما در عین حال جنبه های 
از انعطاف و پویایي را نیز نشان می دهند و اطالعات خاص موجود در 
آنها می تواند در جریان یک مکالمه یا متن بر اساس انگیزه های مختلفی 
در  مفاهیم  انسجام  منظری،  برداشت های  و  فردی  تجربیات  جمله  از 

ذهن، گفتمان یا متن و غیره دستخوش تغییر شوند.
در مجموع مباحث فوق می توان شرایط مختلفی از انتشار فضاهای ذهنی 
دارد که  امکان وجود  این  نظر گرفت.  در  آمیخته  میان شبکه هاي  در 
دروندادهاي یک شبکه آمیخته قراردادی نقش فضاهای پیش زمینه ای 
صورت  به  دیگر  ذهنی  فضای  یک  آنها  پس  در  که  می کنند  ایفا  را 
مشترک قرار گرفته است. فضای ذهنی در پس زمینه هم خود می تواند 
یا  قراردادي  شبکه  یک  درونداهای  تلفیق  از  که  باشد  آمیخته  فضایي 
از آن  این همان شرایطی است که  است.  آمده  به وجود  غیرقراردادي 
به عنوان اولین الگوی شبکه اي جهت تحلیل روشن ابعاد پیچیده سازی 
استعاری یاد شد. از سوی دیگر ارتباط فضاهای ذهنی می تواند بر مبنای 
دو شبکه آمیخته باشد که شالوده فضای عام این شبکه ها غالباً بر اساس 
استعاره ای متعارف شکل گرفته است و برخی از عناصر مفهومی درونداد 
فضای  و  اول  آمیخته  شبکه  در  پیش تر  دوم،  آمیخته  شبکه  نخست 
عنوان  به  روند  این  از  باشد.  مفهوم پردازي شده  آن  از  برآمده  آمیخته 

الگوي شبکه ای دوم جهت تحلیل جنبه های روشن تری از پیچیده سازی 
استعاری یاد شد. تفاوت اصلی خرده الگوهاي مذکور این است که الگوي 
اول نمایان گر بازتاب یک فضای ذهنی ساده یا فضای آمیخته برآمده از 
یک شبکه در پس زمینه، به داخل شبکه دیگری است که دروندادهای آن 
نقش فضاهای پیش زمینه را ایفا می کنند. قائل شدن به برخي اطالعات 
مرتبط و متجانس سبب تعامل این فضاها با یکدیگر شده و جنبه هایي از 
فضاي پس زمینه در قالب هر دو درونداد شبکه آمیخته در پیش زمینه به 
صورت همزمان برانگیخته یا به تعبیری منعکس می شود، اما در الگوي 
دوم، دو شبکه آمیخته وجود دارد که برخی از عناصر مفهومی درونداد 
نخست شبکه دوم، پیش تر در قالب شبکه اول و فضای آمیخته برآمده 
از آن مفهوم پردازي شده است و سپس به صورت مرحله ای در جریان 
تلفیق دروندادهای شبکه دوم جزئیات دیگري نیز به آن افزوده شده و 

به فضای آمیخته شبکه دوم فرافکن می شود.
هم  را  دیگری  حالت  مذکور،  شبکه ای  الگوهاي  خرده  دو  بر  عالوه 
می توان در نظر گرفت که بر اساس آن بازتاب یک فضای ذهنی ساده 
شبکه  داخل  به  پس زمینه  در  شبکه  یک  از  برآمده  آمیخته  فضای  یا 
دیگری که دروندادهای آن نقش فضاهای پیش زمینه را ایفا می کنند، 
جزئیات خاصی را به برخی اطالعات هر دو درونداد شبکه آمیخته ما 
به صورت همزمان ضمیمه می کند. از طرف دیگر در کنار این فرآیند، 
شبکه آمیخته دیگري هم نیز وجود دارد که برخی از عناصر مفهومی 
فضای  قالب  در  پیش تر  پیش زمینه،  در  واقع  شبکه  نخست  درونداد 
آمیخته برآمده از آن مفهوم پردازي شده است و سپس در جریان تلفیق 
آنها  به  نیز  بیشتری  جزئیات  پیش زمینه  در  واقع  شبکه  دروندادهای 
افزوده می شود. این همان شرایطی است که از آن به عنوان کالن الگوي 

حاصل از تلفیق دو خرده الگوهاي شبکه ای یاد کردیم.    

نتیجه گیری
نظریه آمیختگی مفهومی که از یک سو با نظریه استعاره مفهومی و از 
مبناي  بر  می تواند  دارد،  فضاهای ذهنی شباهت  نظریه  با  دیگر  سوی 
آمیخته ای که  ارتباط شبکه های  و  تعامل فضاهای ذهنی  نحوه  تبیین 
طریق  از  آنها  از  برخی  مشترک  انتزاعی  ساختار  و  عام  فضای  شالوده 
استعاره های متعارف سازمان دهی شده اند و در عین حال جنبه های از 
انعطاف و پویایي را نیز نشان می دهند، شرح دقیق تری از آن چه که 
شعر  در  استعاری  پیچیده سازی  عنوان  به  مفهومی  استعاره  نظریه  در 
بر مبنای تفکر و زبان روزمره یاد میشود، فراهم کند. این پژوهش بر 
اساس نوع مفاهیم و نحوه تعامل آنها جهت پیچیده سازی استعاری، دو 
خرده الگوي شبکه ای مستخرج از منتخبی از اشعار معاصر فارسی به 
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بزرگتر جهت  الگوی  یک  از  بخشی  عنوان  به  می توانند  که  داد  دست 
اساس  بر  الگوها  این  باشند.  استعاري  خالقیت  از  جنبه هایی  توصیف 
منظری،  برداشت های  فردی،  تجربیات  بر  مبتنی  انگیزه های  تبیین 
از چگونگی  واکاوی جنبه هایي  به  گفتمان  و  در ذهن  مفاهیم  انسجام 
فرآیند  جریان  در  دخیل  عواملي  ارتباط  و  مفاهیم  درهم تنیدگی 
توصیف  به  قادر  مفهومی  استعاره  نظریه  که  می پردازند  مفهوم سازي 

جامع تمام ابعاد آن نیست.    

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

در جریان انجام این پژوهش، هیچ گونه آزمایش بالینی بر روي انسان یا 
حیوان صورت نگرفته است. کلیه اصول مرتبط با اخالق نشر نیز رعایت 

شده اند.  

مشارکت نویسندگان 

پیش نویس مقاله توسط نویسنده اول انجام شده است. پس از بازبینی 
با  نهایی  نسخه  نویسندگان،  دیگر  توسط  اصالحات  برخی  اعمال  و 

مسئولیت نویسنده دوم تدوین گردید.  

منابع مالی
برای انجام این پژوهش از هیچ موسسه یا سازمانی کمک مالی دریافت 

نشده است.  

تشکر و قدردانی
مقاله حاضر بخشی از پایان نامه ثبت شده با کد 10120390962003 
بدینوسیله  است.  مرکزی  تهران  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 
تشکر  نمودند،  بهره مند  نظراتشان  از  را  ما  که  اساتیدی  کلیه  از 

می کنیم.       
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