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تأثیر میزان مطالعه بر بسط معنایي و مفهوم سازي در سالمندان 
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چکیده
مقدمه: بسط معنایی و مفهوم سازی عواملی کلیدی برای حل مساله و یادگیری مفاهیم علمی در یادگیرندگان هستند. پژوهش حاضر با هدف 

بررسي تأثیر مطالعه در بسط معنایي و مفهوم سازي در سالمندان زن و مرد 60 سال به باال شهر تهران انجام گردیده است.
روش: در این پژوهش توصیفی، نمونه پژوهش به شیوه در دسترس و متناسب با اهداف پژوهش انتخاب شد. آزمودنی ها به 3 زیرگروه تقسیم 
می شدند: سالمندانی که مطالعه نمی کردند، آنهایی که حداکثر 30 دقیقه در روز مطالعه می کردند و سالمندانی که حداقل 60 دقیقه و بیشتر در روز مطالعه 
داشتند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای بود که بسط معنایی و مفهوم سازی 3 گروه سالمندان را با کلماتی مبتنی بر مفاهیم عینی و انتزاعی 
اندازه گیری می نمود. گروه ها از نقطه نظر سطح سواد همتاسازی شدند. براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش هاي آمار توصیفي و تحلیل هاي استنباطي 

استفاده شد.
يافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان مطالعه افراد سالمند در مفاهیم انتزاعی در نوشتن اجزاء و ویژگیهای مفهوم، در مفاهیم عینی 
و انتزاعی درترکیب و اندراج مفهوم مورد نظر در مفاهیم دیگر، در ایجاد رابطه نزدیک بین مفهوم موردنظر با مفاهیم دیگر و در کل مفاهیم ذکر شده در 

مقابل مفهوم موردنظر تأثیر دارد.
نتيجه گيری: ضعف قوای ذهنی عالوه بر قوای جسمی یکی از عوارض سالمندی می باشد، لذا بایستی آنها را با تغییر الگوی زندگی سالمندان 

به تأخیر انداخت.
کليد واژه ها: بسط معنایی، مفهوم سازی، سالمندان.
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مقدمه 
منجر  که  است  زمان  طبیعي  سیر  نتیجه  سالمندي  پدیده 
به تغییرات فیزیولوژیکي، رواني و اجتماعي مي شود. طبق تعریف 
سازمان جهاني بهداشت سالمندی عبور از 60 سالگی است. امروزه 
با پیشرفت علم بهداشت و گسترش آن هر سال بر شمار سالمندان 
جهان افزوده مي شود )1(. در آینده نزدیک افراد 65 ساله و باالتر 
افزایش بیشتري پیدا مي کنند. که در سال 2005 به 35 میلیون و تا 
سال2030 تقریبا دو برابر شده و به حدود 70 میلیون نفر خواهد رسید 
و در سال 2050 به 82 میلیون تن بالغ خواهد شد )2،3(. با افزایش 
سن و آغاز سالمندي، افراد به تدریج برخي از کارکردهاي فیزیولوژیک 
و رواني اجتماعي خود را از دست مي دهند، هر چند که ممکن است 
این تنزل در وضعیت عملکردي سبب وابستگي سالمند نشود، ولي 
بر آسیب پذیري این گروه جمعیتي اثرات زیادي دارد )4(. اختالالت 
شناختي از جمله مشکالت شایع دوران سالمندي مي باشد که طیف 
بسیار وسیعي از اختالالت دوران سالمندي را به خود اختصاص داده 
است )5،6(. به طوري که حدود 35 درصد سالمندان درجات مختلف 
آن را نشان مي دهند. از حدود 70 سالگي تقریباً کاهش متغیري در 
حداکثر توان هوشي افراد دیده مي شود. افراد سالخورده گرچه توانایي 
حتي  و  خود  موقعیت  و  موضوعات  فهمیدن  و  درك  براي  را  خود 
آموزش تجارب و اطالعات جدید حفظ مي کنند، اما ممکن است با 

فعالیت هاي نیازمند پاسخ سریع و دقیق مشکل داشته باشند )7،8(.
روش بسط معنایي، روشی است براي به خاطر آوردن چیزي 
بدین شکل که معناي آن را بسط دهید. این روش یکی از راه های 
بهینه سازی حافظه است. فرد در برابر یک کلمه می تواند سواالت 
متعددي مطرح کند و به آن ها پاسخ دهد. این نوع پرداختن به مفهوم 
یک واژه امکان پایداری بیشتر در حافظه را بیشتر می کند. با توجه به 
ارتباط مطالعه بر فعالیت های شناختی و کارکردی مغز و پیشگیری 
از زوال حافظه و با در نطر گرفتن ارتباط بسط معنایی با انواع حافظه 
می توان انتظار داشت که مطالعه بر مفهوم سازی و بسط معنایی تاثیر 

گذار باشد )9(.
بررسی  هدف  با  پژوهشی   2003 همکاران  و   Vinkers
عوامل موثر بر جلوگیری دمانس و زوال مغز بر روی 130 سالمند 
داد  نشان  پژوهشان  نتایج  و  داند،  انجام  نگهداری  مراکز  در  ساکن 
یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از فرآیندهای تخریب شناختی و 
فرآیندهای مغز انجام فعالیت های ذهنی از جمله بازی های فکری، 
مطالعه متناوب و منظم، شرکت در گفتگو و بحث های دسته جمعی 
است )Goldman .)10 و همکاران 1995 نیز با مطالعه بر روی 
76 سالمند نشان دادند که میزان مطالعه و فعالیت های ذهنی تاثیر 
مستقیم بر عملکرد شناختی و ادراك آنها دارد، به گونه ای که افراد 
با میزان مطالعه بیشتر کمتر دچار فراموشی و دمانس می شوند )11(. 

در ایران، مداح 1387 به بررسی وضعیت فعالیت های اجتماعی 
و نحوه گذراندن اوقات فراغت در سالمندان ایران و سوئد با مقایسه 
سه گروه در دامنه سنی 60 تا 77 سال پرداخت و نتیج نشان داد که 
حدود 60 درصد سالمندان سوئدی در اوقات فراغت کتاب می خوانند 

که در سالمندان ایرانی این رقم به نصف می رسد. 
خواندن کتاب و روزنامه می تواند فعالیت مثبت برای پر کردن 
اوقات فراغت باشد، زیرا تحریک ذهنی حاصل از آن از افت قوای 
شناختی پیشگیری می کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد 
که هر چند سالمندان ساکن جامعه، در کل از نظر وضعیت اجتماعی 
دارای شباهت هایی می باشند، ولی عوامل فرهنگی، سیستم های 
دارای  ای  مالحظه  قابل  شکل  به  آنها  زندگی  سبک  و  اجتماعی 

ویژگیهای خاص است )12(.
و  قشر سالمند کشور  افزون  روز  رشد  و  اهمیت  به  توجه  با 
اهمیت توجه به این قشر آسیب پذیر از دیدگاههاي مختلف از جمله 
خود مراقبتی و استقالل در برنامه روزانه این افراد و با توجه به این 
که پژوهشگران در جستجوي منابع و متون داخل و خارج به مطالعات 
اندکی در خصوص مقایسه بسط معنایی و مفهوم سازی در سالمندان 
با میزان ساعت مطالعه متفاوت، برخورد کرد. لذا ضرورت پرداختن 
به این پژوهش جهت ارتقا کیفیت زندگی سالمندان الزم و ضروری 
به نظر می رسد و امید است که با استفاده از نتایج این پژوهش به 
مسئولین سازمان بهزیستی، خانه هاي نگهداری سالمندان و آموزش 
به خانواده هایی که با افراد سالمند زندگی می کنند، بتوان مطالعه و 
انواع فعالیت ها و بازی های فکری را در برنامه هاي مراقبتی روزانه 

سالمندان گنجاند. 

روش مطالعه
نظر  از  و  توصیفی  مطالعات  جزء  روش  نظر  از  تحقیق  این 
هدف جزء تحقیقات پیمایشی – اکتشافی بود. جامعه آماری را کلیه 
سالمندان 60 سال به باال شهر تهران که به 3 زیرجامعه تقسیم می 
سالمندانی که حداکثر30  و  کنند  نمی  مطالعه  که  سالمندانی  شود: 
دقیقه در روز مطالعه می کنند و سالمندانی که حداقل در روز 60 دقیقه 
و بیشتر مطالعه می کنند، تشکیل می دادند. نمونه گیری پژوهش 
پژوهش،  اهداف  با  متناسب  آن  در  که  بود  دسترس  در  شیوه  به 
شرکت کنندگانی انتخاب شدند که با میزان تفاوت در ساعات مطالعه 
آماده همکاری با پژوهشگر بودند )3 گروه 25 نفری(. انتخاب 25 نفر 
برای هر گروه براساس فرمول تعیین حجم نمونه و حجم اثر 0/06 و 

آلفای 0/05 به دست آمد. 
شرکت کنندگان گروه ها از نقطه نظر سطح سواد )خواندن و 
نوشتن تا سطح دیپلم( در 4 گروه همتاسازی شدند که عبارت است 
از: الف( توانایی خواندن و نوشتن تا حداکثر پایان دوره ابتدایی، ب( از 
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ابتدایی تا حداکثر اول متوسطه، ج( پایان اول متوسطه تا زیر دیپلم، 
د( دیپلم. در این مطالعه با توجه به این که جنسیت زن و مرد از نقطه 
با یکدیگر تفاوت ندارند،  نظر شناخت توانایی های ذهنی شناختی 

جنسیت کنترل نگردید.
به منظور جمع آوری داده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده 
گردید. این پرسشنامه ضمن امکان دست یابی به اطالعات شخصی 
فرد سالمند، با ارائه واژه های متفاوت بسط معنایی و مفهوم سازی 
اجزاء و ویژگیهای مفهوم،  نوشتن  را در توجه و  3 گروه سالمندان 
ترکیب و اندراج مفهوم مورد نظر در مفاهیم دیگر، ایجاد رابطه نزدیک 
بین مفهوم مورد نظر با مفاهیم دیگر و رابطه دور مفهوم مورد نظر 
با مفاهیم دیگر و همچنین کل مفاهیم ارائه شده در مقابل مفهوم 
آزمودنی  بیشتر  راهنمایی  برای  نماید.  می  گیری  اندازه  موردنظر، 
چگونگی عمل با یک مفهوم ارائه و در صورت لزوم توضیح شفاهی 
نیز به آزمودنی ها داده شد. برای پاسخگویی به پرسشنامه مفهوم 
وجود  آزمودنی ها  برای  زمانی  محدودیت  معنایی  بسط  و  سازی 
آلفای کرونباخ مورد  پایایی پرسشنامه مورد مطالعه توسط  نداشت. 
بررسی قرار گرفت و مقدار 0/84 حاصل از آن نشان داد که پرسشنامه 

دارای پایایی مناسبی است. 
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده 

شد. محاسبات آماری از روش آمار توصیفی مانند  محاسبه فراوانی 
و میانگین داده ها انجام و از نظر آمار استنباطی با توجه به همگنی 
واریانس های داده های متغیرها در 3 گروه آزمودنی از آنالیز واریانس 

یکطرفه و تست تعقیبی توکی استفاده شد.  
آگاهانه  برای شرکت در پژوهش رضایت  از کلیه سالمندان 
اخذ و به آن ها اطمینان داده شد که اطالعاتشان به صورت محرمانه 
حفظ خواهد گردید. این پژوهش براساس منشور اخالق پژوهش و با 
کد اخالق 930489428 در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد 

واحد ساوه به تصویب رسید.

یافته ها
75 سالمند در مطالعه شرکت نمودند که میانگین سنی آنها 72 
سال بود. 31 نفر سالمندان مورد مطالعه )41/33 درصد( زن و مابقی 
مرد بودند. 12 نفر )16 درصد( تا مقطع ابتدایی، 12 نفر )16 درصد( 
دیپلم  درصد(   40( نفر  و 30  متوسطه  درصد(   28( نفر  سیکل، 21 
داشتند. 18 نفر از سالمندان )24 درصد( شاغل و 57 نفر )76 درصد( 
بازنشسته بودند. )جدول 1( شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش 

را نشان می دهد:

جدول 1: شاخص هاي توصیفي متغیرهای بسط معنایی و مفهوم سازی

کشیدگيکجيانحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلگروه

               سالمندانی که اصال مطالعه
نمی کنند

مفهوم عینی در نوشتن اجزا
مفهوم انتزاعی در نوشتن اجزا

مفهوم عینی در ترکیب و اندراج
مفهوم انتزاعی در ترکیب و اندراج

مفهوم عینی در ایجاد رابطه
مفهوم انتزاعی در ایجاد رابطه
مفهوم عینی در کل مفاهیم

مفهوم انتزاعی در کل مفاهیم

3.00
1.00
0.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00

39.00
16.00
6.00
2.00
33.00
21.00
8.00
1.00

16.3600
7.0000
1.5200
0.1200
16.2000
3.4000
1.4800
0.0400

8.74109
3.55903
1.63605
0.43970
7.06517
4.29146
2.06398
0.20000

0.892
0.157
1.296
3.882
0.220
3.070
1.916
3.000

0.818
0.305
1.369
10.339
0.090
11.961
3.543
10.000

 سالمندانی که حداکثر تا 30 دقیقه
مطالعه می کنند

مفهوم عینی در نوشتن اجزا
مفهوم انتزاعی در نوشتن اجزا

مفهوم عینی در ترکیب و اندراج
مفهوم انتزاعی در ترکیب و اندراج

مفهوم عینی در ایجاد رابطه
مفهوم انتزاعی در ایجاد رابطه
مفهوم عینی در کل مفاهیم

مفهوم انتزاعی در کل مفاهیم

8.00
0.00
0.00
0.00
3.00
1.00
0.00
0.00

29.00
17.00
5.00
2.00
43.00
18.00
8.00
6.00

14.2800
6.8800
2.3600
0.1200
21.0000
8.1600
4.0800
0.7200

5.74833
4.06530
1.35031
0.43970
8.80341
4.68757
2.66020
1.36991

0.964
0.567
0.268
2.882
0.037
0.305
0.065
2.773

0.250
0.279
-0.266
10.339
0.862
-0.721
-1.210
8.955

 سالمندانی که در روز 60 دقیقه و
بیشتر مطالعه می کنند

مفهوم عینی در نوشتن اجزا
مفهوم انتزاعی در نوشتن اجزا

مفهوم عینی در ترکیب و اندراج
مفهوم انتزاعی در ترکیب و اندراج

مفهوم عینی در ایجاد رابطه
مفهوم انتزاعی در ایجاد رابطه
مفهوم عینی در کل مفاهیم

مفهوم انتزاعی در کل مفاهیم

6.00
0.00
0.00
0.00
12.00
6.00
3.00
0.00

49.00
26.00
18.00
6.00
61.00
32.00
36.00
15.00

19.9600
10.7600
4.9200
1.7200
28.6800
15.6400
10.5200
1.5600

10.56519
5.91101
3.99917
1.81475
12.24650
7.49933
6.92892
3.34265

1.144
0.646
1.500
1.000
1.121
0.692
2.165
2.387

1.019
1.451
3.418
0.017
0.981
-0.764
6.792
11.918
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نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان می دهد که بین سه گروه 
سالمندان در "مفهوم انتزاعی در نوشتن اجزا" تفاوت معناداری وجود 
دارد. نتایج آزمون تعقیبی نیز نشان داد که تفاوت در مفهوم انتزاعی 
نوشتن اجزا در بین سالمندانی که اصال مطالعه نمی کنند و سالمندانی 
که در روز 60 دقیقه و بیشتر مطالعه می کنند در سطح 0/05 و بین 
سالمندانی که حداکثر تا 30 دقیقه مطالعه می کنند و سالمندانی که در 
روز 60 دقیقه و بیشتر مطالعه در سطح 0/05 معنادار است، به نحوی 
که مفهوم انتزاعی در نوشتن اجزا در سالمندانی که در روز 60 دقیقه و 
بیشتر مطالعه می کنند، به طور معناداری بیشتر از دو گروه دیگر است.
براساس نتایج آنالیز واریانس یکطرفه، بین سه گروه سالمندان 
در "مفهوم عینی و  انتزاعی در ترکیب و اندراج" تفاوت معناداری 
وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی نشان می دهد که تفاوت در مفهوم 
مطالعه                       اصال  که  سالمندانی  بین  در  اندراج  و  ترکیب  در  عینی 
نمی کنند و سالمندانی که در روز 60 دقیقه و بیشتر مطالعه می کنند، 
در سطح 0/001 و بین سالمندانی که حداکثر تا 30 دقیقه مطالعه                        
می کنند و سالمندانی که در روز 60 دقیقه و بیشتر مطالعه می کنند، 
در سطح 0/01 معنادار است، به نحوی که مفهوم عینی در ترکیب و 
اندراج در سالمندانی که در روز 60 دقیقه و بیشتر مطالعه می کنند، به 
طور معناداری بیشتر از دو گروه دیگر است. تفاوت در مفهوم انتزاعی 
در ترکیب و اندراج در بین سالمندانی که اصال مطالعه نمی کنند و 
سالمندانی که در روز 60 دقیقه و بیشتر مطالعه می کنند، در سطح 
0/001 و بین سالمندانی که حداکثر تا 30 دقیقه مطالعه می کنند و 
سالمندانی که در روز 60 دقیقه و بیشتر مطالعه می کنند در سطح 
0/001 معنادار است، به نحوی که مفهوم انتزاعی در ترکیب و اندراج 
در سالمندانی که در روز 60 دقیقه و بیشتر مطالعه می کنند به طور 

معناداری بیشتر از دو گروه دیگر است.
یافته های آنالیز واریانس یکطرفه نشان می دهد که بین سه 
گروه سالمندان در "مفهوم عینی و  انتزاعی در ایجاد رابطه" تفاوت 
نیز  تعقیبی  آزمون  نتایج  های  یافته  براساس  دارد.  وجود  معناداری 
تفاوت در مفهوم عینی در ایجاد رابطه در بین سالمندانی که اصال 
مطالعه نمی کنند و سالمندانی که در روز 60 دقیقه و بیشتر مطالعه 
می کنند در سطح 0/001 و بین سالمندانی که حداکثر تا 30 دقیقه 
مطالعه می کنند و سالمندانی که در روز 60 دقیقه و بیشتر مطالعه 
می کنند، در سطح 0/05 معنادار است به نحوی که مفهوم عینی در 
ایجاد رابطه در سالمندانی که در روز 60 دقیقه و بیشتر مطالعه می 
کنند به طور معناداری بیشتر از دو گروه دیگر است. تفاوت در مفهوم 
انتزاعی در ایجاد رابطه در بین سالمندانی که اصال مطالعه نمی کنند 
و سالمندانی که در روز 60  دقیقه و بیشتر مطالعه می کنند، در سطح 

0/001 و بین سالمندانی که حداکثر تا 30 دقیقه مطالعه می کنند و 
سالمندانی که در روز 60 دقیقه و بیشتر مطالعه می کنند، در سطح 
0/001 معنادار است به نحوی که مفهوم انتزاعی در ایجاد رابطه در 
بیشتر مطالعه می کنند به طور  سالمندانی که در روز 60 دقیقه و 

معناداری بیشتر از دو گروه دیگر است. 
بین سه گروه  واریانس یکطرفه نشان می دهد  آنالیز  نتایج 
سالمندان در مفهوم"عینی و انتزاعی در کل مفاهیم" تفاوت معناداری 
بیانگر این است که تفاوت در  نیز  نتایج آزمون تعقیبی  وجود دارد. 
مفهوم عینی در کل مفاهیم در بین سالمندانی که اصال مطالعه نمی 
کنند و سالمندانی که در روز 60 دقیقه و بیشتر مطالعه می کنند، 
در سطح 0/001 و بین سالمندانی که حداکثر تا 30 دقیقه مطالعه                   
می کنند و سالمندانی که در روز 60 دقیقه و بیشتر مطالعه می کنند، 
در کل  عینی  مفهوم  که  نحوی  به  است  معنادار  در سطح 0/001 
مفاهیم در سالمندانی که در روز 60 دقیقه و بیشتر مطالعه می کنند 
مفهوم  در  تفاوت  است.  دیگر  گروه  دو  از  بیشتر  معناداری  طور  به 
انتزاعی در ایجاد رابطه در بین سالمندانی که اصال مطالعه نمی کنند 
و سالمندانی که در روز 60 دقیقه و بیشتر مطالعه می کنند، در سطح 
0/05 معنادار است به نحوی که مفهوم انتزاعی در ایجاد رابطه در 
سالمندانی که در روز 60 دقیقه و بیشتر مطالعه می کنند، به طور 

معناداری بیشتر از سالمندانی است که اصال مطالعه نمی کنند.

بحث 
براساس نتایج تفاوت در مفهوم انتزاعی در نوشتن اجزا در بین 
سالمندانی که اصال مطالعه نمی کنند و سالمندانی که 60 دقیقه و 
بیشتر در روز مطالعه می کنند در سطح 0/05 و بین سالمندانی که 
تا 30 دقیقه در روز مطالعه می کنند و سالمندانی که 60  حداکثر 
دقیقه و بیشتر در روز مطالعه در سطح 0/05 معنادار است به نحوی 
که مفهوم انتزاعی در نوشتن اجزا در سالمندانی که در روز 60 دقیقه 
و بیشتر در روز مطالعه می کنند، به طور معناداری بیشتر از دو گروه 
دیگر است. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتیجه پژوهش 
گولدمن )11(، شامانی )13( و محققی و همکارانش )14( همسو 
قبیل  از  مغز  بر ساختار  است که مطالعه کردن  پرواضح  باشد.  می 
یادگیری، یادآوری، بازشناسی و …تاثیر گذاشته و نتیجه به دست 

آمده مطابق با یافته های علمی است.
یافته های پژوهش نشان داد تفاوت در مفهوم عینی در ترکیب 
و اندراج در بین سالمندانی که اصال مطالعه نمی کنند و سالمندانی 
که 60 دقیقه و بیشتر در روز مطالعه می کنند در سطح 0/001 و 
بین سالمندانی که حداکثر تا 30 دقیقه در روز مطالعه می کنند و 
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سالمندانی که 60 دقیقه و بیشتر در روز مطالعه می کنند، در سطح 
0/01 معنادار است، به نحوی که مفهوم عینی در ترکیب و اندراج 
در سالمندانی که 60 دقیقه و بیشتر در روز مطالعه می کنند، به طور 
انتزاعی  مفهوم  در  تفاوت  است.  دیگر  گروه  دو  از  بیشتر  معناداری 
در ترکیب و اندراج در بین سالمندانی که اصال مطالعه نمی کنند و 
سالمندانی که 60 دقیقه و بیشتر در روز مطالعه می کنند در سطح 
0/001 و بین سالمندانی که حداکثر تا 30 دقیقه در روز مطالعه می 
کنند و سالمندانی که 60 دقیقه و بیشتر در روز مطالعه می کنند در 
سطح 0/001 معنادار است به نحوی که مفهوم انتزاعی در ترکیب و 
اندراج در سالمندانی که 60 دقیقه و بیشتر در روز مطالعه می کنند 
به طور معناداری بیشتر از دو گروه دیگر است. نتیجه به دست آمده 
از این پژوهش با دستاورد علمی مداح )12( و حبیبی و همکارانش 

)15( همسو است.
مفهوم  در  تفاوت  پژوهش،  از  آمده  به دست  نتایج  براساس 
عینی در ایجاد رابطه در بین سالمندانی که اصال مطالعه نمی کنند 
و سالمندانی که 60 دقیقه و بیشتر در روز مطالعه می کنند در سطح 
تا 30 دقیقه در روز مطالعه  بین سالمندانی که حداکثر  0/001 و 
می کنند و سالمندانی که 60 دقیقه و بیشتر در روز مطالعه می کنند، 
در سطح 0/05 معنادار است به نحوی که مفهوم عینی در ایجاد رابطه 
در سالمندانی که 60 دقیقه و بیشتر در روز مطالعه می کنند به طور 
معناداری بیشتر از دو گروه دیگر است. تفاوت در مفهوم انتزاعی در 
ایجاد رابطه نزدیک در بین سالمندانی که اصال مطالعه نمی کنند و 
سالمندانی که 60 دقیقه و بیشتر در روز مطالعه می کنند در سطح 
0/001 و بین سالمندانی که حداکثر تا 30 دقیقه در روز  مطالعه 
می کنند و سالمندانی که 60 دقیقه و بیشتر در روز مطالعه می کنند، 
در سطح 0/001 معنادار است به نحوی که مفهوم انتزاعی در ایجاد 
رابطه نزدیک در سالمندانی که 60 دقیقه و بیشتر در روز مطالعه می 
از دو گروه دیگر است. این یافته به  کنند به طور معناداری بیشتر 
دست آمده با نتایج پژوهش جعفرزاده و همکاران )16( و محمدی و 
همکاران )17( همسو می باشد. این نتیجه نشان می دهد که هر زمان 
که مطالعه می کنیم در واقع ذهن را تعلیم می دهیم. وقتی با کلمات 
جدیدی مواجه می شویم مفهوم آن را کشف می کنیم و در حافظه 
اند که مطالعه،  ثابت کرده  کوتاه مدت ذخیره می کنیم. تحقیقات 
زوال را در قوه ادراك شخص کاهش می دهد. کسانی که ذهن را با 
مطالعه برمی انگیزند بهتر می توانند مغز را زنده نگه دارند. لذا یکی از 
فواید مهم و قابل توجه مطالعه برای افراد سالمند کمک کردن به آنها 
در یادآوری مفاهیم نزدیک به واژه ها و موضوع مورد نظر است که 

درواقع فرایند یادآوری از مراحل حافظه را شامل می شود. 

دیگر یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت در مفهوم 
عینی در ایجاد رابطه دور در کل مفاهیم در بین سالمندانی که اصال 
مطالعه نمی کنند و سالمندانی که 60 دقیقه و بیشتر در روز مطالعه 
می کنند در سطح 0/001 و بین سالمندانی که حداکثر تا 30 دقیقه 
در روز مطالعه می کنند و سالمندانی که 60 دقیقه و بیشتر در روز 
مطالعه می کنند، در سطح 0/001 معنادار است به نحوی که مفهوم 
عینی در ایجاد رابطه دور در کل مفاهیم در سالمندانی که 60 دقیقه و 
بیشتر در روز مطالعه می کنند به طور معناداری بیشتر از دو گروه دیگر 
است. تفاوت در مفهوم انتزاعی در ایجاد رابطه دور در بین سالمندانی 
که اصال مطالعه نمی کنند و سالمندانی که 60 دقیقه و بیشتر در روز 
مطالعه می کنند در سطح 0/05 معنادار است، به نحوی که مفهوم 
انتزاعی در ایجاد رابطه دور در سالمندانی که 60 دقیقه و بیشتر در 
روز مطالعه می کنند، به طور معناداری بیشتر از سالمندانی که اصال 
مطالعه نمی کنند است. نتیجه بدست آمده از این پژوهش با دستاورد 
علمی حقیقتیان و همکاران )18( همسو می باشد. به نظر می رسد 
یکی از فواید قابل توجه و بسیار کاربردی برای افراد سالمند این باشد 
که هنگام مطالعه با کلماتی مواجه می شوند که به طور معمول به 
کار نمی برند. حتی کلماتی که اصال قبال به گوششان نخورده است 
و معنی این کلمات را از محتوی متن کتاب متوجه می شوند. بنابراین 
مطالعه نه تنها دایره لغات آنها  را بیشتر می کند بلکه دانش و ادبیات 
آن ها  را نیز تقویت می کند و حتی از به روز شدن دانش خود احساس 
شعف و رضایت درونی خواهند داشت و درواقع به نوعی در باال بردن 

اعتماد بنفس آنها می تواند کمک تلقی شود.

نتیجه گیری نهایی
پیر شدن جمعیت از نتایج مثبت توسعه به شمار مي آید، اما 
پرداختن به سالمت روان و جسم سالمندان موضوعی جدی است که 
باید در برنامه های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار گیرد. 
یکی از موضوعاتی که سالمندان با آن روبرو هستند عالوه بر ضعف 
قوای جسمانی با ضعف قوای ذهنی نیز مواجه می شوند، لذا بایستی 
عوارض پیری را با تغییر الگوی زندگی سالمندان به تاخیر انداخت. 
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان مطالعه افراد سالمند عالوه 
بر گشودگی ذهن، در نوشتن اجزاء و ویژگی های مفهوم، درترکیب و 
اندراج مفهوم موردنظر در مفاهیم و در ایجاد رابطه نزدیک بین مفهوم 

مورد نظر با مفاهیم تاثیر دارد.
محدودیت های این مطالعه عدم اطالعات کافی از متغیرهای 
ویژگیهای  به  دسترسی  عدم  خانوادگی،  )شرایط  شناحتی  جمعیت 
و  خانواده  اقتصادی  طبقه  خانواده،  اجتماعی  وضعیت  شخصیتی، 
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آزمودنی ها( و همچنین کمبود تحقیقات مشابه در  زندگی  شرایط 
ایران بود. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی جنسیت، ویژگیهای 
جمعیت شناختی، محل سکونت و … سالمندان نیز مورد توجه قرار 

گیرد.

تشکر و قدردانی
رشته  ارشد  کارشناسی  مقطع  نامه  پایان  حاصل  مقاله  این 
روانشناسی تربیتی می باشد که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه 

به ثبت رسیده است. از عنایت استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر علی 
تمام  در  نظر سازنده  و دقت  راهنمایی های سودمند  با  خانزاده که 
مراحل تدوین این پژوهش صبورانه مرا یاری نمودند و کمال تقدیر و 
تشکر را دارم و از خداوند متعال توفیق روزافزون ایشان را خواستارم. 
از زحمات سرکار خانم دکتر زهرا نقش که مشاوره این پژوهش را بر 
عهده داشتند و مرا از نظرات ارزنده خود بهره مند ساختند. بی نهایت 
سپاسگزارم. از کلیه سالمندانی که در انجام این مطالعه ما را یاری 

نمودند، تقدیر و تشکر به عمل می آوریم.
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Abstract
Introduction: Semantic expansion and conceptualization are key factors for problem-solving 

and learning scientific concepts in the learners. The purpose of this study is to evaluate the effects 
of reading on semantic expansion and conceptualization of the elderly men and women who are 60 
years and older in Tehran.

Method: The research method is descriptive in terms of the method and is exploratory survey 
is terms of minor purpose. The method of sampling is based on availability, so in accordance with 
the purpose of the study, participants were selected. The participants were divided in 3 subgroups: 
The elderlies who do not study at all, those who study maximum 30 minutes a day and the elderlies 
who study 60 minutes and above each day. The research tool is the questioner built by the researcher. 
The researcher tries to measure semantic expansion and conceptualization of three groups of elderly 
people in the provided words that indicate concrete and abstract concepts. The groups were matched 
in terms of literacy level. Descriptive statistical methods such as mean, standard deviation and 
frequency distribution tables is used for data analysis and analysis method of one-way analysis of 
variance (ANOVA) is also used for inferential analysis.

Results: The results show that the amount of study of elderly people has an effect on writing 
components and features of the concept, on the objective and abstract concepts, on the composition 
and the inclusion of the intended concept into other concepts and in creating a close relationship 
between the desired concept and other concepts as well as the presented concepts against the intended 
concepts.

Conclusion: Mental and physical weakness is a symptom of old age, therefore it should be 
delayed by changes in the life style.
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