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های مفهومی هستند که ها چارچوبهستند. در حقیقت این مدل بازتابی از ساختارٍ شناختی افراد های ذهنیمدل 

بینی دهد تا نتایج یک عمل را پیشبه افراد امکان می هااین مدل .دهنداشخاص براساس تجربیات و دانش خود شکل می

-ا با بهرهشناختی در صدد هستیم ت_کنند و به فهم و تفسیری از محیط پیرامون خود برسند. در این پژوهشٍ زبانشناسی

ی معنایی برای استخراج، نمایش و ایی متن به ویژه تحلیل شبکهیک ابزار تحلیل شبکهکه  AutoMapافزارگیری از نرم

های آماری و محاسباتی برای تحلیل به منظور انجام پردازش ORAافزار ی مدلهای ذهنی از متون است و نرممقایسه

ی ایرانی و کنندههای دو طرفٍ مذاکرهعنایی(، به استخراج معنا از متن مصاحبههای مهای ذهنیٍ به دست آمده )شبکهمدل

ی استفاده این افراد از های قابل توجه در نحوهامریکایی)جان کری و محمدجواد ظریف(، با مشخص کردن تفاوت

مرحله  4های ذهنی مدل ایی بپردازیم. در این پژوهش به منظور استخراجکلمات و در نهایت مفاهیم در مذاکرات هسته

ها، مفاهیم و تعداد رخداد آنها (استخراج کلیدواژه2آوری شده پردازش بر روی متون جمع(پیش1انجام خواهد شد: 

ها. هدف از انجام این پژوهش یافتن (تحلیل آماری این مدل4 ی معناییهای ذهنی به صورت شبکه(استخراج مدل3

-اند، پرتکرارترین و کمهای سیاسی چه مفاهیم مشترکی را استفاده کردهشخصیتپاسخی برای این سواالت است: این 

و دهند؟ ها هستند، آیا این دو شخصیت سیاسی، مفاهیم و مضامین را به روشی یکسان پیوند میرخدادترین مفاهیم کدام

 کنیم.ر یک از افراد تعیین میهای ذهنی ههای کلیدی و تاثیرگذار را در مدلدر نهایت با توجه به تحلیل شبکه شخصیت

 ذهنی، مفاهیم، شبکه معنایی مدلها:  واژهکلید

 

 

 

 

mailto:khosravizadeh@sharif.ir
mailto:sadeghdaghighi_m@mehr.sharif.ir


 مقدمه

ها در حقیقت مدلِ ذهنی، دانش فرد در مورد یک موضوعِ خاص است. مفاهیمی که افراد در ذهن خود دارند و از آن

ذهنی به عنوان مفاهیم کلیدی و روابط بین های مدل کنند. در این پژوهشبرای معنا بخشیدن به جهانِ خارج استفاده می

های ایجاد و استخراج مدل های معمولِبرد. از روشکار میشود که یک شخص در یک بافت معین بهها تعریف میآن

های تحلیلِ با استفاده از تکنیک پس از استخراج های ذهنیِ افرادهاست. مدلهای متنی همچون مصاحبهذهنی تحلیل داده

گیرند. در این پژوهش برای ه منظور تشخیص معنا و سیرتکاملی دانشِ افراد، مورد بررسی و مقایسه قرار میشبکه ب

های های شناختی و مدلهای معنایی برای نمایش مدلشود. شبکهی معنایی استفاده میهای ذهنی از شبکهبازنمایی مدل

 . ها اشاره کردبه تحلیلِ عقاید افراد و استخراج طرز تفکر آن توانذهنی می هایمدل از کاربرد روند.ذهنی به کار می

( از پروتکل  2002) ی طرز فکر آنهاست،  دایسونگویند نشاندهندهبا مبنا قرار دادن این تئوری که آنچه رهبران می

های روی کل پاسخکلمات با پیچیدگی کم در مقابل کلمات با پیچیدگی زیاد استفاده کرد و این پروتکل را  تحلیل متنِ

نتایج نشان داد  اعمال کرد. 2002تا  1441 هایسال مجلس عوام ازوزیران بریتانیا به سواالت سیاست خارجی در نخست

(   2004)ژانگ تواند با ایجاد تفاوت بین سطوح پیچیدگی شناختی، بین رهبران تمایز قائل شود. می که این تکنیک

)در این مورد کتابخانه دیجیتال  در طول تعامل با نظامِ بازیابی را از محیط وب های ذهنی افرادفرآیند ساخت مدل

 34، بر روی ی نیمه ساخت یافته و ترسیمهای کیفی همچون نقشه مفهومی، مصاحبهبا استفاده از روشمدالین پالس( 

ربران از محیط وب و تصور توان به ناقص بودن درک کاهای کلیدی وی میبررسی نمود. از یافتهدانشجوی کارشناسی 

های دانشجوی دکتری با تلفیق روش 11ش ( با گزین2002از وب به عنوان یک منبع اطالعاتی بزرگ اشاره کرد. لی )

های کمی و کیفی همچون مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه و مقیاس تمامیت مدل ذهنی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدل

های فنی گوگل پرداخت. وی به مدل ذهنی ناقصی از دانشجویان دکتری از جنبه جویوذهنی کاربران موتور جست

های ذهنی دانشجویان در آغاز از مدل  1بندی( با هدف ایجاد طبقه2002کل ) بندی نتایج دست یافت.سازی و رتبهنمایه

ی ساختاریافته(، احبهدانشجوی کارشناسی در کالس درس با استفاده از روش کیفی )مص 20 جویِورفتارهای جست

اتوماتیک متن ( با تحلیل نیمه2001جوی اطالعات ارائه داد. کافی)ورفتار جست ایی از مدل ذهنیِمقوله 12طرح 

افزار تحلیل محتوای سخنرانی دولتمردان آمریکا و استخراج کلمات کلیدی و مقایسه کلمات بین متون با استفاده از نرم

ها میان دولتمردان بر مبنای وابستگی توان از طریق تحلیل ایدئولوژیکی این سخنرانییدریافت که م TEXTPackمتن 

 112شرکت کننده ) 234های متنی از آوری دادهی دکتری خود با جمع( در رساله2004لیو )شان تمایز قایل شد. حزبی

های ذهنی به بررسی مدل UCINETیی اافزار تحلیل شبکهآمریکایی(  از طریق پرسشنامه و بکارگیری نرم 22چینی و 
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 41ها از طریق تحلیل متن پرداخت. وی های ذهنی گروه( به استخراج مدل1442مشترک در مذاکرات پرداخت. کارلی)

نفره تقسیم کرد  1یا  4های های اطالعاتی بودند، به تیمی درس طراحی سیستمدانشجویی را که در حال گذراندن پروژه

و  AutoMapافزار ایی متشکل از دو سوال تشریحی را پاسخ دهند و با استفاده از نرمتا پرسشتامهو از آنها خواست 

شود و همین امر سبب های موفق تعداد مفاهیم بیشتری توسط اعضا استفاده میدریافت که در تیم 2روش نقشه مفهومی

های موفق دارای ذهنی گروهثبات کرد که مدلها خواهد شد. همچنین وی اهای شناختی بزرگتر در این گروهایجاد مدل

   های ناموفق است. جزییات بیشتری نسبت به مدل ذهنی تیمی گروه

-ایی) محمدشخصیتِ سیاسی در مذاکرات هستههای ذهنی دو انجام این پژوهش استخراج مدل هدف ازدر اینجا نیز 

به نام کاوی متنبدین منظور از یک ابزار  آن مدلهای ذهنی است. جواد ظریف و جان کری(، مقایسه و تحلیل

AutoMap های و در نهایت استخراج مدل وزیران امور خارجهاین  های انجام شده بابرای پردازش متونِ مصاحبه

 ،های معنایی( استخراج شده)شبکه های ذهنیِاین مدل یشود. سپس به منظور مقایسهاستفاده مییک مربوط به هر  ذهنیِ

 4های ذهنی در این پژوهش به منظور استخراج مدل .تحلیل آماری صورت خواهد گرفت  ORAافزار ده از نرمبا استفا

های ذهنی به استخراج مدل (3 پاالیش متن (2آوری شده پردازش بر روی متون جمع(پیش1مرحله انجام خواهد شد: 

از انجام این پژوهش یافتن پاسخی برای این ها. هدف این مدل و مقایسه تحلیل آماری (4 ی معنایی صورت شبکه

رخدادترین مفاهیم اند، پرتکرارترین و کمهای سیاسی چه مفاهیم مشترکی را استفاده کردهسواالت است: این شخصیت

دهند؟ و در نهایت با توجه ها هستند، آیا این دو شخصیت سیاسی، مفاهیم و مضامین را به روشی یکسان پیوند میکدام

 کنیم.های ذهنی هر یک از افراد تعیین میهای کلیدی و تاثیرگذار را در مدلیل شبکه شخصیتبه تحل

 آوری دادهجمع

ی مطبوعاتی هاهای معتبر خبری استخراج شدند. در مورد مصاحبهاز سایت  2011تا  2013های ها در سالمتن مصاحبه

از  ی تحلیلها با نتیجهها بود به منظور عدم تداخل آننکنندگان و خبرنگاران هم در این متهای مصاحبهچون سوال

ها آمدند تکراری بوده و بعضی از قسمتهای مختلف بدستهایی که از سایتها حذف شدند. بعضی از دادهداخل متن

ضوع های غیرمرتبط با موها به دقت بررسی و قسمتهم ارتباطی با موضوع مورد تحقیق نداشتند، بنابراین این داده

ذیر است بدین منظور سعی شد پافزارها به زبان انگلیسی امکانایی حذف شدند. چون پردازش در این نرممذاکرات هسته

شوند که با خبرنگاران خارجی بوده و ظریف طی آنهایی استفاده شده بود تنهاانجام هایی که با ظریف از بین مصاحبه

ایی که مصاحبه 10. از بین با ظریف انتخاب شد مصاحبه33بود. در نهایت  گفتمان با آنها به زبان انگلیسی صحبت کرده
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در فایلی  هر متنسپس ها استفاده شدند. داده برای انجام پردازش 32با جان کری شده بود به دلیل ایجاد توازن، تنها 

 جداگانه قرار داده شد. 

 ذهنی استخراج مدل

 :شودانجام می AutoMapافزار استفاده از نرم بابه منظوراستخراج مدلِ ذهنی مراحل زیر 

 آوری شدههای جمعپردازش روی دادهپیش -1

 

در این مرحله عملیات مربوط به حفظ ساختارِ جمالت انجام شد که عبارتند از: حذف فواصلِ  -1-1

ل اضافی، تبدیل شکل مخفف فاعل و فعل و همچنین تبدیل عالیم اختصاری به کار رفته به شکل کام

 ها. ها، جایگزینی ضمایر شخصی با اسامی خاص مربوط به آنآن

  و حذف ایست  که عبارتند از: حذف تک حروفعملیات مربوط به بهم ریختن ساختار جمله   -1-2          

 ها. واژه

هایی که در این مرحله با آن مواجه بودیم ایجاد فهرست عالیم اختصاری موجود در یکی از چالش

شدند و سپس فهرست مورد ها بود که برای یافتن این عالیم ابتدا بایستی متون بررسی میاحبهمتن مص

سوم شخص مفرد و فاعلی شد. همچنین جایگزینی ضمایر ذخیره می csvنظر به صورت فایلی با فرمت 

های دیگر در این مرحله بود زیرا در برخی از یکی از چالشجمع با اسامی خاص مربوط به خود 

خاص نبود آنها را با عبارت  ها با اسامیقادر به تشخیص و جایگزینی این فاعلافزار نرممالت که ج

unknown_group کرد که به صورت دستی آنها را در متون تغییر دادیم. جایگزین می 

ها ) یعنی بعضی از کلمات با هم ادغام شده و آن n-gramجایگزینی عبارات رایج با معادل  -1-3

-nافزار فهرستی از بر است زیرا خود نرمدهند.( این مرحله بسیار زمانیل یک مفهوم معنادارمیتشک

gram ایی که کند اما خیلی قابل استناد نیست و تحلیلگر با بررسیهای پیشنهادی خود را ایجاد می

 کند.دهد، با حذف بعضی از این ترکیبات، فهرست معتبری ایجاد میروی این فهرست انجام می

یابی حساس به بافت است. پس از تولید فرهنگِ مربوط به ستاک ستاک پردازش،پیشگام آخر در  -1-4

 کنیم.های متنی اعمال میمفاهیم به کار رفته در متون، به منظور یکپارچه ساختن متن آن را روی فایل

 پاالیش متن -2

 



 شد، مفاهیمی که هرست مفاهیم استخراج ایجاد فهرست حذف که در این مرحله بعد از اینکه ف  -2-1

های متنی اعمال روی فایل این فهرست تحلیل ندارند، عالمتگذاری و بعدی اهمیت خاصی در نتیجه

 شوند.می

 شود. نوعدر این مرحله برای تعیین ماهیتِ هر یک از مفاهیم، فرهنگی توسط محقق ایجاد می -2-2

های متنی اعمال شوند. سپس فرهنگ ایجاد شده روی فایلمیشناختی مشخصمفاهیم از لحاظ هستان

 شود. در این مرحله باید خاص و عام بودن هر یک از مفاهیم هم مشخص شود.می

 استخراج شبکه معنایی-3

شود. سپس شناختی مرتبط با هر یک از مفاهیم استخراج میی معنایی براساس روابط هستاندر این مرحله شبکه

است  ابزاری ORAافزار نرمشوند. های آماری بارگذاری میمنظور انجام تحلیلبه ORAافزار نرمها در این شبکه

 .  AutoMapافزار های بدستآمده از نرمی شبکهبرای ارزیابی و مقایسه

های آماری ی معنایی مورد نظر پس از بارگذاری و انجام تحلیلبه منظور استخراج شبکهالزم به ذکر است که 

تغییراتی اعمال شود و به  ،شد ی قبل ایجادشناختی که در مرحلهن است الزم باشد باز هم در فرهنگ هستانممک

 این تغییرات چندین بار طی مراحل مختلف انجام شود. های مورد نظر منظور استخراج شبکه

 و کری ظریفهای ذهنی مدل محتواییِ تحلیل

های مربوط به ظریف انجام شد، مفاهیم پرتکرار و استخراج شده ازمصاحبهی معنایی با تحلیل محتوایی که روی شبکه

 اند.شدهمشخص 2و  1تکرار در جداول کم

  

 های ظریفپربسامدترین مفاهیم مربوط به گفتمان -1 جدول



سیاستمداری است که بسیار به کشور و  "مردم"و  "کشور" ،"ایراناسالمیجمهوری"ظریف به دلیل کاربرد زیاد مفاهیم  

های متحده به تعداد زیاد در گفتگوهای خود با خبرنگاران و نشستدهد. با به کاربردن مفهوم ایاالتمردمش اهمیت می

-های وزیردر ذهن خود دارد. تعداد تکرارِ تقریبا برابر مفاهیمِ تحریم و توافق در گفته اشاره به اهمیت این دولتخبری 

ای در ذهن وی های هستهها و دستیابی به توافق در برابر تولید سالحازبین بردن تحریم اهمیتِ رخارجه بیانگر میزانِامو

 است. ایی نیز با توجه به میزان تکرارشان از مفاهیم مورد توجه بودههای هستهاست. گرچه سالح

است که این مفاهیم در ذهن ظریف چندان حائز شدهداده های ظریف نشانرخداد در گفتماندر جدول زیر مفاهیمِ کم

 است. دادهسازی اورانیوم که با تعداد تکرار بسیار پایینی رخویژه غنی. بهاهمیت نیستند

 

 های ظریفبسامدترین مفاهیم مربوط به گفتمانکم -2 جدول

-ست که در این مورد مشابه آنچه است که از تحلیل محتوایی مدلا "ایران"های کری، یرتکرارترین مفهوم در گفتمان 

شود اما می ایی در بین مفاهیمِ پرتکرار هر دو شخصیتِ سیاسی دیدههای هستهریف بدست آمده است. سالحذهنی ظ

ای ویژههای کری از اهمیت های ظریف بیشتر است. همچنین دستیابی به توافق در گفتمانتعداد این مفهوم در گفتمان

رییس "توان در بین این مفاهیم پرتکرار به آن اشاره کرد تعداد تکرار مساوی مفاهیم ایی که میبرخوردار است. نکته

 ایی در بین مفاهیم پرتکرار مربوط به کری است.هسته "المللی انرژیآژانس بین"و  "جمهور اوباما



  

 های کرییم مربوط به گفتمانپربسامدترین مفاه – 3 جدول

توان به های کری را مشاهده کرد که از بین این مفاهیم میرخدادترین مفاهیم در گفتمانتوان کمهم می 4در جدول 

ی وی اشاره کرد که البته به دلیل بسامدِ کم این مفهوم چندان حائزِ ایی ایران به عقیدهی هستهخطرناک بودن برنامه

 اهمیت نیست. 

 

 های کریبسامدترین مفاهیم مربوط به گفتمانکم – 4 جدول

 

 های ذهنیی مدلمقایسه

این  است.بوده 322و  112های این دو شخصیت سیاسی به ترتیب تعداد مفاهیم مشترک و ارتباط بین آنها در گفتمان

اما این میزان پیوند دادن مفاهیم در ذهن خود دارند. در ر سیاستمدای میزان توافقی است که این دو دهندهاعداد نشان

با این وجود با توجه به چندان قابلِ مالحظه نیست.  ،ی مفاهیم و پیوندها در دو شبکهاشتراک با توجه به تعداد اولیه



های ظریف در گفته تر از ارتباط بین مفاهیمهای کری منسجمها، ارتباط بین مفاهیم در گفتمانتعداد پیوندها در شبکه

   است. 

 

 1 جدول

 

 32340و  2432ترتیب به استخراج شده های معناییِها در شبکهبین آنِ و پیوندغیر مشترک مفاهیم  همچنین تعداد

سه با یا در مقاباشد که تعداد آنهبین این دو شخصیت سیاسی می متفاوتاست که بیانگر میزان مفاهیم و پیوندهای بوده

ها مشابه و توان ادعا کرد با توجه به اینکه موضوعِ مورد بحث در مصاحبهمی حقیقتدر  اشتراکات قابل مالحظه است.

ا مفاهیم غیرمشترک ایی بوده اما میزان مفاهیم مشترک بین این دو شخصیت سیاسی در مقایسه بدر مورد مذاکرات هسته

   باشد. کمتر می

ای ظریف در مورد مذاکرات هسته اهیمی کهدرصد مفشود که طور برداشت مینیز این 1ماری در جدول های آاز داده

مدلِ ذهنیِ به مراتب بیشتر از مفاهیمی است که کری به کار برده و در  ،برد و در مدل ذهنی کری نیستبه کار می

 ت. . اما این مسئله در مورد پیوند بین مفاهیم برعکس اسظریف وجود ندارد

 

 1 جدول

 



و ارتباطی با دیگر  3شده تعدادی از مفاهیم نسبت به مفاهیم دیگر مجزا هستندهای معنایی استخراجاز طرفی در شبکه

هستند. تعداد این  خوردارند اما بیانگر مفاهیم حساسبسیار کمی بر مفاهیم در شبکه ندارند. گرچه این مفاهیم از اهمیتِ

در مدل  132در مدل ذهنی کری و  32) است ی معنایی کریی معنایی ظریف به مراتب بیشتر از شبکههیم در شبکهمفا

ی ی معنایی کری و مقامات اسرائیلی در شبکهتوان به خاویار سوالنا در شبکهمجزا می از بین این مفاهیمِ .ذهنی ظریف(

 معنایی ظریف اشاره کرد. 

Buzzword بسیار توسط افراد مورد  ،بط با یک موضوع خاص هستند که حین بحث در مورد موضوعیها مفاهیمی مرت

گیرند. این مفاهیم معنای خاصی ندارند و اندک معنایی هم که دربردارند خیلی برجسته نیست یا از لحاظ استفاده قرار می

توافق اجتماعی هستند. برای مثال ی فردی یا د. در حقیقت این مفاهیم نتیجه عقیدهناجتماعی قابلیت اشتراک ندار

اشاره کرد  4توان به توافقِ کاملاز میان این نوع مفاهیمی که کری استفاده کرده میهمانطور که در جدول زیر اشاره شده 

ی فردی وی عقیدهای بسیار به کار برده و یکی از مواردی بوده که وی در حین صحبت در مورد مذاکراتِ هستهاین که 

 ایی اشاره کرد.های هستهتوان به مفهوم سالحدر مورد ظریف میده است. بر این بو

 

 

 buzzwordمفاهیم  – 2 جدول

   

-ی اعضا پذیرفته شده است. در شبکههمه است که توسط طبق قوانینی یا موافقت نکات برجسته  stereotypeمفاهیم 

درنظر گرفته شده است که   stereotypeبه عنوان مفهوم  1مفهوم چرخه سوخت های کریمعنایی مربوط به گفتمانی 

ی معنایی مربوط به مورد نیاز کشورهاست. اما در شبکه ایی در جهت تولید سوختِتاکید وی بر استفاده از انرژی هسته

 وجود ندارد.   stereotype های ظریف هیچ مفهومی از نوعِمصاحبه

                                                           
3
 Ordinary words 

4
 Full_agreement 

5
 Fuel_cycle 



-هستند. این مفاهیم به عنوان سمبل در ذهن افراد عمل می ordinary words ف مفاهیمِبرخال   symbolمفاهیم  

ها اولین مفهومی که به عنوان سمبل در ذهن ظریف نقش بسته، دولت جمهوری اسالمی ایران است و در مصاحبهکنند. 

که در مدل ذهنی ظریف نقشی کند. دومین مفهومی جالب اینکه مفهوم ایران نقشی خاص در مدلِ ذهنیِ کری ایفا می

مردم اهمیت بیشتری نسبت به  توان گفت که مفهومِی امریکاست. اما در مورد کری میبرجسته دارد، ایاالت متحده

 ایاالت متحده دارد. 

 

 

 

 symbolمفاهیم  – 2 جدول

 های ذهنی کری و ظریفهای کلیدی در مدلماهیت

ی با استخراج شبکهشد،  متون ایجاد ی پردازشاز مفاهیم در فرهنگی که در مرحله هر یک شناختیِانبا تعیین نوع هست

. عوامل کلیدی که تعیین کنیماست که در ذهن دو شخصیت سیاسی  های کلیدیماهیت شناسی توانستیمهستان روابطِ

و دکتر روحانی که هر دو طبق آنچه در نمودار نشان های خود بسیار از آنها یاد کرد عبارتند از مردم ایران ظریف در گفته

این دو  های کلیدی هم پیداستماهیت به مربوطو همینطور که از گراف  داده شده، از اهمیت یکسانی برخوردارند

رو از این ها مرتبط است ووندهای بیشتری به آندر نتیجه پی اند،ی بزرگتری را به خود اختصاص دادهمفهوم گره

طور استنباط کرد که هدف ظریف از پیگیری مذاکرات جلب رضایت توان اینمی ذاری بیشتری هم خواهند داشت.ثیرگتا

 است. بودهحرکت در راستای اهداف دکتر روحانی مردم و 



 

 ذهنی ظریفهای کلیدی در مدلگراف مربوط به شخصیت 1 شکل

 

 

 های کلیدی در مدلِ ذهنی ظریفشخصیت 1 نمودار

  



 

طور که در های کلیدیِ مدل ذهنی کری بدست آمد و آنایی از تحلیل شخصیتجاست که نتایج تقریبا مشابهاینجالب 

هایی هستند که در مدلِ ذهنی شخصیت ترین عوامل کلیدی در مدل ذهنیِ کری همانشده مهمنمودار زیر نشان داده

های سیاسی به یک در ذهن هر دوی این شخصیتکه اهمیت دکتر روحانی ی قابل توجه اینظریف هم هست و نکته

 رییس جمهور اوباما در اولویت سوم قرار دارد.   ،میزان است. برای هر دو وزیر امورِ خارجه

 

 های کلیدی در مدلِ ذهنی کریشخصیت_ 2 نمودار

 

 نتایج 

ایی پرداختیم. اکرات هستهکری و ظریف در جریان مذ ،کنندهمذاکره ذهنی دو شخصیتِدر این پژوهش به تحلیلِ مدل

های این دو وزیر امور خارجه در مورد موضوعی مشابه مشخص شد و به نتایج تقریبا پربسامدترین مفاهیم در گفتمان

مشترک تعیین  در مدلِ ذهنی کری و ظریف به عنوان مفهوم پرتکرارِایی در این زمینه دست یافتیم. مفهوم ایران مشابه

 322ها به ترتیب های معنایی مربوط به هر یک از این شخصیتهای مشترک در شبکهیم و پیوندشد. همچنین تعداد مفاه

که تعداد این مفاهیم و پیوندهای مشترک در مقایسه با مفاهیم و پیوندهای غیرمشترک چندان قابل باشد می 112و 

سپس  خورد.نی این دو فرد به چشم نمیهی در پیوندهای بین مفاهیم در مدلِ ذرو چندان مشابهتمالحظه نیست. از این

های نوع مفاهیم مشخص شد، توانستیم شخصیت ،شناختیفرهنگ هستاندر مراحل پردازش متون در  همانطور که 



ایی دست یافتیم. در کارهای آتی در های ذهنی تعیین کنیم که در این مورد نیز به نتایج تقریبا مشابهکلیدی را در این مدل

های ذهنی را طی گذشت زمان و در نتیجه سیر تکاملی دانش در ذهن افراد را بررسی کنیم. تغییر این مدل صدد هستیم تا

های بهتری در ایی به تحلیلهای بیشتر در مذاکرات هستهشخصیتهای ذهنی توان با استخراج و تحلیل مدلهمچنین می

 این زمینه دست یافت. 
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