
 اتزه اهی

علوم شناختی
سال بیست و یکم، شماره 2، تابستان 1398 

ISSN: 1561-4174

مقایسه سوگیری توجه بین کودکان مبتال به آسم و کودکان سالم با اضطراب باال و پایین
شهرزاد دیباییان، ونداد شریفی، حبیب قاسم زاده، محمد حسن بمانیان

اثر سیکل قاعدگی بر انواع توجه و کارکردهای اجرایی در زنان 30-18 سال
حسین زارع، اشرف محمدی فرشی، مهناز علی اکبری دهکردی

اثربخشی فراشناخت درمانی بر میزان استعداد الکلیسم دانشجویان
حسین فرخی، فرامرز سهرابی، علی دالور

نقش میانجی گری نظم جویی شناختی در پیش بینی نشخوار فکری بر اساس تحمل پریشانی در بیماران تحت درمان 
نگهدارنده متادون

لیدا اصالنی فر، شیدا سوداگر، مریم بهرامی هیدجی

تاثیر آموزش آگاهی واجی بر حافظه کاری در دانش آموزان با مشکالت خواندن
پرستو حریری، هایده صابری، خدیجه ابوالمعالی

بررسی شبکه  معنایی پیشوند »فرو« از منظر معناشناسی شناختی
مهدی پورمحمد، روح اهلل شمسا، لیال ترابی

تاثیر مسئولیت اجتماعی برند بر روی حافظه مصرف کنندگان با تحلیل امواج مغزی
داود ساده، حمیدرضا سعیدنیا، پیتر استایدل، کامبیز حیدرزاده

اثر تمرینات ریتمیک_موسیقیایی بر ادراک بینایی و کارکرد اجرایی کودکان 10-8 سال نارساخوان
احترام قاسمی، رخساره بادامی، زهره مشکاتی

مطالعه تاثیر تدریس گفت و شنود سقراطی بر عملکرد توجه و پیشرفت تحصیلی
 دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

علی نوری، فتانه اسمعیلی، سامان سیف پور، آناهیتا خرمی، سمیرا انور، محمود تلخابی، فاطمه بلبلی، ناهید نوریان

اثربخشی اصالح سوگیری توجه با استفاده از آموزش توجه رایانه ای در کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان
حسن شفیعی، حسین زارع

مقایسه ادراک زمان محرک های دارای بار هیجانی در افراد مبتال به افسردگی اساسی و گروه بهنجار
مهسا قاهری، امیرحسین قادری، حمیدرضا نیکیار

تأثیر نوع الگو بر فعالیت نورون های آینه ای حین مشاهده یک مهارت حرکتی
رامین اشرف، بهروز عبدلی، رضا خسروآبادی، علیرضا فارسی

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



هیأت تحریریه
دكتر محمدرضا زرین دست، استاد نوروفارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکي تهران

دكتر مجید صادقی، استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

دكتر حسن عشایري، استاد عصب روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکي ایران

دكتر حسین كاویاني، استاد روان شناسی دانشگاه علوم پزشکي تهران

دكتر بهروز بیرشک، دانشیار روان شناسی انستیتو روانپزشکي تهران

دكتر جواد حاتمی، دانشیار روان شناسی دانشگاه تهران

دكتر رضا زماني، دانشیار روان شناسی دانشگاه تهران 

دكتر سید وحید شریعت، دانشیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دكتر امیر شعباني، دانشیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دكتر رضا كرمي نوري، دانشیار روان شناسی دانشگاه تهران

دكتر شهین نعمت زاده، استادیار زبان شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

و موسسه آموزش عالی علوم شناختی

دكتر علی یونسی، استادیار علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران 

سال بیست و یک، شماره دو )پیاپی هشتاد و دو(، تابستان 1398
ISSN:1561-4174

صاحب امتیاز
مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی

مدیر مسئول
دکتر محسن میرمحمدصادقی

استادیار روان شناسی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

سردبیر
دکتر عباس حق پرست

استاد نوروفیزولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیر اجرایی
دکتر سعید یزدی راوندی

ویراستار ادبي
موسسه قلم گستران پژوهش

ویراستاران انگلیسي
دکتر کاظم گودینی
ناصر وظیفه شناس

ویراستار منابع
موسسه قلم گستران پژوهش

طراح و صفحه آرا
علی نیکخواه

 ناظر چاپ
موسسه قلم گستران پژوهش

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

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

دورنگار: 021-76291140
 Journal@iricss.org :رایانامه

 www.iricss.org :سامانه

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

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

•	 PsycINFO
•	 ISC             )پایگاه استنادی علوم جهان اسالم(
•	 RICeST      )مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری(
•	 Magiran
•	 SID
•	 Noormags

دارای رتبه علمی_ پژوهشی

استفاده از مطالب نشریه
 »تازه های علوم شناختی«

به شرط ذکر منبع آزاد است.

Institute for 
Cognitive Science Studies



مقایسه سوگیری توجه بین کودکان مبتال به آسم و کودکان سالم با اضطراب باال و پایین..................................................1
شهرزاد دیباییان ، ونداد شریفی، حبیب قاسم زاده، محمد حسن بمانیان

اثر سیکل قاعدگی بر انواع توجه و کارکردهای اجرایی در زنان 18-30 سال....................................................................15
حسین زارع، اشرف محمدی فرشی، مهناز علی اکبری دهکردی

اثربخشی فراشناخت درمانی بر میزان استعداد الکلیسم دانشجویان...............................................................................32
حسین فرخی، فرامرز سهرابی ، علی دالور

نقش میانجی گری نظم جویی شناختی در پیش بینی نشخوار فکری بر اساس تحمل پریشانی........................................41
در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون

لیدا اصالنی فر، شیدا سوداگر، مریم بهرامی هیدجی

تاثیر آموزش آگاهی واجی بر حافظه کاری در دانش آموزان با مشکالت خواندن..............................................................52
پرستو حریری، هایده صابری ، خدیجه ابوالمعالی

بررسی شبکه  معنایی پیشوند »فرو« از منظر معناشناسی شناختی....................................................................................61
مهدی پورمحمد، روح اهلل شمسا ، لیال ترابی

تاثیر مسئولیت اجتماعی برند بر روی حافظه مصرف کنندگان با تحلیل امواج مغزی.......................................................74
داود ساده، حمیدرضا سعیدنیا ، پیتر استایدل، کامبیز حیدرزاده

اثر تمرینات ریتمیک_موسیقیایی بر ادراک بینایی و کارکرد اجرایی کودکان 8-10 سال نارساخوان............................83
احترام قاسمی، رخساره بادامی، زهره مشکاتی

مطالعه تاثیر تدریس گفت و شنود سقراطی بر عملکرد توجه و پیشرفت تحصیلی..........................................................94
دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

علی نوری، فتانه اسمعیلی ، سامان سیف پور، آناهیتا خرمی، سمیرا انور، محمود تلخابی، فاطمه بلبلی، ناهید نوریان

اثربخشی اصالح سوگیری توجه با استفاده از آموزش توجه رایانه ای در کاهش..............................................................108

اضطراب اجتماعی نوجوانان
حسن شفیعی، حسین زارع

مقایسه ادراک زمان محرک های دارای بار هیجانی در افراد مبتال به افسردگی اساسی و گروه بهنجار..........................121
مهسا قاهری، امیرحسین قادری ، حمیدرضا نیکیار

تأثیر نوع الگو بر فعالیت نورون های آینه ای حین مشاهده یک مهارت حرکتی...............................................................132
رامین اشرف، بهروز عبدلی ، رضا خسروآبادی، علیرضا فارسی

فهرست مقاالت این شماره



A comparative study on attentional bias between children with asthma and 
healthy peers with high and low anxiety levels

Vol 21, No. 2, Summer 2019

Pages 1-14

Advances in Cognitive Sciences

Research Article

Recieved: 27 Aug. 2017
Revised: 31 Jul. 2018
Accepted: 15 Aug, 2016

Keywords
Attentional bias
Trait anxiety
Dot-probe task
Childhood asthma

Corresponding author
Shahrzad Dibaiyan, Health Psy-
chology PhD Candidate,  Islamic 
Azad University  of  South Tehran 
Branch, Tehran, Iran

Email: Shdibaiyan@yahoo.com 

Abstract

1
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Introduction: The prevalence of anxiety disorders in children suffering from chronic 
diseases, such as asthma, makes it necessary to investigate the underling mechanisms 
of etiology and continuation of anxiety. Studies on the attentional bias of children with 
asthma have not only very limited but ended up in mixed results. The present study aims 
is to compare attentional bias disease-related stimuli and threat in children with asthma 
and healthy peers.
Methods: Sixty-four children, aged 9–12, took part in the study and were recruited 
into four conditions (asthma/low anxiety, asthma/high anxiety, healthy/low anxiety, and 
healthy/high anxiety). The research instruments were Spielberger children’s trait anxiety 
test and researcher made visual Dot-probe task. Data were analyzed using unifactor and 
multifactor analysis of variance.
Results: There	was	a	significant	difference	in	illness	and	negative	emotions	components	
between	groups	 (P<0.05)	but	no	significant	difference	was	 found	 in	 the	asthma	com-
ponent	between	groups	(P>0.05).	Also,	there	was	no	significant	difference	between	the	
severity of asthma and three components of attentional bias in the groups (P>0.05). 
Conclusion: Findings showed that children with asthma and anxiety show vigilant to-
wards illness and negative emotional stimuli. The results of this research can identify 
mediating factors and underlying mechanisms of psychological and physical variables 
and can be effective for intervening protocols to reduce the anxiety of children with asth-
ma and other chronic diseases.
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مقدمه: شیوع مشکالت اضطرابی در کودکان مبتال به بیماری های مزمنی مانند آسم، لزوم شناسایی عوامل زیر بنایی 

ایجاد و تداوم اضطراب را ضروری می سازد. مطالعات سوگیری توجه در کودکان مبتال به آسم نه تنها بسیار محدود بلکه 

نتایج نیز متفاوت بوده است. این پژوهش با هدف مقایسه سوگیري توجه نسبت به محرک های مرتبط با بیماری و تهدید 

درکودکان مبتال به آسم و کودکان سالم مضطرب انجام شد. 

روش كار: نمونه ها شامل 64 کودک مبتال به آسم و سالم در گروه سنی 12-9 سال بودند که در چهار گروه )مبتال به 

آسم و سالم با اضطراب باال و پایین( قرار گرفتند. ابزار پژوهش آزمون اضطراب خصلتی کودکان اشپیلبرگر و آزمون دات 

پروب تصویری چهره ای محقق ساخته بود. تحلیل داده ها با بهره گیری از روش تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره 

انجام شد.

یافته ها: یافته هاي پژوهش نشان داد، سوگیري توجه در گروه سالم و بیمار نسبت به چهره ها و محرک های مرتبط با 

مولفه بیماری و چهره-ای هیجانی منفی تفاوت معناداری داشت (P>0/05). ولی تفاوت معناداری در مولفه آسم بین 

.(P>0/05) همچنین بین شدت بیماری و سوگیری توجه تفاوت معنا داری مشاهده نشد .(P>0/05) گروه ها مشاهده نشد

به بیماری و چهره های  یافته ها نشان داد کودکان مضطرب مبتال به آسم نسبت به محرک های مربوط  نتیجه گیری: 

متغیرهای  ارتباط  و  واسطه ای  عوامل  شناسایی  به  می تواند  تحقیق  این  نتایج  دارند.  زنگی  به  گوش  منفی  هیجانی 

سایر  و  آسم  به  مبتال  کودکان  اضطراب  کاهش  در  مداخله ای  ابزارهای  تهیه  در  و  کند  کمک  و جسمی  روان شناختی 

بیماری های مزمن موثر باشد.  

دریافت: 1396/06/05
اصالح نهایی: 1397/05/09

پذیرش: 1397/05/24

واژه های كلیدی
سوگیری توجه

اضطراب خصلتی
آزمون دات پروب

آسم کودکان

نویسنده مسئول
دکتری  دانشجوی  دیباییان،  شهرزاد 
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واحد تهران جنوب، تهران، ایران

                   Shdibaiyan@yahoo.com :ایمیل

مقدمه
آسم از شایع  ترین بیماری های مزمن کودکی است که میزان شیوع آن 
ایران 13 درصد  و در  زیر 18 سال در جهان 9/5 درصد  در جمعیت 
تخمین زده می شود )1، 2(. این بیماری التهابی مزمن مجاری تنفسی 
منجر به حمالت مکرر می شود و از آنجا که در اکثر مواقع بروز حمالت 
کودکان  بر وحشت  است  ممکن  احساس خفگی  وجود  است،  ناگهانی 

و   )3( است  شایع  آسم  به  مبتال  کودکان  در  اضطراب  بیافزاید.  مبتال 
میزان شیوع انواع اختالالت اضطرابی بخصوص پانیک در میان کودکان 
مبتال به بیماری آسم 33 درصد گزارش شده است )4(. مشکالت تنفسی 
طوالنی مدت ممکن است باورهای ترس آور و همچنین فاجعه سازی را 
موجب  می تواند  که  دهد  شکل  تنفسی  بیماری های  نشانه های  درباره 

چکیده

2
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بیشتری  منفی  هیجانات  که  کودکانی  و  گردد  پانیک  حمله های  بروز 
از  تجربه می کنند، مستعد حمالت بیشتر آسم می شوند )5(. بسیاری 
بیشتر  تجربه  که  کرده اند  گزارش  آسم  به  مبتال  بیماران  در  مطالعات 
.)7  ،6( می شود  ریه ها  عملکرد  کاهش  به  منجر  منفی  هیجانات 

درحالی که میزان شیوع اضطراب در جمعیت عادی کودکان 7 درصد 
است )8( ولی در آسم سه مرتبه بیشتر است )9(. مشکالت اضطرابی 
کودکی پیش بینی کننده اضطراب نوجوانی و سایر اختالالت روانی است 
)10( و این اختالالت تا بزرگسالی تداوم می یابد )11(. مطالعات نشان 
افسردگی،  همچون  اختالالتی  با  کودکی  اضطرابی  اختالالت  داده اند، 
پانیک، آگورافوبیا، و همچنین بیماری های جسمانی در بزرگسالی ارتباط 
دربزرگساالن  اضطرابی  اختالالت  انواع  شیوع  میزان   .)13  ،12( دارد 
هر   .)14( است  عادی  جمعیت  از  بیشتر  مراتب  به  آسم  به  مبتالیان 
چند مکانیزم های زیر بنایی اضطراب و آسم دقیقا مشخص نشده ولیکن 
اضطراب  بر شدت  بیماری  یافتن  با شدت  که  داده اند  نشان  مطالعات 
افزوده می شود )5، 15(. وجود اضطراب در مبتالیان به آسم آنان را در 
معرض ابتال به انواع اختالالت رفتاری و اجتماعی قرار می دهد )16، 17(. 
در دو مطالعه فرا تحلیلی با مرور مجموعا 901 پژوهش مشخص شد 
کودکان مبتال به بیماری مزمن بیشتر از میانگین دچار اضطراب شده و 
سطوح باالتر درون ریزی، برون ریزی و مشکالت رفتاری عمومی را نشان 
می دهند )18، 19(. نیمی از کودکان مبتال به اختالالت اضطرابی دارای 
ناتوانی های  و  بدنی  شکایت-های  هیجانی،  مشکالت  باالتری  سطوح 
 .)20( دارد  را  سهم  بیشترین  آلرژی  و  آسم  که  هستند،  کارکردی 
داده اند  نشان   )24-21( هیجانی  اختالالت  در  شناختی  مدل های 
می شود  تلقی  آمیز  تهدید  که  اطالعاتی  به  نسبت  مضطرب  افراد  که 
سوگیری توجه دارند و وجود یک بیماری مزمن می تواند موقعیت های 
یافته ای  افزایش  توجه  و  کند  فراهم  بیماران  برای  کننده ای  تهدید 
سوگیری   .)25( دهد  رشد  را  تهدید  و  بیماری  محرک های  به  نسبت 
تهدید  محرک های  به  توجه  افتراقی  تخصیص  تهدید،  به سمت  توجه 
آمیز نسبت به محرک های خنثی است و ارزش انطباقی و بقایی دارد 
مناسب  رفتاری  پاسخ  و  خطرناک  موقعیت  سریع تر  تشخیص  به  زیرا 
از طرفی چنان چه سیستم توجه به صورت مداوم در  منجر می شود، 
حالت گوش به زنگی باشد و پیوسته بر عوامل تهدید کننده محیطی 
تمرکز کند، رفتارهای مقابله ای و یا اجتنابی ناکارآمدی شکل می گیرد 
اضطرابی،  اختالالت  در   .)26( اضطراب می کند  را مستعد رشد  فرد  و 
اشتغال ذهنی با محرک ها و رویدادهای منفی است )27( و باعث تجربه 
می شود  بیشتر  افسردگی  و  اضطراب  ناخوشایند،  هیجان های  بیشتر 
اضطرابی  اختالالت  و  توجه  سوگیری  رابطه  بسیاری  مطالعات   .)28(

به اضطراب فراگیر )29(، وسواس )30(،  بزرگساالن مبتال  را در میان 
اضطراب اجتماعی )31(، پانیک )32( را نشان داده اند. هر چند حجم 
با بزرگساالن به  تحقیقات سوگیری توجه بر روی کودکان در مقایسه 
مراتب کمتر است، ولی اغلب نتایج آنها با مطالعات بزرگساالن همسو 
است )30، 33-36(. در مطالعات داخل کشور نیز وجود سوگیری توجه 
نسبت به چهره های هیجانی در کودکان )36( و )37( و نوجوانان )38( 
گزارش   )39( نوجوانان  اجتماعی  هراس  باال،  خصلتی  اضطراب  داری 
شده است. در مطالعات بزرگساالن رابطه میان سوگیری توجه نسبت 
به محرک های مرتبط با بیماری در بیماری های مزمنی مانند: سندرم 
درد مزمن )40(، صرع )41(، پسوریازیس )42(، سرطان سینه )43(، 
بیماری قلبی کرونر )44(، درد مزمن ناشی از آرترید روماتویید )45(، 
سندرم خستگی مزمن )46( و آسم )47( نشان داده شده است، ولی 
با  ارتباط  در  توجه  سوگیری  کودکان،  به  مربوط  مطالعات  اندک  در 
پرخوری   ،)50( شکمی  دردهای   ،)49( پزشکی  مشکالت   ،)48( درد 
مشکالت  شیوع  است.  شده  گزارش  بزرگساالن  مشابه  نتایجی   )51(
 )20  ،17  ،16  ،9( آسم  به  مبتال  کودکان  در  رفتاری  و  روان شناختی 
این کودکان را در گروه کودکان پرخطر برای بروز و تشدید اختالالت 
کنترل  موجب  بیشتر  اضطراب  دیگر  طرف  از  می دهد.  قرار  اضطرابی 
ضعیف تر بر روی بیماری می شود )52(. مطالعات نشان داده اند وجود 
اضطراب در کودکان مبتال به آسم می تواند بر رفتارهای خود مراقبتی 
و  مدرسه  از  غیبت  باشد.  داشته  تاثیر   )54( درمان  از  پیروی  و   )53(
بستری شدن در بیمارستان )55(، هزینه های درمانی )56( و اضطراب 
والدین )57، 58(، از جمله مشکالت ناشی از بیماری است که می تواند 
.)60  ،59( باشد  داشته  منفی  تاثیر  مبتال  کودکان  زندگی  کیفیت  بر 
پیامدهای  که  است  کودکی  های  بیماری  شایع ترین  از  آسم  بیماری 
منفی فراوانی در ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و اقتصادی دارد. روند 
شیوع آسم در ایران باالتر از سطح جهانی می باشد که تهدیدی جدی 
زیربنایی  وکارهای  ساز  شناسایی  است.  کشور  عمومی  سالمتی  برای 
اضطراب و متغیرهای روان شناختی و محیطی در کودکان مبتال به آسم 
می تواند به طراحی مداخالت روان-شناختی موثر کمک کند. بیماری 
و محرک های تهدید کننده مربوط آن ممکن است ماشه چکان حاالت 
اضطرابی کودکان مبتال به آسم باشد که  به تشدید بیماری و عواقب 
با  مرتبط  تحقیقات  در  است  رو ضروری  این  از  بیانجامد.  آن  از  ناشی 
و  توجه  سوگیری  موضوع  به  اضطراب،  و  آسم  میان  رابطه  در  و  آسم 
این  کننده ای  تهدید  محرک های  محیطی  و  روان شناختی  متغیرهای 
بیماری نیز توجه شود. در کشور ما در ارتباط با سوگیری توجه کودکان 
پژوهش های اندکی انجام شده و تا آنجا که طراحان این پژوهش اطالع 
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نگرفته  صورت  ای  مطالعه  آسم  به  مبتال  کودکان  با  ارتباط  در  دارند 
بر  آتی  مطالعات  برای  محرکی  می تواند  تحقیق  این  یافته های  است. 
سایر  و  آسم  بیماری  روان شناختی  پیامدهای  و  روانی  سالمت  روی 
بیماری های مزمن کودکان گردد. همچنین بررسی و شناسایی ساز و 
کارهای  فرآیندهای توجه می تواند به شناخت و مفهوم سازی دقیق تر 
اختالالت اضطرابی در جمعیت کودکان بیمار و غیر بیمار کمک نماید، و 
زمینه را برای طرح ریزی مداخالتی به منظور کنترل یا کاهش هیجانات 
پیشگیری  ارزش  بر  عالوه  که  کند  فراهم  بیماری  از  حاصل  منفی 
کارآمد  سازگاری  به  اضطرابی،  اختالالت  بروز  احتمال  کاهش  برای 
رساند.  یاری  سالمتی  با  مرتبط  رفتارهای  کنترل  و  بیماری  با  کودک 
به  مبتال  کودکان  توجه  مقایسه سوگیری  مطالعه  این  اصلی  لذا هدف 
آسم و کودکان سالم نسبت به محرک های مرتبط با بیماری و تهدید 
است. سوال اصلی این تحقیق این است که آیا سوگیری توجه نسبت 
با بیماری و تهدید در کودکان مبتال به آسم و  به محرک های مرتبط 
کودکان سالم تفاوت معناداری دارد؟ و آیا الگوی سوگیری توجه نسبت 
به محرک های مرتبط با بیماری و تهدید در کودکان مبتال به آسم با 
اضطراب باال و کودکان سالم با اضطراب باال تفاوت دارد و و درنهایت 
آیا میان شدت بیماری و سوگیری توجه کودکان مبتال به آسم نسبت 
به محرک های مرتبط با بیماری و تهدید رابطه معناداری وجود دارد؟

روش كار
نفر   64 شامل  نمونه ها  بود.  علي_مقایسه اي  نوع  از  حاضر  پژوهش 
و  )دختر  کودک   32 شامل  که  بودند،  آسم  به  مبتال  و  سالم  کودک 
پسر مبتال به آسم( مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان و بیمارستان 
واقع در منطقه  آموزشگاه هایی  از  و 32 کودک سالم  دانشوری  مسیح 
معیارهای  شدند.  انتخاب  دسترس  در  روش  به  تهران  شمال  و  غرب 
ابتال  سال  یک  حداقل  سال،   12-9 سنی  گروه  کودکان  شامل:  ورود 
و معیارهای خروج  برای شرکت در مطالعه  بیماری آسم و رضایت  به 
از مطالعه وجود اختالل روانی، داشتن بیماری مزمن دیگر و مشکالت 
عالیم  پرسشنامه  از طریق  روانی  دارای مشکالت  کودکان  بود.  بینایی 
مرضی کودکان )فرم والد( ارزیابی شده و چنانچه در یکی از مقیاس های 
از  باالتر  یا  برابر  نمراتی  مقیاس(   13 میان  )از  اختالالت  به  مربوط 
از  داشتند   ،)62( ایرانی  آزمون هنجار شده  از  برش  نقاط  برش،  نقطه 
نمونه ها حذف شدند. همچنین وجود و شدت آسم کودکان به تشخیص 
از: عبارتند  مطالعه  این  در  گرفته  کار  به  ابزارهای  شد.  انجام  پزشک 

چک لیست اطالعات جمعیت شناختی: که شامل سواالتی در مورد 
بود.  نظر شدت،  از  بیماری  و وضعیت  والدین  و شغل  سن، تحصیالت 

 Children Symptom کودکان  مرضي  عالیم  پرسشنامه 
Inventory-4 )فرم والد(: براي سنجش و غربالگري اختالالت رفتاري 

هیجاني کودکان 12-5 ساله طراحي شده است )61(. این پرسشنامه 
داراي دو فرم والد و معلم است و در یک مقیاس 4 امتیازي )هرگز، بعضي 
اوقات، اغلب و بیشتر اوقات( نمره گذاري مي شود. فرم والدین داراي 97 
سوال که به منظور غربالگري 18 اختالل رفتاري و هیجاني تنظیم شده 
و فرم معلم ، داراي 77 سؤال است که جهت غربال 13 اختالل رفتاري و 
هیجاني طراحي شده است. این اختالل ها شامل، اختالالت کاستي توجه_
بیش فعالي، لجبازي_نافرماني، سلوک، اضطراب فراگیر، هراس اجتماعي، 
افسرده خویي،  اساسي،  افسردگي  وسواسی_جبری،  جدائي،  اضطراب 
اسکیزوفرنی، رشد فراگیر، تیک هاي صوتي و حرکتي، آسپرگر، استرس 
پس از سانحه و بي اختیاري ادرار و مدفوع مي باشد. این پرسشنامه در 
برخوردار است )62(.  اعتبار و روایي کافي  از  و  ایران هنجاریابي شده 
 Spielberger State اشپیلبرگر  خصلتی  اضطراب  آزمون 
است  گزارشی  مقیاس خود  یک  آزمون  این   :Anxiety Inventory

شده  ساخته  ساله   9-12 کودکان  خصلتی  اضطراب  ارزیابی  برای  که 
از مقیاس  با استفاده  این آزمون شامل 20 ماده است که  است )63(. 
لیکرت با دامنه ای از تقریبا هرگز تا همیشه نمره گذاری می شود. دامنه 
شخصیت  ابعاد  از  یکی  خصلتی  اضطراب  است.   20-60 یبن  نمره ها 
اندازه  اضطراب  استعداد  در  را  ثابت  نسبتا  فردی  تفاوت های  و  است 
باز  اعتبار  است ضریب  ایران هنجاریابی شده  در  آزمون  این  می گیرد. 
آلفای  ضریب  و   )0/68( پسران  برای  و   )0/65( دختران  برای  آزمایی 
.)64( است   )0/79( پسران  برای  و   )0/84( دختران  برای  کرونباخ 

تکلیف رایانه ای آزمایه دات پروب Dot-probe Task: این آزمون 
با استفاده از نسخه اولیه برای سنجش سوگیری توجه نسبت به محرک های 
تهدید کننده طراحی شد )65(. مطالعات پیشین برای بررسی و سنجش 
سوگیری توجه کودکان نیز از این آزمون استفاده کرده اند )66، 67(. در 
این آزمون از محرک های تصویری تهدید آمیز و خنثی استفاده می شود، 
به این صورت است که دو تصویر همزمان بر صفحه رایانه ظاهر می شوند 
و پس از مدت کوتاهی هر دو تصویر ناپدید و نقطه ای جانشین یکی از 
آن دو تصویر می شود و از آزمودنی خواسته می شود با فشار دادن یک 
کلید جای نقطه را در صفحه )راست یا چپ( مشخص کند. زمان واکنش 
به هزارم ثانیه ثبت  شده و نمره هر فرد از طریق کم کردن زمان واکنش 
آزمودني در حالت همایندي نقطه با چهره از زمان واکنش آزمودني در 
حالت ناهمایندي نقطه با چهره از طریق فرمول زیر محاسبه می شود: 
](TRPL–TLPL) + (TLPR–TRPR)/2[ در این فرمول، T محرک 

هدف، P نقطه، R موقعیت سمت راست و L موقعیت سمت چپ است. 
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منفی  هیجانی  تصاویر  به  زنگي  به  گوش  دهنده  نشان  منفي،  نمرات 
است.  منفی  هیجاني  تصاویر  از  اجتناب  دهنده  نشان  مثبت،  نمرات  و 
محرک های تصویری پژوهش کنونی برگرفته از چهره های انسانی و اشیا 
مرتبط با بیماری به طور کلی )مانند آمپول( و اختصاصا بیماری آسم 
)مانند دود سیگار( بود. هشت هنرجوی دختر و پسر تئاتر حالت های 
چهره ای خنثی و هیجانی و بیماری )به طورکلی( و نیز آسم را تقلید 
کردند. عکس چهره ها توسط یک عکاس حرفه ای و در یک زمینه روشن 
عکس ها  تمامی  گردید.  استخراج  اینترنت  از  اشیا  تصاویر  شد.  گرفته 
انتخابی  مجموعه  در  شفافیت،  و  اندازه  همسان سازی  و  ادیت  از  پس 
آنها   شفافیت  میزان  و  پیکسل  تصاویر 360*240  اندازه  گرفتند.  قرار 
dpi 96 بود. مجموعه عکس ها با دوربین Canon 5D MK III و با لنزی 
غربالگری  از  پس  شد.  تهیه   f/2.8 USM II  70-200 مشخصات  با 
اولیه و تایید سه روان شناس تعداد 40 عکس انتخاب و به 18 کودک 
با میانگین سنی 10/83سال داده  به آسم  دختر و پسر سالم و مبتال 
شد تا میزان بار هیجانی منفی عکس ها را در یک مقیاس لیکرت )0 

کمترین و 5 بیشترین( درجه بندی کنند. عکس ها توسط لپ تاپ به 
مدت 500 میلی ثانیه به نمایش در می آمد و از کودک خواسته می شد 
کند.  اعالم  شفاهی  صورت  به  و  درجه بندی  را  شده  القا  منفی  حالت 
نمرات هر عکس توسط آزمونگر ثبت می شد. 15 تصویری که باالترین 
و هیجان های منفی  به طور کلی، آسم  بیماری  بعد  را در سه  نمره ها 
پروب  دات  آزمون   کرونباخ  آلفای  مقدار  گردیدند.  انتخاب  داشتند 
برای  و  بیماری 0/81، آسم94/ 0، هیجان های منفی 0/91  مولفه  در 
مولفه  در  تنصیف  روش  توسط  آن  پایایی  ضریب  0/95و  مقیاس  کل 
بیماری 0/82، آسم 0/94، هیجان های منفی 0/94 و برای کل مقیاس 
است. آزمون  این  مطلوب  پایایی  دهنده  نشان  که  آمد  بدست   0/95
از  بود، که یکی  این آزمون 15جفت تصویر  ارائه شده در  محرک های 
)تصویر1(.  بود  بار هیجانی منفی  دارای  نظر هیجانی خنثی و دیگری 
کلی  طور  به  بیماری  به  مربوط  تصویر  جفت   5 تصویر،   15 میان  از 
)مانند تب، آمپول، درد( 5 جفت تصویر مربوط به بیماری آسم )مانند 
سرفه شدید، دود سیگار، گرد و غبار( و 5 جفت تصویر چهره با حاالت 

تصویر 1. نمونه ای از تصاویر آزمون دات پروب

تصویر  و 15 جفت  ترس(  غم،  )مانند خشم،  در چهره  منفی  هیجانی 
 30 می شد.  ارایه  تصاویر  میان  در  کننده  پر  عنوان  به  خنثی_خنثی 
جفت تصویر ارائه شده 4 بار تکرار می شد )راست یا چپ؛ نقطه سمت 
 120 مجموعا  ازمون  این  در  بنابراین  چپ(  سمت  نقطه  یا  راست 
تصادفي  صورت  به  تصاویر  جفت  ارایه   ترتیب  گردید.  ارائه  تصویر 
می یافت. پایان  خودکار  صورت  به  آزمون  انتها  در  و  می کرد  تغییر 
روش اجرا: پس از برقراری ارتباط با کودک از او خواسته می شد، بر 
روی صندلی پشت میزي که بر روی ان لپ تاپ قرار داشت با فاصله 50 
سانتیمتر بنشیند. سپس شیوه انجام آزمون و چگونگی کار کردن با کلیدها 

آموزش داده می شد و اگر ابهام یا سوالی بود برطرف می گردید. در ابتدا 
10 کوشش تمرینی جهت اطمینان از یادگیری کودک از نحوه اجرای 
آزمون انجام می شد و در صورت عدم یادگیری، مجددا توضیحات از ابتدا 
ارائه می گردید. محرک های تصویری از طریق لب تاپ 15/6 اینچی ارائه 
می شد. ابتدا نقطه تثبیت )+( سفید رنگ در وسط صفحه مشکی برای 
توجه به مرکز صفحه رایانه بدون هیچ تصویر دیگر پدیدار می شد، پس 
از ناپدیدشدن عالمت )+( یک جفت تصویر یکی سمت راست و دیگری 
سمت چپ به مدت 500 هزارم ثانیه نمایش داده می شد که با فاصله 3 
سانتیمتر از یکدیگر قرار داشتند. سپس هر دو تصویر ناپدید می شد و 
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در مکان یکی از تصاویر، ستاره ای )*( ظاهر می شد و کودک می بایست 
محل ستاره را از طریق فشار دادن کلید سمت راست یا چپ مشخص 
کند. کلید سمت راست و چپ در دو انتهای صفحه کیبورد بر روی دکمه 
Z  و / با بر چسبی بر روی آن مشخص شده بود. ستاره تا زمانی که 
کودک کلید سمت راست یا چپ را فشار می داد برروی صفحه می ماند 
و چنانچه کودک تا 1500 میلی ثانیه پاسخی نمی داد، تصویر بعدی به 
نمایش در می آمد. زمان واکنش بر روی نرم افزاز اکسل به هزارم ثانیه 
ثبت می گردید. زمان اجرای آزمون حدود 10 دقیقه بود. کودکانی که 
دچار خطاهای زیادی شده بودند حذف شدند. تحلیل داده ها با استفاده 
شد. انجام  متغیره  تک  و  متغیره  چند  واریانس  تحلیل  روش های  از 

یافته ها
پایین،  اضطراب  با  بیمار  درصد(   26/6( نفر   17 کودک،   64 میان  از 
درصد(   23/4( نفر   15 پایین،  اضطراب  با  سالم  درصد(   25( نفر   16
بیمار با اضطراب باال و 16 نفر )25 درصد( سالم با اضطراب باال بودند. 

سنی  میانگین  و  سال،   9/87 برابر  سالم  کودکان  در  سنی  میانگین 
کل  سنی  میانگین  همچنین،  بود.  سال   10/14 برابر  بیمار  کودکان 
کودکان برابر با 10 سال بود. از نظر جنسیت، در گروه بیمار با اضطراب 
در  درصد( دختر؛   41/2( نفر   7 و  پسر  درصد(   58/8( نفر  پایین، 10 
گروه کودکان سالم با اضطراب پایین، 10 نفر )62/5 درصد( پسر و 6 
نفر )37/5 درصد( دختر؛ در گروه بیمار با اضطراب باال، 9 نفر )56/3 
درصد( پسر و 7 نفر )43/8 درصد( دختر و در گروه سالم با اضطراب 
بودند.  دختر  درصد(   53/3( نفر   8 و  پسر  درصد(   46/7( نفر   7 باال، 
در جدول 1 میانگین و انحراف معیار مولفه های سوگیری توجه، اضطراب، 
است. شده   داده  نشان  گروه  چهار  تفکیک  به  بیماری  شدت  دقت، 
نتایج آزمون لون )جدول 2( نشان می دهد که هیچ یک از مولفه های 
نیست  معنادار  هیجانی  محرک های  به  نسبت  توجه  سوگیری 
بنابراین پیش فرض همگنی واریانس ها رعایت شده است.   ،)P>0/05(
تمامی  که  است  آن  از  حاکی  نیز  اسمیرنف  کولموگروف  آزمون  نتایج 
از  هیجانی  محرک های  به  نسبت  توجه  سوگیری  مقیاس های  زیر 

                        گروه
 متغیر

سالم/اضطراب پایین
میانگین±انحراف معیار

بیمار/اضطراب پایین
میانگین±انحراف معیار

سالم/اضطراب باال
میانگین±انحراف معیار

بیمار/اضطراب باال
میانگین±انحراف معیار

46/46-±20/6296/45-±32/8694±34/5468/22±38/61بیماری )به طور کلی(

2/06-±3/9669/74-±4/0998/29±20/1148/30±39/05آسم

198/53-±95/79136/83-±4/9288/05-±39/96-0/25±17/57هیجان های منفی

42/06±42/373/03±23/293/32±23/812/22±1/72اضطراب

96/66±96/451/88±96/363/89±96/143/01±3/26دقت )درصد(

1/93±0/79-2/11±0/85-شدت

با این حال، ارزیابی   .)P>0/05( مفروضه نرمال بودن پیروی می کنند
ویژگی داده ها نشان داد که همسانی ماتریس های واریانس-کوواریانس

)P> 0/001، Box’s M=95/15( برقرار نیست و بنابراین برای ارزیابی 
شاخص  شد.  استفاده  پیالی  شاخص  از  متغیری  چند  اثر  معناداری 
پیالی نشان داد که اثر گروه بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته معنادار 
دو  بین  دیگر،  عبارت  به   .)F= 4/45,  P> 0/001 و   ƞ2=0/18( است 
سوگیری  مؤلفه های  از  یکی  در  حداقل  بیمار  و  سالم  کودکان  گروه 
دارد. وجود  معنا داری  تفاوت  هیجانی  محرک های  به  نسبت  توجه 

به  وابسته  متغیر  هر  مورد  در  متغیری  تک  واریانس  آماره های 
تعیین  متغیری  چند  اثر  معناداری  منبع  تا  شد  اجرا  جداگانه  صورت 
روی  معناداری  صورت  به  گروه  که  می دهد  نشان   3 جدول  شود. 
) F )3و  60(=4/25,   P> 0/009 و   ƞ2=0/17( بیماری  شاخص 

 ) F )320/02=)60 و,  P> 0/0001 و ƞ2=0/50( و هیجان های منفی
نبود معنادار  آماری  لحاظ  به  آسم  مولفه  روی  بر  گروه  اثر  دارد.  تاثیر 

 )ƞ2=0/02 و P<  0/05 , 0/74=)60 وF)3  (. برای مشخص شدن این که 
بین کدام دو گروه تفاوت وجود دارد از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.

جدول 1. میانگین و انحراف معیار مولفه های سوگیری توجه، اضطراب، دقت، شدت بیماری
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Pدرجات آزادی2درجات آزادیF1متغیرها

1/041640/30بیماری )به طور کلی(

1/891640/16آسم

0/581640/44هیجان های منفی

1/921640/16اضطراب

0/061640/79دقت

0/221640/63شدت

بر اساس نتایج مقایسه های دو به دو حاصل از آزمون تعقیبی )جدول 4(، 
تفاوت معنا داری میان دو گروه بیمار و دو گروه سالم در سوگیری توجه 
نسبت به محرک های هیجانی منفی مشاهده شد )P>0/01(. نتایج نشان 
داد میانگین مولفه بیماری در گروه کودکان بیمار )با اضطراب باال( به طور 

معناداری باالتر از گروه کودکان بیمار )با اضطراب پایین( بود. همچنین 
در مولفه هیجانات منفی، گروه سالم )با اضطراب پایین( به طور معناداری 
پایین تر از گروه بیمار )با اضطراب باال( بود. در مولفه هیجان های منفی، 
بین تمامی گروه ها از گروه های سالم و بیمار با اضطراب پایین، تفاوت 

مولفه های 
سوگیری توجه

مجموع 
میانگین درجه آزادیمجذورات

اندازه اثرFPمجذورات

بیماری 
76533/66325511/224/25009/017/0)به طور کلی(

5698/0231899/340/4174/002/0آسم

هیجان های 
409229/963136409/9820/020001/050/0منفی

توجه  سوگیری  آیا  که  مطالعه  این  اول  پرسش  داشت.  وجود  معنادار 
نسبت به محرک های مرتبط با بیماری و تهدید در کودکان مبتال به آسم 
و کودکان سالم )با اضطراب باال و پایین( تفاوت معناداری دارد؟ نتایج 
نشان داد که سوگیری توجه نسبت به محرک های مرتبط با بیماری  به 
طور کلی و تهدید در کودکان مبتال به آسم و کودکان سالم )با اضطراب 
آیا  به پرسش دوم که  پاسخ  و در  دارد  تفاوت معناداری  پایین(  و  باال 
الگوی سوگیری توجه نسبت به محرک های مرتبط با بیماری و تهدید 
در کودکان مبتال به آسم با اضطراب باال و کودکان سالم با اضطراب باال 
تفاوت دارد؟ یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری در مولفه بیماری و 
هیجان های منفی بین گروه های بیمار و سالم دارای اضطراب باال وجود 

.) P<0/01( نشد  مشاهده  معناداری  تفاوت  آسم  مولفه  در  ولی  دارد 
واریانس_ ماتریس های  همسانی  که  داد  نشان  داده ها  ویژگی  ارزیابی 

برای  بنابراین  است،  برقرار   ) P<0/05,  Box’s M=4/86( کوواریانس 
ارزیابی معناداری اثر چندمتغیری از شاخص المبدای ویلکز استفاده شد. 
شاخص المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه بر ترکیب خطی متغیرهای 
وابسته معنا دار نیست )ƞ2=0/01  و F=0/20 ,   P< 0/05(. به عبارت دیگر، 
در دو گروه کودکان بیمار میان شدت بیماری و سوگیری توجه کودکان در 
هیچ یک از مولفه های بیماری، آسم و هیجان های منفی تفاوت معنا داری 
وجود ندارد. در نتیجه پاسخ پرسش سوم این پژوهش که آیا بین شدت 
بیماری و سوگیری توجه تفاوت معناداری وجود دارد مشخص می گردد.

جدول 2. آزمون لون جهت بررسی پیش فرض همگنی واریانس ها جهت مقایسه مولفه های سوگیری توجه

جدول 3. نتایج آزمون تحلیل واریانس نمرات سوگیری توجه نسبت به محرک های هیجانی در گروه های کودکان سالم و بیمار
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Pتفاوت میانگین هاگروهگروهمتغیر وابسته

مولفه بیماری
)به طور کلی(

بیمار/ اضطراب پایین

1/681/00-سالم/اضطراب پایین

79/320/03بیمار / اضطراب باال

53/480/311سالم / اضطراب باال

سالم /اضطراب پایین
81/010/03بیمار / اضطراب باال

55/170/29سالم / اضطراب باال

0/331/00سالم / اضطراب باالبیمار / اضطراب باال

مولفه هیجان های منفی

بیمار/ اضطراب پایین

5/171/00-سالم/ اضطراب پایین

90/870/01بیمار / اضطراب باال

193/610/0001سالم / اضطراب باال

سالم/ اضطراب پایین
198/780/0001بیمار / اضطراب باال

96/040/01سالم / اضطراب باال

102/730/006-سالم / اضطراب باالبیمار/ اضطراب باال

بحث
محرک های  به  نسبت  توجه  سوگیري  مقایسه  هدف  با  پژوهش  این 
بیماری به طور کلی، آسم، و هیجان های منفی کودکان سالم و بیمار با 
اضطراب باال و پایین انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد در مولفه های 
بیماری به طور کلی و هیجان های منفی تفاوت معناداری در سوگیری 
توجه بین کودکان مبتال به آسم و سالم مضطرب وجود دارد. در مولفه 
بیماری، گروه بیمار با اضطراب باال به طور معناداری باالتر از گروه بیمار 
با اضطراب پایین بود. در مولفه هیجان های منفی، گروه سالم با اضطراب 
پایین به طور معناداری پایین تر از گروه بیمار با اضطراب باال بود. در 
مولفه هیجان های منفی، بین تمامی گروه ها به غیر از گروه های سالم و 
بیمار با اضطراب پایین، تفاوت معنادار وجود داشت. در مجموع در ارتباط 
با الگوهای توجه تفاوت معناداری در مولفه های بیماری به طور کلی و 
هیجان های منفی مشاهده شد، ولی این تفاوت در مولفه آسم معنادار 
نگردید. یافته های این پژوهش با مطالعات داخلی و خارجی که سوگیری 
توجه نسبت به محرک های تهدیدکننده را در کودکان مضطرب نشان 
بودند همسو است )26، 27، 29، 35، 67( همچنین در مطالعه  داده 

فراتحلیلی با مرور 38 مقاله در مجموع نشان داده شد کودکان مضطرب 
در مقایسه با کودکان عادی نسبت به محرک های تهدیدآمیز سوگیری 
توجه دارند )63(. سوگیری توجه در کودکان مبتال به آسم نه تنها منجر 
به تداوم و تشدید اضطراب  و مشکالت خلقی می شود )53، 68( بلکه بر 
روند بیماری، حمالت آسم و مشکالت تنفسی و همچنین عالیم ادراک 
گرفتن  با شدت  آن  بر  عالوه   .)70 ،69( می گذارد  تاثیر  بیماری  شده 
رفتاری،  ناکارآمد، مشکالت  مقابله ای  واکنش های  اضطراب،  و  بیماری 
ارتباطی، محدودیت در فعالیت کودکان مبتال را افزایش می دهد )16، 
18، 20، 70(. شواهد پژوهشی حاکی از تاثیر حاالت هیجانی بر تضعیف 
راهبردهای کنترل بیماری و مراجعات بیشتر به اورژانس ها و طوالنی تر 
روانی_فیزیولوژیکی  تاثیرات  و   )55  ،52( است  بستری  زمان  شدن 
است  مشاهده  قابل  درمان  از  پیروی  و  مراقبتی  رفتارهای  بر  بیماری 
کیفیت  آن  هیجانی  عواقب  و  بیماری  از  ناشی  پیامدهای   .)54  ،53(
 ،60  ،59( می دهد  کاهش  به شدت  را  آسم  به  مبتال  کودکان  زندگی 
توجه  با سوگیری  ارتباط  در  اولیه  فرضیه  مطالعه  این  یافته های   .)71

 جدول 4. مقایسه های دو به دو برای سوگیری توجه نسبت به محرک های هیجانی
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کودکان مبتال به آسم را نسبت به محرک های مربوط به بیماری آسم 
بیماری های  حیطه  در  پژوهش ها  که  آنجا  از  نداد.  قرار  تایید  مورد  را 
مزمن بزرگسالی نشان داده بودند سوگیری توجه نسبت به محرک های 
همان بیماری وجود دارد )40، 44( و برخی مطالعات محدود بر روی 
کودکان بیمار نتایج مشابهی را گزارش کرده بود )48-50( فرض ما بر 
منجر  است  ممکن  نیز  کودکی  آسم  چون  مزمنی  بیماری  که  بود  آن 
در  اندکی  بسیار  مطالعات  شود.  مبتال  کودکان  در  توجه  سوگیری  به 
موضوع سوگیری توجه و بیماری آسم بزرگساالن انجام شده است )47( 
تنها دو مطالعه در گروه  نویسندگان مقاله اطالع دارند  تا جایی که  و 
سنی کودکان در این موضوع طراحی شده که یافته های آنان نیز همسو 
گروه ها  تفاوت  نشدن  معنادار  کنونی  مطالعه  در   .)66  ،9( است  نبوده 
مطالعه  با  همسو  آسم  با  مرتبط  محرک های  به  نسبت  سوگیری  در 
 Lowther مطالعه  با  ناهمسو  و   )9(  )2017( همکاران  و   Dudeny

همکاران  و   Lowther مطالعه  در   .)66( است   )2015( همکاران  و 
کودکان  اضطراب  سطح  نمونه،  گروه  بودن  بزرگ  بر  عالوه   )2015(
مورد سنجش قرار نگرفت )66(. فرضیه تحقیقی در ارتباط با سوگیری 
تایید گردید در حالی که  بیماری  به محرک های کالمی  نسبت  توجه 
تردید  مورد  را  مطالعه  این  یافته های  اضطراب  سطح  سنجش  عدم 
قرار می دهد. Dudeny و همکاران )2017( با روش شناسی متفاوتی 
متغیرهای سطح اضطراب و کنترل بیماری را وارد تحقیق کردند ولی 
تفاوت معناداری در سوگیری توجه را در کودکان گزارش نکردند )9(. 
ممکن است این ناهماهنگی ها به دلیل روش های متفاوت باشد بنابراین 
الزم است در تبیین یافته های پژوهش کنونی نیز مورد توجه قرار گیرد. 
از آنجا که سنجش سوگیری توجه که تحت تاثیر فرآیندهای ناهشیار 
و  ابزارها  طراحی  و  درست  روش شناسی  دارد،  قرار  سریع  پردازش  و 
شیوه های سنجش می تواند بر نتایج مطالعات اثرگذار باشد. به طور کلی 
در مطالعات سوگیری توجه تفاوت هایی مانند: نوع ابزار سنجش )دات 
پروب، استروپ، روش ردیاب چشمی، چشم بر هم زدن(، تصویری یا 
کالمی بودن محرک ها، تعداد تصاویر، تفاوت در زمان واکنش و عالوه 
بر آن موارد با اهمیت دیگری چون اندازه گروه، سن، متغیرهای کنترل 
از عواملی است که بر هماهنگی یافته های مطالعات اثر می گذارد. نتایج 
آزمون دات پروب نسبت ویژگی های سایکومتریک زمان واکنش حساس 
است و به خصوص کودکان در الگوهای واکنش پذیری و زمان واکنش 
نسبت به محرک ها با بزرگساالن متفاوت هستند )72(. مطالعات نشان 
کودکان  شناختی  رشد  فرآیندهای  و  سن  به  مربوط  تاثیرات  داده اند 
 ،73( باشد  شناختی  سوگیری  مطالعات  در  میانجی  یک  است  ممکن 
74(. بنابراین الزم است در پژوهش های مربوط به کودکان دامنه سنی 

گروه های نمونه محدودتر در نظر گرفته شود )75، 76(، همچنین مطالعات 
مقدماتی برای تعیین زمان واکنش نسبت به محرک های تهدیدکننده 
همان پژوهش انجام گیرد. موضوع قابل توجه دیگر در تبیین یافته های 
پژوهش حاضر، کنترل توجه است. مطالعات پیشین نشان داده بود افراد 
بزرگسال و نیز کودکان مضطرب  در کنترل توجه مشکل دارند و کنترل 
توجه می تواند رابطه میان اضطراب و سوگیری توجه را تعدیل کند )77، 
بر سوگیری  آن  تاثیر  بررسی  و  توجه  کنترل  نتیجه سنجش  در   .)78
توجه کودکان مضطرب در پژوهش آتی توصیه می شود. پرسش دیگر 
این پژوهش این بود که آیا میان شدت بیماری و سوگیری توجه ارتباط 
معناداری وجود دارد یافته های مطالعه حاضر تفاوت معناداری بین شدت 
بیماری و سوگیری توجه را مشاهده نکرد. استدالل زیربنایی این پرسش 
به مطالعاتی که نشان داده بودند شدت بیماری با اضطراب باال ارتباط 
دارد باز می گشت )79، 80( و این احتمال را مطرح می کرد که ممکن 
است کودکان با شدت باالتر بیماری، به نشانه های تهدید و خطر مرتبط 
با بیماری، سوگیری توجه بیشتری نشان دهند. یافته های این مطالعه 
آسم  به  مبتالیان  در  بیماری  شدت  و  توجه  سوگیری  میان  ارتباطی 
نیافتند، تا آنجا که نویسندگان این مطالعه اطالع دارند هیچ مطالعه ای 
بنابراین  است  نشده  انجام  توجه  سوگیری  و  آسم  بیماری  شدت  بین 
کنند.  آزمون  را  فرضیه  این  مجددا  آینده  محققان  می شود  پیشنهاد 
برطرف  پیشین  تحقیقات  محدودیت های  شد  سعی  مطالعه  این  در 
گردد و سوگیری توجه با در نظر گرفتن سطح اضطراب و شدت بیماری 
آسم مورد بررسی قرار گیرد. همچنین برای اولین بار از محرک های 
تصویری چهره ای و تصاویر اشیا مرتبط با آسم در آزمون دات پروب 
منبع  غنی ترین  زیرا حالت های چهره ای،  استفاده شد  محقق ساخته 
ارائه می دهند و محرک های کالمی حالت  اطالعاتی درباره هیجان ها 
تهدید کنندگی کمتری را نسبت به محرک های چهره ای القا می کنند. 
ویژگی های زیست شناختی انسان باعث می شود که آمادگی بیشتری 
امروزه   .)29( باشد  داشته  ابرازهای چهره ای  تر  عمیق  پردازش  برای 
اعتقاد بر آن است در موضوع جهان شمولی ابرازهای چهره ای ضروری 
است که به تفاوت بافت فرهنگی در چگونگی ابراز هیجان توجه کرد 
این  تفاوت های  دیگر  از  ایرانی  جوان  چهره های  از  بهره گیری   .)81(
کند.  کنترل  را  اجتماعی  بافت  و  فرهنگی  عوامل  تاثیر  تا  بود  مطالعه 
همبودی اختالالت اضطرابی با بیماری آسم کودکی و شیوع سه برابری 
اختالل  دو  این  رابطه  از  )9( سرنخ هایی  سالم  کودکان  به  نسبت  آن 
بدست می دهد ولی این که چه مکانیزم های در این همبودی ها دخیل 
تبیین  بتواند  آینده  مطالعات  شاید  و  است  نشده  هنوز شناخته  است 
دقیق تری از این رابطه بدست دهد. پیشنهاد می شود پژوهشگران در 
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Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of menstrual cycle on 

the types of attention and executive functions in healthy (normal) women aged 18-30 

years.

Methods: This study was a fundamental research. The statistical population of this study 

included all female students of South Payame Noor University of Tehran. The research 

sample consisted of 41 students who were selected by available sampling method and 

were studied in three stages: menstrual, follicular and luteal. To collect the attention 

data, continuous performance test, stroop test, focused and distributed accuracy test were 

used. Also, the wisconsin card sorting test was used to measure the executive functions.

Results: The results of analysis of variance with repeated measure showed that there was 

a	significant	difference	between	scattered	attention	and	selective	attention	(dimensions	

of	test	time	and	reaction	time)	in	menstrual	cycle	(P<0.05),	but	there	was	no	significant	

difference in hyper vigilance, focused attention, executive functions and selective atten-

tion (dimensions of error number, no response and correct answer).

Conclusion:	The	 results	of	 the	present	 research	 illustrated	 that	hormonal	fluctuations	

during menstrual cycle affect attention and executive functions
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مقدمه: هدف این پژوهش بررسی اثر سیکل قاعدگی بر انواع توجه و کارکردهای اجرایی در زنان 30-18 سال سالم 

بود.  )نرمال( 

روش كار: این پژوهش یک مطالعه بنیادی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان زن دانشگاه پیام نور 

تهران جنوب بودند که نمونه پژوهش شامل 41 نفر از این دانشجویان بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب 

شدند و طی سه مرحله منستورال، فولیکوالر و لوتئال مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده های توجه از نرم افزار 

آزمون عملکرد پیوسته، آزمون استروپ، آزمون دقت متمرکز و پراکنده و برای اندازه گیری کارکردهای اجرایی از نرم افزار 

آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین استفاده شد. 

یافته ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که بین توجه پراکنده و توجه انتخابی )ابعاد زمان آزمایش و 

زمان واکنش( در سیکل قاعدگی تفاوت معناداری وجود داشت )P>0/05(، اما در گوش بزنگی، توجه متمرکز و کارکردهای 

اجرایی و توجه انتخابی )ابعاد تعداد خطا، بدون پاسخ و پاسخ صحیح( تفاوت معناداری وجود نداشت.

بر توجه و کارکردهای  قاعدگی  نوسانات هورمونی در طول سیکل  تأثیر  این مطالعه نشان دهنده  نتایج  نتیجه گیری: 

اجرایی می باشد.

دریافت: 1396/11/25         
اصالح نهایی: 1397/04/20           

پذیرش: 1397/05/24

واژه های كلیدی
توجه

کارکردهای اجرایی
سیکل قاعدگی

نویسنده مسئول
کارشناسی  ارشد  فرشی،  محمدی  اشرف 
روان شناسی بالینی، دانشگاه پیام نور تهران 
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مقدمه
تا  بدن می شود  تغییرات مختلف در  از  تعدادی  قاعدگی شامل  چرخه 
فرد جهت بارداری آماده شود )1(. یک چرخه طبیعی قاعدگی بین 21 
با 2 تا 6 روز خونریزی و از دست دادن  تا 35 روز طول می کشد که 
حجمی از خون برابر با 20 تا60 میلی لیتر همراه است. البته مطالعاتی 
که روی تعداد زیادی از زنان دارای چرخه های قاعدگی طبیعی انجام 

بزرگسال،  زنان  از  سوم  دو  حدود  در  فقط  که  داده اند  نشان  گرفته، 
تولید  زندگی  انتهای  دو  می باشند.  روزه   35 تا   21 چرخه های  دارای 
مثلی )پس از منارک و حوالی یائسگی( با درصد بیشتری از چرخه های 
بدون تخمک گذاری و یا نامنظم از نظر زمانی مشخص می شوند. عالئم 
ناامیدی، اضطراب، تنش،  تغییرات خلقی، احساس  به صورت  قاعدگی 
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تزلزل حالت عاطفی، خشم و برافروختگی، عالئم رفتاری )کاهش عالقه 
خستگی  و  انرژی  کاهش  تمرکز،  در  اشکال  معمول،  فعالیت های  به 
جسمی  عالئم  و  خواب(  تغییرات  و  غذایی  عادات  تغییرات  زودرس، 
)مثل دردناک شدن پستان ها، ورم پستان ها، سر درد، درد عضالت و 
افزایش وزن( خود را نشان می دهد )2(. در هر مرحله از چرخه قاعدگی، 
تغییرات هورمونی و فیزیولوژیکی متفاوتی در بدن زنان رخ می دهد که 
بر ظرفیت شناختی آنان اثرگذار است. تخمدان ها توسط هورمون های 
گونادوتروپیک هیپوفیز قدامی تحریک می شوند که عبارتند از: هورمون 
محرک فولیکولی )FSH( و هورمون لوتئینی )LH(. تخمدان ها هورمون 
یک  جنسی  دوره  هر  در  می نمایند.  ترشح  را  پروژسترون  و  استروژن 
افزایش و کاهش دوره ای در ترشح این هورمون ها دیده می شود )3(.
تأثیر هورمون ها خصوصاً هورمون های جنسی، بر توانایی های شناختی 
شناختی،  توانایی های  پیچیده ترین  از  یکی   .)4( است  شده  مشاهده 
کارکرد های اجرایی هستند که شامل توانایی تصمیم گیری، سازماندهی 
اطالعات، پاسخ های بازداری، تفکر انتزاعی و باز تخصیص منابع ذهنی اند. 
این توانایی عمدتاً به لوب های پیشانی مغز مرتبط می شوند و با افزایش 
سن این توانایی ها کاهش می یابند. برای کامل کردن تکالیفی که نیاز 
به رفتار پیچیده دارند )مثاًل پرداخت صورتحساب بانکی(، برخورداری 
از این توانایی ها ضروریست )5(. کارکردهای اجرایی در اصطالح کلی، 
انسان تعریف  به عنوان ظرفیت های رهنمودی )راهنمایی کننده( مغز 
می شوند )6(. در بیان عامیانه، کارکردهای اجرایی فرمانده اجرایی مغز 
ارجاع  با  اغلب  اجرایی  کارکردهای  اساسی  تعریف  می شوند.  محسوب 
کالبدشناختی به لوب های پیشانی به عنوان محل فرماندهی اجرایی بدن 
همراه است. همانطور که ذکر شد تأثیر هورمون ها خصوصاً هورمون های 
نوسانات  اثر  است،  شده  مشاهده  شناختی  توانایی های  بر  جنسی، 
استروژن در طی سیکل قاعدگی می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. 
به عنوان مثال در مطالعه Schöning و همکاران )7( تأثیر هورمون های 
استروئیدی بر تکالیف شناختي توسط تصویرسازی تشدید مغناطیسي 
تغییرات  زنان،  در  و  بررسي شد  دو جنس  هر  در   )fMRI( کارکردی 
با  که  شد  مشاهده  ای  آهیانه  و  پیشاني  منطقه  در  سیکل  به  وابسته 
تکالیف  نتایج  تغییرات  یعني  بود؛  همبسته  استروژن  دوره ای  تغییرات 
شناختي، در دوره ای از سیکل قاعدگي که میزان استروژن باالتر بود، به 
طور مثبت با میزان فعالیت مناطقي از مغز که گیرنده های استروژني در 
آنجا قرار دارد، ارتباط داشت که مي تواند نشان دهنده این موضوع باشد 
که استروژن بر انجام تکالیف شناختي اثر مثبت دارد. Genazzani و 
همکاران دریافتند که بیشترین تعداد گیرنده های استروژن در مغز انسان 
در هیپوتاالموس، آمیگدال و هیپوکامپ قرار دارد و این نشان دهنده آن 

 Farage .)8( است که کاهش استروژن بر خلق، رفتار و شناخت اثر دارد
و  احساس  شناخت،  در خصوص  مروری  تحقیق  یک  طی  همکاران  و 
تغییرات هیجانی و ارتباط آن با سیکل قاعدگی نشان دادند که استروژن 
و پروژسترون بر عملکرد ذهنی زنان در سیکل قاعدگی نقش موثری ایفا 
می کنند )Saeed .)9 در پژوهشی نشان داد که سطوح باالی استروژن 
 Basinska-Starzycka .)10( با حافظه کاری بهبود یافته وابسته است
و همکاران با بررسی 12 زن سالم در چهار زمان مختلف در طول سیکل 
قاعدگی نشان دادند که توجه انتخابی در مراحل قاعدگی زنان ضعیف تر 
می شود، در حالی که توجه انتخابی قبل از سیکل قاعدگی در خصوص 
در  را  باالترین سرعت  و  نشان می دهد  افزایش  بی اهمیت  محرک های 
نشان  پژوهشی  در  همکاران  و   Souza  .)11( دارد  اطالعات  پردازش 
دادند که اکثر پژوهش ها این نکته را که زنان سالم در سراسر سیکل 
تأیید می کنند.  دارند،  عملکرد شناختی  در  نوسانات کوچکی  قاعدگی 
بدین صورت که در مرحله لوتئال عملکرد بصری_فضایی و مهارت های 
کاری  حافظه  بصری،  حافظه  کالمی،  حافظه  تمرکز،  و  توجه  حرکتی، 
همچنین   .)12( می شود  تضعیف  و  می آید  پایین  واکنش  زمان  و 
سالم  زنان  در  قاعدگی  سیکل  اثر  بررسی  به  همکاران  و   Hampson

داد  نشان  پژوهش  نتایج  پرداختند.  ذهنی  اجرایی چرخش  کارکرد  بر 
سیکل قاعدگی در آزمون چرخش ساعت در سطح آسان تاثیری ندارد، 
 Thimm .)13( اما در سطح دشوار عملکرد زنان قاعده پایین تر است
و همکاران به پژوهش در خصوص اثر سیکل قاعدگی بر توجه انتخابی 
پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد از نظر سطح رفتاری، بین میدان 
نیمه بصری و مرحله سیکل با زمان های واکنش ارتباط معناداری وجود 
شروع  به  نسبت  محرک  به  توجه  با  واکنش  زمان های  همچنین  دارد. 
زودتر قاعدگی در مقایسه با مرحله فولیکوالر ارتباط وجود دارد )14(. 
به طور کلی می توان گفت در خصوص زنان و مسائل مربوط به تغییرات 
گرفته  صورت  محدودی  مطالعات  قاعدگی  سیکل  طول  در  هورمونی 
است. علت تمایل کمتر محققان به انجام مطالعه در مورد زنان بیشتر 
قاعدگی ممکن  مراحل سیکل  کنترل  در  که  است  دلیل مشکالتی  به 
است با آن مواجه شوند. از طرفی، تأثیر سیکل قاعدگی و عوامل مربوط 
به آن بر سالمتی و اجرای عملکرد های عالی بخش مهمی در مطالعات 
مربوط به زنان است. لذا تغییرات پنهانی و بالقوه در سطح هورمون های 
جنسی در طول سیکل قاعدگی و تأثیر آنها بر عملکردهای عالی مغز، 
علوم  متخصصان  برای  را  مسئله  این  به  بیشتر  توجه  و  بررسی  لزوم 
شناختی ضروری می گرداند، بنابراین با توجه به اینکه زیر بنای رفتار 
هر انسانی بر گرفته از کارکردهای اجرایی مغز می باشند، و از آنجا که 
نتایج کارکردهای اجرایی هر شخص با فرد دیگر متفاوت است، لذا این 
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پژوهش با هدف مطالعه اثر سیکل قاعدگی بر انواع توجه و کارکردهای 
اجرایی در زنان 18 تا30 سال نرمال در بازه ی زمانی 6 ماه طراحی شد.

روش كار
پژوهش حاضر از نوع بنیادی است. جامعه آماری پژوهش حاضر از بین  
نفر  بین 50  از  انتخاب شدند.  تهران  نور  پیام  دانشگاه  دانشجویان زن 
دانشجوی زن دانشگاه پیام نور تهران جنوب، 41 نفر به عنوان نمونه 
انتخاب شدند. بدین صورت که نمونه مورد بررسی پس از انجام مصاحبه 
با استفاده از مطالعات  بالینی به منظور بررسی سالمت جسم و روان، 
مشابه گزارش شده در کتاب کارآزمایی های بالینی Pocock به روش 
به  ورود  معیارهای  از   .)15( گردید  انتخاب  )اشباع شده(  دسترس  در 
پژوهش داشتن سن 18 تا 30 سال، عدم ابتال به بیماری های روانی )طی 
مصاحبه(، عدم مصرف سیگار و سیکل قاعدگی منظم بود. همچنین ابتال 
به هرگونه اختالل جسمی دیگر مؤثر بر نظم سیکل قاعدگی و تجربه 
تنش هایی مانند طالق و مرگ یکی از بستگان نزدیک در یک ماه اخیر 
باعث خروج آزمودنی ها از این طرح پژوهشی گردید. از آنجایی که در 
از شرکت کنندگان خواسته  بود،  مهم  بسیار  آزمون  زمان  مطالعه،  این 
تا 12 صبح در روزهای 1  انفرادی بین ساعات 10  شد که به صورت 
تا 5 سیکل قاعدگی )منستورال( و همچنین در نوبت دوم در روزهای 
12 تا 14 سیکل قاعدگی )فولیکوالر( و نوبت سوم در روزهای 21 تا 
23 سیکل قاعدگی )لوتئال( جهت اجرای پژوهش مراجعه کنند. پس 
از  مجوز  اخذ  و  هماهنگی  و  نور  پیام  دانشگاه  از  نامه  معرفی  اخذ  از 
انفرادی اجرا گردید.  مسئولین دانشگاه، آزمون های پژوهش به صورت 
برای اجرای پژوهش، پژوهشگر شخصاً به دانشگاه مراجعه کرده و پس 
از جلب رضایت آگاهانه آزمودنی ها، از آنها خواسته شد تا در پژوهش 
شرکت نمایند. سپس برای حفظ اصول اخالقی به افراد نمونه اطمینان 
داده شد که اطالعات آنها محرمانه مانده و پس از اتمام پژوهش از بین 
برده خواهد شد. برای جمع آوری داده های توجه، از نرم افزارهای آزمون 
عملکرد پیوسته، آزمون استروپ، آزمون دقت متمرکز و پراکنده و برای 
اندازه گیری کارکردهای اجرایی از نرم افزار آزمون دسته بندی کارت های 
ویسکانسین استفاده شد. بدین صورت که برای اندازه گیری انواع توجه 
طی سه مرحله منستورال، فولیکوالر و لوتئاالز آزمون های نرم افزاری 
سنجش  جهت  و  پراکنده  و  متمرکز  دقت  استروپ،  پیوسته،  عملکرد 
بدین  شد.  استفاده  ویسکانسین  افزاری  نرم  ازمون  از  اجرایی  عملکرد 
صورت که هر یک از آزمودنی ها طی سه مرحله آزمون ها را انجام دادند.
نرم افزار آزمون عملکرد پیوسته: آزمون عملکرد پیوسته در سال 
با  آزمون  این   .)16( یافت  عام  مقبولیت  به سرعت  و  تهیه شد   1956

هدف سنجش ضایعه مغزی ساخته شد ولی به تدریج دامنه استفاده از 
آن گسترش یافت به طوری که در دهه 1990 در ارزیابی کودکان فزون 
آزمون سنجش  این  رفت. هدف  کار  به  توجه  نارسایی  با  کنش همراه 
نگهداری توجه و زود انگیختگی در این کودکان بود )17(. نسخه فارسی 
رایانه  با کمک  آزمون عملکرد پیوسته یک آزمون نرم افزاری است که 
اجرا می شود. این آزمون متشکل از دو مجموعه محرک )اعداد و حروف( 
این  از  است.  شده  تشکیل  محرک   150 از  آن ها  از  یک  هر  که  است 
تعداد، 30 محرک )20درصد از کل محرک ها( محرک هدف می باشند 
که از آزمودنی انتظار می رود با مشاهده آنها پاسخ دهد )کلیدی را فشار 
دهد(. الزم به ذکر است که محرک هدف، تعداد آن و زمان ارائه محرک 
توسط درمانگر قابل تنظیم می باشد. زمان ارائه محرک در اثر مطالعات، 
400 تا 500 میلی ثانیه در نظر گرفته می شود. البته هر چه این زمان 
ارائه بین دو  باالتر می رود. همچنین فاصله  باشد دقت آزمون  کوتاه تر 
محرک یا همان زمان واسط نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. در اکثر 
باید  بیان شده است.  ثانیه  تا 3000 میلی  این فاصله 600  پژوهش ها 
در نظر داشت که هر چه زمان واسط افزایش یابد، قدرت آزمون کاهش 
این نکته ضروری است که  می یابد. در مورد تعداد محرک ها هم ذکر 
در این آزمون عموماً تعداد 100 تا 800 محرک در نظر گرفته می شود. 
چنانچه پیشتر گفته شد، متغیرهایی که از اجرای این آزمون به دست 
می آیند عبارتند از: تعداد پاسخ های صحیح، خطای حذف )تعداد دفعاتی 
که آزمودنی در برابر محرک هدف کلید مورد نظر را فشار نمی دهد(، 
خطای اعالن غلط )تعداد دفعاتی که آزمودنی به اشتباه در برابر محرک 
زمان  )میانگین  واکنش  زمان  و  می دهد(  فشار  را  کلید  هدف  غیر 
پاسخ های صحیح در برابر محرک هدف که با هزارم میلی ثانیه سنجیده 
ابزار توسط هادیان فرد و همکاران )17(  این  اعتبار  می شود(. ضرایب 
اعتبار  بازآزمایی 20 روزه ضریب  ایران گزارش شده است. در یک  در 
برای قسمت های مختلف آزمون نشان دادند. روایی  را  تا 0/93   0/59
آزمون با شیوه روایی مالک از طریق مقایسه گروه هنجار و گروه دارای 
اختالل نارسایی توجه/فزون کنشی انجام شد. مقایسه آماری میانگین 
.)17( داد  نشان  را  معناداری  تفاوت  مختلف  قسمت های  در  گروه  دو 

نرم افزار آزمون استروپ: این آزمون در سال 1935 توسط استروپ 
شد.  ابداع  شناختی  پذیری  انعطاف  و  اختصاصی  توجه  ارزیابی  برای 
از  است.  آزمون ساخته شده  این  از  متفاوتی  انواع  بعد  به  زمان  آن  از 
جمله آزمون Dodrill در سال 1978، آزمون نوع Golden در سال 
1978 و نوع گراف در سال 1995 )18(. از این آزمون که در مطالعات 
برای  است،  برخوردار  قبولی  قابل  روایی  و  پایایی  از  نوروسایکولوژی 
از  می شود.  استفاده  بینایی  روش  به  انتخابی  توجه  توانایی  سنجش 
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ایران  تجهیز(،  )روان  سینا  موسسه  ساخت  استروپ،  فارسی  افزار  نرم 
، که بر مبنای آزمون کارتی استروپ طراحی شده است، استفاده شد 
)19(. برای بررسی پایایی این نرم افزار، ضریب همبستگی پیش آزمون_ 
پس آزمون با گروه کنترل محاسبه شده که در پاسخ صحیح همخوان، 
0/76 و در پاسخ صحیح ناهمخوان، 0/90 به دست آمده است )20(.
منظور  به  آزمون  این  پراکنده:  و  متمرکز  دقت  آزمون  افزار  نرم 
کار  به  مختلف  سنی  گروه های  در  پراکنده  و  متمرکز  دقت  سنجش 
)روان  سینا  موسسه  ساخت  پراکنده،  و  متمرکز  دقت  آزمون  می رود. 
ابتدا  است.  مرحله  دو  در  آزمون  این  اجرای  می باشد.  ایران،  تجهیز(، 
روی صفحه  که  ترتیب  این  به  می گیرد،  انجام  متمرکز  توجه  آزمایش 
دو حرف از حروف الفبا نمایش داده می شود مثاًل حرف م و س. سپس 
باید  آزمودنی  فوق  حروف  نمایش  صورت  در  می شود،  شروع  آزمایش 
عالمت بزند و اگر حروف دیگری نمایش داده شد عالمت نمی زند. فاصله 
زمانی ارائه بین دو محرک نیم ثانیه است که قابل تغییر نیز می باشد. 
همچنین نوع حروف نیز قابل تغییر است. سپس آزمون توجه پراکنده 
انجام می شود. در این مرحله دو حرف فوق در دو سمت صفحه به نمایش 
در می آید. آزمودنی باید با دست راست فقط به محرک سمت راست و با 
دست چپ فقط به محرک سمت چپ پاسخ  دهد. در صورت تغییر نباید 
اشتباه، خطا محسوب می شود )21(. و در صورت جواب  بدهد  جواب 

توسط  آزمون  این  ویسکانسین:  کارت های  بندی  دسته  آزمون 
تغییر  و  انتزاع  توانایی  و  است  شده  ساخته   )22(  Berg و   Grant

راهبردهای شناختی را در پاسخ به بازخوردهای محیطی ارزیابی می کند 
)23(. این آزمون متشکل از 64 کارت غیر متشابه با شکل های متفاوت 
)مثلث، ستاره، صلیب و دایره( و رنگ های مختلف است. برای اجرای 
آزمون ابتدا 4 کارت الگو در مقابل آزمودنی قرار داده می شود. آزمونگر 
ابتدا رنگ را به عنوان اصل دسته بندی در نظر می گیرد بدون آنکه این 
اصل را به آزمودنی اطالع دهد و از وی می خواهد بقیه کارت ها را یک 
به یک در زیر چهار کارت الگو قرار دهد. بعد از هر کوشش به آزمودنی 
گفته می شود جایگذاری وی صحیح است یا خیر. اگر آزمودنی بتواند به 
طور متوالی 10 دسته بندی صحیح انجام دهد اصل دسته بندی تغییر 
می یابد و اصل بعدی تصویر خواهد بود. تغییر اصل فقط با تغییر دادن 
پاسخ صحیح  ترتیب  بدین  می شود.  انجام  خیر  و  بلی  بازخورد  الگوی 
قبلی در اصل جدید پاسخ غلط تلقی می شود. اصل بعدی تعداد است و 
بعد سه اصل به ترتیب تکرار می شوند. زمانی آزمون متوقف می شود که 
آزمودنی بتواند با موفقیت 6 طبقه را به طور صحیح دسته بندی کند. 
آزمون دسته بندی ویسکانسین را می توان به چندین روش نمره گذاری 
کرد. رایج ترین شیوه نمره گذاری، ثبت تعداد طبقات به دست آمده و 

خطای درجاماندگی می باشد. طبقات به دست آمده به تعداد دوره های 
صحیح یا به عبارت دیگر 10 جایگذاری صحیح متوالی اطالق می شود 
آزمون  حالت  این  در  که  شش  تا  صفر  از  دامنه ای  در  تعداد  این  که 
طبق  بر  آزمودنی  که  مواقعی  می گیرد.  قرار  می-شود،  متوقف  طبیعتا 
زمانی  همچنین  و  دهد  ادامه  را  دسته بندی  قبلی  موفقیت آمیز  اصل 
پافشاری  اولیه  بر یک حدس غلط  اولین سری، در دسته بندی  که در 
از شاخص هاي  این آزمون یکي  کند، خطای درجاماندگی وجود دارد، 
اصلي فعالیت قطعه ي پیشاني است )24(. اعتبار این آزمون برای نقایص 
است  شده  گزارش   0/86 باالی  مغزی  آسیب های  دنبال  به  شناختی 
)25(. پایایی این آزمون بر اساس ضریب توافق ارزیابی کنندگان 0/83 
)26( و در نمونه ایرانی با روش بازآزمایی 0/85 گزارش شده است )27(. 

یافته ها
افراد  از  بر اساس یافته های جمعیت شناختی مشخص شد که 21 نفر 
شرکت کننده در این پژوهش در دامنه سنی 18 تا 22 سال، 9 نفر در 
دامنه سنی 22 تا 26 سال و 11 نفر در دامنه سنی 27 تا 30 سال قرار 
دارند و از نظر وضعیت تاهل، 35 شرکت کننده مجرد و 6 نفر متأهل بودند. 
همچنین میانگین سنی افراد 23/31 سال و انحراف معیار آنان 3/93 بود.

نمرات  معیار  انحراف  و  میانگین   ،1 جدول  در  شده  داده  نشان  نتایج 
گوش  در  را  قاعدگی  سیکل  مرحله  سه  در  زنان  توسط  آمده  بدست 
اجرایی  و کارکرد  توجه متمرکز  پراکنده،  توجه  انتخابی،  توجه  بزنگی، 
را نشان می دهد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در بررسی 
ابعاد گوش بزنگی نشان داد که در سه مرحله منستورال، فولیکوالر و 
پاسخ صحیح و زمان  پاسخ، پاسخ حذف،  ارائه  ابعاد خطای  لوتئال در 
واکنش تفاوت معنا داری وجود ندارد. به عبارت دیگر سیکل قاعدگی بر 
هیچکدام از ابعاد گوش بزنگی از نظر آماری تأثیری ندارد. نتایج بررسی 
اثرات درون آزمودنی ها در توجه انتخابی در خالصه جدول 2 نشان داد 
که بین نمره تداخل آزمودنی ها در مراحل منستورال، فولیکوالر و لوتئال 
تفاوت معنا-داری وجود ندارد. اما نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری 
مکرر نشان داد در زمان آزمایش و زمان واکنش آزمودنی ها در مراحل 
به عبارت  تفاوت معنا داری وجود دارد.  لوتئال  و  فولیکوالر  منستورال، 
آماری  نظر  از  واکنش  زمان  و  آزمایش  زمان  بر  قاعدگی  سیکل  دیگر 
تأثیر دارد. همچنین در ابعاد توجه متمرکز نشان داد که در سه مرحله 
منستورال، فولیکوالر و لوتئال در ابعاد خطای ارائه پاسخ، پاسخ حذف، 
عبارت  به  ندارد.  معناداری وجود  تفاوت  واکنش  زمان  و  پاسخ صحیح 
دیگر سیکل قاعدگی بر هیچکدام از ابعاد توجه متمرکز از نظر آماری 
پراکنده  توجه  در  آزمودنی ها  درون  اثرات  بررسی  نتایج  ندارد.  تأثیری 
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ارائه پاسخ، پاسخ  نشان داد که تفاوت معناداری در مؤلفه های خطای 
حذف، پاسخ صحیح و زمان واکنش در آزمودنی ها در مراحل منستورال، 
از نظر  فولیکوالر و لوتئال وجود دارد. به عبارت دیگر سیکل قاعدگی 
ابعاد توجه پراکنده تأثیر دارد. همچنین نتایج بررسی اثرات  آماری بر 
درون آزمودنی ها در کارکردهای اجرایی نشان داد که تفاوت معناداری 
در ابعاد تعداد طبقات، پاسخ های درست، پاسخ های نادرست، تعداد کل 

کوشش ها و مدت زمان اجرای آزمون در مراحل منستورال، فولیکوالر 
و لوتئال وجود نداشت؛ اما در ابعاد خطاهای درجاماندگی و پاسخ های 
تفاوت  لوتئال  و  فولیکوالر  منستورال،  سیکل های  در  مفهومی  سطح 
درگوش  بنفرونی  تعقیبی  آزمون  نتایج  داشت.  وجود  آماری  معنادار 
بزنگی نشان داد که بین خطای ارائه پاسخ، پاسخ حذف، پاسخ صحیح و 
زمان واکنش در سه مرحله منستورال، فولیکوالر و لوتئال تفاوت آماری 

جدول 1. میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش زنان در سه مرحله سیکل قاعدگی

لوتئالفولیکوالرمنستورالشاخص آماریمتغیر

گوش به زنگی زنان 
در سه مرحله سیکل 

قاعدگی

0/317±0/3410/089±0/5120/083±0/116میانگین±انحراف معیارخطای ارائه پاسخ

0/195±0/1460/087±0/2440/066±0/097میانگین±انحراف معیارپاسخ حذف

149/488±149/5120/131±149/2440/122±0/181میانگین±انحراف معیارپاسخ صحیح

449/244±447/9277/532±443/5377/509±6/654میانگین±انحراف معیارزمان واکنش

توجه انتخابی زنان 
در سه مرحله سیکل 

قاعدگی

زمان 
آزمایش

42/488±42/6101/239±44/8051/068±1/057میانگین±انحراف معیارهمخوان

43/512±45/4151/220±48/2931/146±1/244میانگین±انحراف معیارناهمخوان

زمان 
واکنش

892/171±901/97624/771±939/56120/564±21/536میانگین±انحراف معیارهمخوان

933/585±958/68325/773±1002/22023/588±24/017میانگین±انحراف معیارناهمخوان

0/293±0/0980/216±0/6590/191±0/279میانگین±انحراف معیارنمره تداخل

توجه متمرکز زنان 
در سه مرحله سیکل 

قاعدگی

1/659±1/7320/349±1/8290/318±0/270میانگین±انحراف معیارخطای ارائه پاسخ

1/732±1/4630/218±1/3170/192±0/113میانگین±انحراف معیارپاسخ حذف

164/756±164/6837/261±164/7070/441±0/388میانگین±انحراف معیارپاسخ صحیح

441/805±440/8787/261±440/8296/364±6/366میانگین±انحراف معیارزمان واکنش

توجه پراکنده زنان 
در سه مرحله سیکل 

قاعدگی

11/512±15/3901/889±19/7322/133±2/357میانگین±انحراف معیارخطای ارائه پاسخ

6/756±8/8781/428±12/4151/657±1/689میانگین±انحراف معیارپاسخ 2حذف

149/244±142/7563/086±137/0733/507±3/478میانگین±انحراف معیارپاسخ صحیح

592/146±608/87810/184±610/5129/620±10/772میانگین±انحراف معیارزمان واکنش

کارکرد اجرایی زنان 
در سه مرحله سیکل 

قاعدگی

5/195±4/8050/198±4/6830/266±0/278میانگین±انحراف معیارتعداد طبقات

2/073±3/3410/348±3/6590/621±0/697میانگین±انحراف معیارخطاهای درجاماندگی

40/049±38/6830/668±37/8290/905±0/956میانگین±انحراف معیارپاسخ های درست

14/268±16/1220/994±16/73211/341±1/473میانگین±انحراف معیارپاسخ های نادرست

54/317±54/8050/912±54/5611/015±1/010میانگین±انحراف معیارتعداد کل کوشش ها

183/366±195/8057/933±207/6839/496±10/040میانگین±انحراف معیارمدت زمان اجرای آزمون

5/610±5/2440/223±4/7320/294±0/379میانگین±انحراف معیارپاسخ های سطح مفهومی
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جدول 2. خالصه آزمون اثرات درون آزمودنی ها

مجموع متغیر
میانگین درجه آزادیمجذورات

مجذورات
FPمجذور اتا

گی
 زن

 به
ش

گو
در 

ها 
ی 

ودن
زم

ن آ
رو

ت د
ثرا

ا

خطای ارائه 
پاسخ

0/92720/4631/4400/2430/035پذیرش کرویت

0/9271/9490/4751/4400/2430/035گرینهاوس_گیسر

0/92720/4631/4400/2430/035هوین-فلت

0/92710/9271/4400/2370/035حد پایین

پاسخ حذف

0/19520/0980/5940/5540/015پذیرش کرویت

0/1951/9730/0990/5940/5520/015گرینهاوس_گیسر

0/19520/0980/5940/5540/015هوین-فلت

0/19510/1950/5940/4450/015حد پایین

پاسخ صحیح

1/80520/9021/4780/2340/036پذیرش کرویت

1/8051/9760/9131/4780/2350/036گرینهاوس_گیسر

1/80520/9021/4780/2340/036هوین-فلت

1/80511/8051/4780/2310/036حد پایین

زمان واکنش

732/2932366/1460/7480/4760/018پذیرش کرویت

732/2931/933378/9300/7480/4720/018گرینهاوس_گیسر

732/2932366/1460/7480/4760/018هوین-فلت

732/2931732/2930/7480/3920/018حد پایین

بی
خا

انت
جه 

تو
در 

ها 
ی 

ودن
زم

ن آ
رو

ت د
ثرا

ا

ش
مای

آز
ن 

زما

ان
خو

هم

139/431269/7155/3980/0060/119پذیرش کرویت

139/4311/82576/3985/3980/0080/119گرینهاوس_گیسر

139/4311/90873/0885/3980/0070/119هوین-فلت

139/4311/000139/4315/3980/0250/119حد پایین

ان
خو

هم
نا

474/9922237/49612/2130/0010/234پذیرش کرویت

474/9921/809262/58712/2130/0010/234گرینهاوس_گیسر

474/9921/890251/37612/2130/0010/234هوین-فلت

474/9921/000474/99212/2130/0010/234حد پایین

ش
کن

 وا
ان

زم

ان
خو

هم

51313/285225656/6425/1700/0080/114پذیرش کرویت

51313/2851/79928525/1595/1700/0100/114گرینهاوس_گیسر

51313/2851/87827318/6865/1700/0090/114هوین-فلت

51313/2851/00051313/2855/1700/0280/114حد پایین

ان
خو

هم
نا

98891/561249445/7806/1380/0030/133پذیرش کرویت

98891/5611/81454519/2006/1380/0050/133ناهمخوان

98891/5611/89552180/7626/1380/0040/133هوین-فلت

98891/5611/00098891/5616/1380/0180/133حد پایین

نمره تداخل

6/65023/3251/6980/1900/041پذیرش کرویت

6/6501/8003/6951/6980/1930/041ناهمخوان

6/6501/8793/5391/6980/1920/041هوین-فلت

6/6501/0006/6501/6980/2000/041حد پایین
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مجموع متغیر
میانگین درجه آزادیمجذورات

مجذورات
FPمجذور اتا

کز
مر

 مت
جه

تو
در 

ها 
ی 

ودن
زم

ن آ
رو

ت د
ثرا

ا

خطای ارائه 
پاسخ

0/60220/3010/1060/8990/003پذیرش کرویت

0/6021/8480/3260/1060/8850/003گرینهاوس_گیسر

0/6021/9340/3110/1060/8930/003هوین-فلت

0/60210/6020/1060/7460/003حد پایین

پاسخ حذف

3/62621/8131/5260/2240/037پذیرش کرویت

3/6261/7982/0171/5260/2250/037گرینهاوس_گیسر

3/6261/8771/9321/5260/2250/037هوین-فلت

3/62613/6261/5260/2240/037حد پایین

پاسخ صحیح

0/11420/0570/0130/9880/000پذیرش کرویت

0/1141/7560/0650/0130/9800/000

0/1141/8300/0620/0130/9830/000هوین-فلت

0/11410/1140/0130/9110/000حد پایین

زمان واکنش

24/780212/3900/0160/9840/000پذیرش کرویت

24/7801/99612/4160/0160/9840/000گرینهاوس_گیسر

24/780212/3900/0160/9840/000هوین-فلت

24/780124/7800/0160/9010/000حد پایین

ده
کن

پرا
جه 

تو
در 

ها 
ی 

ودن
زم

ن آ
رو

ت د
ثرا

ا

خطای ارائه 
پاسخ

1386/4552693/22810/7060/0010/211پذیرش کرویت

1386/4551/774781/73310/7060/0010/211گرینهاوس_گیسر

1386/4551/850749/46310/7060/0010/211هوین-فلت

1386/45511386/45510/7060/0020/211حد پایین

پاسخ حذف

670/0652335/0338/2510/0010/171پذیرش کرویت

670/0651/757381/4098/2510/0010/171گرینهاوس_گیسر

670/0651/831365/9248/2510/0010/171هوین-فلت

670/0651670/0658/2510/0010/171حد پایین

پاسخ صحیح

3041/02421520/5127/3130/0010/155پذیرش کرویت

3041/0241/7951694/2457/3130/0020/155گرینهاوس_گیسر

3041/0241/8741622/8567/3130/0020/155هوین-فلت

3041/02413041/0247/3130/0100/155حد پایین

زمان واکنش

8472/30924236/1543/4400/0370/079پذیرش کرویت

8472/3091/9164421/1373/4400/0390/079گرینهاوس_گیسر

8472/30924236/1543/4400/0370/079هوین-فلت

8472/30918472/3093/4400/0710/079حد پایین

ادامه جدول 2. خالصه آزمون اثرات درون آزمودنی ها
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معناداری وجود ندارد. در این پژوهش توجه انتخابی در قالب دو الگوی 
همخوان و ناهمخوان در مولفه های زمان آزمایش، زمان واکنش و نمره 
تداخل در نظر گرفته شده است. با هدف پاسخ-گویی به سوال پژوهش از 
تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد که ابتدا پیش فرض   های 
)خالصه  بنفرونی  آزمون  خروجی  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  مربوطه 

و  ناهمخوان(  و  )همخوان  آزمایش  زمان  که  می دهد  نشان   )3 جدول 
زمان واکنش )همخوان( در مرحله منستورال بطور معناداری بیشتر از 
مرحله فولیکوالر و لوتئال است. همچنین یافته ها بیانگر این است که 
میانگین زمان واکنش ناهمخوان در مرحله منستورال بیشتر از مرحله 
تفاوت معناداری  تداخل  نمره  این در حالی است که در  لوتئال است، 

مجموع متغیر
میانگین درجه آزادیمجذورات

مجذورات
FPمجذور اتا

یی
جرا

د ا
کر

کار
در 

ها 
ی 

ودن
زم

ن آ
رو

ت د
ثرا

ا

تعداد طبقات

5/87022/9352/2260/1150/053پذیرش کرویت

5/8701/9942/9442/2260/1150/053گرینهاوس_گیسر

5/87022/9352/2260/1150/053هوین-فلت

5/87015/8702/2260/1440/053حد پایین

خطاهای 
درجاماندگی

57/707228/8543/4890/0350/080پذیرش کرویت

57/7071/77932/4463/4890/0410/080گرینهاوس_گیسر

57/7071/85631/1003/4860/0390/080هوین-فلت

57/707157/7073/4860/0690/080حد پایین

پاسخ های 
درست

102/780251/3902/2100/1160/052پذیرش کرویت

102/7801/82356/3682/2100/1220/052گرینهاوس_گیسر

102/7801/90653/9292/2100/1190/052هوین-فلت

102/7801102/7802/2100/1450/052حد پایین

پاسخ های 
نادرست

134/976267/4881/7950/1730/043پذیرش کرویت

134/9761/83173/7221/7950/1760/043گرینهاوس_گیسر

134/9761/91470/5101/7950/1750/043هوین-فلت

134/9761134/9761/7950/1880/043حد پایین

تعداد کل 
کوشش ها

4/87822/4390/0810/9220/002پذیرش کرویت

4/8781/9562/4940/0810/9190/002گرینهاوس_گیسر

4/87822/4390/0810/9220/002هوین-فلت

4/87814/8780/0810/7780/002حد پایین

مدت زمان 
اجرای آزمون

12124/21126062/1062/3050/1060/054پذیرش کرویت

12124/2111/7636876/4362/3050/1130/054گرینهاوس_گیسر

12124/2111/8386595/4802/3050/1110/054هوین-فلت

12124/211112124/2112/3050/1370/054حد پایین

پاسخ های 
سطح مفهومی 

15/95127/9764/4290/0150/1پذیرش کرویت

15/9511/8118/8074/4290/0180/1گرینهاوس_گیسر

15/9511/8928/4304/4290/0170/1هوین-فلت

15/951115/9514/4290/0420/1حد پایین

ادامه جدول 2. خالصه آزمون اثرات درون آزمودنی ها
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لوتئالفولیکوالرمنستورالگروه 

میانگین نمرات ابعاد 
گوش بزنگی در سه 
مرحله سیکل زنان

خطای ارائه پاسخ

-منستورال

-171/0فولیکوالر

-195/0024/0لوتئال

پاسخ حذف

-منستورال

-098/0فولیکوالر

--049/0049/0لوتئال

پاسخ صحیح

-منستورال

--268/0فولیکوالر

-024/0-244/0لوتئال

زمان واکنش

-منستورال

--390/4فولیکوالر

--317/1-707/5لوتئال

میانگین نمرات ابعاد 
توجه انتخابی در سه 

مرحله سیکل زنان

زمان 
آزمایش

همخوان

-منستورال

-*195/2فولیکوالر

-122/0*317/2لوتئال

نا همخوان

-منستورال

-*878/2ناهمخوان

-902/1*780/4لوتئال

زمان 
واکنش

همخوان

-منستورال

-*585/37همخوان

-805/9*390/47لوتئال

نا همخوان

-منستورال

-537/43فولیکوالر

-098/25**634/68لوتئال

نمره تداخل

-منستورال

-561/0فولیکوالر

--366/0195/0لوتئال

میانگین نمرات ابعاد 
توجه متمرکز در سه 

مرحله سیکل زنان

خطای ارائه پاسخ

-منستورال

-098/0فولیکوالر

-171/0073/0لوتئال

پاسخ حذف

-منستورال

--146/0فولیکوالر

--268/0-415/0لوتئال

پاسخ صحیح

-منستورال

-024/0فولیکوالر

--073/0-049/0لوتئال

زمان واکنش

-منستورال

--049/0فولیکوالر

--927/0-976/0لوتئال

جدول 3. خالصه مقایسه میانگین نمرات در سه مرحله سیکل زنان 
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ادامه جدول 3. خالصه مقایسه میانگین نمرات در سه مرحله سیکل زنان

 P>0/05 *            P>0/01 **            P>0/001 ***

مشاهده نشد. همچنین خروجی آزمون بنفرونی در توجه متمرکز نشان 
می دهد که میان خطای ارائه پاسخ، پاسخ حذف، پاسخ صحیح و زمان 
واکنش در سه مرحله منستورال، فولیکوالر و لوتئال تفاوت معناداری 
پراکنده  توجه  در  متغیرها  خطی  ترکیب  فرض  پیش  ندارد.  وجود 
معنادار می باشد. در واقع نتایج جدول نشان می دهد که بین متغیرهای 
مورد بررسی در بین مراحل مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد. 

پاسخ  پاسخ،  ارائه  بین خطای  که  نشان می دهد  نیز  بنفرونی  خروجی 
و  فولیکوالر  منستورال،  مرحله  سه  میان  در  صحیح  پاسخ  و  حذف 
لوتئال تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که زمان 
واکنش در بین سه مرحله منستورال، فولیکوالر و لوتئال تفاوت آماری 
معناداری ندارد. به عبارت دیگر سیکل قاعدگی در زمان واکنش از نظر 
طبقات،  تعداد  اجرایی  کارکردهای  برای  همچنین  ندارد.  تأثیر  آماری 

لوتئالفولیکوالرمنستورالگروه 

میانگین نمرات ابعاد 
توجه پراکنده در سه 

مرحله سیکل زنان

خطای ارائه پاسخ
-منستورال

-4/341فولیکوالر

-*3/878-*8/220لوتئال

پاسخ حذف
-منستورال

-3/537فولیکوالر

-2/122*5/659لوتئال

پاسخ صحیح
-منستورال

-5/683-فولیکوالر

-*6/488-*12/171-لوتئال

زمان واکنش
-منستورال

-1/634فولیکوالر

-18/36616/732لوتئال

میانگین نمرات ابعاد 
کارکرد اجرایی در 
سه مرحله سیکل 

زنان

تعداد طبقات
-منستورال

-0/122-فولیکوالر

-0/390-0/512-لوتئال

خطاهای درجاماندگی
-منستورال

-0/317فولیکوالر

-1/5851/268لوتئال

پاسخ های درست
-منستورال

-0/854-فولیکوالر

-1/366-2/220-لوتئال

پاسخ های نادرست
-منستورال

-0/610فولیکوالر

-2/4631/854لوتئال

تعداد کل کوشش ها
-منستورال

-0/244-فولیکوالر

-0/2440/488لوتئال

مدت زمان اجرای 
آزمون

-منستورال

-11/878فولیکوالر

-24/31712/439لوتئال

پاسخ های سطح 
مفهومی

-منستورال

-0/512-فولیکوالر

-0/366-0/878-لوتئال

اثر قاعدگی بر توجه و کارکردهای اجرایی زنان حسین زارع و همکاران
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تعداد  نادرست،  پاسخ های  درست،  پاسخ های  جاماندگی،  در  خطاهای 
مفهومی  سطح  پاسخ های  و  آزمون  اجرای  زمان  مدت  کوشش ها،  کل 
این  بیانگر  بنفرونی  تعقیبی  آزمون  نتایج  است.  شده  گرفته  نظر  در 
است که بین هیچ یک از مولفه های کارکردهای اجرایی در سه مرحله 
ندارد. وجود  معناداری  آماری  تفاوت  لوتئال  و  فولیکوالر  منستورال، 

بحث
بزنگی نشان داد که  ابعاد گوش  بررسی  نتایج مطالعه حاضر،  با  مطابق 
در سه مرحله منستورال، فولیکوالر و لوتئال در ابعاد خطای ارائه پاسخ، 
پاسخ حذف، پاسخ صحیح و زمان واکنش تفاوت معناداری وجود ندارد. 
به عبارت دیگر سیکل قاعدگی بر هیچکدام از ابعاد گوش بزنگی تأثیری 
و   )14( همکاران  و   Thimm پژوهش های  نتایج  با  یافته  این  ندارد. 
Souza و همکاران )12( ناهمسو است. در این خصوص )سیکل قاعدگی( 

فراموشی،  پرتی،  حواس  تمرکز،  در  نقص   )28(  Rapkin و   Morgan

گمگشتگی، کندی ذهن و ناتوانی کلی در تفکر را گزارش می دهند. اما 
اینکه این شکایات به سبب نقایص شناختی مربوط به این دوره است یا 
متأثر از عوامل دیگر مثل اسنادهای منفی یا تغییر در سبک شناختی، 
نیاز به مطالعات بیشتر مشهود است. در تبیین نتایج بدست آمده باید 
اذعان داشت که دو انتهای زندگی تولید مثلی )پس از منارک و حوالی 
یائسگی( با درصد بیشتری از چرخه های بدون تخمک گذاری و یا نامنظم 
از نظر زمانی مشخص می شوند )2(. هر دوره قاعدگی شامل سه مرحله 
ترشحی  یا  زرده سازی  مرحله  و  تکثیری  یا  تخمکی  مرحله  خونریزی، 
می باشد. اثرات بیشماری از نوسان هورمون های تخمدانی در طی سیکل 
قاعدگی بر شناخت )فرآیندهای عالی مغزی( تشخیص داده شده است 
)29(. اثر نوسانات استروژن در طی سیکل قاعدگی می تواند مستقیم یا 
از جمله فعالیت هایی  ادراک، حافظه و تفکر  باشد. توجه،  غیر مستقیم 
بر  شناختی  مولفه های  می دهند.  تشکیل  را  شناختی  نظام  که  هستند 
اساس چگونگی پردازش از یکدیگر تفکیک می شوند. توجه، کارکردهای 
مختلفی دارد که یکی از مهم ترین آنها گوش بزنگ بودن است. گوش 
طی  در  تحریکی  میدان  یک  به  توجه  برای  فرد  توانایی  یعنی  بزنگی 
دوره ای طوالنی که در جریان آن فرد در پی ردیابی ظهور محرک خاص 
یا هدف مورد عالقه  خود است )30(. گوش بزنگی جنبه بسیار مهمی 
از توجه می باشد که عملکرد باال و پایین نظام توجه را ممکن می کند 
با  بزنگی زنان در دوران قاعدگی  نتایج بدست آمده گوش  )31(. طبق 
است که  این  نکته  این  توجیه  ندارد محتمل ترین  تفاوتی  دوره ها  سایر 
توابع ذهنی  از  بهره وری  به کاهش تدریجی در  پایدار منجر  کار ذهنی 
خسته  شناختی  تکلیف  یک  افراد  وقتی  که  گفت  می توان  و  می شود 

کننده  انجام می دهند یا درگیر یک فعالیت ذهنی بلند مدت می شوند، 
بهره وری توجه کاهش یافته و منجر به کاهش گوش بزنگی افراد می شود 
)32(. این در حالی است که تغییرات قاعدگی در وهله نخست تغییرات 
فیزیولوژیکی هستند که با ایجاد تغییر در هورمون های مترشحه می تواند 
بر روند شناختی تاثیرگذار باشد. اگر تغییری در گوش بزنگی زنان در این 
دوره روی دهد به آن اندازه نیست که آنها را از انجام اموراتشان بازدارد. 
بر اساس یافته دیگر این پژوهش بررسی ابعاد توجه انتخابی نشان داد 
و  آزمایش  زمان  در  لوتئال  و  فولیکوالر  منستورال،  مرحله  سه  در  که 
زمان واکنش تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر سیکل 
نتایج  همچنین  دارد.  تأثیر  واکنش  زمان  و  آزمایش  زمان  بر  قاعدگی 
مرحله  سه  در  صحیح  تعداد  و  پاسخ  بدون  خطا،  تعداد  که  داد  نشان 
سیکل  دیگر  عبارت  به  نیست.  معنادار  لوتئال  و  فولیکوالر  منستورال، 
نتایج  ندارد.  تأثیر  تعداد صحیح  و  پاسخ  بدون  تعداد خطا،  بر  قاعدگی 
آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه دو به دوی مراحل هم نشان داد که 
زمان آزمایش همخوان و ناهمخوان و زمان واکنش همخوان در مراحل 
زمان  همچنین  است.  لوتئال  و  فولیکوالر  مرحله  از  بیشتر  منستورال 
اما  است.  لوتئال  مرحله  از  بیشتر  منستورال  مرحله  ناهمخوان  واکنش 
در بقیه ابعاد در سه مرحله تفاوت آماری معناداری بدست نیامد. یافته 
پژوهش حاضر به نوعی با نتایج پژوهش های، Basinska-Starzycka و 
 Resnick 14( همسو و با پژوهش( و همکاران Thimm و )همکاران )11
بیان  باید  یافته  این  ناهمسو است. در راستای تبیین  و همکاران )33( 
داشت که قاعدگی عبارت است از خونریزی دوره ای از رحم و یکی از 
دوره  شروع  متوسط  سن  می شود.  محسوب  باروری  دوره  عمده  عالئم 
آندومتر  قاعدگی 12 سال است )34(. قاعدگی طبیعی ریزش دوره ای 
تحلیل  علت  به  و  پروژسترون  و  استرادیول  تولید  کاهش  اثر  در  رحم، 
تغییرات هورمونی  به دلیل  تاکید می شود که  جسم زرد است. همواره 
تغییراتی  متحمل  نیز  شناختی  لحاظ  از  زنان  وضعیت  دوران،  این  در 
می شود از جمله این که توجه آنان تحت تاثیر قرار می گیرد. با این وجود 
ابعاد  تاثیر سیکل قاعدگی بر همه  شواهد پژوهش حاضر نشان دهنده 
توجه انتخابی زنان نبود. برای اینکه موضوعی به فرآیند پردازشی ادراک 
باید فرد به آن توجه کند )35(. توجه را می توان در  وارد گردد، لزوماً 
اختیار گرفتن یک فکر یا یک چیز از میان چندین فکر یا چندین چیز به 
وسیله ذهن دانست )36( و اینکه چگونه می توان به طور انتخابی توجه  
را به موضوع خاصی در محیط اطراف معطوف کرد و همزمان با آن از 
محرک های دیگر، که اغلب مورد توجه نیستند چشم پوشی نمود و به 
عبارتی پردازش آنها را مهار کرد، تعریف توجه انتخابی است. به عبارتی 
هم  از  را  توجهی  توانایی های  از  مختلفی  انواع  شناختی  روان شناسان 
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متمایز نموده اند که دو شکل عمده آن شامل ظرفیت توجه برای یک 
دوره طوالنی نسبت به شیء )توجه پایدار( و توانایی بازداری فرآیند فکر، 
هیجان یا احساس )توجه انتخابی( است )37(. طبق نتایج پژوهش حاضر 
سیکل قاعدگی به عنوان یک فرآیند زیستی که توانایی ایجاد تغییراتی 
در ذهن و جسم زنان را دارد در خصوص توجه انتخابی تغییری ایجاد 
نمی کند. بنابراین از آنجایی که توجه متمرکز زنان در این دوره تغییر 
نمی کند ظرفیت توجه انتخابی آنها نیز در وضعیت مطلوبی باقی می ماند. 
همچنین نتایج پژوهش ما بر روی بررسی ابعاد توجه متمرکز نشان داد 
ارائه  ابعاد خطای  در  لوتئال  و  فولیکوالر  منستورال،  مرحله  در سه  که 
پاسخ، پاسخ حذف، پاسخ صحیح و زمان واکنش تفاوت آماری معناداری 
وجود ندارد. به عبارت دیگر سیکل قاعدگی بر هیچکدام از ابعاد توجه 
و   Saunders پژوهش های  نتایج  با  یافته  این  ندارد.  تأثیری  متمرکز 
 )39( همکاران  و   Yen و   )12( همکاران  و   Souza  ،)38(  Hawton

داشت  بیان  باید  آمده  بدست  یافته  تبیین  راستای  در  است.  ناهمسو 
که در هر مرحله از چرخه قاعدگی، تغییرات هورمونی و فیزیولوژیکی 
متفاوتی در بدن زنان رخ می دهد که بر ظرفیت شناختی آنان اثرگذار 
قدامی  هیپوفیز  گونادوتروپیک  هورمون های  توسط  تخمدان ها  است. 
و   )FSH( فولیکولی  از: هورمون محرک  عبارتند  که  تحریک می شوند 
پروژسترون  و  استروژن  هورمون  تخمدان ها   .)LH( لوتئینی  هورمون 
افزایش و کاهش دوره ای  را ترشح می نمایند. در هر دوره جنسی یک 
هورمون ها خصوصاً  تأثیر   .)3( می شود  دیده  هورمون ها  این  ترشح  در 
هورمون های جنسی، بر فعالیت های شناختی مشاهده شده است. با این 
بر  قاعدگی  سیکل  تاثیر  دهنده   نشان  حاضر  پژوهش  یافته های  وجود 
توجه متمرکز به عنوان نوعی فعالیت شناختی نبوده است. به طور عمده 
توجه را می توان به دو بخش مهم، یعنی توجه متمرکز و توجه تقسیم 
شده، در نظر گرفت. انتخاب فرد به منظور پاسخ دهی به یک محرک در 
متمرکز  توجه  می شود،  وارد  او  بر  که  محرک هایی  از  مجموعه ای  بین 
زمانی مشخص  در  عامل  یک  از  بیش  به  توجه  که  حالی  در  می باشد. 
توجه تقسیم شده است )40(. یکی از دالیلی که می توان برای نتیجه 
توجه متمرکز در شرایط  این است که  نمود  اشاره  آن  به  آمده  بدست 
طبیعی بدن عموماً بدون تغییر باقی می ماند، به عبارتی چرخه قاعدگی 
جزئی از روند زندگی زنان است. به عبارتی اختالل در بازده شناختی در 
چرخه قاعدگی بسیار اندک است و بعید به نظر می رسد که توانایی زنان 
برای اجرای روال زندگی تغییری کند )41(. به نظر می رسد این یافته با 
شکایت زنان در خصوص کاهش توانایی تمرکز در طول قاعدگی متناقض 
باشد که توضیح احتمالی آن نیزمیتواند این باشد که تغییرات کوچک 
عملکرد در چرخه قاعدگی به عنوان تغییرات بزرگ در توانایی درک می 

شود که البته این پدیده می تواند مربوط به خودارزیابی های منفی باشد. 
نتایج بررسی ابعاد توجه پراکنده نشان داد که در سه مرحله منستورال، 
فولیکوالر و لوتئال در ابعاد خطای ارائه پاسخ، پاسخ حذف، پاسخ صحیح 
و زمان واکنش تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر سیکل 
قاعدگی بر ابعاد توجه پراکنده تأثیردارد. همچنین نتایج آزمون تعقیبی 
بنفرونی برای مقایسه دو به دوی مراحل نشان می دهد خطای ارائه پاسخ، 
فولیکوالر  پاسخ صحیح در میان سه مرحله منستورال،  و  پاسخ حذف 
مرحله  در سه  واکنش  زمان  اما  دارد.  معناداری وجود  تفاوت  لوتئال  و 
دیگر  عبارت  به  ندارد.  معناداری  تفاوت  لوتئال  و  فولیکوالر  منستورال، 
سیکل قاعدگی در زمان واکنش تأثیر ندارد. این یافته با نتایج پژوهش 
Genazzani و همکاران )8( و Souza و همکاران )12( همسو است. در 

توضیح شواهد بدست آمده باید اذعان داشت که قاعدگی از نظر هورمونی 
در سه محور هیپوتاالموس، هیپوفیز و غدد جنسی کنترل می شود. این 
محور تحت تاثیر تحریکاتی است که توسط قشر مغز به هیپوتاالموس 
اعمال می شود و نمونه آن، توقف قاعدگی در اثر حاالت هیجانی، ورزش 
هورمون ها  تاثیر  متعددی  پژوهش های  در  است.  سریع  وزن  کاهش  و 
شده  مشاهده  شناختی  فعالیت های  بر  جنسی،  هورمون های  خصوصاً، 
از  پراکنده  توجه  بر  قاعدگی  تاثیر سیکل  نیز  پژوهش حاضر  در  است. 
نظر آماری معنادار است. به طور کلی توجه، مقدم بر ادراک، یادگیری، 
و تفکر است. در برخورد با محیط ابتدا حواس روی امر خاصی متمرکز 
می شود، بعد فرد آن را ادراک نموده و نسبت به آن فهم و بصیرت پیدا 
می کند. توجه به مجموعه ای از عملیات پیچیده ذهنی اطالق می شود که 
شامل تمرکز کردن به هدف یا درگیر شدن با آن، نگه داشتن یا تحمل 
کردن و تغییر تمرکز از یک هدف به هدف دیگر است. توجه را می توان 
به انواعی چون متمرکز و پراکنده تقسیم نمود. توجه پراکنده به معنای 
توجه به دو یا چند هدف در یک زمان است. محتمل است تغییرات نتایج 
تکالیف شناختی را می توان با افزایش هورمون ها در دوره های قاعدگی 
همبسته دانست. به عبارتی افزایش هورمون ها در بدن با تاثیر بر مناطق 
ذهنی بر انجام تکالیف شناختی از جمله توجه پراکنده تاثیر دارند )42(.

در نهایت نتایج بررسی ابعاد کارکرد اجرایی نشان داد که در سه مرحله 
منستورال، فولیکوالر و لوتئال در ابعاد تعداد طبقات، پاسخ های درست، 
پاسخ های نادرست، تعداد کل کوشش ها، سایر خطاها، مدت زمان اجرای 
حفظ  در  شکست  و  اول  الگوی  تکمیل  برای  کوشش ها  تعداد  آزمون، 
بر  توالی تفاوت معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر سیکل قاعدگی 
که  داد  نشان  نتایج  همچنین  ندارد.  تأثیری  اجرایی  کارکرد  ابعاد  این 
مرحله  بین سه  در  مفهومی  پاسخ های سطح  و  درجا ماندگی  خطاهای 
به  دارد.  وجود  معناداری  آماری  تفاوت  لوتئال  و  فولیکوالر  منستورال، 

اثر قاعدگی بر توجه و کارکردهای اجرایی زنان حسین زارع و همکاران
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عبارت دیگر سیکل قاعدگی بر خطاهای در جاماندگی و پاسخ های سطح 
برای مقایسه  بنفرونی  تعقیبی  آزمون  نتایج  اما در  دارد.  تأثیر  مفهومی 
دو به دوی مراحل نشان می دهد تعداد طبقات، خطاهای درجاماندگی، 
پاسخ های درست، پاسخ های نادرست، تعداد کل کوشش ها، سایر خطاها، 
اول  الگوی  تکمیل  برای  کوشش ها  تعداد  آزمون،  اجرای  زمان  مدت 
مرحله  در سه  توالی  و شکست در حفظ  مفهومی  پاسخ های سطح  و  
منستورال، فولیکوالر و لوتئال تفاوت آماری معناداری وجود ندارد. یافته 
Souza و   ،)38( Hawton و   Saunders با پژوهش های  آمده  بدست 
همکاران )12( و Hampson و همکاران )13( ناهمسو است. در راستای 
داشت که چرخه ی  اشاره  نکته  این  به  باید  آمده  بدست  یافته   تبیین 
یا سیکل قاعدگی در واقع تغییرات فیزیولوژیکی است که در  قاعدگی 
بارور جهت تولید مثل جنسی رخ می دهد و هر ماه یک تخمک  زنان 
بالغ شده و آماده  تشکیل جنین می شود. در این مدت به تدریج بافت 
رحم نیز آماده نگهداری جنین می شود. اگر لقاح صورت نگیرد، تخمک 
دفع شده و بافت پوششی رحم ریزش می کند. دو انتهای زندگی تولید 
مثلی )پس از منارک و حوالی یائسگی( با درصد بیشتری از چرخه های 
 .)2( زمانی مشخص می شوند  نظر  از  نامنظم  یا  و  بدون تخمگ گذاری 
تحریک  قدامی  هیپوفیز  گونادوتروپیک  توسط هورمون های  تخمدان ها 
می شوند که عبارتند از: هورمون محرک فولیکولی و هورمون لوتئینی. 
را ترشح می نمایند. در هر  تخمدان ها هورمون استروژن و پروژسترون 
دوره جنسی یک افزایش و کاهش دوره ای در ترشح این هورمون ها دیده 
نوسان هورمون های تخمدانی در طی  از  بیشماری  اثرات  می شود )3(. 
سیکل قاعدگی بر شناخت )فرآیندهای عالی مغزی( تشخیص داده شده 
تاثیری  این وجود پژوهش حاضر نشان داد که قاعدگی  با  است )29(. 
از  به گستره ای  اجرایی  ندارد. اصطالح کارکرد  زنان  اجرایی  بر کارکرد 
توانایی های مرتبط با یکدیگر اشاره می کند، از جمله توانایی طرح ریزی 
و  ماندن  باقی  عینی  توجه،  استمرار  هدف،  به  معطوف  رفتار  تنظیم  و 
با انعطاف از اطالعات به نحوی که جنبه های مختلف در  استفاده توام 
نظر گرفته شده و انتخاب هایی صورت گیرد. کارکرد اجرایی اصطالحی 
است که فرآیندهای شناختی متعددی را که در راه خدمت به رفتارها 
و اعمال هدف مند هستند، پوشش می دهد. کارکردهای اجرایی عموماً 
انتخابی،  بازداری  فضا،  در  سازمان دهی  جمله  از  توانایی ها  از  حوزه ای 
آماده سازی پاسخ، هدف مداری، برنامه ریزی و انعطاف را شامل می شوند. 
عالوه بر این کارکردهای اجرایی برای اعمال خودفرمانی و خودگردانی 
اهمیت دارد )43(. با اینکه انتظار بر این است که کارکردهای اجرایی 
به عنوان فعالیت های شناختی تحت تاثیر قاعدگی و ترشح هورمون در 
این دوره قرار می گیرند اما شاید بتوان این عدم تاثیر را در عدم تغییر در 

میزان دقت زنان در تکالیف دانست از آنجا که توجه زنان در این دوره 
بدون تغییر باقی می ماند بدیهی است که کارکردهای اجرایی نیز بدلیل 
ارتباط تنگاتنگ با توجه، تغییری نداشته باشد. مهم  ترین محدودیت های 
مطالعه،  مورد  نمونه  به  دسترسی سخت  از  بودند  عبارت  پژوهش  این 
عدم همکاری الزم برخی دانشجویان جهت اجرای آزمون و شرکت در 
عالقه مندی  عدم  سواالت،  به  پاسخ  در  آزمودنی ها  خستگی  پژوهش، 
به  توجه  با  پایان  در  سواالت.  تعداد  بودن  زیاد  و  آزمودنی ها  انگیزه  و 
یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی این مطالعه 
با نمونه های بزرگتری از دانشجویان در دانشگاه های مختلف تکرار گردد.

نتیجه گیری
توجه  و  پراکنده  توجه  که  گفت  می توان  کلی  جمع بندی  یک  در 
انتخابی )ابعاد زمان آزمایش و زمان واکنش( طی سه مرحله منستورال، 
اما  لوتئال از سیکل قاعدگی تفاوت معناداری وجود دارد،  فولیکوالر و 
انتخابی  در گوش بزنگی، توجه متمرکز و کارکردهای اجرایی و توجه 
)ابعاد تعداد خطا، بدون پاسخ و پاسخ صحیح( تفاوت معناداری وجود 
که  نمود  توجه  نکات  این  به  کلی می توان  نتیجه گیری  در یک  ندارد. 
اثر نوسانات استروژن در طی سیکل قاعدگی می تواند مستقیم یا غیر 
در  تخمدانی  هورمون های  نوسان  از  بیشماری  اثرات  و  باشد  مستقیم 
تشخیص  مغزی(  عالی  )فرآیندهای  شناخت  بر  قاعدگی  سیکل  طی 
قاعدگی  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  وجود  این  با  است.  شده  داده 
ذهنی  کار  واقع  در  ندارد.  زنان  شناختی  عملکردهای  بر  خاصی  تاثیر 
پایدار منجر به کاهش تدریجی در بهره وری از توابع ذهنی می شود و 
وقتی افراد یک تکلیف شناختی خسته کننده  انجام می دهند یا درگیر 
کاهش  شناخت  از  بهره وری  می شوند،  مدت  بلند  ذهنی  فعالیت  یک 
یافته و منجر به کاهش عملکرد افراد می شود. این در حالی است که 
تغییرات قاعدگی در وهله نخست تغییرات فیزیولوژیکی هستند که با 
اگر  باشد.  تاثیرگذار  شناختی  روند  بر  می تواند  مترشحه  هورمون های 
نیست  اندازه  آن  به  دهد  روی  دوره  این  در  زنان  در شناخت  تغییری 
که آنها را از انجام اموراتشان بازدارد. از سویی تغییرات کوچک عملکرد 
میشود  درک  توانایی  در  بزرگ  تغییرات  عنوان  به  قاعدگی  چرخه  در 
باشد..   منفی  خودارزیابی های  به  مربوط  می تواند  پدیده  این  البته  که 

تشکر و قدردانی
دختر  دانشجویان  و  کارمندان  اساتید،  مسئولین،  تمامی  از  پایان  در 
دانشگاه پیام نور تهران جنوب که در اجرای فرایند پژوهش پایان نامه 
کارشناسی ارشد ما را یاری فرمودند، نهایت سپاس و قدردانی را داریم.
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Introduction: Alcohol addiction is an important phenomenon, which has attracted   col-
lege students because of its multi-variable nature. This study aimed to determine the ef-
fectiveness of meta-cognitive group therapy on the alcoholism potential in male students.
Methods: This study was considered as a semi-experimental research which has used the 
pretest-post-test with control group and follow-up stage design. The statistical popula-
tion included all of the undergraduate male students at Ferdowsi University of Mashhad 
in the academic year 2017. The sample including 30 subjects was selected by the cluster 
sampling and they were assigned into experimental and control groups. In this study, me-
ta-cognition questionnaire (MCQ-30) and the addiction potential scale (APS) were used.
Results: The obtained data were analyzed using the analysis of covariance and depen-
dent t-test. The covariance and post-test alcoholism potential scores showed that the 
effect of meta-cognitive therapy on the alcoholism potential of male students was signif-
icant (P<0.01).
Conclusion: Overall, the results indicated that meta-cognitive therapy has decreased the 
alcoholism potential of the male students and the effect of meta-cognitive therapy on 
alcoholism potential in a three-month follow-up stage is persistent.
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مقدمه: اعتیاد به الکل پدیده مهمی است که به دلیل طبیعت چندگانه ی آن در سال های اخیر دانشجویان را به سمت 

استعداد  بر میزان  به شیوه گروهی  اثربخشی فراشناخت درمانی  تعیین  با هدف  خود جلب کرده است. پژوهش حاضر 

الکلیسم دانشجویان پسر انجام پذیرفت.

روش كار: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. جامعه 

آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان پسر دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 96-1395 بودند 

که از میان آنان با روش نمونه گیری خوشه ای، 30 آزمودنی انتخاب و به  طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده 

شدند. در این پژوهش از پرسشنامه فراشناختی )MCQ-30( و مقیاس آمادگی به اعتیاد )APS( استفاده شد.

یافته ها: داده های به  دست  آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و t زوجی مورد تجزیه  و تحلیل قرار گرفت. نمرات 

کوواریانس پس آزمون آمادگی به اعتیاد نشان داد که اثربخشی فراشناخت درمانی بر میزان استعداد الکلیسم دانشجویان 

.)P>0/01( پسر معنادار بود

نتیجه گیری: به  طور کلی نتایج  این پژوهش حاکی از آن بود که درمان فراشناختی، استعداد الکلیسم دانشجویان را 

کاهش داده و تأثیر  فراشناخت درمانی بر میزان استعداد الکلیسم دانشجویان در مرحله پیگیری بعد از 3 ماه همچنان 

ماندگار بود.
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مقدمه
قلمداد  زیستي_روانی_اجتماعي_معنوی  بیماري  یک  اعتیاد  امروزه 
مؤثر  مواد مخدر  به سوءمصرف  گرایش  در  متعددي  عوامل  و  می شود 
اختالالت  دومین  جایگاه  در  مواد،  مصرف  و  اعتیادی  اختالالت  است. 
روان پزشکی بعد از اختالل افسردگي اساسي قرار گرفته است که از نظر 
اختالل،  این  تاکنون  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  میزان شیوع شناسی 

بالیني نشان  یافته های جدید  امروز بوده است )1(.  از معضالت جهان 
ناسالم،  رشدي  زمینه های  الکل،  به  اعتیاد  در شکل گیری  که  می دهد 
نظریه ی  می کند.  ایفا  اساسي  نقش  اعتیاد،  براي  آمادگي  و  استعداد 
و  اعتیاد هستند  افراد مستعد  از  برخي  بیان می کند  الکل  به  استعداد 
اگر در معرض آن قرار بگیرند، مبتال می شوند )در حالی  که اگر کسي 
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 5 موجود  اطالعات  اساس  بر  نمی شود(  معتاد  باشد،  نداشته  استعداد 
به  توجه  با   .)2( هستند  به  اعتیاد  مستعد  جامعه،  افراد  درصد   10 تا 
پیشگیری  الکل،  به  اعتیاد  از  حاصل شده  گسترده ی  و  زیاد  مشکالت 
مشکل  این  از  پیشگیری  گفت  باید  و  می نماید  الزامی  معضل  این  از 
مستلزم شناسایی عوامل خطر و عوامل محافظت کننده در برابر وابستگی 
تغییر  در  بتواند  که  روان شناختی  مداخله  بنابراین؛ یک  است.  مواد  به 
نگرش و افکار افراد مؤثر باشند، می تواند در پایبندي به درمان و عدم 
سوءمصرف دوباره الکل و پیشگیری تأثیر بگذارد. یکی از این درمان های 
روان شناختی که امروزه تحقیقات بسیاري را متوجه خود کرده است، 

فراشناخت درمانی است که از سوي Wells مطرح گردید )3(.
فراشناخت اطالعاتی است که فرد در مورد شناخت، حاالت درونی خود 
مدل  اساس  بر  دارد.  می گذارد،  اثر  آنها  بر  که  مقابله ای  راهبردهای  و 
یک  )فراشناخت(،  تفکر  مورد  در  تفکر  چگونگی  یادگیری  فراشناختی 
عنصر مهم در درمان موفق است )4(. درمان فراشناختی رویکرد نوظهوری 
است که در سال های اخیر در زمینه درک و درمان اختالل های عاطفی 
اجرایی  عملکرد  مدل   )2015( همکاران  و   Spada است.  شده  مطرح  
 Self-Regulatory Executive Function S-REF خود نظم بخشی
تعامالت  مدل  این   .)1 )شکل  می دهند  ارائه  الکلیسم  اختالل  برای  را 
پردازش  توجه،  کنترل  فراشناخت ها،  باورها،  شامل  شناخت  چندگانه 
چندین  سال ها  این  طی   .)5( می کند  بیان  را  خودتنظیمی  و  پیوسته 
مطالعه در زمینه اثربخشی درمان فراشناختی در مورد اعتیاد به الکل و 
پیشگیری از سوءمصرف الکل انجام  شده است. نتایج این مطالعات نشان 
می دهد مداخالتی همچون درمان فراشناختی که بر تغییر ارتباط بیمار 
با افکار و احساسات ناکارآمد تمرکز می کند به  مراتب مفیدتر از تالش 
برای تغییر محتوای فکر و باور است. بنابراین، به نظر می رسد این رویکرد 
می تواند نقص ها و کاستی های نظریه های شناختی را جبران کند و تا 
حد زیادی مانع عود این بیماری پس از درمان آن گردد. همچنین نقش 
بسزایی در اقدامات پیشگیرانه داشته باشد )6، 7(. با این  حال، در زمینه 
اثربخشی مدل فراشناختی در مورد انواع اختالل های هیجانی در شروع 
انجام  زیادی  مطالعات  مطالعه کنترل  شده،  به  جز چند  و  راه هستیم 
 نشده است و بیشتر این بررسی ها اثر روش های خاص درمان فراشناختی 
)مانند آموزش توجه، ذهن آگاهی گسلیده و به تعویق انداختن نشخوار 
فکری( را به  طور مجزا مورد ارزیابی قرار داده اند )8(. اعتقاد به این است 
که باورهاي مرتبط با مواد می توانند به  عنوان تعامالت شناختی ناشی از 
باورهای فراشناختی و مصرف الکل به  عنوان یک رفتار مقابله ای ناسازگار 
باشد. در درمان فراشناخت با روش هایی به اصالح باورهای فراشناخت 
مصرف  مقابله ای  رفتار  تضعیف  درنتیجه  و  مواد  با  مرتبط  باورهای  و 

پرداخته می شود. نتایج مطالعات اخیر Wells و همکارانش این است که 
بین باورهاي فراشناختي و وابستگي به مواد رابطه وجود دارد. همچنین 
آنان، نشان دادند که افراد وابسته به الکل در مقایسه با افراد بهنجار در 
باورهاي فراشناختي نمرات باالتري را گزارش کردند )9(. اولین تحقیق 
 Toneatto درزمینه نقش باورهای فراشناختی در گرایش به الکل توسط
 Verdejo-García توسط  سپس  و   )10( است  انجام  گرفته   )1999(
و   )12(  )2009( همکاران  و   Kavanagh  ،)11(  )2007( همکاران  و 
در آخر Caselli و همکاران )2016( )13( میان رابطه میل به الکل و 

فراشناخت پژوهش هایی صورت گرفته است. 

در نتیجه پژوهش حاضر به دنبال شناسایي رفتارهاي مربوط به گرایش 
و  مداخله  آموزش،  با  که  است  الکل  سوءمصرف  به  نسبت  دانشجویان 
پیشگیري  در صدد  الکل  به خطرات سوءمصرف  نسبت  بخشي  آگاهي 
دنبال  به  تحقیق حاضر  بنابراین،  است.  الکل  به سوءمصرف  گرایش  از 
افزایش سطح دانش و آگاهي درباره سوءمصرف الکل به عنوان یک رفتار 
پرخطر، کاهش انگیزه دانشجویان در گرایش به سمت الکل با تغییر در 
جنبه های شناختي و فراشناختی نگرش آنان، در جهت ارتقاي بهداشت 
رواني آنها و تعیین میزان تأثیر برنامه مداخله ای فراشناختی در کاهش 

شکل1. مدل فراشناختی الکلیسم

صفحات  32-40
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استعداد به الکلیسم است. با توجه به کمبود و شکاف میان پژوهش های 
صورت گرفته در این زمینه، در این پژوهش تالش شده تا نشان داده 
شود که آیا درمان فراشناختی به کاهش استعداد به الکلیسم در جوانان 

منجر می شود یا خیر؟

روش كار
پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه 
کلیه  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه  بود.  پیگیری  دوره  و  کنترل 
 11044 تعداد  به  کارشناسی  مقطع  تحصیل  به  مشغول  دانشجویان 
در  بود.  مشهد  فردوسی  دانشگاه   1395-96 تحصیلی  سال  در  نفر 
نمونه گیری  برای  خوشه ای  تصادفی  نمونه گیری  روش  از  پژوهش  این 
فردوسی،  دانشگاه  دانشکده های  بین  از  که  بدین  صورت  استفاده شد، 
یک دانشکده و از بین کالس های آن دانشکده 3 کالس انتخاب شدند 
که جمعاً 94 نفر بودند. بعد از آن آزمون سطح اعتیادپذیری بر روی 3 
کالس به  صورت جداگانه اجرا گردید و بعد از بررسی نتایج آزمون کسانی 
که در خرده مقیاس آزمون نمره باالتر از معیار داشتند انتخاب شدند و به  
صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند )هر گروه 15 نفر(. 
با هماهنگی دانشگاه و مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی گروه آزمایش طی 
8 جلسه دو ساعته در یکی از کالس های دانشکده تحت آموزش درمان 
فراشناختی قرار گرفتند. بعد از پایان جلسات، آزمون استعداد به الکلیسم 
Mac Andrew Alcoholism Scale-Revised (MAC.R    برای هر 

دو گروه آزمایش و کنترل به  صورت هم  زمان انجام شد. مالک های ورود 
به مطالعه شامل: داشتن نمره باالتر از معیار در آزمون اعتیاد پذیری، 
آگاهی و شناخت  دارای  تا 24 سال، تحصیالت کارشناسی،  سن 18 
و مالک های خروج  تکالیف  انجام  و  درمانی  برای درک جلسات  الزم 
روانی،  اختالالت  و  مزمن  بیماری های  سایر  همزمان  داشتن  شامل 
استفاده  و  مواد  سوءمصرف  بودن،  دیگر  روان شناختی  درمان  تحت 
کتبی  رضایت نامه  پژوهش  در  مشارکت کنندگان  کلیه  از  بود.  دارو  از 
دریافت شد و به آنان اطمینان داده شد که اختیار ادامه مشارکت در 
داده شد که هویت  اطمینان  آنان  به  دارند. همچنین  را  درمان  طرح 
و کلیه اطالعات کسب  شده آنان به  صورت محرمانه نزد محقق حفظ 
خواهد شد. در این پژوهش از مقیاس آمادگی به اعتیاد و پرسشنامه 

فراشناختی استفاده شد.
این   :)Addiction Potential Scale( اعتیادپذیری  پرسشنامه 
 )MMPI( سوتا  مینه  چندوجهی  شخصیتی  پرسشنامه  از  پرسشنامه 
آن  در  که  است  شامل 90 سؤال  پرسشنامه  این  است.  استخراج  شده 
سپس  می کند،  معین  خیر  و  بله  به  صورت  را  خود  پاسخ  آزمودنی 

سه  از  می شود.پرسشنامه  نمره گذاری  کلید  اساس  بر  پرسشنامه 
 Addiction) مواد  تجربه   ،)APS( اعتیاد  آمادگی  مقیاس  خرده 
وابستگی  نظر شده  تجدید  مقیاس  و   (Acknowledgment Scale

تشکیل    )MAC.R( الکلیسم(  به  )استعداد   Mac Andrew دارو 
شده است. این سه خرده مقیاس مجموعاً مقیاس پتانسیل به اعتیاد 
توسط   1379 سال  در  پرسشنامه  این  می شود.  نامیده  نیز   )APS(
تهران هنجاریابی شده است،  دانشگاه  بر روی دانشجویان  کرد میرزا 
 0/48 و   0/75  ،0/29 ترتیب  به  مقیاس ها  در  دست  آمده  به   آلفای 
به  پژوهشگر  توسط  دست  آمده  به   آلفای  مطالعه  این  در   .)14( بود 
آلفای  اینکه  به  توجه  با  آمد.  بدست   0/45 و   0/78  ،0/33 ترتیب 
کرونباخ خرده مقیاس های آزمون پایین می باشد ولی به دلیلی اینکه 
به  استعداد  سنجش  برای  دیگری  مقیاس  پرسشنامه،  این  از  غیر  به 
استعداد  مقیاس  خرده  از  فقط  همچنین  و  نداشت  وجود  الکلیسم 
خرده  داشت.  ضرورت  مقیاس  از  استفاده  شد،  استفاده  الکلیسم  به 
توسط  مقیاس  خرده  این  الکلیسم(:  به  )استعداد   MAC.R مقیاس 
Mac Andrew )1965( برای تفکیک بیماران روانی سرپایی مرد که 

دچار سوءمصرف الکل نیستند از افراد تحت درمان برای سوءمصرف 
الکل ساخته  شده است. این خرده مقیاس شامل 49 سؤال است. برای 
شده  استفاده   ریچاردسون  کودر  آزمون  از  پرسشنامه  اعتبار  سنجش 
به  مقیاس  برای  به  دست  آمده  آلفای  مقدماتی،  اجرای  در  که  است 

 این  ترتیب شامل: 0/67 بود )15(. 
 :)Metacognitions Questionnaire-30( پرسشنامه فراشناخت
این پرسشنامه 30 ماده دارد و هر آزمودنی به ماده ها به  صورت چهار 
می دهد.  پاسخ  موافقم(  زیاد  4=خیلی  تا  نیستم  )1=موافق  گزینه ای 
این پرسشنامه، پنج مؤلفه ی اعتماد شناختی، باورهای مثبت در مورد 
نگرانی، خودآگاهی شناختی، باورهایی منفی در مورد کنترل ناپذیری 
می سنجد.  را  افکار  کنترل  به  نیاز  مورد  در  باورهایی  و  خطر  و  افکار 
از  این پرسشنامه و مؤلفه های آن در دامنه ای  آلفای کرونباخ  ضریب 
است  گزارش  شده   0/73 آزمایی  باز  اعتبار  ضریب  و   0/93 تا   0/72
)16(. در نمونه ی ایرانی ضریب آلفای کرنباخ کل مقیاس 0/91 و برای 
شناختی،  آگاهی  مثبت،  باورهای  ناپذیری،  کنترل  مقیاس های  خرده 
اعتماد شناختی و نیاز به کنترل افکار به ترتیب 0/71، 0/80، 0/81، 
0/86، 0/87 گزارش  شده است )17(. در این مطالعه آلفای کرنباخ به  

دست  آمده 0/84 بود.
بر اساس  فراشناختی گروهی  روش درمان  فرآیند اجرای جلسات: 
به  صورت  فراشناختی  نقایص  بر  مبتنی   Wells فراشناختی  الگوی 

گروهی و در 8 جلسه دو ساعته به شرح زیر صورت گرفت )18(.

(Mac Andrew Alcoholism Scale-Revised (MAC.R))
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مرور تکلیف خانگي تمرین، چالش با باورهاي مربوط به خطر، اجراي فن بررسي شواهد مخالف و آماده کردن اعضا براي شناسایي موانع موجود در به  هشتم
کارگیری فن ها. نتیجه گیری

جدول 1. خالصه جلسات درمان فراشناختی گروهی

یافته ها
تحلیل داده ها، در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. از 
انحراف استاندارد  آماره های توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و 
برای توصیف مشخصات جمعیت  شناختی و متغیرهای پژوهش استفاده 
شد. در بخش آمار استنباطی نیز از آزمون t زوجی و تحلیل کوواریانس 
پژوهش در سطح  فرضیه های  آزمون گذاشتن  به  برای   )ANCOVA(
 SPSS-20 نرم افزار  به  وسیله  داده ها  استفاده شد.  معناداری 0/0001 

تجزیه  و تحلیل شد.
با میانگین سنی 20/40 سال و  این پژوهش تعداد 15 جوان پسر  در 
انحراف معیار 2/41 در گروه آزمایش و تعداد 15 جوان پسر با میانگین 
سنی 20/60 سال و انحراف معیار 2/12 در گروه کنترل شرکت داشتند. 
در جدول 2 میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس استعداد به الکلیسم 
افراد در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به تفکیک گروه ها و مراحل 

گزارش  شده است.
گروه  الکلیسم  به  استعداد  میانگین  که  می دهد  نشان   2 جدول  نتایج 
آزمایش در هر یک از مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به ترتیب 

که  است  این  نشان دهنده  که  است   16/34 و   17/89  ،23/29 با  برابر 
یافته است؛  کاهش   نمرات در طی مراحل پس آزمون و پیگیری نسبتاً 
بنابراین نتایج حاکی از تفاوت میانگین نمرات استعداد به الکلیسم در 
هر مرحله دارد. در حالی  که میانگین همین مقیاس در گروه کنترل در 
مرحله پیش آزمون برابر با 21/92 و در پس آزمون برابر با 18/72 هست 

که تفاوت محسوسی بین دو گروه آزمایش و گواه اتفاق افتاده است.
)ANCOVA( پیش  فرض های آزمون تحلیل کوواریانس

پیش  فرض اول: نرمال بودن توزیع نمرات: یکی از پیش  فرض های انجام 
تحلیل کوواریانس نرمال بودن توزیع نمرات است که برای سنجیدن آن 
از آزمون کلموگروف_ اسمیرنف استفاده شد. آماره ی Z حاصل از آزمون 
کلموگروف_ اسمیرنف متغیر استعداد به الکلیسم در هر یک از مراحل 
نیست،  معنا دار   0/05 سطح  در  پیگیری(  و  پس آزمون  )پیش آزمون، 
تائید می شود.  نرمال  توزیع  از  داده  پیروی  یعنی  فرضیه صفر  بنابراین 
پیش  فرض دوم: همگنی رگرسیون: یکی دیگر از پیش  فرض های اجرای 
تحلیل کوواریانس، همگنی ضرایب رگرسیون است. که خطوط رگرسیون 
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جدول 2. میانگین و انحراف معیار نمرات خرده مقیاس  استعداد به الکلیسم افراد در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری

جدول 3. نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون متغیر استعداد به الکلیسم

هر دو گروه موازی باشد. نتایج آزمون همگنی ضرایب رگرسیون مفروضه 
استعداد به الکلیسم با F محاسبه  شده برای تعامل گروه و پیش آزمون 
در سطح کم تر از 0/05 معنا دار نیست )F=0/354، P<0/05(، بنابراین 
رگرسیونی  شیب های  همگنی  فرضیه  از  الکلیسم  به  استعداد  نمرات 
حمایت می کنند و این پیش فرض رعایت شده است. پیش  فرض سوم: 
خطی بودن: در این مرحله نمودار پراکنش متغیرها به تفکیک گروه ها 
مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود آیا بین متغیر تصادفی کمکی 
و متغیر وابسته ارتباط خطی وجود دارد؟ اگر رابطه خطی وجود نداشت 
رابطه  نوعی  اگر  اما  ندارد  اجرای تحلیل کوواریانس وجود  برای  دلیلی 
خطی بین آنها وجود داشته باشد یا به  عبارت  دیگر شیب های خطوط 
رگرسیون تقریباً موازی باشند یعنی ارتباط بین متغیر تصادفی کمکی و 
متغیر وابسته در هر دو گروه شبیه باشد )مفروضه همگنی رگرسیون ها( 
می توان از تحلیل کوواریانس استفاده کرد. مقدار مجذور R نشان دهنده 
درجه و شدت ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر تصادفی کمکی است. 
آزمون بررسی همگنی شیب رگرسیون نیز نشان داد که تعامل متغیرها 
 )F=0/91، 	P=0/55( نیز  رگرسیون  شیب  پیالیی  اثر  نیست.  معنادار 

نشان می دهد که فرض همگنی رگرسیون برقرار است.
برای  که  دیگری  مفروضه  واریانس ها:  همگنی  چهارم:  پیش  فرض 

است  واریانس ها  همگنی  شود  رعایت  باید  کوواریانس  تحلیل  اجرای 
واریانس ها  همگنی  نتایج  می شود.  بررسی  لوین  آزمون  به  وسیله  که 
 )F=12/12، P<0/05( نشان می دهد که در متغیر استعداد به الکلیسم
پیش  بنابراین  است،  از 0/05  بزرگ تر  به  دست  آمده  معناداری  سطح 
است.  رعایت شده  پژوهش  متغیر  واریانس ها در هر دو   فرض همگنی 
تائید  کوواریانس  تحلیل  انجام  فرض  پیش   هر چهار  اینکه  به  توجه  با 
شدند، در ادامه از تحلیل کوواریانس استفاده شد. جهت تعیین اثربخشی 
فراشناخت درمانی در کاهش استعداد به الکلیسم دانشجویان از آزمون 
تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمرات پیش آزمون، پس آزمون بین دو 
گروه و برای مقایسه نمرات پیش آزمون و پیگیری در دو گروه آزمایش 

از آزمون T همبسته استفاده  شده است.
فرضیه: مداخله فراشناخت درمانی استعداد به الکلیسم را کاهش می دهد.
الکلیسم  به  استعداد  نمرات پس آزمون  کوواریانس  تحلیل  نتایج جدول 
نشان می دهد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، اثر معنا دار عامل بین 
آزمودنی های )F)27,1(   =   82/64، P> 0/0001 Partial η2=0/72( گروه 
پیشنهاد  اعتیاد  به  آمادگی  تعدیل شده  میانگین  نمرات  داشت.  وجود 
می کند، گروهی که در گروه درمانی فراشناختی شرکت کردند در مقایسه 
به  استعداد  دارای  نگرفتند،  قرار  درمانی  هیچ  تحت  که  گواه  گروه  با 

مراحلمتغیرها
گروه آزمایش

میانگین±انحراف معیارمعیار

گروه کنترل
میانگین±انحراف معیار

تعداد

استعداد به الکلیسم 

21/9215±23/293/33±3/69پیش آزمون

18/7215±17/892/89±3/23پس آزمون

19/4915±16/341/59±3/22پیگیری

منبع اثرمتغیرها
مجموع 

مجذورات
میانگین درجه آزادی

مجذورات
FP اندازه اثر

توان آزمون)مجذور اتا(

استعداد به 
الکلیسم 

3121/4313121/43119/070/0010/451پیش آزمون 

650/231650/2382/640/0010/721گروه
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الکلیسم پایین تری بودند و میزان تأثیرگذاری آن 72 درصد است؛ یعنی 
فراشناخت درمانی بر روی گروه آزمایش به میزان 72 درصد توانسته 
استعداد به الکلیسم را کاهش دهد. نتایج جدول آزمون t زوجی نشان 

دانشجویان  الکلیسم  به  استعداد  فراشناختی در کاهش  داد که درمان 
.)t)14(= 7/77، P>0/0001( بعد از 3 ماه همچنان معنادار بوده است

Pدرجه آزادیtمیانگین±انحراف معیارمتغیر

استعداد به الکلیسم 
)MAC.R(2/22±5/567/77140/001

جدول 4 . آزمون t همبسته برای مقایسه نمرات پیش آزمون و پیگیری متغیر گروه آزمایش

بحث
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر کاهش استعداد به 
الکلیسم دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی انجام گرفت. نتایج تحلیل 
کوواریانس نمرات پس آزمون استعداد به الکلیسم نشان داد که پس از تعدیل 
نمرات پیش آزمون، اثر معنا دار عامل بین آزمودنی های گروه وجود داشت. 
نمرات میانگین تعدیل  شده آمادگی به اعتیاد پیشنهاد می کند، گروهی که 
در گروه  درمانی فراشناختی شرکت کردند در مقایسه با گروه گواه که تحت 
هیچ درمانی قرار نگرفتند، دارای استعداد به الکلیسم پایین تری بودند. به 
 بیان  دیگر درمان فراشناختی بر روی گروه آزمایش 72 درصد مؤثر بوده و 
توانسته است استعداد به الکلیسم گروه هدف را کاهش دهد. بنابراین فرضیه 
پژوهش تائید می شود. این یافته تحقیق حاضر با سایر یافته های تحقیقات 
 )2010( Wells و Spada ،)5( )2015( و همکاران Spada  دیگر از جمله
و همکاران )2016(   Caselli و  )9( و همکاران )2007(   Spada ،)19(
)13( که حاکی از پیشگیری و کاهش الکل در اثر مداخالت فراشناختی 
می باشند، مطابقت دارد. در تبیین این فرضیه می توان گفت که فراشناخت، 
ساختارهاي روان شناختی، دانش، افکار، تجربه ها و راهبردهایی هستند که 
به کنترل، تعدیل و تفسیر فرآیند تفکر می پردازند. کارکرد اجرایی خود 
نظم بخش توضیح می دهد که چگونه فراشناخت ها به  عنوان یکی از عناصر 
پردازش داده ها باعث آغاز و تداوم مشکالت روان شناختی می شوند، در این 
مدل فرض بر این است که در اختالالت روانی، باورها و دانش هایی که داراي 

ماهیت فراشناختی هستند، نحوه ی تفکر و راهبردهاي مقابله ای فرد را 
در   ،)2007( همکاران  و   Spada راستا  همین  در   .)4( می کنند  هدایت 
پژوهشی به مدل میانجی تعدیل کننده فراشناخت ها در رابطه بین هیجانات 

و وابستگی الکل در بین دانشجویان دانشگاه دست یافت )9(. 
در زمینه سوءمصرف مواد، مانند تمام اختالالت رواني، نظریات سبب شناسی

از  بعد  مدل های  و  گرفته اند  مایه  روان پویشی  مدل های  از  اولیه   

تبیین های رفتاري، ژنتیک و شناختي استفاده کرده اند. ولی این دیدگاه 
محدودیت هایی دارد و باورهای فراشناختی را نادیده می گیرد. در این 
اختالل  پیش بین  متغیرهای  مهم ترین  از  یکی  گفت  باید  چارچوب 
سوءمصرف مواد، فراشناخت است که شامل باورهای فرد در مورد افکارش 
است. برخی از پژوهش ها، فراشناخت را به  عنوان میانجی رابطه ی بین 
هیجانات منفی )افسردگی، اضطراب و استرس( با سوءمصرف مواد در 
که  است  راهنمایی  و  کلید  فراشناختی،  باورهای   .)18( گرفته اند  نظر 
شیوه پاسخ دهی افراد به افکار منفی، باورها، عالئم و هیجان ها را تحت 
تأثیر قرار می دهد و نیروی محرکه ای در پس الگوی تفکر مسموم است 
که به رنج روانی و هیجانی می انجامد )5(. باورهای فراشناختی عوامل 
 Spada .)8( میانجی گر رابطه بین هیجانات و وابستگی به مواد هستند
باورهای  که  دادند  نشان  آینده نگر  پژوهشی  در   ،)2013( همکاران  و 
فراشناختی و هیجانات منفی عامل خطری برای مصرف الکل و میزان 
مصرف الکل در بیمارانی که مصرف الکل دارند، است )20(. همچنین 
Caselli و همکاران )2016(، در پژوهشی مداخله ای به نقش دیدگاه 

اصالح تجربی بر افکار و باورهای فراشناخت با شیوه ذهن آگاهی گسلیده 
در کاهش اختالل مصرف الکل در بیماران پرداختند )13(. طبق رویکرد 
استراتژی  به  عنوان یک  به مواد در کوتاه  مدت  فراشناختی، وابستگی 
در  ولی  تنظیم هیجانات منفی عمل می کند  برای  مقابله ای سازگارانه 
و  وابستگی  ایجاد  باعث  زیرا  می شود،  محسوب  ناسازگارانه  مدت  بلند 
تولید هیجانات منفی می گردد. پژوهش  ابوالقاسمی و همکاران )1386( 
نشان دادند که فراشناخت در جریان سوءمصرف الکل مختل می گردد و 
با پیامدهاي روان شناختی افراد معتاد همبستگی مثبت معناداري دارد. 
مواد مخدر و الکل ممکن است رویدادهاي شناختی را مستقیماً )براي 
مثال، ایجاد آرامش، ایجاد اجتناب، گریز از شناخت های دردناک و ایجاد 
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آگاهی و توجه( و یا به طور غیرمستقیم )براي مثال، احساس دل بستگی، 
در  نگرش ها  و  باورها  تغییر  با  سرکوب شده(  ارزیابی های  و  بهت زدگی 
 Spada .)21( مورد اجتناب از رویدادهاي شناختی تحت تأثیر قرار دهد
و همکاران )2007(، در مطالعه ای سهم نسبی فراشناخت و امید را در 
که  داد  نشان  نتایج  و  کردند  بررسی  را  الکل  مصرف  رفتار  پیش بینی 
برای مصرف الکل باورهای فراشناختی )باورهای مثبت در مورد نگرانی، 
باورهای منفی در مورد افکار مربوط به خطر و کنترل ناپذیری، اعتماد 
شناختی و باور در مورد نیاز به کنترل افکار( و کنترل توجه )تمرکز، 
افکار( نقش تعدیل کننده دارند )9(. همچنین  انعطاف کنترل  و  تغییر 
Spada و Wells )2008(، در تحقیقی به  منظور توسعه ابزار بررسی 

الکل،  از  استفاده  مورد  در  منفی  و  مثبت  فراشناختی  باورهای  بالینی 
روایی و اعتبار و دقت طبقه بندی دو مقیاس فراشناخت های مثبت الکل

و    (The Positive Alcohol Metacognitions Scale)  

 The Negative Alcohol) الکل  منفی  فراشناخت های 
Metacognitions Scale) در هر دو جمعیت بالینی و جامعه به دست 

آوردند )22(. در ارتباط با اثربخشی درمان فراشناختی می توان این گونه 
بیان نمود که معتادان با استفاده از فنونی مثل ذهن آگاهی، در برخورد 
با فکرها و احساس های منفی و نگران ساز به  جای چالش با محتواي 
ذهنی  تصویرسازی  کمک  با  را  بودن  قضاوتی  غیر  روش  شناخت ها، 
تمایالت  و کاهش  نشخوارهاي ذهنی  با گسیختن  و  آموزش می بینند 
ایجاد  را  تفکر  تر  سازگارانه  سبک های  سودمند،  غیر  نظارتی  خود 
می کنند. در همین راستا Clark و همکاران )2012(، در پژوهشی سه 
بخش فراشناخت برای مشکل نوشیدن الکل را فرمول بندی کردند و به 
پیامدهای درمانی و خالصه ای از شواهد این رویکرد در مشکل وابستگی 
بر  سودمند  اثرات  می تواند  درمان  این   .)23( دادند  نشان  را  الکل  به 

تمرکز و توجه معتادان داشته باشد و همچنین تأثیر فن آموزش توجه 
بر باورهاي فراشناختی مثبت و منفی به  طور واضحی همخوان با این 
عقیده است که اصالح مستقیم پردازش های توجهی می توانند منجر به 
تغییرات هم  زمان در نگرش های ناکارآمد شوند. این اثربخشی به  طور 
مربوط  روان شناختی  اختالل های  در  شناخت  پویاي  دیدگاه  به  آشکار 
می شود. چندین مکانیسم می تواند زیربنای اثربخشی بالینی فراشناختی 
شود که شامل کمرنگ شدن توجه متمرکز بر خود، قطع راهبردهاي 
پردازشی مبتنی بر نگرانی و نشخوار فکري، افزایش کنترل اجرایی بر 
پردازش و توجه و تقویت شیوه ی پردازش فراشناختی هستند. از جمله 
محدودیت های پژوهش حاضر، می توان به عدم توجه به متغیر جنسیت 
نمود. همچنین  اشاره  نمونه  گروه  بودن  کوچک  و  آزمودنی ها  بین  در 
ابزار مورد استفاده شده در این پژوهش در جمعیت ایرانی دارای پایایی 
در  معتبرتر  ابزار های  از  استفاده  آینده  مطالعات  برای  و  است  پایینی 

جمعیت ایرانی پیشنهاد می شود.

نتیجه گیری

فراشناختی،  درمان  که  بود  آن  از  حاکی  پژوهش  این  نتایج   کلی  به  طور 

بر  درمانی  فراشناخت  تأثیر   و  داده  کاهش  را  دانشجویان  الکلیسم  استعداد 

میزان استعداد الکلیسم دانشجویان در مرحله پیگیری بعد از 3 ماه همچنان 

ماندگار بود.

تشکر و قدردانی
در پایان از کلیه دوستان و همکاران عزیز که ما را در انجام این پژوهش 
یاری رساندند تشکر و قدردانی می نماییم. این پژوهش حاصل پایان نامه 

با کد 238862 بود.
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Introduction: The purpose of this study was to determine the mediation role of cognitive 

regulation in predicting rumination based on distress tolerance in patients undergoing 

methadone maintenance therapy. 

Methods: The method of the current research was descriptive-correlational and the 

statistical population included all patients undergoing methadone maintenance therapy 

in the city of Tehran, Iran, in 2017. The data were analyzed using structural equation 

modeling. 

Results: The results of this study showed that the indirect relationship between distress 

tolerance and rumination at with the mediating role of negative cognitive regulation was 

significant	(P<0.01).	

Conclusion: If people are not able to relieve these excitements, they will be overwhelmed 

by these thrilling excitements. In the meantime, cognitive emotion regulation is likely 

to play an essential role. Negative emotion strategies, each one due to its maladaptive 

nature, leads to exacerbations of negative emotions and may interact with rumination 

during the cognitive-emotional regulation process and result in increased rumination.
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Research Article

 نقش میانجی گری نظم جویی شناختی در پیش بینی نشخوار فکری بر اساس تحمل پریشانی
در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون

مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1398
صفحات  41-51

لیدا اصالنی فر1، شیدا سوداگر2*        ، مریم بهرامی هیدجی3

1. کارشناس ارشد روان شناسی شخصیت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران
2. استادیار روا ن شناسی سالمت، گروه روان شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران
3. استادیار روان شناسی عمومی، گروه روان شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی گری نظم جویی شناختی در پیش بینی نشخوار فکری بر اساس تحمل 

پریشانی در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون بود. 

روش كار: روش پژوهش توصیفی_ همبستگی و جامعه آماری پژوهش  حاضر شامل تمام بیماران تحت درمان نگهدارنده 

متادون شهر تهران در سال 1396 بود. داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد رابطه غیر مستقیم بین تحمل پریشانی و نشخوار فکری به  واسطه نظم جویی 

.)P>0/01(  شناختی معنادار است

نتیجه گیری: اگر افراد قادر به تسکین این هیجان ها نباشند، تمام توجه شان جلب این هیجان آشفته کننده می شود. 

در این میان نظم جویی شناختی هیجان احتماالً نقش به سزایی را ایفا می کند. راهبردهای منفی نظم جویی هیجان هر 

یک به علت ماهیت ناسازگارانه خود منجر به تشدید هیجان های منفی می شوند و ممکن است در طول فرآیند تنظیم 

شناختی هیجان با نشخوار فکری تعامل و منجر به افزایش نشخوار فکری شوند.

دریافت: 1396/10/20               
اصالح نهایی: 1397/04/27                 

پذیرش: 1397/05/24

واژه های كلیدی
تحمل پریشانی

متادون
 نشخوار فکری

 نظم جویی شناختی

نویسنده مسئول
شیدا سوداگر، استادیار روان شناسی سالمت، 
گروه  کرج،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

روان شناسی شخصیت، کرج، ایران

                Sh_so90@yahoo.com :ایمیل

مقدمه
اعتیاد به مواد، داراي ابعاد مختلف بوده و منجر به تخریب بالیني مشخص 
فعالیت دیگری عمیقاً  یا هر  مواد  به  اعتیاد   .)1( ناراحتي مي شود  یا  و 
قرار  تأثیر  تحت  را  افراد  شادکامی  و  عملکرد، سالمت  کارایی  می تواند 
دهد و گاهی به مشکالت جدی اجتماعی منجر گردد )2، 3(. توجه به 
پیامدهای انواع روش های پرهیز از مواد مانند درمان نگهدارنده متادون در 

درازمدت، از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است و امروزه توجه شایانی 
به آن می شود )4(. اعتیاد یا سوءمصرف مواد به عنوان معضلي فردي و 
اجتماعي، کانون توجه متخصصین در حوزه هاي مختلف قرار گرفته است. 
عوامل متعددي در شروع و تداوم مصرف مواد دخالت دارند. پژوهش هاي 
بسیاري به نقش هیجانات در گرایش به سوءمصرف مواد اشاره نموده اند. 

چکیده
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سطح پایین تنظیم هیجاني که ناشي از ناتواني در مقابله مؤثر با هیجان ها 
و مدیریت آنهاست در شروع مصرف مواد نقش دارد. دشواري در مدیریت 
هیجان ها و مشکل در تحمل پریشاني از مشکالت افراد سوءمصرف کننده 
عاطفي  حاالت  مدیریت  در  به شکست  منجر  مسئله  این  و  است  مواد 
و هیجاني این افراد مي شود )5(. در سبب شناسی اختالالت مربوط به 
سوءمصرف مواد، محققان نقص در تنظیم هیجان، تحمل پریشانی پایین، 

رفتار بدون تفکر و نشخوار فکری را ذکر نموده اند )6(. 
تحمل پریشانی، تمایل و توانایی باقی ماندن و رفتار کردن به  طور مثبت 
و خودداری از درگیر شدن در رفتارهای ناسازگارانه در طول دوره های 
طرح واره های  مدل  اساس  بر   .)7( است  هیجانی  و  جسمانی  تنش های 
هیجانی افراد در صورت ارزیابی منفی هیجان ها به این نتیجه می رسند 
به  خود  هیجانی  تجربه  درباره  مدام  و  بوده  مسئله ساز  هیجان ها  که 
شیوه های  کاهش  مهارت  این  هدف   .)8( می پردازند  فکری  نشخوار 
خود تخریب گرایانه اجتناب هیجانی مانند: خودزنی، سوءمصرف مواد یا 
حواس پرتی از طریق پرداختن به رفتارهای بالقوه پر خطر است )9(. افراد 
با تحمل پریشانی پایین در تالش غلط برای مقابله با هیجان های منفی 
خود درگیر بی نظمی رفتاری می شوند و با پرداختن به برخی رفتارهای 
مخرب مانند مصرف مواد درصدد تسکین درد هیجانی خود بر می آیند 

   .)10(
به   Cognitive emotion regulation هیجان  شناختی  نظم جویی 
مدیریت  و  تنش زا  حوادث  به  پاسخ  برای  شناختی  راهبردهای  عنوان 
مقابله  از  بخشی  و  است  شده  تعریف  هیجانی  برانگیزننده  اطالعات 
همکاران  و   Garnefski عقیده  به   .)11( می شود  محسوب  شناختی 
تنیدگی زا  شرایط  با  مواجهه  در  افراد  که  کردند  بیان   2009 سال  در 
راهبردهای منفی شامل:  مانند  تنظیم هیجانی متنوعی  راهبردهای  از 
و  فاجعه آمیز  تلقی  دیگران،  سرزنش  خود،  سرزنش  فکری،  نشخوار 
مجدد،  مثبت  ارزیابی  مثبت،  مجدد  تمرکز  شامل  مثبت  راهبردهای 
پذیرش، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، توسعه دیدگاه اشاره کرد )13(. 
پژوهش ها نشان داده اند راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان 
مانند سرزنش خود، فاجعه سازی، سرزنش دیگران و سرکوب فکر تأثیر 
مخربی بر سالمت روان و کیفیت زندگی نوجوانان و بزرگساالن جوان 
بین  نیرومندی  رابطه  که  داده اند  نشان  پژوهش ها  از  تعدادی  دارند. 
استفاده از راهبردهای شناختی خاص و آسیب شناسی روانی وجود دارد 
و در درمان نشانه های آسیب شناسی روانی می توان راهبردهای شناختی 
تنظیم هیجان را هدف درمان قرار داد )11، 14(. نتایج پژوهش صمیمي 
و همکاران )1395( نشان داد که راهبردهای سازگارانه )پذیرش، تمرکز 
توسعه  و  مثبت  ارزیابی  برنامه ریزی،  بر  مجدد  تمرکز  مثبت،  مجدد 

دیدگاه( با برخی رفتارهای پرخطر )رانندگي خطرناک، خشونت، سیگار 
رابطه  مخالف(  جنس  با  دوستي  الکل،  مصرف  مواد،  مصرف  کشیدن، 
تلقی  و  دیگران  )سرزنش  ناسازگارانه  راهبرد  دو  دارد، همچنین  منفی 
فاجعه آمیز( با رفتارهای پرخطر یاد شده رابطه مثبتی را نشان دادند. 
بر اساس یافته های دیگر این پژوهش، بین مؤلفه های تحمل پریشانی با 
برخی رفتارهای پرخطر نیز ارتباط منفی مشاهده شد. همچنین، همه 
تلقی فاجعه آمیز  راهبردهای سازگارانه  به جز توسعه دیدگاه و راهبرد 
و سرزنش دیگران در راهبردهای ناسازگارانه قادر به  پیش بینی برخی 
پریشانی،  تحمل  مؤلفه های  بین  از  طرفی  از  بودند.  پرخطر  رفتارهای 
بودند  را  پرخطر  رفتارهای  از  برخی  ارزیابی و جذب پیش بینی کننده 
)15(. نتایج پژوهش بشرپور )1392( نشان داد که شدت وابستگی به 
مواد با سرزنش خود و سرزنش دیگران رابطه مثبت دارد، همچنین ولع 
کنترل  فاجعه آمیز،  تلقی  فکری،  نشخوار  خود،  سرزنش  با  نیز  مصرف 
توجه و کنترل هوشمند رابطه منفی و با سرزنش دیگران رابطه مثبت 
داشت. از طرفی نتایج تحلیل رگرسیون این مطالعه نیز نشان داد که 
نظم جویی شناختی هیجان و کنترل هوشمند 44 درصد واریانس شدت 

وابستگی و 57 درصد از واریانس ولع مصرف را تبیین می کنند )16(.
بر اساس نظریه هاي خود نظم جویي، رفتارها در موقعیت هاي اجتماعي 
بر اساس سه مؤلفه شناختی: معیارها، خود نظارتي و خود ارزیابی در 
آیا عملکرد مناسب و کافي بوده است، هدایت مي شوند  این که  مورد 
)17(. نشخوار فکری، با فرآیندهای حاکم بر شناخت از جمله تمایالت 
خود نظارتي غیر سودمند همراه است )18(. فقدان توانایی در هدایت 
ناتوانی در  به مشکالت شایع متعددی منجر می شود که شامل  توجه، 
متوقف سازی فکر کردن درباره گذشته، آینده، یا مشکالت فعلی و ناتوانی 
در تمرکز بر تکالیف مهم است. این وضعیت ترکیبی از تفکر پایدار در قالب 
نشخوار فکری و نگرانی در رفتارهای کنار آمدن ناکارآمد مثل اجتناب 
است )19(. نشخوار فکری افکار و رفتارهایی است که به طور مکرر توجه 
شخص را بر احساسات منفی اش و همچنین بر ماهیت و مفاهیم ضمنی 
این احساسات از جمله دالئل، مفاهیم، و پیامدهای احساسات معطوف 
می کند )20(. یعقوبی عسگرآباد و همکاران )1392( مطرح کردند در 
اختالل وابستگی به مواد الگوی تفکر مداوم و پایدار شامل نشخوار فکری، 
توجه متمرکز بر تهدید و رفتارهای مقابله ای غیر مفید از جمله وابستگی 
به مواد، تالش برای سرکوب افکار، تجزیه و تحلیل کردن تجارب برای 
  Magidson یافتن راه حل در دراز مدت کارآمد نیست )21(. در پژوهش
و همکاران )2013( نشخوار فکری میانجی گر رابطه بین تحمل پریشانی 

و نشانه های افسردگی در مصرف کننده های مواد بود )22(. 
هر رفتار اعتیادی ممکن است در نتیجه نشانه های روان پزشکی به وجود 
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آید و یا منجر به بروز نشانه های روان پزشکی شود )23(. به نظر می رسد 
خود  نوبه  به  کدام  هر  هیجان  شناختی  نظم جویی  و  پریشانی  تحمل 
می توانند نشخوار فکری را سبب شوند. برخی از نظریه پردازان استدالل 
می کنند که مردم به نشخوار می پردازند زیرا که معتقدند نشخوار درک 
آنها را از موقعیت افزایش می دهد و به تفکر حل مسئله کمک می کند 
)24(. با این  حال، نشخوار فکری عاطفه منفی را به واسطه افزایش تفکر 
با رفتار هدفمند تشدید و تداوم  ناکارآمد و تداخل  منفي، حل مسئله 
مي بخشد )25(، و از این رو، ممکن است رفتارهای مقابله ای اجتنابی و 
ناکارآمد مانند سوءمصرف مواد و به طور خاص ولع مصرف مواد جایگزین 
رفتار هدفمند در معتادین شود. از سویی، اهمیت قابل مالحظه تنظیم 
هیجانی در آسیب شناسی روانی معتادین برجسته نشده است. می توان 
اعتیاد  به  افراد  گرایش  با  مرتبط  هیجانی  عوامل  بررسی  که  کرد  بیان 
اهمیت ویژه ای دارد و در حوزه پیش گیری از وابستگی به مواد، آموزش 
به افراد در زمینه بهبود تنظیم هیجان ها می تواند کمک کننده باشد )5(. 
با در نظر گرفتن مطالبی که مروری بر آنها شد و همین طور  بنابراین 
به  پاسخ گویی  حاضر  پژوهش  هدف  حاضر  پژوهش  ضرورت  و  اهمیت 
میانجی گری  با  را  فکری  نشخوار  پریشانی،  تحمل  آیا  که  بود  سوال 

نظم جویی شناختی پیش بینی می کند؟

روش كار
پژوهش   آماری  جامعه  و  همبستگی  نوع  از  توصیفی  پژوهش  روش 
تهران  نگهدارنده متادون شهر  بیماران تحت درمان  تمام  حاضر شامل 
در کلینیک های نیکان و راه سبز و مرکز ملی مطالعات اعتیاد در بهار 
معادالت  مدل های  انواع  تقسیم  با  کالین  بود.   1396 سال  تابستان  و 
سه  به   (Structural equation modeling (SEM)) ساختاری 
در  نمونه  عنوان می کند که حجم  پیچیده  و  پیچیده  نوع ساده، کمی 
مدل های ساده زیر 100، در مدل های کمی پیچیده بین 100 تا 200 
نفر و در مدل های پیچیده باالی 200 نفر است )26(. با توجه به تعداد 
متغیرهای مورد بررسی، پژوهش حاضر از نوع مدل های ساده به حساب 
روش  به  نفر   185 نمونه،  ریزش  احتمال  گرفتن  نظر  در  با  و  می آید 
نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. مالک های ورود به پژوهش 
مواد  مصرف  بودن،  مرد  سال،   55 تا   25 سن  از:  بودند  عبارت  حاضر 
افیونی )شامل تریاک، شیره، هروئین، کراک(، 3 تا 8 سال سابقه مصرف، 
سابقه  داشتن  شامل  خروج  مالک های  و  متادون  سال   5 تا  مصرف1 
بیماری  به  ابتال  اخیر،  سال  در  شوک  الکترو  درمان  سابقه  خودکشی، 
و  روان پزشکی  مداخله های  دریافت   ،)HIV )هپاتیت،  خاص  جسمی 
روان شناسی طی یک سال گذشته می شد. پس از مراجعه به کلینیک ها 

و انتخاب شرکت کنندگان با توجه به مالک های ورود و خروج از پژوهش 
به  شرکت کنندگان  آنان،  به  پژوهش  اهداف  درباره  توضیحات  ارائه  و 
صورت فردی در سالن های انتظار پرسشنامه ها را تکمیل کردند. برای 
جلوگیری از سوگیری احتمالی در پاسخ به پرسشنامه ها، پرسشنامه ها 
داخل پاکت هایی تحویل و دریافت می شد و بدین ترتیب زمینه حفظ 
تعادل در اعتبار پاسخ ها به گویه های پرسشنامه ها فراهم شد. در این 
تضمین حریم  آگاهانه،  رضایت  اخذ  اخالقی شامل  پژوهش مالحظات 

خصوصی و رازداری رعایت شد.
پرسشنامه نشخوار فکری: پرسشنامه نشخوار فکری توسط یوسفي  
تا 3  از 0  لیکرت 4 درجه ای  است که در یک طیف  شامل 39 گویه 
از  را  آزمون  این  همزمان  روایی  یوسفي   .)27( می شود  نمره گذاری 
طریق اجراي آن با آزمون افسردگي بک )r=0/051( و آزمون شادماني 
آکسفورد )r=0/53( گزارش کرده است. همچنین اعتبار سازه این ابزار 
از طریق تحلیل عاملي به روش واریماکس انجام شده، اعتبار افتراقي از 
طریق همساني دروني اجراي آزمون روي گروه افسرده بالیني و گروه 
غیر بالیني بررسي شده است )27(. همساني دروني آزمون با استفاده از 
روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد و پایایي پرسشنامه از طریق ضریب 
پژوهش  در  پرسشنامه  این  درونی  همسانی  آمد.  به  دست  بازآزمایي 

حاضر نیز بر اساس آلفای کرونباخ 0/91 به  دست آمد.
توسط  پرسشنامه  این  هیجان:  شناختی  نظم جویی  پرسشنامه 
Garnefski و همکاران ساخته شده که شامل 36 گویه است و 9 خرده 

مقیاس تمرکز مثبت مجدد؛ تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد 
مثبت، دیدگاه پذیری و پذیرش و راهبردهای غیر انطباقی مانند سرزنش 
یک  در  را  فاجعه آمیز  تلقی  و  فکری  نشخوار  دیگران،  سرزنش  خود، 
طیف لیکرت از هرگز=1 تا همیشه= 5 مورد ارزیابی قرار می دهد )28(. 
نسخه کوتاه فارسي پرسشنامه نظم جویي شناختي هیجان در پژوهش 
حسنی با 18 گویه تدوین شده است )29(. روایي مقیاس به شیوه هاي 
بین  همبستگي  واریمکس،  از چرخش  استفاده  با  اصلي  مؤلفه  تحلیل 
آلفای  نتایج  گرفت.  قرار  بررسي  مورد  مالکي  روایي  و  خرده مقیاس ها 
فرم  مقیاس  خرده   9 که  داد  نشان   0/82 تا   0/68 دامنه  با  کرونباخ 
کوتاه نسخه فارسي پرسشنامه نظم جویي شناختي هیجان داراي اعتبار 
مطلوبي هستند. تحلیل مؤلفه اصلي ضمن تبیین 75 درصد واریانس، 
مورد  را  نظم جویي شناختي هیجان  پرسشنامه  اصلي  عاملي  الگوي 9 
حمایت قرار داد. همچنین، همبستگي بین خرده  مقیاس ها به نسبت 
باال بود. سرانجام، الگوي همبستگي خرده  مقیاس هاي فرم کوتاه نسخه 
افسردگي  نشانه های  با  هیجان  شناختي  نظم جویي  پرسشنامه  فارسي 
بیان گر روایي مالکي مقیاس بود )29(. همسانی درونی این پرسشنامه 
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در پژوهش حاضر نیز بر اساس آلفای کرونباخ 0/75 به  دست آمد.
مقیاس تحمل پریشانی: مقیاس تحمل پریشانی توسط Simons و 
Gaher  ساخته شده که شامل 15 گویه است و 5 خرده  مقیاس تحمل، 

تا  از کاماًل موافقم=1  لیکرت  را در یک طیف  ارزیابی، جذب و تنظیم 
کاماًل مخالفم=5 مورد ارزیابی قرار می دهد. گویه 6 به صورت معکوس 
با  برابر  مقیاس  این  کرونباخ  آلفای  ضریب   .)30( می شود  نمره گذاری 
با  مقیاس  این  بین  معناداری  منفی  همبستگی  همچنین  بود.   0/82
و   )r=-0/23( الکل  مصرف  )r=-0/59(؛  منفی  عاطفه پذیری  مقیاس 
ماری جوانا )r=-0/20( و همبستگی مثبت معناداری را بین این ابزار با 
مقیاس عاطفه پذیری مثبت )r=0/26( وجود دارد )30(. همسانی درونی 
این پرسشنامه در پژوهش حاضر نیز بر اساس آلفای کرونباخ 0/73 به  

دست آمد.

یافته ها
و   42/00 ترتیب  به  شرکت کنندگان  سن  معیار  انحراف  و  تمیانگین 
 30 از  کمتر  شرکت-کنندگان  از  درصد(   16/7( نفر   31 بود.   11/15
درصد(   17/7( نفر  سال، 33  تا 35  درصد( 31   13/4( نفر  سال، 25 
36 تا 40 سال، 24 نفر )12/9 درصد( 41 تا 45 سال، 30 نفر )16/1 
درصد( 46 تا 50 سال و 43 نفر )23/1 درصد( باالتر از 51 سال داشتند. 
از شرکت کنندگان  نفر )35/5 درصد(  همچنین، میزان تحصیالت 66 
زیر دیپلم، 95 نفر )51/1 درصد( دیپلم، 9 نفر )4/8 درصد( فوق دیپلم 

و 16 نفر )8/6 درصد( کارشناسی یا باالتر بود.
بر اساس ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش )جدول 1( روابط در 
جهات مورد انتظار است، به طوری که همه مولفه های تحمل پریشانی به 

صورت منفی و در سطح معناداری 0/01 با نشخوار فکری همبسته است. 
در سطح  و  مثبت  به صورت  شناختی  نظم جویی  منفی  بعد  همچنین 
0/01 با نشخوار فکری همبسته بود. در مقابل بین بعد مثبت نظم_جویی 

شناختی و نشخوار فکری همبستگی معناداری مالحظه نشد.
این  مفروضه های  ساختاری،  معادالت  مدل یابی  به  پرداختن  از  پیش 
ارتباط بین متغیرها در چهار چوب ماتریس همبستگی،  تحلیل مانند 
مفروضه نرمال بودن توزیع داده های تک متغیری )مقادیر کشیدگی و 
چولگی( و ارزیابی مفروضه همخطی بودن )عامل ضریب تحمل و تورم 

واریانس( مورد بررسي قرار گرفت.
بودن  نرمال  مفروضه  ارزیابی  منظور  به  که  می کند  توصیه  کالین 
از   100 از  باالتر  نمونه  حجم  با  پژوهش های  در  داده ها  توزیع  شکل 
است  معتقد  او   .)26( شود  استفاده  کشیدگی  و  چولگی  شاخص های 
در صورت که مقادیر کشیدگی و چولگی در محدوده 2± باشد توزیع 
داده ها نرمال است. ارزیابی شاخص های کشیدگی و چولگی در جدول 2 
نشان می دهد که توزیع داده های تک متغیری در پژوهش حاضر نرمال 
است، زیرا که شاخص هاي مربوط به چولگي و کشیدگي هیچ کدام از 
متغیرهای پژوهش خارج از محدود 2± نیست. همچنین ارزیابی مقادیر 
ضریب تحمل و تورم واریانس نشان می دهد که مفروضه همخطی بودن 
در بین متغیرهای پیش بین برقرار است. زیرا که ضریب تحمل و تورم 
واریانس متغیرهای پیش بین به ترتیب بزرگتر از 0/1 و کوچک تر از 10 

بود )31(.
یکي دیگر از مفروضه هاي تحلیل مدل یابی معادالت ساختاری، نرمال 
بودن توزیع چندمتغیري است، ترسیم منحني توزیع نمره های فاصله 
تبیین  در  پیش بین  متغیرهاي  ترکیب  که  داد  نشان   Mahalanobis

تنظیمتنظیمارزیابیتحملمتغیر
شناختی مثبت

تنظیم
نشخوار فکریشناختی منفی

تنظیم شناختی مثبت

-نشخوار فکریشناختی منفی

-**0/486**0/312تنظیم

-*0/115**0/315**0/281تنظیم شناختی مثبت

-0/109-0/084-**0/245-*0/184-تنظیم شناختی منفی

-**0/1180/506-**0/201-**0/377-*0/155-نشخوار فکری

جدول 1. ماتریس همبستگي متغیرهاي پژوهش
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متغیر مالک نرمال است. مفروضه دیگر تحلیل رگرسیون، خطي بودن 
روابط بین متغیرهاي پژوهش است. براي آزمون این مفروضه از ماتریس-
هاي نمودار پراکندگي )یکي از رایج ترین روش هاي بررسي مفروضه خطي 
از ماتریس هاي نمودار  بودن روابط بین متغیرها( استفاده شد. استفاده 
نمودار  دو  به  به  دو  پژوهش حاضر  متغیرهاي  که  داد  نشان  پراکندگي 
پراکندگي ایجاد کرده اند که به شکل بیضي است. بر این اساس هیچ کدام 
از روابط در بین نشان گرها انحراف آشکار از خطي بودن را نشان نداد. این 
موضوع حکایت از برقراري مفروضه خطي بودن در بین متغیرهاي پژوهش 
داشت. در نهایت به منظور ارزیابی همگنی واریانس ها نمودار پراکندگی 
واریانس های استاندارد شده خطاها مورد بررسی قرار گرفت و مالحظه شد 

مفروضه همگنی واریانس در بین داده های پژوهش حاضر بر قرار است.
در این پژوهش براي آزمون فرضیه هاي پژوهش از روش مدل یابي معادالت 
ساختاري استفاده شده است. این روش بسط مدل خطي کلي است و از 
دو بخش مهم تشکیل شده است: مدل اندازه گیري و مدل ساختاري. به 
همین دلیل تحلیل )SEM( مستلزم گذر از دو مرحله است: بررسي مدل 
اندازه گیري از طریق تحلیل عاملي تأییدي و تحلیل مدل ساختاري از 
طریق تحلیل مسیر. اما با توجه به این که در مدل پژوهش حاضر تنها یک 
متغیر مکنون تحمل پریشانی وجود داشت، بنابراین می توان گفت مدل 
اندازه گیری در پژوهش حاضر متغیر مکنون تحمل پریشانی و متغیرهای 

مشاهده شده آن بود. از آنجا که متغیر مکنون تحمل پریشانی دارای سه 
نشان گر بود، بنابراین پارامترهای معلوم آن 6 خواهد بود )v(v+1(/2( و در 
سوی دیگر تعداد پارامترهای معلوم نیز 6 خواهد بود )سه واریانس و سه 
ضریب مسیر(. بنابراین انتظار می رود درجه آزادی در مدل اندازه گیری 
برابر با صفر باشد )در مدل یابی معادالت ساختاری درجه آزادی حاصل 
تفریق پارامترهای مجهول از پارامترهای معلوم است )0=6-6(. به این نوع 
از مدل که در آن درجه آزادی برابر صفر است، مدل همانند گفته می شود. 
برازندگی  شاخص های  برآورد  پارامترها  باشد،  همانند  مدل  که  زمانی 
کامل فرض شده و بنابراین برآورد نمی شود )26، 32(. بدین ترتیب در 
پژوهش حاضر مدل اندازه گیری ارزیابی نشد و تنها به ارزیابی شاخص های 

برازندگی مدل کلی اکتفا شد. 
استفاده از روش تحلیل مدل یابی معادالت ساختاری برای ارزیابی چگونگی 
برازش مدل پژوهش با داده  های گردآوری شده نشان داد که مدل برازش 
قابل قبولی با داده ها ندارد )جدول 3(. منطبق بر انتظار شاخص مجذور کای 
معنادار بود )c2=16/69، P<0/05(. چون شاخص مجذور کای تحت تأثیر 
حجم نمونه قرار دارد، دیگر شاخص های برازندگی مورد بررسی قرار گرفت 
و شاخص هاي اصالح ارزیابي شد. ارزیابي شاخص هاي اصالح نشان داد که 
مي توان با ایجاد کوواریانس بین ابعاد نظم جویی شناختی )تنظیم هیجانی 

مثبت و تنظیم هیجانی منفی( شاخص هاي برازندگي را بهبود بخشید.

c2c2/dfRMSEAGFIAGFICFIشاخص هاي  برازندگي

16/692/3840/0860/9730/9180/959مدل اولیه

8/501/4170/0470/9850/9480/990مدل اصالح شده در مرحله اول

P>0/05<3<0/08<0/90<0/90<0/90نقاط برش قابل قبول )31(

تورم واریانسضریب تحملکشیدگیچولگیمتغیر

0/2040/6301/586-0/488تحمل

0/2250/5041/985-0/337ارزیابی

0/6170/7621/313-0/364تنظیم

0/0870/8481/180-0/034تنظیم شناختی مثبت

0/0220/8941/118-0/267-تنظیم شناختی منفی

متغیر مالکمتغیر مالک0/484-0/142نشخوار فکری

جدول 2. کشیدگی، چولگی، ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش

جدول 3. شاخص هاي برازندگي مدل اولیه و مدل اصالح شده
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جدول 4 نشان می دهد که ضریب مسیر غیر مستقیم بین متغیر مکنون 
معنادار  و  منفی  فکری  نشخوار  مشاهده شده  متغیر  و  پریشانی  تحمل 
است )β=-0/114، P<0/01(. این موضوع بیان گر آن بود که ابعاد مثبت 
و منفی نظم جویی شناختی به صورت منفی و معنادار رابطه بین متغیر 
تحمل پریشانی و نشخوار فکری را میانجی گری می کند. با وجود این نقش 
منحصر به فرد، هر یک از ابعاد مثبت و منفی نظم جویی شناختی در رابطه 
بین تحمل پریشانی و نشخوار فکری معین نیست. به همین منظور فرمول 

Baron و Kenny به  کار گرفته شد تا نقش منحصر به فرد هر یک از دو 

متغیر میانجی معین شود. 
و  پریشانی  تحمل  بین  مستقیم  غیر  رابطه   5 جدول  نتایج  اساس  بر 
است  معنادار  و  منفی  شناختی  نظم جویی  واسطه  به  فکری  نشخوار 
تحمل  بین  مستقیم  غیر  رابطه  مقابل  در   .)β=-0/1153،  P<0/01(
معنادار  مثبت  شناختی  تنظیم  واسطه  به  فکری  نشخوار  و  پریشانی 

.)β=-0/0292، P<0/05(نیست

جدول 4. ضرایب مسیر کل و مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری

bS.EβPضرایب مسیر

0/2540/001-0/8730/276-تحمل پریشانی  تنظیم شناختی منفی

1/0770/2570/3320/001تحمل پریشانی  تنظیم شناختی مثبت

1/3890/1980/4540/001نظم جویی شناختی منفی نشخوار فکری

0/0880/241-0/2840/235-نظم جویی شناختی مثبت  نشخوار فکری

0/2400/009-2/5280/997-ضریب مسیر مستقیم تحمل پریشانی  نشخوار فکری

0/1440/004-1/5190/533-ضریب مسیر غیر مستقیم تحمل پریشانی نشخوار فکری

0/3850/001-4/0471/071-ضریب مسیر کل تحمل پریشانی  نشخوار فکری

aSEabSEba*bβSEabZمسیرها

**2/87-0/11530/4235-1/216-0/8730/2761/3890/198-تحمل پریشانی  نظمجویی شناختی منفی نشخوار فکری

1/0770/2570/2840/2350/30580/02920/27021/13تحمل پریشانی  نظمجویی شناختی مثبت  نشخوار فکری

ab

ab

 جدول 5. ضرایب مسیر غیر مستقیم تحمل پریشانی و نشخوار فکری بر اساس نقش میانجی گر ابعاد نظم جویی شناختی

شکل 1. مدل ساختاری در تبیین رابطه بین نظم جویی شناختی، تحمل پریشانی و نشخوار فکری در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون



دوره 21، شماره 2، تابستان 1398مجله تازه های علوم شناختی

48

بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد بر خالف بعد مثبت نظم جویی شناختی 
بعد منفی آن به صورت منفی و معنادار رابطه بین تحمل پریشانی و 
نشخوار فکری را در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون میانجی گری 
پژوهش های  از  حاصل  نتایج  با  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج  می کند. 
تبیین  در   .)33  ،32  ،22  ،21  ،16  ،15  ،6( راستاست  هم  پیشین 
یافته های حاصل از پژوهش حاضر می توان گفت گرچه تحمل پریشانی 
بازنمایی  اما  ممکن است حاصل فرآیندهای فیزیکی و شناختی باشد، 
جهت  عمل  به  تمایل  با  اغلب  که  است  هیجانی  حالت  صورت  به  آن 
رهایی از تجربه هیجانی مشخص می شود. افراد دارای تحمل پریشانی 
پایین، هیجان را غیر قابل تحمل می دانند و نمی توانند به آشفتگی و 
پریشانی شان رسیدگی کنند، این افراد وجود هیجان را نمی پذیرند و از 
وجود آن احساس شرم و آشفتگی می کنند زیرا توانایی های مقابله ای 
تنظیم  دیگر مشخصه عمده  را دست کم می گیرند.  با هیجان ها  خود 
برای  افراد  این  فراوان  تالش  پایین،  آشفتگی  تحمل  با  افراد  هیجانی 
جلوگیری از هیجان های منفی و تسکین فوری این هیجان  هاست. الزم 
به ذکر است که اگر این افراد قادر به تسکین این هیجان ها نباشند، تمام 
توجه شان جلب این هیجان آشفته کننده می شود و عملکردشان به طور 
قابل مالحظه ای کاهش می یابد )30(. در این میان نظم جویی شناختی 
شناختی  نظم جویی  می کند.  ایفا  را  به  سزایی  نقش  احتماالً  هیجان 
هیجان می تواند به عنوان توانایی فرد برای انتقال هیجان و یا طرح ریزی 
نظر گرفته  شود )35(.  برای مدیریت هیجان در  کردن سازوکار مدارا 
شناخت ها یا فرآیندهای شناختی به افراد کمک می کند که هیجان ها و 
احساس های خود را تنظیم نموده و توسط شدت هیجان ها مغلوب نشود 
می کند  کمک  افراد  به  هیجان  شناختی  نظم جویی  راهبردهای   .)29(
افرادي که  تا برانگیختگی و هیجان های منفی را تنظیم نمایند )36(. 
راهبردهاي غیر مؤثر تنظیم هیجان را فرا گرفته اند ممکن است بیش 
براي  ابزاري  عنوان  به  پرخطر  رفتارهاي  از  استفاده  مستعد  دیگران  از 

تسکین هیجان منفی باشند )37(. 
فکری  نشخوار  به  مردم  استدالل می کنند که  پردازها  نظریه  از  برخی 
موقعیت  از  را  آنها  درک  فکری  نشخوار  معتقدند  که  زیرا  می پردازند 
این  با   .)24( می کند  کمک  مسئله  حل  تفکر  به  و  می دهد  افزایش 
منفي، حل  تفکر  افزایش  واسطه  به  را  افسردگي  فکری  نشخوار  حال، 
اجتماعي  حمایت  کاهش  و  هدفمند  رفتار  با  تداخل  ناکارآمد،  مسئله 
تشدید و تداوم مي بخشد )25(. سرزنش خود به مقصر دانستن خود و 
سرزنش دیگران به مقصر دانستن دیگران یا محیط از واقعه پیش آمده 
گفته می شود )38(. در راهبرد فاجعه پنداری فرد شرایط ایجاد شده را 

شدیدتر و وحشتناک تر از واقعیت آن واقعه ادراک و ابراز می کند )28(. 
احتماالً افرادي که رویدادهاي ناراحت کننده را فاجعه بار تلقي مي کنند، 
هیجان  نظم جویی  منفی  راهبردهای   .)39( مي پذیرند  را  آن  منفعالنه 
به تشدید هیجان های  ناسازگارانه خود منجر  ماهیت  به علت  هر یک 
منفی می شوند و ممکن است در طول فرآیند تنظیم شناختی هیجان 
با نشخوار فکری تعامل و منجر به افزایش نشخوار فکری شوند. راهبرد 
کژکار  تکراری  تفکر  از  شکلی  نشخوارگری  هیجان  شناختی  تنظیم 
درباره نشانه های پریشانی و دالئل، معانی ضمنی، و پیامدهای آن است. 
و  ارادی  مقابله ای  راهبرد  مثابه  به  را  فکری  نشخوار  فراشناختی  مدل 
فعاالنه، شامل افکار تکراری، برای مقابله با هیجان و رویدادهای تهدید 
تفکر،  نوع  این  فراشناختی،  مدل  اساس  بر  می گیرد.  نظر  در  کننده، 
درونی  رویدادهای  توسط  خودتنظیمی،  هدف  با  که  است  راهبردی 
به  فکری  نشخوار  برانگیخته می شود.  منفی  و هیجان های  افکار  مانند 
می خواهد  آن چه  و  می داند  فرد  آن چه  بین  ناهمخوانی  و  ابهام  تداوم 
بداند، منجر می شود. به عالوه، نشخوار فکری موجب فعال سازی و تدوام 
احساس تهدید شده و به این ترتیب عاطفه منفی را برای مدت طوالنی 
و  را مصرف کرده  ارزش  با  توجهی  منابع  فرآیند  این  تداوم می بخشد. 
تصمیم گیری و تفکر روشن و کنترل شده در موقعیت های پر فشار را 
مختل می سازند. درگیر شدن مکرر در فرآیند نشخوار فکری، نیرومندی 
نتیجه، آگاهی فرد  افزایش می دهد، در  را  این قبیل پاسخ های عادتی 
از این فعالیت ها کاهش یافته و به آنها اجازه می دهد تا بدون هرگونه 
ارزیابی ادامه یابند. نیرومندی عادت و فقدان آگاهی، به احساس از دست 
نشخوار  همچنین  می شود.  منتهی  ذهنی  فرآیند  این  بر  کنترل  دادن 
تداخل  نیز  فرآیندهای خودتنظیمی شناختی  فکری می تواند در سایر 
نماید )40(. در مدل آبشار هیجانی که بر پایه مدل زیستی_اجتماعی 
فکری خواهد  نشخوار  کننده  آغاز  منفی،  عاطفه  دارد،  قرار   Linehan

بود، که این خود منجر به تشدید عاطفه منفی و نشخوار فکری بیش تر 
از  منفی  هیجان های  انواع  تشدید  قابلیت  فکری  نشخوار  شد.  خواهد 
طوالنی تر  را  هیجان ها  این  تجربه  و  دارد  را  و خشم  ترس  غم،  جمله 
می سازد. این چرخه ممکن است یک پاسخ عاطفی تقویت  شده را حتی 
در برابر محرک های هیجانی ناچیز تولید کند، عالوه   بر این، این چرخه 
زمان  مدت  برای  است  ممکن  طوری  که  به   می بخشد  تداوم  را  خود 
طوالنی دوام آورد )41(. این چرخه معیوب تجربه ناخوشایند شدیدی از 
هیجان های منفی و نشخوار فکری )آبشار هیجانی( را ایجاد می کند، که 
از  می تواند منجر به رفتارهای آشفته شدیدی نظیر خودزنی، استفاده 
مواد، روابط مختل، رفتار پرخاشگرانه، قضاوت منفی از خود، و استرس 
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پس از حادثه  شود. این رفتارهای آشفته توجه را از عاطفه منفی و افکار 
نشخواری منحرف می کند. به نظر می رسد متغیرهایی نظیر فاجعه سازی 
نگرانی، سرکوب فکر و تحمل پریشانی پایین در طول آبشار هیجانی با 
آبشار هیجانی  یا تشدید  به حفظ  و منجر  تعامل کنند  نشخوار فکری 
شوند. سرکوب فکر نه تنها منجر به نشخوار فکر نمی شود، بلکه تالش 

آگاهانه برای جلوگیری از نشخوار فکر است )42(. 
در تبیین عدم پیش بینی معنادار بعد مثبت نظم جویی شناختی هیجان 
شاید بتوان گفت با توجه به این که نمونه پژوهش حاضر را بیماران تحت 
درمان تشکیل می دادند و با توجه به ماهیت بیماری اعتیاد که با نشخوار 
بعد  است  ارتباط  در  هیجان  شناختی  نظم جویی  منفی  بعد  و  فکری 
مثبت نظم جویی شناختی هیجان در این بیماران بسیار کم رنگ بوده و 
این بیماران به دلیل ماهیت بیماری خود بسیار از بعد منفی نظم جویی 
هیجان بهره می گیرند. هر پژوهشی اگر چه در ماهیت به دنبال ارتباط 
بین عوامل و میزان تأثیر آن است، به هر حال در بطن خود یک مجموعه 
محدودیت هایی را خواهد داشت. در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری 
تعمیم  امر  این  که  استفاده شده  داده ها  برای جمع آوری  دسترس  در 
یافته های پژوهش حاضر را محدود می سازد. همچنین در پژوهش حاضر 
از ابزار خودگزارشی جهت جمع آوری داده ها استفاده شد و از آنجا که 
این احتمال  با متادون بودند  بیماران تحت درمان  نمونه مورد بررسی 
به  به  درستی  به دلیل وضعیت جسمانی و روانی خود  وجود دارد که 

سوال ها پاسخ نداده باشند و از این  رو پیشنهاد می شود در پژوهش های 
آتی از ابزارهای دیگر نظیر مصاحبه نیز استفاده شود. 

نتیجه گیری
بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر عدم تحمل پریشانی احتماالً 
تفکر نشخواری و هوس مصرف در مصرف کنندگان  به  می تواند منجر 
متادون شود. بنابراین، پیشنهاد می شود، در کاهش عدم تحمل پریشانی 
به  هیجان  شناختی  نظم جویی  مصرف کنندگان/سومصرف کنندگان  در 
این افراد آموزش داده شود. با توجه به آسیب شناسی اعتیاد و بهره گیری 
آن  مثبت  بعد  عوض  در  هیجان  نظم جویی  منفی  بعد  از  بیماران  این 
درمان  عنوان  به  هیجان  شناختی  نظم جویی  درمان  می شود  پیشنهاد 
شود.  گرفته  کار  به  بیماران  این  برای  درمانی  متادون  کنار  در  مکمل 
از  متادون  بر  عالوه  مواد/الکل  درمان سوءمصرف/مصرف  در  همچنین، 
و  هیجان  شناختی  تنظیم  راهبردهای  فکری،  نشخوار  که  درمان هایی 

تحمل پریشانی را هدف قرار می دهند بهره گرفته شود. 

تشکر و قدردانی
جناب  بویژه  اعتیاد  مطالعات  ملی  مرکز  محترم  پرسنل  از  سپاس  با 
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Introduction: This study aimed to study the effectiveness of phonological interventions 

to	improve	working	memory	in	children	with	reading	difficulties.		

Methods: The	 study	 population	 consisted	 of	 first-grade	 poor	 readers	 girl	 students	 in	

Tehran.  Thirty students were recruited through a purposeful method (n=15 in 2 groups). 

The experimental group was received the 13 sessions of the 80-minute training program, 

which developed based on phonology. Assessment instruments included Diagnostic Pho-

nological Awareness test (Dastjerdi & Soleimani, 2010) and Wechsler memory scale. 

Pretest and posttest data were analyzed using analysis of covariance. 

Results: Result revealed that phonological intervention could enhance experimental 

groups working memory (P<0.001). 

Conclusion: Thus, the results suggested the phonological intervention, which can be 

crucial to be ready for learning
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مقدمه: این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی مداخالت آموزش واج آگاهی بر بهبود حافظه کاری دانش آموزان با مشکالت 

خواندن انجام گرفت. 
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افراد گروه آزمایش در 13 جلسه 80 دقیقه ای بر اساس برنامه تدوین شده آموزش های واج شناختی دریافت نمودند. نمرات 

پیش آزمون و پس آزمون شرکت کنندگان دو گروه با آزمون های آگاهی واجی سلیماني و دستجردي )1384( و حافظه   کاری 

وکسلر جمع آوری شد.

یافته ها: داده های حاصل از اجرای آزمون ها با روش تحلیل کوواریانس، اثربخشی مداخالت واج شناختی بر حافظه کاری 

.)P>0/001( را تایید کردند

نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی مداخالت واج شناختی در حافظه کاری و نقش همزمان در بهبود خواندن می توان ادعا 

کرد پرداختن به آموزش های واج شناختی در طول سال اول تحصیل و یا حتی پیش از دبستان ضروری می نماید.  
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مقدمه
و  از علل اصلی شکست تحصیلی  ابتدایی  پایه های  مشکل خواندن در 
حتی مشکالت رفتاری و خلقی است. ضعف خواندن بر اساس پنجمین 
با این ویژگی ها مشخص می شود:  راهنمای تشخیصی اختالالت روانی 
1. غلط یا آهسته خواندن و تقالی زیاد برای خواندن واژه )مثال خواندن 
غلط تک واژه یا آهسته خواندن و یا با تردید خواندن، حدس زدن مکرر 

کلمات، مشکل در صداکشی کردن واژه( 2. مشکل در فهم معنای آن 
چیزی که خوانده شده است )چنانچه متن را به طور درست هم بخواند 
اما از فهم توالی، ارتباط، نتیجه، یا معنای عمقی آن چیزی که خوانده 
ناتوان باشد( 3. مشکل در هجی کردن )ممکن است صامت یا مصوتی 
را اضافه کند، حذف کند و یا با صامت و مصوت دیگری جانشین کند( 
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)1(. شیوع اختالالت خواندن بین جامعه دانش آموزی ایران 6/8 درصد 
گزارش شده است )2(. 

خواندن زیربنایی عصب شناختی دارد، طوری که فرض بر این است که 
بدکارکردی لوب پیش پیشانی نقشی مهم در خواندن دارد )3(؛ عالوه 
براین، کارکردهای اجرایی که حافظه کاری هم کارکردی از آن می باشد 
لوب پیش پیشانی است )4(. حافظه ی کاری داللت بر نظام یا نظام هایی 
دارد که گمان می شود جهت نگهداری داده ها در ذهن ضروری هستند 
تا تکالیفی چون استدالل، درک یا یادگیری تکمیل شود )5(. حافظه ی 
کاری ظرفیت محدودی دارد و داده ها را جهت کمک به طبقه بندی بر 
اساس اطالعات موجود یا جدید، پردازش می کند )6(. شواهدی وجود 
و  کاری  حافظه  به  مربوط  مشکالت  اهمیت  می دهند  نشان  که  دارد 
بیشتر است  یادگیری  ناتوانی های  با  برای دانش آموزان  کارکرد اجرایی 
)7(. کودکان با نیازهای ویژه اغلب توانایی پایینی در حافظه کاری دارند؛ 
از جمله در کودکان مبتال به مشکالت یادگیری ریاضی )8-10( خواندن 
)11، 12( نقص توجه_بیش فعالی )13، 14( و نقایص  ویژه زبان )15(. در 
الگوی اصلی حافظه کاری بدلی و هیچ )16( حافظه ی کاری مرکب از سه 
جزء صفحه دیداری_ فضایی، مجری مرکزی و حلقه واجی است. نتایج 
یک فرا تحلیل نشان می دهد مجری مرکزی برای یادگیری اولیه خواندن 
و حافظه کاری کالمی برای مهارت یافتن در خواندن مهم هستند و عالوه 
بسیار مهم  برای عملکرد دانش آموزان در مدرسه حافظه کاری  این  بر 
است )17(. کودکان از حافظه کاری برای نشان دادن رفتارهای مثبت، و 

انجام تکالیف درسی در کالس استفاده می کنند )18(. 
باالیی دارند. چرا که وظیفه  آگاهی واجی و حافظه کاری، همبستگی 
حلقه  عهده  بر  آوایی  نگهداری  خواندن  در  )که  محرک  نگهداری 
فضایی(،  دیداری  صفحه  عهده  بر  شکلی  نگهداری  و  واج شناختی 
بلند  حافظه  در  موجود  دانش  با  محرک  دادن  ارتباط  آن،  دستکاری 
مدت و در نهایت تولید پاسخ واجی بر عهده حافظه کاری است؛ بنابراین 
حافظه کاری قوی خواندن را تسهیل می کند )19(. از طرفی از تکالیف 
اصلی سنجش، تقویت حافظه کاری تکالیف و تمرین های واج شناختی 
است مانند فراخنای ارقام جهت سنجش، و یا تکرار ناکلمات یا هجاهای 
خواندن  مهارت  کسب  باعث  مشترک  شکل  به  تنها  نه  که  بی معنی، 
می شوند بلکه باعث تقویت یکدیگر هم می شوند )20(. نقص در حافظه 
جنبه های  در  را  خود  محدودیت  خواندن،  ناتوانی  با  کودکان  کاری 
محدودیت  و  واجی(  بازنمایی های  به  ناکارآمد  دسترسی  )مانند  خاص 
به روز رسانی اطالعات دیداری  )ناکارآمدی در نظارت و  دامنهعمومی 
و کالمی( نشان می دهد. محدودیت دامنه خاص در آنچه که بر »حلقه 
از  جزئی  واج شناختی  حلقه  می دهد؛  رخ  دارد  داللت  واج شناختی« 

حافظه کاری است که اطالعات کالمی را نگهداری می کند. محدودیت 
دامنهعمومی در آنچه که بر »مولفه اجرایی« حافظه کاری داللت دارد 
رخ می دهد، مولفه هایی از کارکردهای اجرایی که به خصوص در حفظ 
اطالعات مرتبط با تکلیف در پردازش اطالعات کالمی و دیداری-فضایی 
در مواجهه با حواس پرتی یا تداخل نقش دارد. مرور مطالعات شده نشان 
مشکل  بر  ثانویه  کاری  حافظه  اجرایی  مولفه های  مشکل  که  می دهد 
مولفه واج شناختی نیست، و رشد مولفه اجرایی حافظه کاری به طور 

معناداری با رشد خواندن مرتبط است )21(.
خواندن  بهبود  در  کاری  حافظه  تقویت  که  داده اند  نشان  پژوهش ها 
)بازشناسی  واژه، افزایش توانایی درک  متن( و همچنین بهبود حافظه 
و  میرمهدی  مثال  طور  به  است  بوده  موثر  شنیداری  و  دیداری  کاری 
همکاران در سال 1388 هم با آموزش کارکردهای اجرایی به خصوص 
حافظه کاری توانسته اند عملکرد ریاضیات و خواندن را بهبود دهند )22(. 
بر اساس چنین پژوهش هایی است که روز به روز بر شمار پژوهش های 
اثربخشی مداخالت حافظه کاری بر مهارت های درسی افزوده می شود 
)23(. برنامه های مداخله ای بیشتر رایانه ای که برای تقویت حافظه کاری 
استفاده شده اند مانند برنامه Robo Memo  )24( یا برنامه ای که سال 
1389 توسط موسسه تحقیقاتی رفتاری_شناختی سینا طراحی شده، 
اثرگذاری گزارش شده اند )25، 26(. اما هرچند که با پیشرفت بیشتر 
رایانه ای  بازی های  و  رایانه  به  دسترسی  و  مداخله ای  و  آموزشی  نظام 
تقویت حافظه کاری هم بیشتر شده است اما هنوز هم دسترسی به آنها 
به آسانی دسترسی به تمرین های مداد و کاغذی نیست؛ عالوه بر این به 
نظر می رسد تعمیم پاسخ ها از بازی ها و رایانه به تکالیف درسی و مداد 
و کاغذ هم آسان نیست و همین دوره انتقال را طوالنی تر می کند. بر 
این اساس تدوین برنامه ای  که بتواند حافظه کاری را افزایش دهد و در 
عین آسان بودن جهت اجرا، تعمیم دهی و دوره انتقال را به مهارت های 
درسی را هم آسان و کوتاه کند ضروری به نظر می رسد. با این دیدگاه و با 
توجه به اینکه حلقه آگاهی واجی از اجزای تشکیل دهنده حافظه کاری 
و  واج شناختی  مهارت های  همبستگی  به  هم  قبال  چنانچه  و  می باشد 
حافظه کاری اشاره شد، هدف این پژوهش بررسی اثربخشی تمرین  های 

واج شناختی در بهبود عملکرد حافظه کاری بود. 
 

روش كار
طرح این پژوهش از نوع طرح پیش آزمون_پس آزمون همراه پیگیری 
با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دختر کالس 
در  شده  انجام  ارزیابی های  اساس  بر  که  بود  تهران  شهر  ابتدایی  اول 
مهارت خواندن عملکرد ضعیف داشتند. روش نمونه گیری این پژوهش از 

صفحات  52-60
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نوع نمونه گیری هدفمند است. نمونه های پژوهش شامل 30 دانش آموز 
دختر پایه اول بودند که بر اساس معیارهای معلمان پایه اول در خواندن 
عملکرد غیرقابل قبول داشتند ولی هیچ تشخیصی دریافت نکرده بودند، 
که با جایگزینی تصادفی 15 دانش آموز در گروه های آزمایش و کنترل 

قرار گرفتند. 
جزئیات اطالعات جمعیت شناختی 30 دانش آموز در جدول 1 آمده است:
در  روش  به  مناسب  منطقه  انتخاب  از  پس  پژوهش  اجرای  جهت 
دسترس جهت نمونه گیری یک دبستان دخترانه ابتدایی با 8 کالس اول 

با 126 دانش آموز انتخاب و از معلمان پایه های اول خواسته شد تا تمام 
دانش آموزان خود را بر اساس چک لیست نارساخوانی که توسط کلینیک 
اختالالت یادگیری سازمان آموزش و پرورش طراحی شده است مورد 
ارزیابی قرار دهند. در این مرحله 70 دانش آموز توسط معلمین معرفی 
شدند؛ سپس برای دانش آموزان غربال شده آزمون ریون رنگی اجرا شد 
هوش بهر  ریون سطح  نتایج  اساس  بر  که  دانش آموز  دو  نتیجه  در  که 
پایین تر از بهنجار داشتند از جامعه ی آماری مورد مطالعه حذف شدند. 
در  یا  و  بودند  رفتاری  مشکالت  دارای  که  دانش آموزانی  این  بر  عالوه 
از  شکایت  معلمهایشان  ولی  میخواندند  راحتی  به  خود  والدین  حضور 
نیز حذف  داشتند  درکالس  خواندن  و  کردن  برقرار  ارتباط  در  ناتوانی 
از  و  بررسی شد  معرفی شده،  دانش آموزان  پرونده ی  نهایت  در  شدند. 
لحاظ سطح سواد والدین و موقعیت اقتصادی همتا شدند. پس از تشکیل 
گروه ها آزمون تشخیصی خواندن و آزمون آگاهی واجی و حافظه یکاری 
به عنوان پیشآزمون اجرا شد. سپس گروه در 13 جلسه مداخله آگاهی 
واج شناختی را دریافت نمودند. در پایان داده های پس آزمون؛ و بعد از 
یک ماه هم نمرات پیگیری با استفاده از آزمون های یاد شده جمع آوری 

و تحلیل شد.
آزمون آگاهي واج شناسي: این آزمون توسط سلیماني و دستجردي 
)26( طراحی شده و دارای ده خرده آزمون است و مهارت هاي اساسي 
چون آگاهي هجایي، آگاهي واحدهاي درون هجایي و آگاهي واجي را 
برای  راهنما  کلمات  با  اجرای هر بخش  نحوه  ابتدا  اجرا  در  مي سنجد. 
به  بخش  آن  به  مربوط  تصاویر  سپس  می شود.  داده  توضیح  آزمودنی 
آزمودنی ارائه می شود. در صورتی که آزمودنی مورد خواسته شده را پاسخ 
دهد، امتیاز 1 می گیرد و در صورتی که پاسخ نداد یا پاسخ غلط داد، 
امتیاز صفر می گیرد. پایایی این آزمون را به دو روش آزمون_بازآزمون 

که  آزمون_بازآزمون  روش  در  است.  شده  محاسبه  کرونباخ  آلفای  و 
برای  کرنباخ  آلفای  با  و  پایایی 0/90  توسط سازندگان محاسبه شده 
کل آزمون 0/98 گزارش شده است. آلفای کرنباخ خرده آزمون ها برابر 
قافیه=  تشخیص  0/84؛  تجانس=  0/87؛  هجایی=  تقطیع  با:  است 
آغازین  واج  دارای  کلمات  تشخیص  0/93؛  واجی=  ترکیب  0/86؛ 
0/90؛  یکسان=  پایانی  واج  دارای  کلمات  تشخیص  یکسان=0/89؛ 
تقطیع واجی= 0/96؛ نامیدن و حذف واج پایانی= 0/95؛ حذف واج 
آزمون  این  از   .0/87 آغازین=  واج  حذف  و  نامیدن  0/89؛  میانی= 
مالکی  روایی  شد.  استفاده  امال  پایه ای  مهارت هاي  سنجش  جهت 

آزمون 0/90 و 0/94 گزارش شده است )26(.
از  ریون  پیشرونده  آزمون  ریون:  پیشرونده  ماتریس های  آزمون 
معتبرترین  و  دقیق ترین  از  یکی  که  است  کلی  استدالل  آزمون های 
جمله  از  آزمون  این  می دهد.  دست  به  را  عمومی  هوش  اندازه های 
آزمون های هوش غیرکالمی است که ریون در انگلستان ساخته است. 
اول  دارد. دفترچه  و دو دفترچه جداگانه  فرم دو مجموعه سوال  این 
با 12 سوال فقط برای تعیین تفاوت بین افرادی که دارای هوش های 
سوالی   36 دفترچه  که  حالی  در  است.  شده  تهیه  هستند،  متفاوتی 
تمایز خالص تر و دقیق تر میان افراد را نشان می دهد. فرم 36 تصویری 
آزمون هوش ریون که اکثر تصاویر آن رنگی است برای کودکان 5 تا 
10 ساله و نیزکودکان عقب ماندهی ذهنی مورد استفاده قرار میگیرد. 
که  است  شده  داده  نشان  انگلستان  کشور  در  اعتباریابی  پژوهشهای 
پایایی  باالست،  هوش  عمومی  عامل  تشخیص  در  ازمون  این  اعتبار  
این آزمون به روش ضریب همبستگی دو بار اجرا 0/91 بدست آمده 

است )27(. 
سال  در  وکسلر  هوش  مقیاس  فارسی  نسخه  وکسلر:  آزمون هوش 

                   شاخص 
    گروه  

 سن
میانگین±انحراف استاندارد

آزمون هوش ریون
میانگین±انحراف استاندارد

106/13±7/015/54±0/60آزمایش

104/76±6/876/22±0/44کنترل

جدول 1. اطالعات جمعیت شناختی نمونه ها
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 جدول 2. اهداف و محتوای جلسات

علوم  و  روان شناسی  متخصصان  از  گروه  یک  نظر  زیر   1363-1364
تربیتی در دانشگاه شیراز ترجمه و انطباق داده شد. به منظور تعیین 
پایایی آزمون مجدد آزمون ها و هوش بهرها و ضرایب  پایایی مقیاس، 
در  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  مقیاس  این  آزمون های  تصنیفی  پایایی 
در  و   0/94 تا   0/44 آزمون ها  پایایی  ضرایب  و  مجدد  آزمون  پایایی 
آمده  بدست   0/98 تا   0/42 آزمون ها  پایایی  کردن،  نیمه  دو  پایایی 
است. در بررسی اعتبار همزمان این مقیاس با مقیاس ویپسی ضرایب 
ترتیب  به  مقیاس  دو  کل  و  عملی  کالمی،  بهرهای  هوش   همبستگی 

0/84، 74 و 0/85 به دست آمد )28(. 
چک  لیست نارساخوانی: این چک  لیست ابزار غربال گری است که 
برای دانش آموزان مشکوک به نارساخوانی به کار می رود و در کلینیک 
اختالالت یادگیری سازمان آموزش و پرورش طراحی شده است. این 
معلم  که  می گیرد(  نمره  یک  ماده  )هر  دارد  ماده   14 چک  لیست 
کالس مربوط آن را تکمیل می کند، اگر برای دانش آموزی بیش از 5 
ماده عالمت زده شود آن دانش آموز مشکوک به نارساخوانی شناخته 

می شود. ضریب پایایی این آزمون برای نمره کل بین 0/41 تا 0/95 
محاسبه شده است )29(.

آگاهی  برنامه  شامل  مداخله  برنامه  واج شناختی:  آگاهی  مداخله 
موجود  توصیه های  اساس  بر  واج شناختی  آموزش  است،  واج شناختی 
در برنامه های کریمی و علیزاده )30( و تبریزی )31(، آموزش خواندن 
مهارتهای  آموزش  راهبردهای   )33( اختالل های  یادگیری  و   ،)32(
روایی  بررسی  جهت  تدوین،  از  پس  برنامه  شد.  طراحی   )34( زبانی 
 12 نظرات  از  ساخته  محقق  پرسشنامه  اساس  بر  و صوری  محتوایی 
اول  پایه  آموزگاران  نیز  و  دانش آموزان  آموزش  در  متخصص  استاد 
اعمال  و  متخصصین  نظر  جمع آوری  از  پس  شد.  استفاده  ابتدایی 
تغییرات جزیی برنامه جهت اجرا برای دو گروه در سیزده جلسه آماده 
شد. طول مدت هر جلسه از هر کدام از برنامه ها برابر با 80 دقیقه بود 
که به صورت گروهی توسط معلم آموزش دیده در اتاق های منبع اجرا 
شد. به اهداف و محتوای برنامه  مداخله آگاهی واج شناختی در جدول 

2 اشاره شده است.

محتوااهدافجلسه

اول
رمزگزاری  از  استفاده  کلمه؛  در  واج  شناخت  آنها؛  صحیح  تلفظ  و  الفبایی  نشانه ها ی  شناخت 
برای  یادگیری نشانه ها ی الفبای فارسی؛ کودک بتواند بدرستی صداکشی کند؛ حافظه  دیداری و 

شنیداری؛ درک مطلب.

ترمیم  و  نشانه شناسی  فارسی،  زبان  نفطه  با  و  بی نقطه  کلمات  شناخت  نشانه های  بر  تسلط 
مهارت  نقطه دار،  و  بی نقطه  کلمات  شناخت  کلمه،  در  موجود  نشانه ها ی  تشخیص  اشتباهات، 
صداکشی، تشخیص واج آغازین، یادگیری کلمات آغازین یادگیری با کارت، کشیدن ستون های 
مقایسه ای برای  واج هایی که صدای  یکسان و نوشتار متفاوت دارند، نوشتن با گل سفال  یا خمیر 

بازی  یا جعبه  شن. 

فارسی، تشخیص کلمه در جمله، شناخت کلمات هم آغاز و مهارت در ترکیب حروف و بازیابی کلمات، کلمه خوانی.دوم نشانه ها ی  از شناخت  اطمینان  واج درکلمه،  نقش  از  آگاهی 
تشخیص هجا: باید صامت و مصوت و ترکیب آن را بشناسد هجا در کلمات دو هجایی.

سوم
شناخت کلمات هم پایان برای حافظه  کاری به  صورت شنیداری_صداکشی )انگشتی( به صورت 
دیداری، دانش آموز کارت را ببیند و واج ها  را تشخیص دهد، بازی با نشانه ی آخر کلمه و نشانه ی 
آغاز کلمه، ساخت کلمات جدید برای درک مطلب، با معنای کلمه جدید بتواند کلمات جدید 

با افزودن واج بسازد.                   

افزودن واج و واج آگاهی از چگونگی ترکیب  واج در کلمات، بتواند بین کلمات سه یا چهار هجایی؛ 
ناکلمه خوانی و صداکشی آنها؛ تشخیص ناکلمه از کلمه تفوت قائل شود، درک مطلب: وسایل 

شغل افراد را به مشاغل وصل  کند.

چهارم
شناخت درست اجزای جمله و نقش هر قسمت برای حافظه  کاری دیداری، مهارت در تجزیه 
حروف به طور معکوس و مستقیم، شنیداری به غیر از دیداری )شفاهی(، مهارت در کلمه خوانی 

و حروف خوانی، بتواند در کلمه حرف ها را تشخیص دهد.

تشخیص  واج درکلمات 5 هجایی، مرور و رفع اشکال در قسمت واجی، تشخیص حروف در کلمه، 
برای درک مطلب: اجرای پانتومیم و تعریف توسط دانش آموز، پانتومیم کلمه و حدس آن کلمه و 

برگردان حرکات به نشانه و واج، استفاده از جمله  لغات سه کلمه ای، حذف واج آخر.

پنجم
کلمات را بتواند هجی کند، مهارت در خواندن در کلمات،بتواند حرف ها در کلمات را بشناسد، 
دانستن  و  از نقش حرف در کلمه، خواندن کلمات جدید  آگاهی  بسازد،  معنادار  کلمات جدید 

درک معنای آن.

یادگیری هجی کردن )صداکشی(، جا به جایی و جایگزینی ساخت کلمات جدید ، تشخیص کلمه 
از ناکلمه، پانتومیم دو کلمه ای، استفاده از لغات در جمله کوتاه.

بتواند به طرز صحیح بخش کند، مهارت در ترکیب حروف  مهارت در کلمات سه هجایی، خواندن ششم
سه و چند کلمه ای.

یادگیری بخش  کردن با دست یا هجاشناسی، الگوبرداری از روی کلمات مدل برای حافظه کاری 
دیداری، استفاده از لغات در جمله کوتاه.
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یافته ها 
میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون حافظه کاری 

در جدول 3 ارائه شده است.
از  کوواریانس  تحلیل  آزمون  از  استفاده  پیش فرض های  رعایت  جهت 
شاپیرو_ آزمون  نتایج  شد.  استفاده  لوین  و  شاپیرو_ ویلک  آزمون های 
ویلک برابر با 0/07 نرمال بودن توزیع نمرات را نشان داد، و نتایج آزمون 
لوین برابر با 0/34 فرض صفر اختالف بین دو گروه را در پیش آزمون 

رد کرد. نتایج تحلیل کوواریانس در جدول 4 ارائه شده است.
نتایج تحلیل کوواریانس نشان می  دهد که با توجه به ضریب F محاسبه 
شده، بین میانگین های تعدیل شده نمره حافظه کاری در مرحله پس 
آزمون تفاوت معناداری وجود دارد )P<0/001(. توجه به ضریب اثر اتا 
نشان می دهد آموزش واج شناختی قادر است 47 درصد واریانس حافظه 

کاری را تبیین کند.

محتوااهدافجلسه

بتواند کلمات ناقص را کامل کند، مهارت در خواندن سه یا چند کلمه؛ درک مطلب معنای کلمات هفتم
خواندن کلمات 4 هجایی، ترکیب واج های جداگانه برای ساخت کلمه جدید، لمس بریل کلمات برجسته، بازی اعداد مستقیم_معکوس.

هشتم
بتواند بعد از شنیدن نشانه کلمه را کامل کند، بتواند برای تقویت حافظه ی دیداری بعد از دیدن 
کلمه بدون نگاه به کلمات بعد از یک وقفه کوتاه کلمه را کامل کند، بتواند قسمت کمرنگ کلمه 

را به درستی پر رنگ کند، بتواند پازل کلمات را با نشانه ی درست پر کند.

هجا/تشخیص  جایگزینی  حرف،  دو  درست  ترکیب  مناسب،  حروف  با  ناقص  کلمات  تکمیل 
شنیداری دو هجایی، درک مطلب. 

بتواند در کلمات 3 بخشی واج را شنیداری و دیداری تشخیص دهد، در بین کلمات بتواند کلمات نهم
بهم ریخته را یازسازی کند.

بخشی،  کلمات 2  کلمات سه هجایی، درک مطلب  واج درکلمات دوبخشی، خواندن  تشخیص 
تکمیل واژه، تشخیص کلمات دوبخشی/درک مطلب همان کلمات، بریل خوانی.

برای درک مطلب معنای کلمات داستان را بداند، بتواند به سواالت متن به درستی پاسخ دهد، دهم
بتواند جمالت به هم ریخته را مرتب کند، 10 کلمه ناقص را کامل کند.

بخشی،  کلمات 3  کلمات 3 هجایی، درک مطلب  بخشی، خواندن  کلمات 3  در  واج  تشخیص 
تعویض واج اول-وسط-آخر-، ترکیب درست 4 یا 5 واج، تشخیص شنیداری و دیداری کلمات 
چهار هجایی از طریق صوت، مرتب کردن دیداری واج ها و ساخت واژه، مرتب کردن شنیداری 

واج ها و ساخت واژه

تکمیل کلماتی که یک حرف آنها جا افتاده، خواندن جمالت کوتاه و گفتن معنای آن، پرسش از بتواند کلمات با 2 جای خالی را پرکند، بتواند کلمات خواسته شده را از متن پیدا کند.یازدهم
سواالت متنی، مرتب کردن شنیداری واژه ها و ساخت جمله.

دوازدهم و 
سیزدهم

حافظه کاری شنیداری پرسشی از متن، بتوانند با برداشتن نوشتار کلمه آن را ذهنی هجی کنند 
و دیداری روی کارت ها جدا جدا بسازد.

پرکردن کلمات با 2 جای خالی، خواندن متن کوتاه، پرسش سوال از متن شنیده شده، جستجوی 
کلمات شنیده شده در متن  

گروه
انحراف معیارمیانگینتعداد

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون

151510/0613/202/712/59آزمایش

15159/6010/262/892/63کنترل

 ادامه جدول 2. اهداف و محتوای جلسات

جدول 3. میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون حافظه کاری دو گروه
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بحث
این پژوهش با هدف مطالعه اثر بخشی آموزش واج شناختی بر بهبود 
نتایج  با مشکالت خواندن صورت گرفت.   حافظه کاری دانش آموزان 
کاری  ارتقای حافظه  در  واج شناختی  آموزش های  اثربخشی  از  حاکی 
بر  این معنی که آموزش های واج شناختی عالوه  به  بود.  دانش آموزان 
نقش پر رنگ در ارتقای مهارت های خواندن می توانند حافظه کاری را 
همکاران  و   Park نتایج  با  نتیجه  این   .)36  ،35( ببخشند  بهبود  نیز 
2013 همسو است؛ آنان دریافتند که پس از ارائه مداخالت واج شناختی 
است  یافته  معناداری  بهبود  زبانی  ویژه  نقص  با  دانش آموزان  عملکرد 
می تواند  اثر گذاری  که  معتقدند   2008 همکاران  و   Dahlin  .)37(
اجرایی  و کارکردهای  مناطق مغزی خواندن  این همپوشانی  از  ناشی 
عصب  مناطق  اشتراکات  همین  علت  به  )38(؛  باشد  کاری  حافظه  و 
واج شناختی  حلقه  رشد  که  است  کاری  حافظه  و  خواندن  شناختی 
اولیه و اساسی خواندن محسوب می شود و همین  حافظه کاری، نیاز 
می تواند  واج شناختی  حلقه  رشد  بودن  نیاز  پیش  و  مناطق  اشتراک 
همبستگی مهارت های واج شناختی و حافظه را هم نشان دهد )39(. 
صدای  تشخیص  مانند  واج شناسی  تمرین های  انجام  هم  طرفی  از 
بین  از  هم   قافیه   واژه های  کردن  پیدا  واج ها،  جایگزینی  آخر،  یا  اول 
همه  شده  مطرح  واج های  با  واژه  طرح  یا  و  شده  خوانده  واژه های 
حتی  دیگر  بیان  به  می باشند.  کاری  حافظه  از  کمک گیری  مستلزم 
اگر تقویت حافظه کاری مدنظر نباشد این تمرین ها به شکل خود به 
خودی می توانند باعث بهبود حافظه کاری شوند و در نهایت همزمان 
یعنی  می شود.  تقویت  هم  کاری  حافظه  امال  یا  خواندن  تقویت  با 
عملکرد درسی در کل از دو جهت ارتقا می یابد: اول با تقویت مهارت 
چنین  این  کاربرد  بنابراین  کاری.  حافظه  تقویت  دوم  و  واج شناختی 
بهبود همزمان  با  رابطه  اقتصادی و موثر می باشد. در  برنامه ای بسیار 
دو مهارت خواندن و ظرفیت حافظه کاری با یک برنامه مداخله شاید 
در  مداخله  امکان  و  کاری  حافظه  بنیادین  اهمیت  به  توجه  با  بتوان 

پیش  است  ضروری  کرد  ادعا  خواندن،  رسمی  آموزش  از  پیش  آن 
چون  مشکلی  علت  به  دانش آموزی  اینکه  ادعای  و  زدن  برچسب  از 
اختالالت یادگیری در خواندن پیشرفت الزم را ندارد دانش آموز را در 
معرض مداخالت واج شناختی قرار دهیم مانند آنچه که الگوی پاسخ 
ادعا  می توان  پیشگیرانه  دیدگاه  یک  با  البته  می کند.  ادعا  مداخله  به 
کرد، اگر ارائه این مداخالت پیش از دبستان باشد از آمار دانش آموزان 
با مشکالت یادگیری کاسته خواهد شد. از محدودیت های این پژوهش 
عدم تفکیک خرده مهارت های حافظه کاری است که همین امر سبب 
عددی،  مهارت های  خرده  از  یک  کدام  که  کرد  ادعا  نتوان  می شود 
توصیه  پژوهشگران  به  بنابراین  است.  یافته  بهبود  فضایی  یا  الفبایی 
را  ارتقای خرده مهارت ها پژوهش  قرار دادن  تعیین هدف  با  می شود 

تکرار کنند. 

نتیجه گیری
و نقش  واج شناختی در حافظه کاری  اثربخشی مداخالت  به  توجه  با 
همزمان در بهبود خواندن می توان ادعا کرد پرداختن به آموزش های 
دبستان  از  پیش  حتی  یا  و  تحصیل  اول  سال  طول  در  واج شناختی 
ارزان و  با توجه به ویژگی هایی چون  این  بر  ضروری می نماید. عالوه 
آسان بودن اجرای تمرین ها، پیشنهاد می شود تمرین های واج شناختی 
به شکل فعالیت های مکمل مهارت های درسی، در کالس های آموزش 
عمومی به کار گرفته شوند تا عالوه بر نقش مستقیم در ارتقای عملکرد 
بهبود  به  به شکلی دیگر  نیز  تقویت حافظه کاری  با  بتوانند  تحصیلی 

عملکرد تحصیلی کمک کنند.

تشکر و قدردانی
نویسندگان از اولیای مدارس و والدین دانش آموزان شرکت کننده در 

پژوهش کمال تشکر و قدردانی دارند. 
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Introduction: The purpose of this study was to investigate the relationship between the 
polysemy	of	one	of	the	verb	prefixes	of	the	Persian	language	using	a	cognitive	approach.	
With	the	cognitive	semantics	approach,	the	verb	prefixes	have	their	own	meanings	that	
add the meanings to the host’s verb, and, in fact, by combining with it, a verb with a 
new	meaning	is	created.	The	prefix	“forou”	is	one	of	the	most	prevalent	verb	prefixes	in	
Persian, which, by joining different verbs, forms a kind of radial semantic structure. In 
this	article,	we	analyze	the	meanings	of	the	“forou”	prefix	from	a	cognitive	perspective.	
Methods: First,	all	the	preceding	verbs	with	the	prefix	“forou”	were	retrieved	from	the	
book	“Culture	of	Speech”	 (Sokhan)	and	 then	analyzed	according	 to	 the	cognitive	 se-
mantic concepts, Polysemy Categorization and Schema. Accordingly, by specifying the 
radial	category	of	 this	prefix,	 the	Prototypical	meaning,	 the	semantic	network	and	the	
structure	of	this	prefix	were	determined	in	the	form	of	a	radial	category.	Finally,	in	order	
to	analyze	 the	semantic	network	of	 this	prefix,	 the	spatial	 interactions	of	 the	 trajector	
(TR) and the landmark (LM) were used. 
Results: The results obtained from the analyses indicate that the prototypical meaning 
of	 this	prefix	 is	“down	and	below”,	and	 its	semantic	networks,	which	 include	several	
groups,	are:	reduction,	humiliation,	fixity	and	pause,	degradation,	etc.	Also,	all	semantic	
meanings	are	associated	with	the	main	meaning.	For	example,	the	meaning	of	“down”	in	
the concepts of reduction, humiliation, is interrupted.
Conclusion:	With	studing	the	prefix	“Forou”	in	terms	of	a	cognitive	semantics	approach,	
we	found	that	the	cognitive	approach,	in	addition	to	the	different	meanings	of	a	prefix	
and its applications in different contexts, it proves the conceptual relationships between 
these	meanings.	Therefore,	it	provides	a	better	analysis	of	semantics	of	prefixs	compared	
with traditional approaches.
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بررسی شبکه  معنایی پیشوند »فرو« از منظر معناشناسی شناختی
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مهدی پورمحمد1     ، روح اهلل شمسا2، لیال ترابی2

1. استادیار گروه زبان شناسی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی، تهران، ایران 
2. دانشجوی دکتری زبان شناسی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی، تهران، ایران

مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط فرآیند چند معنایی یکی از پیشوندهای فعلی زبان فارسی با رویکردی شناختی 

است. در واقع با رویکرد معناشناسی شناختی، پیشوندهای فعلی نیز معنای خاص خود را دارند که آن معنا را به فعل 

میزبان می افزایند و با ترکیب با آن، فعلی با معنایی جدید می آفرینند. پیشوند »فرو« یکی از پیشوندهای فعلی پربسامد 

در زبان فارسی است که با پیوستن به فعل های مختلف، نوعی ساختار معنایی شعاعی را تشکیل می دهد. در این مقاله 

به تحلیل معانی پیشوند »فرو« از منظر شناختی پرداخته  شده است. 

روش كار: ابتدا تمامی فعل های پیشوندی با پیشوند »فرو« از کتاب فرهنگ سخن گردآوری و سپس داده های مزبور 

طبق مفاهیم شناختی چند معنایی، مقوله بندی و طرحواره تحلیل شدند. بر این اساس با مشخص کردن شبکة شعاعی 

این پیشوند، معنای سرنمونی، شبکة  معنایی و ساختار این پیشوند در قالب یک مقولة شعاعی تعیین گردید. در نهایت، 

برای تحلیل شبکة معنایی این پیشوند از تعامل مکانی شیء متحرک )Trajector( و ثابت )Landmark( استفاده شد. 

یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهد معنای سرنمونی این پیشوند »پایین و زیر« است و معانی حاشیه ای 

و خوشه ای آن نیز که شامل چند گروه می باشند، عبارت اند از: ثبوت و وقفه، عقب، کنار، تقلیل، تحقیر، کنترل و غیره. 

ارتباط هستند. به عنوان مثال معنای »پایین« در  با معنای اصلی یعنی »پایین« در  همچنین همة معانی حاشیه ای 

مفاهیم تقلیل، تحقیر، وقفه نهفته است.

نتیجه گیری: با بررسی پیشوند فعلی »فرو« در چارچوب معناشناسی شناختی به این نتیجه رسیدیم رویکرد شناختی 
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مقدمه
زبانی  واحد  یک  آن،  در  که  است  پدیده ای   Polysemy معنایی  چند 
چندین معنای مجزا ولی مرتبط با یکدیگر را دارا می باشد. اینکه یک 
واژه می تواند معانی متفاوتی داشته باشد، کشف تازه ای نیست و از دیرباز 
وجود داشته است. اما رویکرد زبان شناسی شناختی به چند معنایی این 
است که این معانی ارتباط معناداری با یکدیگر دارند و با نظم خاصی 

حول یک معنای مرکزی پراکنده شده اند و تحت یک شبکة معنایی با 
چند  معتقدند  شناختی  زبان شناسان   .)1( دارند  قرار  شعاعی  ساختار 
ویژگی های  از  یکی  بلکه  نمی شود  واژه محدود  معنای  به  تنها  معنایی 
اساسی زبان بشر است. بر اساس این دیدگاه، چند معنایی در بخش های 
در   .)2( است  موجود  نحو  و  تک واژها  واژه ها،  همچون  زبان  مختلف 
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مقولة  و  معنایی  مفاهیم شبکة  و  نظریة سرنمونی  از  رویکرد شناختی 
استفاده  معنایی  مسئلة چند  تبیین  برای   Radial category شعاعی 
شده است. در واقع چند معنایي، ما را وارد مقوله شعاعي زبان_شناسي 
 Evans شناختي و به تبع آن، معناشناسي شناختي مي کند. به گفته
آن  در  است که  مفهومي  مقوله شعاعي »مقوله ای   )2006( Green و 
چند مفهوم در ارتباط با یک مفهوم مرکزی یا سرنموني سازمان بندی 

شده اند« )3(. 
مفهوم  »سر«  واژه  برای  بدن(  از  )عضوی  سر  معنی  مثال،  عنوان  به 
مرکزی یا نمونه اعال برای آن واژه به شمار می آید. به دیگر معانی یک 
می شود  گفته  پیرامونی  معانی  هستند،  مرکزی  معنای  حول  که  واژه 
)چی  فکر  معنای  به  سر  بتراش(،  را  )سرت  مو  معنای  به  سر  )مانند 
ارتش است( و  )از سران  باال و مهم  به معنای رأس و  تو سرته؟(، سر 
سرنمون  مقوله بندی  از  خاص  نوعی  را  معنایی  چند   Lakoff غیره(. 
بنیان معرفی می نماید که قابل اعمال بر حوزه های مختلف نظام زبانی 
است )4(. عضو مرکزی مقوله شعاعی، یک مدل شناختی ایجاد می کند 
که معانی غیر مرکزی را انگیخته می کند. معانی خوشه ای بسط یافته در 
حواشی مقوله مرکزی به وسیله پیوندهایی مثل طرحواره های تصویری، 
 )1987( Lakoff .استعاره، مجاز و جزء آن به یکدیگر مرتبط می شوند
اشاره می کند مقولة مرکزی یا پیش نمونه پیش بینی پذیر است، در حالی 
که اعضای غیر مرکزی نسبت به عضو مرکزی از میزان پیش بینی پذیری 
کمتری برخوردارند و تنها از طریق عضو اصلی شناخته می شوند؛ بدین 
 Evans و Tyler .)4( معنا که با عضو اصلی شباهت خانوادگی دارند
)2003( برای شناسایی معنای هسته ای و معانی مجزای حرف اضافه 
»OVER« دو معیار اساسی را معرفی می کند: نخست این که چنانچه 
در معنای این حرف اضافه مفهوم اضافی نهفته باشد که در دیگر معانی 
آورده  نظر  در  متفاوت  معنای  عنوان  به  معنا  یک  نباشد،  آن مشخص 
می شود. این معنای متفاوت باید معنای غیر مکانی را همراه با دو مفهوم 
 Green و Evans .)5( شیء متحرک و زمینه ثابت در خود داشته باشد
)2006( معتقدند در تعیین مفهوم اولیه، چهار معیار اساسی وجود دارد 
از: الف( اولین معنای تعیین شده ب( برتری معنایی در  که عبارت اند 
شبکه ج( ارتباط معنایی با دیگر حروف اضافه د( سهولت پیش بینی در 
اولیه به  باال، گاهی تعیین معنای  بر اساس معیارهای  گستردگی معنا 
راحتی امکان پذیر است )3(. پیشوند »فرو« از جمله پیشوندهای مهم 
در زبان فارسی است که با افزوده شدن به افعال، معناهای مختلفی را 
برای آنها ایجاد می کند. بر اساس آنچه در باب مقوله های شعاعی گفته 
شد، در این مقاله برآنیم معانی مختلف پیشوند »فرو« و ارتباط آنها را 
و معانی حاشیه ای آن و  به معنای مرکزی  تا  بررسی کنیم  با یکدیگر 

نیز ارتباط بین آنها پی ببریم. Tyler و Evans )2003( برای تحلیل 
معنایی حروف اضافه و تعیین مفهوم سرنمون بر دو نکته تأکید کرده اند: 
یکی همان عناصر ترکیب بندی است که شامل شیء متحرک و زمینه 
ثابت است. در حقیقت رابطة مکانی_ فضایی است که شیء متحرک و 
زمینة ثابت را به هم مرتبط می سازد و دیگری جنبة کاربردی است که 
 )LM( و زمینة ثابت )TR( در واقع رابطة تعاملی میان شیء متحرک
را نشان می دهد و بر اساس آن ترکیب بندی مکانی حاصل می شود )5(. 
مطالعات  اساس  بر  که  شناختی  واژگانی  معنی شناسی  رویکرد 
Brugman و Lakoff )1988( شکل گرفته است، دیدگاه ها و نظریات 

به موضوعاتی  این حوزه مطرح کرده است که می توان  را در  مختلفی 
قسمت  این  در   .)6( کرد  اشاره  و  شعاعی  شبکه  و  مقوله بندی  مانند 
نخست به تبیین این مفاهیم پرداخته و سپس در چارچوب این نظریه ها 
و با توجه به رویکرد مقالة حاضر به تحلیل داده ها و معانی »فرو« در 
شناختی،  واژگانی  معناشناسی  در  می شود.  پرداخته  پیشوندی  افعال 
معانی  از  واژه، یک مقوله  واژگانی مقوالت مفهومی هستند. یک  اقالم 
متفاوت اما مرتبط به هم را بازنمایی می کند که تاثیرات سرنمونی نیز در 
آن وجود دارد. در دیدگاه Lakoff )1987( اقالم واژگانی نوعی مقوالت 
پیچیده را بازنمایی می کنند که او بدان مقوالت شعاعی می گوید )4(. 
Brugman و Lakoff )1988( بر پایه معناشناسی واژگانی شناختی 

بر این باورند که اقالم واژگانی یک مقوله مفهومی با مفاهیم مجزا ولی 
مرتبط به هم را می سازند. عالوه بر آن، بعضی از این مفاهیم که بخشی 
از یک مقوله هستند معنی سرنمونی یا مرکزی آن اقالم واژگانی هستند 
و برخی دیگر جزو معانی کمتر سرنمونی و یا حاشیه ای می باشند )6(. 
بر این اساس، چند معنایی بازتابی از ساخت مفهومی است که در سطح 
زبان  روساخت  سطح  در  پدیده ای  تنها  و  دارد  وجود  ذهنی  بازنمایی 
نیست. به تعبیری چند معنایی صرفاً زبانی نیست بلکه همچون استعاره 

و مجاز جزو ویژگی ذهن محسوب می شود )3(. 
معانی  نظر  از  ماهیتاً  واژگانی  واحدهای  اکثر  مقوله بندی،  نظریه  طبق 
از  پیچیده  شبکه ای  واژگانی  واحد  یک  هستند.  معنایی  چند  متعدد، 
مفاهیم مرتبط را تشکیل می دهند و پیش  نمونه هم عضوی از مقوله 
است که دارای ویژگی اصلی و مهم آن است؛ بدین معنا که از نظر ترتیب، 
نخستین مفهومی است که به ذهن فرد متبادر می گردد و برجسته ترین 
نمونة مقولة خود محسوب می شود. عالوه  بر این عضو پیش  نمونه از نظر 
بسامد وقوع رخداد باالتری دارد )7(. اعضای دیگر هر مقوله نیز که به 
اعضای حاشیه ای یا پیرامونی معروف اند، دیگر معانی واحد واژگانی مورد 
نظر محسوب شده که به واسطه بسط معنایی به پیش  نمونه مقوله خود 
مرتبط می شوند و جایگاهشان درون مقوله بر اساس میزان شباهتشان 
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با پیش نمونه تعیین می گردد.
شعاعی بودن ویژگی انواع بسیاری از مقوله های زبانی است و می توان آن 
را یکی از نتایج رویکرد جدید به مقوله بندی دانست. این مفهوم در تقابل 
با دیدگاه کالسیک مقوله بندی است که بر اساس آن اگر عنصری یکی از 
شرایط تعریف شده برای تعلق به مقوله ای را نداشته باشد، نمی تواند به 
آن مقوله متعلق باشد )8(. به عبارت دیگر در این دیدگاه، همه مفاهیم 
یک واژه باید دارای یک معنی مشترک و انتزاعی باشند و اگر مواردی 
یافت شد که فاقد این معنی مشترک بودند، باید آن را همنامی به شمار 
آورد. اما برخالف مقوله بندی کالسیک، در معنی شناسی شناختی این 
باور وجود دارد که همه مفاهیم یک واژه دارای معنی مشترک نیستند 
و برخی از این معانی ممکن است نمونه بهتری برای معنی آن واژه بوده 
و برخی دیگر نمونه های جانبی به شمار آیند. Brugman و Lakoff با 
اشاره به مقوله های معنایی بیان کردند که معانی مختلف یک واژه چند 
معنا مقوله ای شعاعی را تشکیل می دهند و اعضای این مقوله شعاعی با 
توجه به یک معنای سرنمون سازمان دهی شده اند )9(. در رویکرد شبکة  
از  مجموعه ای  که  می شود  استفاده  اجزائی  تحلیل  نوع  یک  از  معنایی 
ویژگی ها را در میان تعداد زیادی از رویدادهای کالمی شناسایی می کند. 
به عبارت دیگر، به جای آنالیز معناهای احتمالی یک واژه، یک شبکة  
چند معنایی که مجموعه ای از ویژگی های شناختی_ عملکردِی آن واژه 
را در بر دارد، آنالیز می شود. این ویژگی ها به هیچ عنوان به آنالیزهای 
ساختارگرایانه شباهت ندارد. چرا که آنها نمونه هایی از کاربردهای واقعی 
زبان را نشان می دهند و به معنای دایره المعارفی واژگان اشاره دارند و 
در واقع بر پایة  یک سیستم معنایی غیر واقعی هستند )10(، اما رویکرد 
طیف  آن  گواه  و  است  رایج  و  کاربردی  بسیار  شناختی  زبان شناسی 
گستردۀ استفاده از این روش می باشد )11-13(. زبان شناسی شناختی 
یک رویکرد کاربرد محور نسبت به زبان دارد و ضرورتاً پیچیدگی های 
این اصل  توضیح می دهد )14(.  اجتماعی  پدیده ای  به عنوان  را  زبانی 
نظری بدین معناست که یک رویکرد شناختی باید پارامترهای فرازبانی 
را در نظر بگیرد. مزیت روش شبکه معنایی در تحلیل این است که به 
ما می گوید که چگونه ابزارهای تحلیلی ما می توانند پیچیدگی زبانی را 

توضیح دهند )10(.
وندها  است.  »وند«  فارسی،  زبان  در  تک واژها  انواع  مهم ترین  از  یکی 
یا  یا آخر تک واژه ها  یا وسط  اول  ترتیب در  به  واژک هایی هستند که 
واژه ها می آیند و مفهوم جدیدی به آنها می بخشند و در برخی موارد، 
به طبقة  از طبقه ای  یعنی  نیز عوض می کنند،  را  آنها  طبقة دستوری 
نوع  سه  به  گرفتن  قرار  محل  به  بسته  را  وندها   .)15( می برند  دیگر 

پیشوند، میانوند و پسوند تقسیم می کنند. پیشوندها قبل از تک واژها یا 
واژه ها، میانوندها در میان تک واژها و پسوندها بعد از تک واژها یا واژه ها 

قرار می گیرند.
از پیشوند  تازه تری  foru« ظاهراً صورت تخفیف یافته و  پیشوند »فرو: 
 »fravatả« است )16(. پیشوند »فرو« در ایرانی باستانی »forud :فرود«
و در سانسکریت »pravátả« بوده است )17(. وند »فرود« در فارسی 
میانه به صورت »frõd« )18( و در پهلوی به صورت »frõt« )19( تلّفظ 
می شده است. ریشة »فرود« در سنسکریت، اده »Adhah« به معنای 
پیشوند  دو  هر  دری،  و  نو  فارسی  زبان  در   ،)20( است  بوده  »پایین« 
کارکرد خود را حفظ کرده اند، ولی پیشوند »فرود« در فارسی نو عمدتاً 
کارکردهای غیر فعلی خود را از دست داده و به عنوان پیشوند فعلی، در 
افعال پیشوندی و در موارد بسیار اندکی، به تنهایی به عنوان قید مورد 
استفاده قرار می گیرد. در کتاب های دستوری زبان فارسی، کاربردهای 
معنایی گوناگونی برای پیشوند »فرو« ذکر شده است؛ از جمله می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
1. »فرو« عمدتاً در معنای »نشیب«، »پایین«، »فرود« و »پست« است، 

مانند: فروچکیدن و فرورفتن؛
فروبردن،  مانند:  می دهد،  اندرون  و  داخل  تو،  معنای  گاهی  »فرو«   .2

فرودادن و فروکردن؛ 
3. »فرو« گاهی معنای »در«، »بر« و »به« می دهد، مانند: فروبستن، 

فروخواندن، فروماندن، فرونشاندن؛ 
4. »فرو« از پیشوندهایی است که گاهی برای تأکید فعل آورده می شود، 

مانند: فروایستاد، فروخشکید، )20(؛
5. »فرو« گاهی مانند »فرا« جهت فعل را مشّخص می نماید، مانند: برگ 

فروریخت )21(؛
را  فعل  عمل  آغاِز  معنای  که  می رسد  نظر  به  اوقات  گاهی  »فرو«   .6
می رساند، مانند: فروپاشیدن ]آغاِز از هم گسستگی[، فرورفتن ]آغاز به 

تو رفتن[، فروباریدن ]شروع به باریدن[؛
مانند:  نمی افزاید،  فعل  به  جدیدی  معنای  اوقات  گاهی  »فرو«   .7

»فروغلتید«، »فرو بارید« و »فروبلعید«، )22(.
نمونه هایی از کاربرد نگرش مقوله های شعاعی را در زمینه های حروف 
و  زمان  تصریفی،  و  اشتقاقی  واژه  ساخت  نحوی،  ساختارهای  اضافه، 
 Lakoff ،)23( )1988( Brugman ادب، صفات، افعال و اسامی در
می توان   )8(  )2001(  Lee و   )24(  )1990(  Janda  ،)4(  )1987(
یافت. موضوع مقوله های شعاعی و کاربردهای آن در زبان فارسی نیز 
ایران پژوهش هایی درباره  تا حدودی مورد توجه واقع شده است. در 
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حروف اضافه، تعدادی از پسوندها و نیز چند معنایی در افعال صورت 
گرفته است. به عنوان نمونه در زمینة حروف اضافه، گلفام و یوسفی 
تبیین  به  شناختی  معناشناسی  رویکرد  با  مقاله ای  در   )1385( راد 
خاص  طور  به  و  کلی  طور  به  مکانی  اضافه  حروف  معنایی  ساختار 
در   )1388( همکاران  و  گلفام   .)25( پرداخته اند  »در«  اضافة  حرف 
پژوهش دیگری حرِف اضافة »از« را در چارچوب معناشناسِی شناختی 
بررسی کرده اند و با ارائة یک شبکه معنایی برای آن به مقایسه رویکرد 
پرداخته اند  اضافه  حروف  بررسی  در  سنتی  رویکردهای  با  شناختی 
)26(. زاهدی و محمدی زیارتی )1390( نیز در تحقیق دیگری شبکه 
را مشخص  »از«  اضافه  گوناگون حرف  مفاهیم  از  معنایی گسترده ای 
نموده و به خوشه بندی معانی گوناگون این حرف اضافه پرداخته اند و 
 )1389( مهند  راسخ   .)27( کرده اند  ارائه  معنایی گسترده تری  شبکه 
در مقاله ای به تحلیل و بررسی شناختی حرف اضافه »روی« و چند 
حرف اضافه دیگر در فرهنگ سخن پرداخته، نحوه ضبط معانی حروف 
اضافه مکانی در این فرهنگ لغت را بررسی و نقاط قوت و ضعف آن 
با  می توانند  فرهنگ نویسان  اینکه  با  نویسنده  است.  کرده  را مشخص 
و  جامع تر  نگاهی  شناختی  معنی شناسی  دستاوردهای  از  بهره گیری 
اضافه  حروف  می نویسد:  آورند،  دست  به  فرهنگ نویسی  در  دقیق تر 
و حاشیه ای هستند.  مرکزی  معانی  دارای  دیدگاه شناختی  اساس  بر 
این  مرکزی اند.  معانی  استعاری  بسط  حاصل  عموماً  حاشیه  معانی 
معانی باید در فرهنگ ها از هم جدا شوند. ابتدا معانی مرکزی و سپس 
بسیار  می تواند  مورد  هر  برای  مثال  ذکر  شود.  آورده  حاشیه  معانی 
راهگشا باشد )28(. افراشی و کوشکی )1396( نیز در مقاله ای پیشوند 

»پیش« را با رویکرد زبان شناسی شناختی تحلیل کرده اند.
در این راستا نخست معانی مشتقات آن را از منظر شناختی به دست 
آورده و در نهایت با مشخص کردن شبکة شعاعی این وند، دو خوشة 
معنایی مرکزی تعیین کرده اند که دیگر معانی از این دو گروه معنایی 
هیچ  تاکنون  اما   .)29( مکانی  ترتیب  زمانی،  ترتیب  می شوند:  منتج 
شناختی  زبان شناسی  چارچوب  در  را  فعلی  پیشوندهای  پژوهشی 
در  است؛  نداده  قرار  مطالعه  مورد  شعاعی  مقوله های  به  توجه  با  و 
که  شگرفی  معنایی  تأثیرات  به  توجه  با  فعلی  پیشوندهای  که  حالی 
انجام  برای  مساعدی  بسیار  زمینة  دارند،  پایه شان  افعال  معنای  در 
این   بی شک  می باشند.  زبان شناختی  و  معناشناختی  تحقیقات  چنین 
نوع مطالعات می تواند توجه فارسی زبانان را به چنین ظرایف معنایی 
به  امروز  و  می گرفت  قرار  نظر  مد  قدیم  فارسی  زبان  در  بیشتر  که 

فراموشی سپرده شده است، معطوف نماید.

روش كار
این پژوهش مبتنی بر چارچوب نظری معناشناسی شناختی و به روش 
توصیفی_ تحلیلی انجام شد. تمامی فعل های پیشوندی با پیشوند »فرو« 
مفاهیم  طبق  مزبور  داده های  سپس  شد.  گردآوری  سخن  فرهنگ  از 
برای  شده اند.  تحلیل  طرحواره  و  مقوله بندی  معنایی،  چند  شناختی 
متحرک  مکانی شیء  تعامل  از  نیز  پیشوند  این  معنایی  شبکة  تحلیل 
 Langacker استفاده شده است، با اعتقاد بر ادعای )LM( و ثابت )TR(
 TR 2007( مبنی بر اینکه هر طرحوارۀ تصویری دارای دو عنصر اصلی(
داشته  یکسانی  محتوای  زبانی  عبارت  دو  است  ممکن  و  است   LM و 
 TRبنابراین روابط یکسانی را بیان کنند، ولی به دلیل تغییر باشند و 
و LM معنای متفاوتی از آنها استنباط شود )30(. همانطور که گفته 
استخراج  انوری  دکتر  سخن  فرهنگ  از  بررسی  مورد  نمونه های  شد، 
شده اند )22(. تمامی مدخل های افعال پیشوندی با پیشوند »فرو« که 
در این فرهنگ ذکر شده )تعداد 55 مدخل( تحلیل و بررسی گردیده 
است؛ به عبارت دیگر تمامی کاربردهای مختلف پیشوند »فرو« مد نظر 
بوده و لذا ممکن است نمونه هایی ذکر شده باشد که در فارسی معاصر 
کاربرد نداشته باشد. شایان ذکر است برای درک مفهوم »فرو« در افعال 
پیشوندی در گام اول از همان معانی ای که در فرهنگ سخن ذکر شده، 
استفاده شده است؛ اما در برخی نمونه ها که نیاز به جستجو و کنکاش 
بیشتری در معنای واژه احساس می شد، از سایر فرهنگ های لغت مانند 
دهخدا و معین و نیز دانش زبانی نگارنده در تحلیل برخی معانی بهره 
گرفته شد. پس از بررسی نمونه ها، مفاهیم و معانی این پیشوند بررسی 
شده و سپس با دسته بندی معانی در گروه های مختلف، شبکه معنایی 
پیشوند  مفهوم سرنمون  دادن  قرار  با  پایان  در  است.  ارائه گردیده  آن 
»فرو« در مرکز و مرتبط ساختن مفاهیم شعاعی در اطراف آن، شبکه 

روابط معنایی این پیشوند ترسیم شده است.

یافته ها
در این قسمت به تحلیل نمونه ها و طبقه بندی آنها پرداخته شده و نتایج 

حاصل از آن بررسی می گردد. 
1. معنای سرنمونی » فرو«

معنا هستة مرکزی رویکرد زبان شناسی شناختی نسبت به زبان و دستور 
ساختارهای  همة  شناختی  رویکرد  در   .)31( می شود  محسوب  زبان 
دستوری ذاتاً مفهومی هستند و کارکرد آنها در ساختاربندی محتوای 
دستوری  مقولة  هیچ  رویکرد  این  در  دارند.  دخالت  جمله ها  مفهومی 
از  یکی  »فرو«  پیشوند   .)4( ندارد  وجود  معنا  و  شناخت  از  مستقل 
خود  خاص  شناختی  و  معنایی  هویت  از  که  است  دستوری  مقوالت 
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برخوردار است. شایان ذکر است کاربرد افعال پیشوندی با پیشوند »فرو« 
اغلب مربوط به زبان فارسی در دوره های گذشته است و امروز به ندرت 
فعلی با پیشوند »فرو« به کار می رود. با این حال معانی این فعل ها برای 
فارسی زبانان امروزی اغلب قابل فهم است. بنابراین معانی ذکر شده برای 
معانی در زمانی آنهاست زیرا اکنون این نوع  افعال مورد بررسی اکثراً 
فعل کمتر به کار می رود. مفهوم مرکزی »فرو« در افعال پیشوندی، با 
توجه به معانی هم زمانی آن، مفهوم »پایین« است که مفاهیم و معانی 
باید  از آن گرفته می شوند. اگرچه  ارجاعی دیگر  کاربردی، استعاری و 
گفت معانی »فرو« به لحاظ در زمانی از مفهوم مرکزی به سوی مفاهیم 
حاشیه ای مقوله گسترش یافته است. در این پژوهش با مطالعة افعال 
پیشوندی مختلفی که با پیشوند »فرو« ساخته شده اند، به این نتیجه 
رسیدیم که »فرو« در بیشتر موارد معنای »پایین« را با خود به همراه 

دارد. بنابراین می توان گفت معنای سرنمونی آن، »پایین« می باشد. 
1-1. افزودن جهت پایین به افعال )معنای سرنمونی(:

به فعل جهت داده و در واقع جهت  این پیشوند  افعال  اغلب  در  الف: 
رو به پایین را به آن می افزاید. برخی افعال مانند افتادن یا ریختن این 
جهت رو به پایین را در خود دارند اما افعالی مانند انداختن، افکندن و 
افشاندن می توانند در هر جهتی رخ دهند؛ مثاًل به باال انداختن، به باال 
به  از سوی دیگر برخی فعل ها مانند دویدن  افشاندن.  باال  به  افکندن، 
هیچ  وجه چنین معنایی را در خود ندارند و تنها با افزودن »فرو« بر سر 
آنها می توانند چنین بار معنایی ای پیدا کنند. پیشوند »فرو« در ترکیب 
با همة این گروه ها جهت آنها را به سمت پایین مشخص می کند و در 
در  تأکید می کند.  آنها  بر جهت  نیز  ریختن  یا  افتادن  مانند  فعل هایی 

شکل 1 نمای فضایی_مکانی این افعال نشان داده شده است.
  • سر خود به سوی زمین فرو افکند )22(.

  • طیر أبابیل... سنگ..... چون فرو می انداختند، لشکر ابرهه به درک   
     واصل می شدند )22(.

  • برگ های درخت فرو ریخته بود. 
  • گل بهاری... هیچ مقام نکند و زود فرو ریزد )22(.

  • یکی طشت خاکسترش بی خبر/فرو ریختند از سرایی به سر )22(.
  • فرمود تا عبداهلل را از دار فرو گرفتند و دفن کردند )22(.

  • این مسافری عزیز است هر جای پای باز نکند، و در هر آشیانه ای 
    فرو نیاید )22(.

ب: در نمونه های زیر نیز که معنای سرازیر شدن دارد، همین کارکرد 
معنایی را دارد:

  • کدام دیده به روی تو باز شد همه عمر/که آب دیده به رویش فرو 
     نمی آید؟ )22(.

 	 • از رخسارم عرق غیظ فرو می ریخت )22(.
	  • اندر چشم فرمایی فروچکاندن لعاب اسبغول )22(.

  	 • گفته اند که اشکی که از چشمان دلبری نازنین فرو چکد، صخره ها را  
     بدل به پنبه می کند )22(.

		 • آبی عظیم دیدیم که از جایی بلند فرو می دوید. 
  • عبداهلل زبیر را سنگی سخت بر روی آمد و خون بر روی وی فرو 

دوید )22(.
 		• به اتاق رفته، درهای آن را بسته، پرده هایش را فرو می افکنند )22(.

 	 • گوهر ز دهن فرو فشاندی/بر تارک تاج او نشاندی. 
د فرو فشاند شکر )22(.  	 • چنگ در برگرفت و خوش بنواخت/ز دو بُسُّ

 	 • بطری را بر سر یک تن از قاطرچی ها فرو کوفت )22(.
 	 • این گوی های زرین چون گل میخ بر طبق الجوردی آسمان هر شب    

    فرو می کوبند )22(.
	  • طبل ها فرو کوفتند و از اطراف، حصار را در میان گرفتند )22(.

از  مشتق  مقوله های  گفت  می توان  که  هستند  نیز  دیگری  افعال  ج: 
معنای سرنمونی هستند و همین معنای پایین در آنها دیده می شود با 
این تفاوت که میزان حرکت آن فعل ها به سمت پایین متفاوت است. 
بدین معنا که اگر در تمام نمونه های باال چنین تصور کنیم که جسم 
متحرک بر روی سطح ثابتی می افتد و همان جا قرار می گیرد، در افعالی 
که در این قسمت ذکر می شود قدری از سطح ثابت نیز پایین تر می رود 

و به عبارت دیگر فرو می رود )شکل 2(.

شکل 1. طرحوارۀ تصویری معنای سرنمونی
»فرو« با افزوده شدن بر اغلب افعال جهت رو به پایین را به آنها می دهد. شیء متحرک به 

سمت زمینة ثابت حرکت می کند.

شکل 2. طرحوارۀ تصویری معنای »فرورفتن«
شیء متحرک رو به پایین و به سمت زمینة ثابت حرکت می کند و قدری از زمینة ثابت 

می گذرد.
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  • میخ بی واسطه چکش، در تخته فرو نمی رود )22(.
  • دستمال پیچازی را تو جیبش فرو کرد )22(.

د: در افعال زیر، حرکت رو به پایین باز هم بیشتر می شود:
  • سر دیگ استوار کند و به تنور فرو نهد و بامداد بردارد سربگشاید. 

  • مرده را به گور فرو نهند )22( )شکل 3(.

ه: و در نمونه های زیر، باز هم حرکت رو به پایین بیشتر و بیشتر می شود:
  • تالطم امواج احتیاجات انسان را در خود فرو می برد )22(.

  • و در غرق شدن از آن هم بیشتر فرو می رود )شکل 4(.

پس فرو در افعال مختلف میزان دارد و در این افعال به حدی معنای 
افعال معنای غرق شدن  پایین رفتن در آن شدت یافته است که این 

یافته اند.
2. معانی پیرامونی

»فرو« دارای معانی حاشیه ای و پیرامونی نیز می باشد که در این قسمت 
به شرح و تبیین آنها پرداخته می شود و در پایان در یک جدول و نمودار 

گروه های معنایی مختلف آن نشان داده می شود. 
2-1. توقف )ماندن/متوقف شدن(:

  • هرکه در کار خدای عزوجل و در راه حق تعالی فرو استاد، او از شمار 
بازماندگان راه باشد )22(.

  • قومی که بر درجه تقلید فرو ایستاده اند... پنداشتند که ورای ظواهر 

کار نیست )22(.
فرو  است؛  داده  آن  به  را  توقف  معنای  ایستادن،  فعل  کنار  در  »فرو« 
ایستاد یعنی متوقف شد. نکتة درخور توجه این است که فروایستادن 
جملة  در  مثال  عنوان  به  می باشد.  نیز  تحقیر  معنای  نوعی  با  همراه 
مفهوم  ایستادن  فرو  فعل  ایستاده اند«،  فرو  تقلید  درجه  بر  که  »قومی 
تعصب و جمود و عقب ماندگی را در خود دارد. این مفهوم در نمونه های 

زیر نیز دیده می شود:
  • کسی که عمری به ذخیره کردن معلومات ناقص متفرق گذرانده... 

همچنان در وادی بی خبری و بیچارگی فرو مانده است. 
  • آنها که جاه و مال دنیا را وسیلت شهوات و تمتعات حیوانی سازند... 

   هرگز جمال کعبة وصال نبینند و در مرتبه اول فرو مانند )22(. 
شکل 5 نمای فضایی مکانی این معنا را نشان داده است.

در مثال های زیر نیز معنای متوقف کردن و نگه داشتن وجود دارد: 
  • هیچ کس نه دست از کار بازداشت و نه زبان از گفتار فرو داشت. 

  • و وزیر هر چند کوشید ایشان را فرو داشتن، ممکن نشد تا وی نیز 
مثال داد که بروند )22(. 

کنار  در  »فرو«  کردن(:  ماندن/تعجب  خیره  و  )ثابت  ثابت   .3-2
مثال  عنوان  به  می رساند.  را  تعجب  و  خیرگی  معنای  افعال،  برخی 
تعجب کردن  و  ماندن  معنای خیره  به  »فروماند«  فعل  زیر،  در جملة 

می باشد:
  • به خوبّی چهر و به پاکّی تن/فرو ماند از آن شیرخوار انجمن )22(.

2-4. تمرکز )متمرکز و با دقت نگریستن(: گاه آمدن »فرو« بر سر 
افعالی مانند دیدن و نگریستن، معنای دقت و تمرکز را به فعل می افزاید؛ 

یعنی با دقت و تمرکز نگریستن )شکل 6(:

شکل 3. طرحوارۀ تصویری معنای »فرو نهادن«
شیء متحرک رو به پایین و به سمت زمینة ثابت حرکت می کند، از زمینة ثابت می گذرد و تا 

اندازه ای به حرکتش ادامه می دهد.

شکل 4. طرحوارۀ تصویری معنای »فروبردن«
شیء متحرک رو به پایین و به سمت زمینة ثابت حرکت می کند و پس از زمینة ثابت نیز به 

حرکتش ادامه می دهد.

شکل 5. طرحوارۀ تصویری معنای حاشیه ای »توقف«
شیء متحرک بر روی زمینة ثابت متوقف شده است.

شکل 6. طرحوارۀ تصویری معنای »تمرکز و با دقت نگریستن«
شیء متحرک ثابت است اما جهت آن رو به پایین و به سمت زمینة ثابت می باشد.
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  • بوسهل پوشیده نیز کس فرستاده بود و منشور و فرمانها بخواسته و 
فرو نگریسته )22(. 

  • چون فرو دید چارگوشه کاخ/ساحتی دید چون بهشت فراخ )22(.
و  معنای دقت  نگریستن همه جا  فعل  بر سر  است »فرو«  شایان ذکر 
تمرکز را اضافه نمی کند و بیشتر جهت نگاه کردن به پایین را می رساند:
    • خفته آب نخورد، و ابتدا به کوزه فرو نگرد تا خاشاکی و حیوانی نباشد.

     • چاهی است که هرکه بر لب آن چاه شود که فرو خواهد نگریست، 
نتواند فرو نگریدن )22(.

زیر،  نمونه های  در  رهاکردن(:  گذاشتن،  )کنار  پایین/کنار   .5-2
مانند  فعل هایی  با  ترکیب  در  اما  است،  پایین  معنای  همان  در  »فرو« 
گذاشتن )=فروگذاشت(، به معنای ترک کردن و رها کردن کاری است. 

  • فرو داشت دست از کمربند اوی/شگفتی فرو ماند از بند اوی. 
  • ای مرگ پیکار فرو گذار. 

  • محمدبن عبدالوهاب... عالم بوده در علم شرع و هر فن، همه را فرو 
گذاشت و به علم صوفیان مشغول گشت.

و  می روند  خواهند  چنانکه  تا  گذارند  فرو  را  کودکان  مادر  و  پدر   •           
زندگانی می کنند )22(.

2-6. تنزل )تنزل مقام(: گاه پیشوند »فرو« بر مفهوم به زیر کشیدن 
و تنزل مقام، داللت می کند )شکل 8(:

  • کی بود که تو را فرو نشانند و مرا برنشانند؟ )22(.
  • با یکدیگر در حیلت ایستادند تا این دو ساالر را چگونه فرو برند؟ )22(.
  • به هیچ حال من خواجه را دست آن نخواهم داد که چنین چاکران  

    را فرو خوَرد به انتقام خویش )22(.
این مثال ها یادآور دیدگاه و دربارۀ استعاره های جهتی است. استعاره های 
اساس  بر  را  مفاهیم  عمدتاً  که  هستند  استعاره هایی  جهتی  یا  وضعی 
و...،  نزدیک  دور،  جلو،  عقب،  پایین،  باال،  مانند  فضایی  جهت گیری 
سازمان دهی و مفهومی می کنند. کارکرد استعاری این جهت گیری های 
فضایی از این واقعیت نشأت می گیرد که بدن انسان مکان مند و فضایی 
بیرون  محیط  در  کارکردهایش  با  وی  جسم  عملکرد  شکل  و  است 

یکسان است )32(. بدین ترتیب استعاره های جهت گیرانه، به مفاهیم، 
استعاره های  برای   Johnson و   Lakoff جهت گیری فضایی می دهند. 
استعاره های  اساس  که  می کنند  ارائه  را  زیر  اصلی  نمونة  جهتی، چند 

فرعی بسیاری در زندگی روزانه است: 
_ شادی باالست؛ اندوه پایین است.

_ تسلط و قدرت باالست؛ مقهور و ضعیف  بودن پایین است.

_ خوب باالست؛ بد پایین است، یا بیشتر باالست؛ کمتر پایین است.

لذا این احساس که قدرت و مقام باالست و ضعیف  بودن پایین است، 
بر اساس تجربیات جسمانی ما از محیط شکل گرفته  است. استعاره های 
مفاهیم  اول  سازمان دهی می کنند؛ دستة  را  مفاهیم  از  نوع  دو  جهتی 
سادۀ فضایی )مانند باال، پایین و ...( یا مفاهیمی که ما آنها را به طور 
می کنیم.  درک  روزه مان  هر  بدنی  کارکردهای  با  پیوند  در  و  مستقیم 
ما  بدن  فیزیک  به  مربوط  آشکار،  طور  به  که  مفاهیمی  دوم،  دستة 
نیستند، بلکه در تجربة روزمرۀ ما که دارای جایگاه عظیمی در زمینة 
پیش فرض های فرهنگی ماست ریشه دارند. این مفاهیم مربوط به قلمرو 
اینها  مانند  اموری  و  عدالت  عواطف،  و  احساسات  ذهنی،  قضاوت های 
می شوند. به عبارت دیگر، بعضی مفاهیم کانونی در الفاظی که مربوط 
... می شود، روشن تر  و  باال_پایین، درون_بیرون، عقب_جلو  به جهات 
تعریف شده اند؛ در حالی که تجربه های عاطفی مفهومی  شده، بر پایة 
تجربة فضایی و ادراکی ما، وضوح کمتری دارند و استعاره های جهتی 
به ما این امکان را می دهد تا عواطفمان را در اصطالحاتی که روشن تر 
تعریف شده، و یا مربوط به مفاهیم دیگری است )مانند سالمت، زندگی، 
تسلط و...( مفهومی کنیم )33(. بنابراین افعالی مانند »فرو نشانند« که 
به معنای تنزل مقام و قرار دادن در جایگاه پایین است، از نظر مفهومی 

بر اساس این تجربیات فضایی و ادارکی می باشند.

قبلی  قسمت  در  که  همان طور  احساسات(:  )کنترل  کنترل   .7-2
شرح داده شد، برخی مفاهیم مثل احساسات بر اساس جهت گیری های 
ابراز  گفت  می توان  اساس  این  بر  می شوند.  روشن  و  ادراک  فضایی 
هیجان ها باالست/کنترل هیجان ها پایین است. در برخی افعال پیشوند 

شکل 7. طرحوارۀ تصویری معنای »کنار گذاشتن و رها کردن« 
شیء متحرک رو به پایین و البته به سمت عقب و کنار حرکت می کند  و بر روی زمینة ثابت 

متوقف می شود و رها می شود.

شکل 8. طرحوارۀ تصویری معنای تنزل مقام
شیء متحرک که در جایگاه باالیی قرار داشته به سمت پایین کشیده می شود و بر روی زمینة 

ثابت قرار می گیرد.
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»فرو« همین کارکرد معنایی را دارد و به معنای کنترل نوعی احساس 
یا هیجان از قبیل خنده، خشم و غیره می شود:

  • ببخشود برحال مسکین مرد/فرو خورد خشم سخن های سرد )22(.
  • جهانگیر خان خشمش را فرو داد )22(.

2-8. تقلیل/کاهش )کاهش و تسکین درد(: پیشوند »فرو« بیشتر 
پیدا  یافتن  تسکین  و  آرام شدن  معنای  »نشاندن«  فعل  با  ترکیب  در 

می کنند:
  • مالیدن حنا بر پیشانی، درد شقیقه را فرو می نشاند. 

  • و چون صفرا به جوش آمد، چاره فرو نشاندن است )22(.
  • امیدوارم با این دارو دردش کمی فرو نشیند )22( )شکل 9(.

2-9. تقلیل/کاهش )کاهش صدا و ساکت شدن(: در نمونه های زیر 
»فرو« در ترکیب با فعل به معنای کم شدن صدا و ساکت شدن آمده 

است:
  • به تدریج بانگ و ناله فرو می نشیند و سکوت همه جا را فرا می گیرد 

.)22(
  • ظهر که شد، صداها فرو کشید و برف ماند و برف )22( )شکل 10(.

2-10. خاموش  کردن: پیشوند »فرو« همراه با فعل نشاندن به معنای 
خاموش کردن ]آتش[ و آرام کردن ]هیجان و آتش درونی[ به کار رفته 

است:
  • این قضیة )عشق( چنان آتش مقاصد و نیاتم را فرو نشاند که خود 

را فراموش کردم. 
  • تو دررسی و این آتش را فرو نشانی )22(.

  • شعله ها کم کم فرو می نشست و جسم اتاق گرم می شد. 
  • نباید که... چراغت فرو نشیند )22( )شکل 11(.

در رویکرد شناختی، این باور وجود دارد که تجارب بدنی ما از طریق 
 .)3( می انجامد  معنامند  مفاهیم  شکل گیری  به  تصویری  طرحوارۀ 
ساختار مفهومی طرحوارۀ تصویری می تواند موجب شکل گیری مفاهیم 
یا  می نشست«  فرو  »شعله ها  نظیر  جمالتی  ساخت  شود.  انتزاعی تر 
»عشق، آتش مقاصد و نیاتم را فرونشاند« در نتیجه مشاهده قاعده مند 
انسان از موقعیت هاست )مشخصه تجربیات بدنمندی( که به واسطه آن 

کاهش میزان چیزی با کاهش بعد عمودی آن همراه است. 
برانگیختگی  که  شده  موجب  آتش  از  ما  جسمانی  تجربة  همچنین 
فوران کردن  کشیدن،  شعله  صورت  به  را  خود  هیجانات  و  احساسات 
با  را  احساسات  مهار  و  کنترل  و  کرده  مفهوم سازی  فشار  گونه ای  و 
فعل  که  همان طور  باال  جمالت  در  آن.  فرونشستن  و  خاموش شدن 
»فرونشستن« برای خاموش شدن آتش )که به سمت پایین است( به 
کار رفته،  دربارۀ کاهش و مهار عشق یا نیات و مقاصد به کار رفته است.

2-11. تحقیر: گاه پیشوند »فرو« معنای تحقیر را به همراه دارد؛ مثاًل 
کار  به  کسی  تحقیر  قصد  به  وقتی  خوابیدن  و  نشستن  مانند  افعالی 
می روند، پیشوند »فرو« به آنها افزوده می شود. »فرونشست« در مقایسه 
با تحقیر مخاطب  بار معنایی متفاوتی دارد، یعنی همراه  با »نشست« 

است )شکل 12(.

شکل 9. طرحوارۀ تصویری معنای »تقلیل و تسکین )درد(«
شیء متحرک رو به پایین حرکت می کند و بر روی زمینة ثابت متوقف و آرام می شود. 

شکل 10. طرحوارۀ تصویری معنای »تقلیل و کاهش )صدا(«
شیء متحرک رو به پایین حرکت می کند و بر روی زمینة ثابت متوقف و آرام می شود. 

شکل 11. طرحوارۀ تصویری »خاموش کردن«
شیء متحرک )آتش( رو به پایین حرکت می کند و بر روی زمینة ثابت متوقف و خاموش 

می شود. 

شکل 12. طرحوارۀ تصویری معنای »تحقیر«
شیء متحرک رو به پایین و به سمت زمینة ثابت حرکت می کند.
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  • اشتر نادان به نادانی فرو خسبد به راه/بی حذر باشد از آن شیری که 
هست اشترفکن )22(.

2-12. بلعیدن و قورت  دادن: به نمونه های زیر دقت کنید:
  • بسیار لقمه هایی را نخاییده فرو می بردم )22(.

  • خداوند یک مثقال به تو نداده است، شرم و حیا و انسانیت را جویده 
    و فرو داده ای )22(.

  • همه بالها را به شهد برگیر و در قدح محبت و مؤانست افکن و 
    فروکش )22(.

فعل های بردن، دادن و کشیدن هر یک دارای معانی خاص و ویژۀ خود 
هستند اما با افزوده شدن »فرو« به آن ها معنای خوردن، بلعیدن، قورت 
 دادن و آشامیدن پیدا کرده اند. البته در این افعال هم پیشوند »فرو« بار 

معنایی پایین را با خود به همراه دارد )شکل 13(.

با توجه به تحلیل  معانی پیرامونی متعدد »فرو« می توان آنها را در چند 
گروه طبقه بندی کرد. جدول شمارۀ 1 گروه های مختلف معنایی فرو را 

نشان می دهد.
در شکل 14، شبکة شعاعی پیشوند »فرو« ارائه شده است

شکل 13. طرحوارۀ تصویری معنای »بلعیدن و قورت دادن«
شیء متحرک رو به پایین حرکت می کند و از زمینة ثابت هم می گذرد و به پایین تر از آن 

می رود. 

نمونه هامعنامعانی پیشوند »فرو«

افزودن جهت پایین به افعالپایینمعنای سرنمونی

الف: فرو آمدن، فرو افتادن، فرو ریختن

ب: سرازیر شدن

ج: فرو رفتن، فرو کردن

د: فرو نهادن

ه: فرو بردن، فرو رفتن

معانی پیرامونی

فروایستادن، فروماندنتوقف )ماندن/متوقف شدن(

فروماندنثابت )ثابت و خیره ماندن/تعجب کردن(

فرو دیدن، فرو نگریستنتمرکز )با دقت نگریستن(

فرو گذاشتنپایین/کنار )کنار گذاشتن، رهاکردن(

فرونشاندن، فرو کشیدنتنزل مقام

فروخوردن، فرو دادنکنترل )کنترل احساسات(

فرونشاندنتقلیل/کاهش )کاهش و تسکین درد(

فرونشاندنتقلیل/کاهش )کاهش صدا و ساکت شدن(

فرونشاندنخاموش  کردن

فرونشستن، فروخسبیدنتحقیر

فروبردن، فروکشیدنبلعیدن و قورت دادن

جدول 1. معانی پیرامونی »فرو«
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بحث
رویکرد شناختی در زبان شناسی تحوالت مهم و تأثیرگذاری داشته است 
که از جملة مهمترین آنها می توان به منظر و دیدگاه تازه ای که این رویکرد 
کرد. حروف  اشاره  داده،  اضافه  مانند حروف  زبانی  واحدهای  برخی  به 
اضافه که پیش از این به نظر می رسید مفهوم مستقلی ندارند و معنای 
خود را از دیگر واحدهای جمله می گیرند و فقط وسیله ای هستند برای 
برقراری ارتباط میان سایر واحدهای زبانی، امروزه در رویکرد شناختی به 
عنوان واحدهای واژگانی مستقل که دارای مفهوم و ساختارهای معنایی 
مشخص می باشند، مورد توجه قرار گرفته اند. پیشوندهای فعلی از جمله 

مقوالت زبانی هستند که در زبان فارسی گذشته کاربرد بیشتری داشته  
ظرافت های  دارای  فعلی  پیشوندهای  می روند.  کار  به  کمتر  امروزه  و 
معنایی بسیاری هستند که اغلب ادیبان و نویسندگان گذشته به تأثیرات 
معنایی مهم آنها توجه داشته و با دقت و ظرافت فراوان از قابلیت های 
مؤثر این پیشوندها در زبان خود بهره می گرفتند. پیشوند »فرو« یکی 
از پیشوندهای فعلی است که اگر چه امروز به ندرت به کار می رود و در 
فعل های اندکی مانند »فرودادن« وجود دارد، اما ظرفیت های معنایی 
بسیاری دارد که بسیار در خور توجه و تأمل است. با هدف درک بهتر 

شکل 14. شبکة شعاعی پیشوند »فرو«
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پیشوند  بررسی  به  حاضر  تحقیق  معنایی،  کارکردهای  این  بیشتر  و 
فعلی »فرو« بر اساس رویکرد معناشناسی شناختی پرداخته است. در 
این راستا پس از واکاوی معانی مختلف »فرو« و با استفاده از مباحث 
مقوالت شعاعی و شبکة معنایی و بهره گیری از روش تحلیلی Evans و 
Green )2006( )3( به معناشناسی شناختی این پیشوند پرداخته شد.

با توجه به تحلیل افعال پیشوندی همراه با پیشوند »فرو« به این نتیجه 
رسیدیم که معنای اصلی و سرنمونی »فرو«، پایین و جهت رو به پایین 
نیز در چند گروه تقسیم بندی  است. معانی حاشیه ای و خوشه ای آن 
تحقیر،  تقلیل،  کنار،  عقب،  وقفه،  و  ثبوت  از:  عبارت اند  که  می شوند 
کنترل و غیره. در هر یک از این خوشه ها افعال متعددی قرار می گیرند. 
همة این معانی حاشیه ای با معنای اصلی یعنی »پایین« کاماًل در ارتباط 
است.  نهفته  پایین  معنای   ... و  وقفه  تحقیر،  تقلیل،  در  مثاًل  هستند. 
در چهارچوب  است که  دیگری  پژوهش های  نتایج  یافته ها مشابه  این 
و  پیشوندها  برخی  یا  اضافه  حروف  تحلیل  به  شناختی  معناشناسی 
واحدهای زبانی پرداخته اند )2، 13 و 32(. آنها با بیان اینکه بر خالف 
واژگانی  واحدهای  وندها  یا  اضافه  حروف  گذشته،  زبان شناسان  تصور 
مستقل و معنادار هستند؛ به این نتیجه می رسند که معنای اولیة هر 
حرف اضافه یا وند مفهومی است که مستقیم یا غیر مستقیم در همة 
مفاهیم مرتبط وجود دارد و مفاهیم دیگر معنایی اضافه را به معنای 
اولیه می افزایند. اما اشتراک و ارتباط معنایی بین معنای اصلی و معانی 
شبکة  کردن  با مشخص  پژوهش ها  این  در  دارد.  وجود  آنها  پیرامونی 
شعاعی وند یا حرف اضافه، خوشة معنایی مرکزی تعیین شده که دیگر 
معانی از آن منتج می شوند. در بررسی پیشوند فعلی »فرو« نیز مشخص 

شد میان معنای اصلی و معانی پیرامونی آن ارتباط وجود دارد و این 
معانی از معنای اولیه منشعب می شوند یا متناظر با آن هستند. عالوه 
 بر این، معانی متفاوت این پیشوند هم با یکدیگر و هم با معنای اولیه 
به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط دارند. نکتة حائز اهمیت دیگر 
این است که معنای مبدأ جنبة عینی داشته و معانی پیرامونی به نوعی 
انتزاعی می باشند و در اثر تناظرهایی که ذهن ما بین این مفاهیم ایجاد 
انتزاعی  که  مقصد  به حوزۀ  است  عینی  که  مبدأ  ویژگی های  می کند، 
است نگاشت می شود و این فرآیند حاصل استفاده از ابزارهای شناختی 
مانند جسمی شدگی، تناظر تجربی، طرحواره های تصویری، استعاره و 

غیره است.

نتیجه گیری
به  شناختی  معناشناسی  چارچوب  در  »فرو«  فعلی  پیشوند  بررسی  با 
با رویکردهای سنتی  این نتیجه رسیدیم رویکرد شناختی در مقایسه 
تحلیل بهتری از معناشناسی پیشوندها ارائه می دهد. این روش عالوه بر 
معانی مختلف یک پیشوند و کاربردهای آن در بافت های مختلف، روابط 
روابطی مدرج  مفهومی بین این معانی را هم نشان می دهد که نسبتاً 
هستند. همچنین این موضوع را نیز روشن می کند که کاربرد »فرو« در 

افعال تصادفی نیست و کاماًل هدفی معنایی در پی دارد.
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Introduction: On	the	basis	of	the	scientific	evidence	illustrating	that	emotions	dominate	

the cognitive and behavioral processes. Emotions are required to be taken into account 

in advertising because the advertisement of branding social responsibility for organiza-

tions can be considered an emotional potential for promotion and a competitive strategic.. 

Methods: The research was an exploratory-laboratory method. In order to record brain 

signals, the Electroencephalography instrument using through the EEG EPOC + 14 Elec-

trode wireless device was applied. After clearing the signals using Emotive 3D Brain 

Visualizer, the frequency band and its position were extracted. The statistical population 

of the study consisted of two groups of 25 people (examination and control), which is a 

stimulus in the form of advertising for the examination group with a social nature and for 

the control group with a completely economic nature. 

Results: Three-dimensional analysis of the brain in terms of brain wave production 

showed	that	the	examination	group	had	a	significant	frequency	with	respect	to	the	nature	

of	the	high-frequency	stimulus	in	the	theta	wave;	also,	the	results	of	ANOVA	confirm	this.	

Conclusion: The results indicated that branding social responsibility could be effective in 

terms	of	its	impact	on	the	brain	on	brand	reminders.	This	finding	confirms	previous	studies	

that theta frequency band can affect memory if it exists.
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مقدمه: بر اساس شواهد علمی مبنی بر این که احساسات در فرایندهای شناختی و رفتاری غالب هستند. احساسات 

پتانسیلی  تواند  می  سازمان ها  برای  برند  اجتماعی  مسئولیت  تبلیغات  زیرا  گیرند  قرار  توجه  مورد  تبلیغات  در  باید 

احساسی برای ارتقاء و یک استراتژی رقابتی تلقی گردد. 

روش كار: روش تحقیق از نوع اکتشافی_ آزمایشگاهی بود. از ابزار الکتروانسفالوگرافی برای ثبت سیگنال های مغزی از 

طریق دستگاه EEG EPOC+14 Electrode wireless استفاده گردید و پس از پاک سازی سیگنال ها با استفاده از نرم 

افزار Emotiv 3D Brain Visualizer، شدت باند فرکانسی و موقعیت آن استخراج گردید. جامعه آماری تحقیق را دو 

گروه 25 نفره )آزمایش و کنترل( تشکیل دادند که محرک در قالب تبلیغ برای گروه کنترل با ماهیت اجتماعی و برای 

گروه آزمایش با ماهیت کامال اقتصادی ارایه شد.

با توجه  امواج مغزی نشان داد که بصورت معناداری گروه کنترل  با توجه به تولید  یافته ها: تحلیل سه بعدی مغز 

به ماهیت محرک شدت فرکانس باال را در موج تتا داشته اند که نتایج تجزیه و تحلیل واریانس نیز این معناداری را 

تایید می کند. 

نتیجه گیری: نتایج نشان داد مسئولیت اجتماعی برند می تواند با توجه به تاثیر آن بر روی مغز بر روی یادآوری یک 

برند موثر باشد. این یافته تحقیقات گذشته را مبنی بر اینکه باند فرکانسی تتا در صورت وجود می تواند بر روی حافظه 

تاثیر بگذارد را تایید می کند.
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مقدمه
بر اساس شواهد علمی مبنی بر اینکه احساسات در فرایندهای شناختی 
و رفتاری غالب هستند، احساسات باید در تبلیغات مورد توجه قرار گیرند 
)1(. به طور خاص، پاسخ عاطفی به یک تبلیغ می تواند بر چندین جنبه 
از جمله نگرش نسبت به تبلیغات و برند )2، 3( و در نهایت حفظ پیام 
 Wilhelm 1879 و همچنین مطلوبیت آن تاثیر گذارد )1-6(. در سال

و  کرد  تأسیس  را  الیپزیگ  در  روان شناسی  آزمایشگاه  اولین   Wundt

بر ساخت احساسات متمرکز کردند.  را  توجه خود  از محققان  بسیاری 
نویسندگان مهم، همانند ویلیام جیمز، نظریه های هیجانات را پیشنهاد 
دادند و تالش کردند تا این ساختار را عملی کنند. تا به امروز، موضوع مهم 

احساسات، عمدتا مسئله اندازه گیری است )7(.
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تکنیک های سنتی تحقیق، به روش هایی که می توانند به عنوان »خود 
از  که  تبلیغاتی  موثر  طور  به  نمی توانند  شوند،  توصیف  گزارش گری« 
آنها  زیرا  کنند،  آزمایش  را  می باشد  اهداف  به  رسیدن  برای  احساسات 
خیلی منطقی و کالمی هستند )8( و از طریق مطالعات علوم شناختی 
تحقیقات علمی نشان داده است که مردم آگاه نیستند زیرا بسیاری از 
اقدامات روزانه آنها به صورت خودکار و ناخودآگاه است )9، 10(. تحقیقات 
همچنین نشان داده است که چگونه احساسات می توانند بدون آگاهی 
عاطفی  ادراک  بر  مبتنی  روش های  دلیل،  همین  به  کنند،  رفتار  افراد 
ذهنی همیشه قادر به ضبط دقیق حالت احساسی فرد نیستند. در مقابل، 
اساس  بر  اتونومیکی(،  اندازه گیری های  )یا  کالمی  غیر  اندازه گیری های 
ثبت نوروفیزیولوژیک پارامترها، خروجی دقیق تر و قابل اطمینان را ارائه 
می دهند، زیرا از فرایندهای شناختی که از روش ها و تکنیک های بررسی 

سنتی فعال می شوند، استفاده نمی کنند )11(.
مطالعات، طیف گسترده ای از احساسات را که می توانند توسط تبلیغات 
پاسخ های  و  نگرش  بین  رابطه    ،)12( کرده اند  مستند  را  شوند  مطرح 
و   )13( داده اند  قرار  بررسی  مورد  را  عاطفی  تبلیغات  به  مصرف کننده 
تفاوت های فردی یا متغیرهای موقعیتی را مورد بررسی قرار دادند که 
اغلب پاسخ های مصرف کننده به تجربیات عاطفی القا شده توسط تبلیغات 
این حال، تحقیقات مصرف کننده عمدتا در مورد جزئیات  با  می باشد. 
شناختی احساسات سکوت کرده است. به نظر می رسد این به دلیل فرض 
گسترده ای است که حساسیت یک احساس در یک تبلیغ )مثال مثبت 
بودن یا منفی بودن آن( پیش بینی کننده اصلی پاسخ نگرشی مصرف کننده 
به آن می باشد. بنابراین، اگر تبلیغ نشان دهنده  یکی از عواطف چندگانه 
احساسات  )مثال  دارند  را در خود  باشد که همه یک احساس مشترک 
به  آگهی  به  نسبت  مردم  نگرش  گناه(،  یا  اضطراب  ترس،  مانند  منفی 
سادگی منعکس کننده آن است )مثال منفی(. با این حال، داستان گویی با 
تجربیات عاطفی )مثبت یا منفی( به عنوان یکی از موثرترین استراتژی ها 
اجتماعی  است )14(. کمپین های  اجتماعی  رفتار طرفدار  برای تشویق 
اغلب احساسات منفی را به عنوان ترس ایجاد می کنند. این یک تاکتیک 
شوک برای باال بردن سطح آگاهی و نگرش های پیشین نسبت به مسائل 
اجتماعی مربوط به خشونت در زنان، چاقی، سیگار کشیدن و سوء مصرف 

الکل است )17-15(.
وجود  مطالعاتی  مورد  در  متناقضی  نتایج  که  است  داده  نشان  ادبیات 
دارد که داستان منفی و مثبت را مقایسه می کند. بعضی از نویسندگان 
دریافتند که استفاده از ترس و شوک در کمپین های بازاریابی تاثیر مثبتی 
بر باال بردن آگاهی در مورد پیامدهای سیگار کشیدن )18(، هزینه های 
اجتماعی مصرف نوشابه های گازدار )19( و اثرات زیانبار سوء مصرف مواد 

دارد )20(. دیگران به نتایج مخالف رسیده اند )21، 22( که این داده ها را 
به عنوان یک اثر بومرنگ توصیف شده در تئوری واکنش روان شناختی 

توضیح داده است )23، 24(.
قرار دادن برند در لحظات پاسخ عاطفی باال، توانایی ارتباط برند و محتوای 
تبلیغ را افزایش می دهد، با وجود بسیاری از عوامل که می تواند ارتباط 
تاثیر قرار دهد، مطالعات قبلی نشان  تبلیغاتی را تحت  برند و پیام  بین 
داده است که عوامل اجرایی و پردازش برای ایجاد چنین ارتباطی ترجیح 
داده می شوند. به عنوان مثال برخی از نظریه ها مانند مدل شبکه حافظه 
در  تبلیغات  در طول یک  برند  در ظاهر  تغییرات  که  پیشنهاد کرده اند 
واقع می تواند ارتباط بین آگهی و برند را تحت تاثیر قرار  دهد. عالوه بر 
با  این، تحقیقات نوروفیزیولوژیکی نشان می دهد که حافظه را می توان 
استفاده از زمینه-های احساسی در زمان رمزگذاری تحریک نمود )25( 
ولی درک تبلیغات تجاری برای برند با توجه به ارزش های اجتماعی کمتر 
صورت گرفته است )26( و همچنین تاثیر عناصر هیجانی مثل غم، شادی 
و تعجب و ... بر روی حافظه اثبات شده است )27( ولی ماهیت بوجود 
آورنده این عناصر مدنظر قرار نگرفته که در پژوهش حاضر عناصر هیجانی 
توضیح  در  گرفته اند.  قرار  بررسی  مورد  اجتماعی  مسئولیت  واسطه  به 
تلفیقی  شبکه  مدل  اساس  بر  گفت  می توان  برند  اجتماعی  مسئولیت 
حافظه )28، 29(، ادبیات برند نشان می دهد که ادراک مصرف کنندگان از 
برند ها بر اساس یک شبکه روانی از پیوستگی های برند مبتنی است )30-
32( که از تجربه مستقیم با برند بوجود می آیند )به عنوان مثال استفاده 
از برند(، قرار گرفتن در معرض فعالیت های بازاریابی برند )به عنوان مثال 
تبلیغات، ارتباطات، کانال های توزیع( و سایر منابع اطالعاتی )مثال تصورات 
استفاده کننده برند، بازاریابی دهان به دهان( )31(. اگر مصرف کنندگان 
اطالعاتی ناقص در مورد یک برند داشته باشند، ممکن است بر مبنای 
نتیجه گیری های ناشی از تجربه قبلی بر اساس نام های تجاری باشد )33، 
 ،34( برند  اطالعات  بین  به همبستگی  مربوط  نظریه های ضمنی   ،)34
35( یا ویژگی های برندهای رقابتی )36( به جای اطالعات واقعی قابل 
مشاهده و گم شده است. این نشان می دهد که وابستگی های برند حتی 
در غیاب استفاده از برند وجود دارد )30(. ادبیات برند همچنین نشان 
می دهد که وابستگی های برند در قالب شبکه های پیچیده ذخیره شده 
که توسط سلسله مراتبی از پیوستگی ها مشخص می شود که ارتباطات در 
جهت و قدرت متفاوت است )30، 32(. با توجه به پیچیدگی شبکه های 
بازیابی  قابل  راحت تر  جمع آوری  مصرف کننده،  ادراکات  وابسته،  ذهنی 
به یک  دقیق شبکه  بازتعریف  به جای  را  وابستگی های ذخیره شده  از 
هدف نشان می دهد )37-40(. تصور کلی مصرف کنندگان در خصوص 
اینگونه است که آن را از لحاظ شخصیت برند خود توصیف  یک برند، 

صفحات  74-82
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یا خصوصیات انسانی را ارزشمند کند ابراز می کنند )41، 42(. این نوع 
انسان شناختی برند  ها )41-44( نه تنها به مصرف کنندگان اجازه می دهد 
تا به طور صحیح یکپارچه سازی نام های تجاری مختلف را به وجود آورند 
)41(، بلکه باعث می شود که مصرف کنندگان نسبت به برند مربوط به 
جنبه های مهمی از خودپنداره خود ارتباط بر قرار کنند. تحقیقات رابطه 
مثبت بین ادراکات شخصیت برند و مصرف کننده و پاسخ به برند ها )43، 
45( و همچنین توسعه روابط معنادار مصرف کننده با برند را زمانی که 
را  خود  خودپنداره  و  برند  شخصیت  از  مناسبی  درک  مصرف کنندگان 

دارند، نشان می دهد )42، 46(.
حاالت  و  مغز  امواج  می توان   Electroencephalogram (EEG) با 
مختلف روانی و ذهنی را رصد کرد )47(. این ابزار برای استدالل احساسی 
یا منطقی بودن به  کار می رود )48( و جهت کنترل تغییرات مناطق دارای 
فعالیت مغز، ابزاری مناسب می باشد )49 ،50(. با EEG می توان هفت 
قرائت از مغز را تولید نمود که می توانند تبلیغات را ارزیابی کنند )48(. از 
این ابزار می توان به بررسی فعالیت های مغز مثل حافظه، توجه و فرآیندهای 
انگیزش در هنگام تماشای آگهی های بازرگانی تلویزیونی پرداخت )51(. 
EEG در تحقیقات بازاریابی عصبی بسیار پرکاربرد است )52( و نسبت 

به روش های سنتی مثل مصاحبه و پرسشنامه نتیجه بهتری دارد )53(. 
از مزیت های EEG سهولت در حمل و جمع آوری اطالعات در هر  زمان و 
هر  مکان می باشد. در زمینه تبلیغات، با استفاده از EEG می توان توجه و 
حافظه را مشاهده کرد. به عنوان مثال می توان توجه نسبت به یک کلمه 
را اندازه  گیری نمود )47(، این ابزار از نظر قدرت تفکیک زمانی نسبت به 

ابزارهای دیگر بازاریابی عصبی برتر می باشد )54، 55(.

روش كار
 EMOTIV نام  به  کاناله   14  EEG دستگاه  یک  از  پژوهش  این  در 
EPOC استفاده شده است که در صنایع بازی به کار گرفته می شود. 

 AF3, AF4, F7, F3, FC5) 20/10 با استفاده از سیستم بین المللی
با  را  امواج مغزی  T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8) که 

استفاده از یک سیستم الکترودهای خشک بر اساس سنسورهای محلول 
 P3/P4 در مکان های CMS/DRL نمک واقع در پوست سر، با مراجع
فرکانس 2048  در  متوالی  نمونه برداری  از  استفاده  با  انجام می دهند. 
هرتز و پایین نمونه به 128 هرتز استفاده می شود. این دستگاه شبیه 
هدست بلوتوث است که معموال برای گوش دادن به موسیقی در زندگی 

روزمره استفاده می شود. 
و تحلیل  از تجزیه  استفاده  با   EEG داده های جمع آوری  شده توسط 

با   )Independent component analysis( مستقل  مولفه های 
 Emotiv 3D افزار  نرم  از  استفاده  با  سپس،  شد.  تمیز   EEGLAB

استخراج  آن  موقعیت  و  فرکانسی  باند  شدت   ،Brain Visualizer

 Vecchiato گردید. به منظور تمیز کردن سیگنال ها، ابتدا طبق روش
)51(، دستگاه EEG بر روی مانکن بر اساس محیط آزمایشی قرار داده 
شد و سیگنال ثبت شد )شکل 1(. سپس، طیف توان سیگنال محاسبه 
شد و با توجه به حد باال و پایین سیگنال های حیاتی، پاکسازی انجام 
گردید. برای برند عطر FENDI (https://www.fendi.com) تبلیغی 
با مسئولیت اجتماعی که شعارهای اجتماعی را از طریق گفتار ترویج 
می داد و تبلیغی دیگر با ماهیت مطلق اقتصادی ایجاد شد. پنجاه نفر 
پایه  عصب  محققان  اکثر  نظر  به  توجه  با  نمونه  حجم  شدند  آزمایش 
طرح ریزی شده که در تحقیقات خود بین 15 تا 50 نمونه را در محیط 
آزمایشگاهي مورد بررسي قرار مي دهند )56-61( که بیست و پنج نفر با 
این عطر در سه مرحله با ماهیت اجتماعی و بیست و پنج نفر باقیمانده 
بر اساس ماهیت اقتصادی آشنا شدند: 1( اوال آنها آگهی را سه بار در 
محیط آزمایشگاهی دیدند؛ که ثبت سیگنال همزمان انجام گردید 2( 
همچنین برای شرکت کنندگان، یک محیط روابط عمومی ایجاد گردید 
)یک نفر به عنوان یک مدیر روابط عمومی در مورد مسئولیت اجتماعی 
آن، توضیحات را ارائه داد(؛ 3( در نهایت، سه روز بعد از طریق سیستم 
تلگرام برای افراد، تبلیغات چاپی برند مربوطه با شعار اجتماعی ارسال 
شد. پس از روند ارتقاء، با ردیابی آزمودنی ها )بعد از یک  ماه( از طریق 
بررسی ها  برند  یادآوری  به  به قدرت حافظه در  تلفنی نسبت  مصاحبه 
و  فرکانسی  باند  پردازش سیگنال، شدت  نتایج  نهایت  در  و  انجام شد 

موقعیت آن با مصاحبه مقایسه و تحلیل شد.

شکل EEG .1 روی سر مانکن
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یافته ها
شکل 2 نمونه خروجی تحلیل سه بعدی امواج مغزی را نشان می دهد 
که رنگ ها به ترتیب بنفش )صورتی( امواج تتا، امواج نارنجی دلتا، بنفش 
)سایه دار( امواج بتا و امواج زرد آلفا می باشد. با توجه به نتایج بدست 
آمده بر اساس باند فرکانسی که در جدول 1 ارایه شده است و همچنین 
پردازش تصویر در خصوص رنگ بنفش )امواج تتا( در راستای تئوری 
Vecchiato مبنی بر رابطه بین موج تتا با یادآوری، آزمودنی های تحت 

آزمایش با ماهیت اجتماعی موج تتای باالتر را نسبت به گروه اقتصادی 
بر  مبنی  نتایج  صحت  جهت   ANOVA تحلیل  لذا   .)51( داشته اند 
تفکیک دو گروه انجام شد و در نهایت نتایج مطالعات عصبی با مصاحبه 

مقایسه گردید.

حالت  در  را  تتا  موج  فرکانسی  باند  ثبت  گروه  دو  هر  برای   1 جدول 
باالترین و پایین ترین حد نشان می دهد که در طول تبلیغ با مشاهده 
واریانس  آنالیز  آزمون  از  معناداری  بررسی  برای  و  است  گردیده  ثبت 
بین  تایید می کند  معناداری  عامل  که  است )جدول 2(  استفاده شده 
گروه ها تفاوت وجود دارد )P>0/05( و همچنین نمودار میانگین بین 

گروه ها )نمودار 1( این تفاوت را محسوس نشان می دهد.
نمودار 2 نتایج مصاحبه در خصوص به یادآوری برند را نشان می دهد، 
با توجه به بررسی صورت گرفته 52 درصد آزمودنی های گروه اجتماعی 
برند را بخاطر آوردند و از گروه اقتصادی 20 درصد در به یادآوری برند 

موفق بوده اند.

شکل 2. نمونه نتایج سه بعدی امواج مغزی با رصد کردن موقعیت و نوع امواج مغزی

جدول 1. نتایج باند فرکانسی امواج تتا

نمونه ها

12345678910111213141516171819202122232425موج تتا

ها
وه 

عیگر
ما

جت
ا

37293138343539413822363738293337353434293937373634حد باال

11710294912755410102731051321حد پایین

دی
صا

25242231293521182429353121201819221819212021211931حد باالاقت

0000000000000000000000000
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FPمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعات

000/14041000/1404بین گروه ها
000/590/000

000/113448000/23درون گروه ها

000/2538491کل

جدول 2. نتایج تجزیه و تحلیل واریانس

نمودار 1. مقایسه میانگین بین گروه ها

نمودار 2. وضعیت به یادآوری برند در گروه های کنترل و آزمایش
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بحث
انجام تبلیغات با ماهیت اجتماعی نشان داد که ذهن مصرف کنندگان را 
می توان نسبت به نام و برند درگیر کرد. هر چقدر طرح و پیام و شعار از 
طراحی خوب با توجه به روح انسانی برخوردار باشد بر ادراک و حافظه 
مصرف کنندگان تاثیر بیشتری را خواهد گذاشت. هماهنگی و هارمونی 
بدنبال خواهد داشت. مطالعات عصب  را  باال  بین طرح و شعار صحت 
منظور صحه گذاری  به  بازاریابان  برای  توانمند  ابزار  یک  می تواند  پایه 
روش های ترویج و برندینگ تلقی شود. مطالعات Vecchiato و همکاران 
مبنی بر تاثیر توان طیفی موج تتا بر روی حافظه در این پژوهش نیز 
تایید گردید با این تفاوت که به عنوان یک یافته مهم عنصر مسئولیت 
اجتماعی برند )BSR( باعث باال بردن و تولید موج تتا می شود، البته 
را  و محیطی  عناصر جمعیت شناختی  زیرا  نیست  قطعی  موضوع  این 
نمی توان از آن فاکتور گرفت لذا با در نظر گرفتن گروه های کنترل و 
آزمایش می توان این تئوری را مطرح نمود )51(. با توجه به پتانسیل 
که  کرد  استنباط  می توان  هیجان  ایجاد  در  اجتماعی  تبلیغات  باالی 
یادگیری افزایش پیدا کرده و این دلیلی بر طیف باالی موج تتا می باشد 
که در تحقیق Missaglia و همکاران )7( مشهود بوده است و همچنین 

ماهیت تبلیغات مسئولیت اجتماعی برند با توجه به عناصر هیجانی به 
غمگینی نزدیک می باشد که در مطالعه Wan Ismail و همکاران )62( 
رابطه معناداری بین موج تتا با حالت هیجانی غمگینی اثبات شده است.

نتیجه گیری
می توان نتیجه گرفت که مسئولیت اجتماعی برند می تواند با توجه به 
تاثیر عصبی در تولید موج تتا قدرت یادگیری و حافظه را تقویت نموده و 
در برندینگ عصب پایه به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای سازمان ها 

تلقی گردد.

تشکر و قدردانی
محور  پژوهش  تخصصی  دکتری  دوره  رساله  از  بخشی  حاضر  مقاله 
مدیریت بازاریابی در دانشگاه آزاد اسالمی قزوین می باشد. نویسندگان 
بر خود الزم می دانند مراتب تشکر صمیمانه خود را از مسئوالن دانشکده 
و مرکز تخصصی بازاریابی عصبی وانان تهران که ما را در انجام و ارتقاء 
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Introduction: This study aimed to investigate the effect of rhythmic-musical exercises 

on visual perception and executive function of 8-10 years old children with dyslexia.

Methods: The research design was quasi-experimental with pre-test and post-test. The 

participants included 23 children with dyslexia aged between 8 and 10 years who were 

selected through convenience sampling and, after matching, were randomly assigned 

into the experimental and control groups. The experimental group participated in rhyth-

mic-musical exercises for 12 weeks (3 sessions per week), but the control group did 

not receive any intervention during this time. Prior and following the intervention, vi-

sual perception skills were measured by the Test of Visual-Perceptual Skills-Revised 

(TVPS-R) and the executive functions by the Wisconsin Card Sorting Test (WCST). The 

data were analyzed using covariance test. 

Results: The Findings of the analyses indicated that the rhythmic-musical exercises im-

proved the visual perception skills and executive functions of the children with dyslexia. 

Conclusion: Based on the results of the present study, it might be concluded that the 

rhythmic-musical exercises can be used to enhance the visual perceptual skills and exec-

utive functions of children with dyslexia.
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مقدمه: هدف از انجام تحقیق حاضر، تأثیر تمرینات ریتمیک_ موسیقیایی بر ادراک بینایی و کارکردهای اجرایی کودکان 

8 تا 10 سال نارساخوان بود. 

شد.  انجام  آزمون  آزمون_ پس  پیش  طرح  با  و  میدانی  صورت  به  و  تجربی  نیمه  روش  به  تحقیق  این  كار:  روش 

شرکت کنندگان این پژوهش را 23 نفر از کودکان 10-8 سال دارای اختالل نارساخوانی تشکیل می دادند که به  صورت 

در دسترس انتخاب و پس از همتاسازی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش، به مدت 12 هفته در 

تمرینات  دورۀ  طول  در  کنترل  گروه  و  کردند  شرکت  هفته(  در  ساعته  یک  جلسه   3( ریتمیک_ موسیقیایی  تمرینات 

 Gardner هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. قبل و بعد از دورۀ مداخله، مهارت ادراک بینایی توسط آزمون ادراک بینایی

و کارکرد اجرایی توسط آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین سنجیده شد و داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

ادراک  افزایش مهارت های  باعث  یافته ها نشان داد که تمرینات ریتمیک_ موسیقیایی  نتایج تجزیه و تحلیل  یافته ها: 

بینایی و کارکردهای اجرایی کودکان نارساخوان می شود. 

نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که از تمرینات ریتمیک_ موسیقیایی 

می توان برای بهبود مهارت های ادراک بینایی و کارکرد اجرایی کودکان دارای اختالل نارساخوانی استفاده کرد.

دریافت: 1396/07/19                                
اصالح نهایی: 1397/06/05                                     

پذیرش: 1397/07/05

واژه های كلیدی
تمرینات ریتمیک_ موسیقیایی

ادراک بینایی
کارکرد اجرایی

نارساخوان

نویسنده مسئول
بدنی،  تربیت  گروه  دانشیار  بادامی،  رخساره 
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)خوراسگان(،  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد 
اصفهان، ایران                                                                                       
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مقدمه
تشخیصی  راهنمای  پنجم  ویرایش  مبنای  بر  خواندن  اختالل  تعریف 
و آماری اختالل های روانی، حالتی  است که در آن پیشرفت خواندن 
پایین تر از حد انتظار بر حسب سن، آموزش و هوش کودک است. این 
روزانه ای  فعالیت  یا  تحصیلی  موفقیت  مانع  زیادی  میزان  به  اختالل 
می شود که مستلزم خواندن هستند )1(. مطالعات متعدد نشان داده اند 

که میزان شیوع نارساخوانی در بین دانش آموزان حدود 10-5 درصد 
خواندن  ناتوانی  به  مبتال  کودکان  مشکالت  عمده ترین   .)2( است 
یا  اشتباه خواندن حروف  و  تحریف  یا حروف،  از حذف کلمه  عبارتند 
ناتوانی در درک معنی کلمات،  کلمات، جانشین سازی حرف یا کلمه، 
تحلیل  قدرت  در  ناتوانی  خوانده  شده،  مطالب  استنباط  در  ناتوانی 
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برای  صداها  ترکیب  برای  الزم  توانایی  فقدان  متن،  صحت  بررسی  و 
ساخت کلمه، کاستی توجه، عدم یادآوری کلمه های استثناء، دشواری 
در تشخیص جزء از کل و عدم تمایل به خواندن می باشد )3(. دالیل 
مختلفی برای نارساخوانی بیان شده  است. برخی از این دالیل به عوامل 
ژنتیکی و عصب شناختی منتسب شده است. بر اساس عوامل ژنتیکی، 
 15 کروموزوم  و  کلمات(  )شناسایی   6 کروموزوم   در  نارساخوان  افراد 
)توانایی رمزگشایی اصوات و درک کلمات( نقص دارند )4(. از دیدگاه 
از اختالل در ساختار و کنش  ناشی  نارساخوانی  عصب روان شناختی، 
نیمکره های مغز )5( یا عدم تسلط جانبی نیمکره ها است )6(. برخی از 
مطالعات نیز به وجود ناهنجاری هایی در سیستم بینایی افراد نارساخوان 
ناپایداری  تثبیت دو چشمی  نارساخوان ها  بیشتر  اشاره داشته اند )7(. 
به خصوص در نیمکرۀ چپ نشان می دهند. لذا، تمرکز دیداری ضعیفی 
نارساخوان ها،  همچنین،   .)10-8( می بینند  هم  در  را  حروف  و  دارند 
مدت زمان تثبیت دیداری )11( پایین تر و ردیابی بصری ضعیف تری 
نارساخوان  کودکان  در  نیز  ساکادها  )12، 13(. سرعت حرکات  دارند 
کمتر از کودکان عادی است و آنها در دامنة بیش تری حرکات ساکاد 
به سمت  ساکادها  دامنة  میانگین  دیگر،  عبارت  به  می دهند.  انجام  را 
راست و چپ در کودکان نارساخوان بیشتر از کودکان عادی است )14(. 
تفاوت در ثبات چشم، حرکات ساکادی و ردیابی بصری باعث شده که 
کودکان نارساخوان، ادراک بینایی پایین تری نسبت به کودکان عادی 

داشته باشند ) به نقل از 15(.
است.  عادی  افراد  از  ضعیف تر  نیز  نارساخوان  افراد  اجرایی  کارکرد 
کارکردهای اجرایی در بردارندۀ کارکردهای متعددی مثل تصمیم گیری، 
شناختی  مهارت های  به  که  است  بازداری  و  سازماندهی  برنامه ریزی، 
عالی مغز نظیر توجه، حافظة فعال، زبان، ادراک و تفکر نیاز دارد. این 
کارکردها در انجام تکالیف یادگیری، مسائل هوشی و تحصیلی به افراد 
کمک می کنند )16، 17( به طور کلی کارکرد اجرایی را می توان شامل 
توجه به اطالعات مرتبط و تمرکز بر آن و بازداری از اطالعات نامربوط، 
تغییر توجه و تمرکز در تکالیف، برنامه ریزی توالی انجام تکالیف برای 
دستیابی به اهداف، بازنمایی رمزها در حافظه دانست )18(. پژوهش ها 
می تواند  اجرایی  کارکردهای  رشد  در  نقص  هرگونه  که  داده اند  نشان 
یادسپاری  به  تکلیف،  اتمام  و  شروع  برای  برنامه ریزی  در  اختالل  به 
تکالیف، اختالل حافظه و اختالل یادگیری بیانجامد )19(. برنامه ریزی 
در رأس کارکردهای اجرایی قرار دارد و نقش مهمی در تنظیم اعمال 
و پیشبرد رفتارهای هدفمندی چون خواندن دارد. بازداری به توانایی 
به منظور  سرکوب و خاموش کردن آگاهانة پاسخ های خودکار غالب، 
ارایة پاسخ های مناسب تر اشاره دارد و سبب کنترل محرک های مزاحم 

می شود. وجود نقص در کارکردهای اجرایی کودکان نارساخوان حاکی 
از آن است که این کودکان در توجه به جنبه های مهم تکلیف، بازداری 
دریافتی  اطالعات  نگهداری  و  تکلیف  به  بی ربط  پاسخ های  کنترل  و 
و  درسی  تکالیف  دادن  انجام  به  نمی توانند  و  دارند  مشکل  محیط  از 
و  وقت  تنظیم  در  کودکان  این   .)20( بپردازند  روزمره  فعالیت های 
استفادۀ بهینه از آن دچار بی نظمی های رفتاری هستند. این مشکالت 
باعث می شود که کودکان نتوانند در ارائة پاسخ و تکلیف برنامه ریزی 
داشته باشند و اجزای مختلف را به خوبی سامان دهند و یکپارچه کنند 

.)21(
امروزه راهکارهای مختلفی برای بهبود عملکرد خواندن افراد نارساخوان 
پیشنهاد شده  است. به عنوان مثال اثر آموزش ادراک دیداری_ شنیداری 
)22(، تمرینات بینایی ورزشی )23(، آموزش سازماندهی فضایی زمانی 
و آگاهی واجی )24(، آموزش موسیقی )25( بر بهبود عملکرد خواندن 
سنجیده شده  است و به اثر مثبت این تمرینات بر بهبود عملکرد خواندن 
اشاره شده  است. مطالعات مختلفی، عملکرد شناختی و انعطاف پذیری 
ریتم   .)26( می دانند  مرتبط  حرکتی  فعالیت های  و  ورزش  با  را  مغز 
خصوصأ در شکل موسیقی و بازی به عنوان قسمتی از آموزش انسان ها 
و فرهنگ های مختلف، امری مهم تلقی می شود )27(. به دلیل جنبة 
نشاط و ریتمیک حرکات و بازی های موزون و نیز توأم بودن این حرکات 
با موسیقی، کودکان بسیاری از مفاهیم و مضامین آموزشی و شناختی 
نظر  به  انجام حرکات می آموزند. همچنین  تلویحی، ضمن  گونة  به  را 
می رسد استفاده از موسیقی روشی ویژه برای اخذ نتایج درمانی مثبت 
باشد. چرا که از سویی شخص را فعال نموده، چندین عملکرد، من جمله 
شناخت و حرکت را تحریک می کند و از سویی دیگر به عنوان بازی و 
لذت می تواند به پیشبرد اهداف توانبخشی کمک نماید )28(. عالوه بر 
این خالف مداخالت آموزشی شناختی که قابل تعمیم به موقعیت های 
روزمره نیستند )29(، فعالیت های موسیقی به اندازۀ کافی فرد را درگیر 
می کنند، به طوری که افراد می توانند حتی پس از اتمام جلسة درمانی 
به انجام آن مبادرت ورزند )30(. با این  که در تعدادی از مطالعات اثر 
اثر  و   ،)31( تحصیلی  و  رفتاری  کاهش مشکالت  بر  موسیقی  آموزش 
توجه   ،)32( اجرایی  کارکردهای  میزان  بر  ریتمیک  حرکات  آموزش 
)33(، حافظة کوتاه مدت و حافظة شنیداری )34( کودکان نارساخوان 
بررسی شده و به عدم تأثیر یا اثر مثبت این تمرینات بر این متغیر ها 
ادراک  بر  ریتمیک_ موسیقیایی  ترکیبی  تمرینات  اثر  اما  شده،  اشاره 
بینایی و کارکرد اجرایی کودکان نارساخوان، کمتر بررسی شده است. 
لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات ریتمیک_ موسیقیایی بر 

ادراک بینایی و کارکرد اجرایی افراد نارساخوان بود.
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روش كار
تحقیق حاضر از نوع نیمه  تجربي با طرح تحقیق پیش آزمون_ پس 
آزمون و گروه آزمایش و کنترل بود. شرکت کنندگان این پژوهش 
را 23 نفر از کودکان نارساخوان 8 تا 10 سالة مراجعه کننده به دو 
این  تشکیل  دادند.  اصفهان  شهر  یادگیری  اختالل  درمانی  مرکز 
با همتاسازی  انتخاب و  کودکان به  صورت در دسترس و هدفمند 
یک  گرفتند.  قرار  کنترل  و  آزمایش  گروه  دو  در  سن  اساس  بر 
پیش  آزمون  گروه  دو  هر  برای  تمرینات،  شروع  از  قبل  هفته 
آزمون  هر  شرکت کنندگان  از  یک  هر  که  نحو  این  به  شد.  اجرا 
هر  شروع  از  قبل  انجام  دادند.  اتاق  یک  در  پژوهشگر  با حضور  را 
توضیح  کار  انجام  چگونگي  راهنمای  مورد  در  پژوهشگر  مرحله، 
را  اجرا  راهنمای  کودکان  که  مي کرد  حاصل  اطمینان  و  می داد 
به خوبی فهمیده اند. یک هفته بعد از پیش  آزمون، گروه آزمایش 
برنامة 8 هفته ای )سه جلسه ی یک ساعته در هفته( تمرینات  در 
دورۀ  طول  در  کنترل  گروه  کردند.  شرکت  ریتمیک_ موسیقیایی 
اتمام  از  بعد  پرداختند.  خود  روزانه ی  فعالیت های  به  تمرینات 
دورۀ تمرین مجددأ از هر دو گروه پس  آزمون گرفته شد. قبل از 
دادن  با  را  خود  موافقت  شرکت کنندگان  والدین  تمرینات،  اجرای 
یک رضایت نامه کتبی اعالم نمودند. به منظور جمع آوری اطالعات، 
از  و  بینایی  ادراک  برای سنجش   Gardner بینایی  ادراک  آزمون  از 
اجرایی  کارکرد  سنجش  برای  ویسکانسین  کارت  دسته بندی  آزمون 
استفاده شد. برای توصیف داده ها از میانگین، انحراف معیار و جداول 
و برای مقایسة نتایج پیش آزمون و پس آزمون از تحلیل کواریانس به 

وسیله نرم افزار  SPSS-22 استفاده شد. 
Gardner در  این نسخه که  از   :Gardner آزمون ادراک بینایی 
سال 1928 تهیه کرده و در سال 1996 در آمریکا مورد تجدید نظر 
بازنگری  شده  بینایی  ادراک  مهارت  آزمون  عنوان  تحت  گرفته،  قرار 
Test of Visual-Perceptual Skills-Revised استفاده می شود. 

این آزمون شامل دو دفترچه است که یکی از آنها سه و دیگری چهار 
خرده  آ زمون دارد و هر خرده  آزمون از 16 پرسش تصویری تشکیل 
شده است. برای هر مورد این آزمون، تصویری به کودک نشان داده 
می شود و او باید پس از مشاهده، گزینة صحیح را انتخاب کند. مدت 
و  آزمودنی(  سن  به  )بسته  است  دقیقه   25 تا   9 آزمون  انجام  زمان 
برای کودکان چهار سال تا 12 سال و 11 ماه کاربرد دارد. این آزمون 
ارتباط  بینایی،  حافظة  بینایی،  تشخیص  خرده  آزمون  هفت  شامل 
بینایی فضایی، ثبات شکل بینایی، حافظة توالی بینایی، شکل زمینة 
و  فرهنگ  نژاد،  آموزش،  جنس،  به  و  است  بینایی  تکمیل  و  بینایی 

در هر  دانش آموز  پاسخ های صحیح  تعداد   .)35( نیست  وابسته  زبان 
خرده  آزمون محاسبه و نمرۀ خام آن خرده آزمون محسوب می شود. 
پس از تعیین نمرۀ خام و با توجه به سن دانش آموز و با استفاده از 
را  خرده آزمون ها  از  یک  هر  در  ادراکی  سن  شده،  استاندارد  جداول  
به دست می آید. با توجه به نمرۀ خام، سن کودک و جداول  آزمون، 
نمرات،  این  مجموع   به  توجه  با  و  محاسبه  شده  مقیاس بندی   نمرۀ 
پایایی   Gardner می شود.  مشخص  دانش آموز  بینایی  ادراک  بهرۀ 
این ابزار را در گروه 4 تا 13 ساله 74 تا 85 درصد گزارش کرده است. 
این آزمون در ایران در گروه های چهار تا هفت، هفت تا 11 و 12 تا 
14 ساله هنجاریابی و مشخص شده که تمام خرده  آزمون های آن از 

روایی و پایایی برخوردار است )36(.
آزمون  ساخت  تاریخچه  ویسکانسین:  کارت  بندی  دسته  آزمون 
ویسکانسین به دهة پنجم قرن بیستم  )1948( و زمانی باز می گردد 
که Berg مطالعه ای را زیر نظر Grant در دانشگاه ویسکانسین آغاز 
کرد. این آزمون در این مطالعه شامل تعداد 128 کارت بود که بر روی 
هرکدام یک الی چهار نماد به صورت مثلث، ستاره، به عالوه و دایره در 
چهار رنگ قرمز، سبز، زرد و آبی وجود داشت و هیچ دو کارتی مشابه 
نبود )البته این آزمون با 64 کارت نیز قابل اجرا است(. چهار کارت 
با نماد یک مثلث قرمز، دو ستارۀ سبز، سه بعالوۀ زرد و چهار دایرۀ 
شرکت کنندگان  از  می رفت.  کار  به  اصلی  کارت های  عنوان  به  آبی 
از  بعد  که  غلط  یا  صحیح  بازخوردهای  به  توجه  با  می شد  خواسته 
را  اصلی  کارت  چهار  بر  حاکم  الگوی  می کنند،  دریافت  پاسخ  هر 
جای گذاری  به  نسبت  الگو  این  به  توجه  با  سپس  و  کرده  استنباط 
صحیح کارت ها اقدام کنند. الگوی مورد نظر برای چهار کارت اصلی 
از  بعد  بود.  کارت ها  روی  نمادهای  تعداد  و  شکل  رنگ،  ترتیب  به 
این  که شرکت کنندگان به تعداد کافی پاسخ صحیح متوالی می دادند، 
الگوی مورد نظر تغییر می کرد. البته شرکت کننده از تغییر الگو آگاه 
تعداد خطاهای  نهایت  در  می کرد.  را کشف  آن  باید  و خود  نمی شد 
شرکت کنندگان محاسبه می شد )37(. Lezak )1995( میزان روایی 
این آزمون را برای سنجش نقایص شناختی باالی 86 ذکر کرده است 
)38(. پایایی این آزمون نیز بر اساس ضریب توافق ارزیابی کنندگان 
در مطالعة  Spreen و Strauss )1998( معادل 0/83 گزارش شده 
است )39(. نادری )1375( پایایی این آزمون را در جمعیت ایران، با 

روش بازآزمایی 0/85 گزارش کرده است )40(.
هفته  هر  و  هفته   8 مدت  به  تمرینات  تمرین:  جلسات  پروتکل 
در  تمرین  پروتکل جلسات  انجام شد. خالصه  سه جلسة یک ساعته 

جدول   1 آمده است.
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طرح تمرینجلسات

تمرینات بادی پرکاشن )ساز زدن با بدن(جلسۀ اول

کوبیدن پا به زمین با صدای تمپوجلسۀ دوم

راه رفتن مانند حیوانات )همراه با ریتم کند و تند(جلسۀ سوم

آموزش نت ها با کمک از ضرب چوبجلسۀ چهارم

دست به دست کردن توپ با ریتمجلسۀ پنجم

دست زدن با تغییر ریتم آهنگ توپ سفیدمجلسۀ ششم

با ریتم آهنگ کودکانه دریبل زدنجلسۀ هفتم

با ریتم خاصی یک پا و جفت پا به صورت مداوم پریدنجلسۀ هشتم

با ریتم های متنوعی بر روی طبل یا میز کوبیدنجلسۀ نهم

متناسب با ریتم انجام حرکاتی از قبل مشخص شده )نشستن، برخاستن، چرخیدن و ...(جلسۀ دهم

بازی با حلقه ها همراه با ریتم )ریتم تند دور حلقه ها تاب خوردن، ریتم آهسته جاگیری در حلقه هاجلسۀ یازدهم

اجرای تمرینات ترکیبی )ریتم تند: دریبل زدن، ریتم آهسته: جابه جایی توپ در دست هاجلسۀ دوازدهم

تمرینات دو نفره روبروی هم: با صدای ریتم دست زدن انفرادی و کوبیدن دست ها به هم، تاب خوردن، دست همدیگر را گرفته و جلسۀ سیزدهم
انجام حرکت آونگ

بازی خط موزیکال: در این بازی کودک باید روی خط راست با توجه به ریتم موسیقی بدود و دستورات ارائه شده را اجرا کند جلسۀ پانزدهم
)پریدن، نشستن، لی لی کردن و جفت پریدن(

حرکت لوزیجلسۀ شانزدهم

بازی صدا: با توجه به صداهای پخش شده شکل صدا را به نمایش می گذاردجلسۀ هفدهم

بازی میدان اشکالجلسۀ هجدهم

بازی صفحه شطرنج: دانش آموزان در یک صفحه شطرنجی قرار می گیرند و با دستورات موسیقی )دو خونه باال، سه  خونه به جلسه نوزدهم
راست و ...( به جهات مختلف شروع به حرکت روی یک پا یا به  صورت پرش جفت پا می کند.

تکرار تمریناتجلسۀ بیستم الی بیست و چهارم

جدول 1. خالصه جلسات تمرین 
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 یافته ها
 یافته های این پژوهش در جدول های 2 و 3 آورده شده است.

بر  ریتمیک_ موسیقیایی  تمرینات   ،3 جدول  یافته های  اساس  بر   
معناداری  تأثیر  نارساخوان  کودکان  اجرایی  کارکرد  و  بینایی  ادراک 

داشته است.

جدول 2. شاخص های توصیفی متغیرها در گروه ها

جدول 3. برآورد تحلیل کوواریانس جهت تعیین اثر تمرینات ریتمیک_ موسیقیایی بر ادراک بینایی

بحث
تمریني  برنامه  دوره  یک  اثر  بررسي  حاضر،  تحقیق  از  هدف 
در  اجرایي  کارکردهای  و  بینایی  ادراک  بر  ریتمیک_ موسیقیایی 
کودکان نارساخوان بود. یافتة اول تحقیق حاضر این بود که تمرینات 

ریتمیک_ موسیقیایی بر ادراک بینایی کودکان نارساخوان اثر دارد. این 
یافته ها با مطالعاتی که نشان از اثر مثبت بازی درمانی، موسیقی درمانی، 
حرکات ریتمیک و تمرینات ادراکی_ حرکتی بر ادراک بینایی کودکان 

کنترلآزمایش گروه

متغیر
پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون

میانگین ± انحراف معیارمیانگین ± انحراف معیارمیانگین ± انحراف معیارمیانگین ± انحراف معیار

64/74±64/284/1±1/504/1 ± 1/5911/50 ± 7ثبات شکل

64/54±2/165/2 ± 1/784/45 ± 1/859/50 ± 5حافظه توالی بینایی

2/29 ± 2/406/55 ± 1/627 ± 2/3410/92 ± 6/25شکل زمینه بینایی

2/23 ± 2/256 ± 1/645/55 ± 2/949/83 ± 5/17اکمال بینایی

2/32 ± 2/405 ± 1/703/82 ± 2/328 ± 3/83تشخیص بینایی

2/82 ± 1/854/18 ± 2/194/36 ± 2/779/42 ± 4/92حافظه بینایی

1/30 ± 1/104/91 ± 1/525/27 ± 1/969/83 ± 5/33ارتباط بینایی فضایی

91/37±09/9966/8±7/3465/7 ± 9/2399 ± 67/50ادراک بینایی کل

20/12 ± 13/7561/09 ± 16/9052/55 ± 9/8777/08 ± 45/50کارکرد اجرایی

مجذور اتاFPمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمنبع تغییر

0/92*2257/4000/001 5152/27415152/74ادراک بینایی

0/234*1981/94311981/9436/1170/022کارکرد اجرایی
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ورزش موجب افزایش سطح پروتئین نوروتروفین می شود. نوروتروفین 
تقویت  را  عصبی  سلول های  بازسازی  و  ماندن  زنده  که  است  ماده ای 
می کند و باعث تقویت، تحریک و رشد نورون ها می شود )51(. عالوه 
به  مؤظف  کودک  ریتیمیک_ موسیقیایی  حرکتی  تمرینات  در  این،  بر 
رعایت الگوهای از پیش تعیین شده در تمرینات است و در صورت تکرار 
و تمرین، فضا برای بهبود مقیاس های حافظه فراهم می شود. تکرار یک 
پیش بینی  تا  می سازد  قادر  را  کودکان  ریتمیک  حرکت  یک  در  نظم 
خویش  حافظة  کمک  با  عبارتی  به  و  افتاد  خواهد  اتفاقی  چه  نمایند 
تقویت  سبب  نتیجه  در  می کنند.  پیش بینی  را  حرکت  بعدی  اجزای 
 Kephart ،Getman  .)32( می شود  آنها  مشکالت  کاهش  و  حافظه 
Piaget معتقدند که حرکت و یادگیری حرکتی  Gesell ،Baresh و 

مبدأ تمام ادراکات و یادگیری ها است و فرایندهای ذهنی عالی تر پس 
یادگیری  میان  ارتباط  برقراری  و  ادراکی  و  حرکتی  سیستم  رشد  از 
حرکات و ادراک به  وجود می آید. Kephart در مورد حرکات موزون 
ارتباطاتی  و  تعامالت  این حرکات، موجب  است که  معتقد  ریتمیک  و 
در ذهن می شود که کودکان را به ادراک صحیح از خود و محیط شان 

می رساند )52(.  
فرضیه دیگر پژوهش حاضر این بود که تمرینات ریتمیک_ موسیقیایی 
نشان  حاضر  پژوهش  نتایج  می شود.  اجرایی  کارکردهای  بهبود  باعث 
داد که کارکردهای اجرایی پس از تمرینات ریتمیک_ موسیقیایی بهبود 
فعالیت های  مثبت  اثر  به  که  مطالعاتی  یافته های  با  یافته  این  یافت. 
اشاره  اجرایی  کارکردهای  بر  ریتمیک  و  موزون  و حرکات  موسیقیایی 
کرده اند )32، 33، 53(، همخوان است. قشر پیشانی وظیفة ساماندهی 
ساماندهی،  برنامه ریزی،  مؤلفه های  مانند  اجرایی  کارکردهای  به 
انعطاف پذیری خودتنظیمی، خودکنترلی، بازداری پاسخ و حافظه فعال 
را دارد )54(. مطالعات نشان داده اند که انگیختگی ذهن در اثر موسیقی 
باعث بهبود فعالیت های لوب پیشانی و دیگر نواحی قشر مغز می شود 
بر  ریتمیک_ موسیقیایی  تمرینات  بودن  مثبت  علت  بنابراین   .)53(
دلیل  به  می توان  را  نارساخوان  کودکان  در  اجرایی  کارکردهای  بهبود 
تغییر فعالیت در لوب پیشانی دانست. عالوه بر این کارکرد مخچه در 
نارساخوانان دچار نقص است )55(، این در حالی است که مخچه بر روی 
احتمالی  از دالیل  لذا، یکی  تأثیر می گذارد )56(.  اجرایی  کارکردهای 
بهبود کارکرد اجرایی در اثر تمرینات ریتمیک_ موسیقیایی مربوط  به 

بهبود فعالیت مخچه است.
تمرینات  اثر  در  اجرایی  کارکرد  بهبود  احتمالی  دالیل  از  یکی 
انتقال  شدن  متعادل  به  مربوط  است  ممکن  ریتمیک_ موسیقیایی 
دهنده های عصبی از جمله نوراپی نفرین، اپی نفرین و دوپامین باشد. 

یافته ها  این  تبیین  در   .)43-41( است  همخوان  دارد،  نارساخوان 
می توان به اثر فعالیت های حرکتی و فعالیت های دارای ریتم و موسیقی 
واکنش،  زمان  جهت یابی،  زمانی،  آگاهی  فضایی،  آگاهی  افزایش  بر 
یکپارچگی حسی ادراکی، حسی حرکتی و کنترل رفتار اشاره کرد )31(. 
بر اساس نظریه Galaburda مشکالت ادراک در افراد نارساخوان ناشي 
 Galaburda .)44( از تفاوت هاي ساختاري بین نیمکره هاي مغزي است
و Rosen به تفاوت هاي موجود در کرتکس بینایي و شنوایي اولیه در 
افراد نارساخوان اشاره کرده اند، جایي که تفاوت هاي موجود در نورون ها 
و الگوهاي تقارن سلولي مي تواند نشان داده شود. یافته هاي این مؤلفان 
و  حسي  شنوایي،  بینایي،  مشکالت  براي  شناختي  عصب  تبیین  یک 
ادراکي نارساخوانان فراهم ساخت. بر اساس مدل تعادل خواندن، برخی 
پردازش  براي  راست  نیمکرۀ  راهبردهاي  از  که  نارساخوان  کودکان  از 
استفادۀ بیش از حد می کنند ممکن است از قدرت درک خوبي برخوردار 
سوي  از  است.  آهسته  و  کند  آنها  خواندن  سرعت  معموال  اما  باشند 
چپ  نیمکرۀ  راهبردهاي  از  نارساخوان  کودکان  از  دیگر  برخی  دیگر، 
ابتدا  از  از موعد استفاده نموده و به نظر مي رسد  براي پردازش زودتر 
سریع  کودکان  این  است.  داشته  خواندن  در  فعال  نقش  چپ  نیمکرۀ 
مي خوانند ولی دچار خطاهاي اساسی از جمله حذف، اضافه و جانشیني 
است  آن  از  حاکی  روان شناختی  عصب  مطالعات   .)45( مي شوند  و... 
که موسیقی باعث تعادل پویا میان نیمکره چپ و راست شده و منجر 
مسئول  که  گیجگاه  و  آهیانه  سر،  پس  در  اطالعات  یکپارچه سازی  به 
ادراک دیداری و شنیداری هستند، می شود )46(. برخی از مطالعات نیز 
نشان داده اند که ورزش و فعالیت بدنی می تواند باعث تولید سلول های 
مطالعات  )47(. همچنین،  مغز  شود  در  قوی تر  و سیناپس های  جدید 
عملکردهایی  بد  خواندن،  هنگام  در  نارساخوانان  مغز  از  تصویربرداری 

در لوب پیشانی_ گیجگاهی و پیشانی_ آهیانه ای نشان می دهد )48(. 
افزایش ادراک بینایی  اثر بخشی تمرینات ریتمیک_ موسیقیایی بر  در 
بازی  بازی درمانی چند نقش مهم  می توان گفت، تمرینات حرکتی و 
با  مرتبط  سلول های  برانگیختگی  درمانی،  بازی  نقش  اولین  می کنند: 
از علل  روانی،  نظریة عصب شناختی  مغز می باشد. طبق  یادگیری در 
بینایی است )15(.  ادراک  یادگیری، نقص در  اختالالت  و  نارساخوانی 
بنابراین احتمال تقویت سلول های بینایی در تمرینات حرکتی و بازی 
عروق  تشکیل  به  حرکتی  فعالیت های  و  ورزش  همچنین  دارد.  وجود 
خونی جدید و افزایش سطوح سروتونین منجر می شود )49، 50(. به 
رسان  پیام  چرخه های  موسیقی،  با  همراه  حرکتی  محیط  در  عبارتی 
عصبی میان نورونی ایجاد می شود که بخش های باالتر سیستم عصبی 
همچنین،  می کند.  تحریک  را  است  شناخت  و  حافظه  به  مربوط  که 
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دوپامین اصلی ترین انتقال  دهندۀ عصبی اثرگذار بر کارکردهای اجرایی 
تنظیم  باعث  ورزشی  تمرینات  می دهند،  نشان  مطالعات   .)57( است 
سطوح این انتقال دهنده ها می شود )58(. از طرف دیگر، به علت عدم 
مانند  احساساتی  نارساخوانان  در  نارساخوان،  مشکالت  صحیح  درک 
استرس، اضطراب، افسردگی و عدم اعتماد به نفس، شایع است )59(. 
توجه  از جمله  کارکردهای شناختی  کاهش  باعث  اضطراب  و  استرس 
و تمرکز می گردد. تمرینات ورزشی با افزایش توزیع و جذب اکسیژن 
باعث کاهش استرس،  انتقال دهندۀ عصبی سرتونین  افزایش ترشح  و 
اضطراب، افسردگی و افزایش هیجانات مثبت می شود. از طرف دیگر، 
تمرینات ورزشی با تأثیر بر سیستم عصبی خود مختار مقاومت در برابر 
استرس را افزایش می دهد. با کنترل اضطراب و استرس، تمرکز افزایش 
می یابد )58(. لذا، یکی از دالیل اثربخشی تمرینات ریتمیک_ موسیقیایی 
بر کارکردهای اجرایی را می توان به بهبود قدرت تمرکز و توانایی نادیده 

گرفتن محرک های اضافی نسبت داد. 
عالوه  که  شدند  انتخاب  تمریناتی  حاضر،  پژوهش  در  مجموع،  در 
و  بینایی  ادراک  بر  بتوانند  بودن  بازی گونه  و  جذابیت  داشتن  بر 
آموختند  کودکان  مثال:  عنوان  به  بگذارند.  تأثیر  اجرایی  کارکردهای 
که با تغییر ریتم )تند، آرام(، نوع موسیقی و نوع تمرین )حرکاتی مثل 
از  تغییر دهند.  را  زدن( خود  دریبل  و  برخاستن، چرخیدن  نشستن، 
طرف دیگر کودک باید حرکت وسیله یا حیوانی )قطار، هواپیما، کالغ 
و ..( که صدای آن پخش می شد را تقلید کنند. از آن  جایی که کودک 
یا  وسیله  آن  حرکت  شده،  شنیده  صدای  به  توجه  با  می شد  مجبور 

حیوان را از حافظه فراخوانی کند و سپس با توجه به آن  چه از حافظه 
یکپارچگی حسی_ ادراکی  دهد،  انجام  را  حرکت  بود  کرده  فراخوانی 
بازی  از تمرینات،  افزایش می یافت. یکی دیگر  آنها  و حسی_ حرکتی 
خانه ای   100 مربع  یک  شامل  شطرنج  صفحه  بود.  شطرنج  صفحه 
بود.  خانه های وسط صفحه شطرنج  از  یکی  بود. محل شروع حرکت 
کودک آموزش دیده بود که با سرعت زیاِد موسیقی سه خانه به سمت 
تغییر موسیقی دو  با  و  به سمت چپ  با سرعت کم سه خانه  راست، 
افزایش  باعث  احتماأل  تمرین  این  کند.  حرکت  باال  سمت  به  خانه 
بود  این  تمرینات  از  دیگر  یکی  می شد.  کودکان  جهت یابی  مهارت 
که کودکان با شنیدن صدای »بِایست« باید می نشستند و با شنیدن 
صدای »بنشین« باید می ایستادند. این تمرین احتماأل بازداری پاسخ 
را تقویت کرده است. با این تمرین کودک توانایی سرکوب و خاموش 

کردن آگاهانة پاسخ های غالب را پیدا کرده است. 
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Introduction: The Socratic Dialogue is one of the effective strategies of teaching, with strong re-
search evidence supporting its positive effects on improving student learning and thinking skills. In 
this regard, the present study was conducted to investigate the effect of Socratic Dialogue teaching 
on sixth grade students’ attention and academic achievement.
Methods: This study was conducted with a mixed method approach (quasi-experimental and phe-
nomenological). Participants in this study were 24 sixth grade male students, half of whom were 
in the experimental group (dialogic method) and the other half in the control group (non-dialogic 
method).	The	Attention	Network	Test	and	CPT	were	used	for	measuring	the	changes	in	the	efficacy	
of students’ attention and a multi-choice test was designed to assess students’ academic performance. 
Event-related potentials (ERPs) were also used for recording and representing the changes in neural 
network of attention when they performed the attention network test. Moreover, the semi-structured 
interview was utilized to describe the experiences of the teachers and students in the experimental 
group at the end of the intervention period. 
Results: Results	of	the	study	indicated	that	in	different	aspect	of	attention,	there	was	a	significant	
difference only in overall omission component of sustained attention test between the experimental 
and	control	groups.	Further,	there	was	a	statistically	significant	difference	between	the	mean	scores	
of the student of the experimental and control groups on the academic achievement tests (except for 
mathematics) in favor of the experimental group. The ERPs data also indicated the effect of ampli-
tude of the incongruent task at the Fz electrode and the latency of neutral task at the CZ electrode for 
the	P200	component	enhanced	significantly	after	training	for	experimental	group.	Howevr,	there	was	
not	a	significant	relationship	among	all	measured	changes	for	the	N200	component.	The	analysis	of	
the	qualitative	data	obtained	from	the	interview	confirmed	the	role	of	the	Socratic	dialogue	method	
in improving attention and academic performance.
Conclusion: These results support the positive effects of Socratic dialogue in enhancing some as-
pects of students’ attention and their academic achievement. These effects are highly likely related to 
the questioning nature of dialogic learning context that encourages students to continuously control 
and monitor their own attention processes.
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مقدمه: روش گفت و شنود سقراطی یکی از روش های موثر آموزش است که شواهد پژوهشی مستحکمی در حمایت از 

تاثیرات مثبت آن بر بهبود یادگیری و مهارت های تفکر دانش آموزان وجود دارد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف 

مطالعه تاثیر تدریس گفت و شنود سقراطی بر عملکرد توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی اجرا شد.

شد.  اجرا   ) پدیدارشناسی  روش  و  آزمایشی  روش  از  )ترکیبی  آمیخته  رویکرد  یک  اتخاذ  با  پژوهش  این  كار:  روش 

شرکت کنندگان در پژوهش 24 دانش آموز پسر پایه ششم ابتدایی بودند که در گروه آزمایش )روش گفت و شنودی( و گروه 

کنترل )روش غیر گفت و شنودی( مشارکت داشتند. برای سنجش عملکرد توجه از آزمون شبکه های توجه و آزمون توجه 

پایدار و برای سنجش پیشرفت تحصیلی از آزمون عملکرد تحصیلی استفاده شد. در حین اجرای آزمون شبکه های توجه، 

پتانسیل های وابسته به رخداد نیز ثبت گردید. مصاحبه نیمه ساختاریافته نیز برای توصیف تجربه معلمان و دانش آموزان 

گروه آزمایش در پایان دوره آموزش اجرا شد.

یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که در ابعاد مختلف توجه، تنها در مولفه حذف کلی آزمون توجه پایدار تفاوت 

معناداری در عملکرد توجه دانش آموزان بین گروه آزمایش و کنترل وجود دارد. همچنین، در همه مواد عملکرد تحصیلی 

به جزء ریاضیات تفاوت معنادار مشاهده شد. نتایج ERPs نشان داد که تاثیر دامنه تکلیف ناهمخوان در الکترود FZ و 

تاخیر تکلیف خنثی در الکترود CZ در مولفه P200 در نمرات پس آزمون گروه آزمایش به طور معناداري افزایش یافته 

است. اما، میان عناصر اندازه گیری شده مولفه N200 تفاوت معناداری مشاهده نشد. داده های کیفی حاصل از مصاحبه نیز 

نقش روش گفت و شنود سقراطی در بهبود توجه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تایید نمود. 

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش از تاثیرات مثبت تدریس با روش گفت و شنود سقراطی در بهبود برخی جنبه های توجه 

و عملکرد تحصیلی حمایت می کند. این تاثیرات به احتمال زیاد ناشی از ماهیت پرسش گرانه فضای یادگیری گفت و شنود 

است که دانش آموزان را ترغیب می کند تا پیوسته فرایندهای توجه خود را مدیریت و نظارت نمایند.
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مقدمه
توجه به عنوان یک سازه پیچیده چند وجهی مشتمل بر عناصر چندگانه 
است که نقش مهمی در بسیاری از جنبه های رفتار انسان، از پردازش 
ادراکی پایه تا فرایندهای شناختی و هیجانی پیچیده ایفا می کند )1(. 
و  یادگیری  فرایند  در  توجه  حیاتی  اهمیت  بر  پیوسته  تربیت شناسان 
حافظه تاکید نموده اند. آنها همواره در جستجوی اکتشاف راهبردهای 

نوآورانه برای برانگیختن و حفظ توجه دانش آموزان تالش نموده اند. در 
همین راستا، پژوهشگران در طول دهه های اخیر به درک گسترده ای 
از مبانی عصبی توجه نائل گشته اند و شواهد زیادی در حمایت از نقش 
اساسی توجه در رشد شناختی، اجتماعی و عاطفی دانش آموزان عرضه 
نموده اند )2-4(. بر اساس نتایج این مطالعات، سه مدار عصبی متمایز 
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در کارکردهای اساسی مرتبط به توجه درگیر هستند )2-4، 5(. در این 
مدل، گوش به زنگی به فرایند دستیابی و حفظ حالت حساسیت باال 
به محرک های دریافتی اشاره دارد. جهت دهی به عنوان فرایند تمرکز 
انتخابی بر اطالعات از ورودی های حسی تعریف می شود. شبکه کنترل 
و  احساسات  افکار،  میان  تعارض  حل  و  تنظیم  توانایی  به  نیز  اجرایی 
پاسخ ها اشاره دارد )1، 4، 6، 7(. عالوه بر این، برخی مطالعات به واکاوی 
پیوندهای فیزیکی و کارکردی میان این شبکه ها پرداخته اند. بر اساس 
یافته های این پژوهش ها، شبکه گوش به زنگی در نواحی مغزی هسته 
لوکوس سرولئوس، کورتکس پیشانی راست و کورتکس آهیانه ای راست 
می شود.  تنظیم  نوراپی نفرین  عصبی  انتقال دهنده  توسط  و  پردازش 
 Frontal eye شبکه جهت دهی با بخشهایی از میدان های چشم پیشانی
fields، قطعه آهیانه ای فوقانی، اتصال گیجگاهی آهیانه ای، برجستگی 
مرتبط   Pulvinar بالشتک  هسته  و   Superior colliculus فوقانی 
است و توسط انتقال دهنده عصبی استیل کولین تنظیم می شود. نواحی 
کمربندی تحتانی Anterior cingulated، اینسوال تحتانی، کورتکس 
پیشانی و جسم مخطط Striatum درگیر شبکه کنترل اجرایی هستند 
و انتقال دهنده های عصبی دوپامین وسروتونین تنظیم کننده آن هستند 
سه  این  که  داده اند  نشان  اخیر  تصویربرداری  مطالعات   .)8-6  ،4  ،3(
سیستم توجه با وجود همپوشی کارکردی قابل توجه، به لحاظ آناتومیک 

از هم مجزا و دارای استقالل کارکردی هستند )2، 6، 9(.
شبکه های  وراثت پذیری  ریشه های  حمایت  در  شواهدی  که  حالی  در 
مهم  نقش  اکتشاف  حال  در  نیز  مطالعاتی   ،)10( دارد  وجود  توجه 
تجربه در تشکیل و رشد این شبکه ها هستند )11، 12(. بر این اساس، 
تفاوتهای فردی نیرومند در کارآمدی هر یک از شبکه های توجه ناشی 
از تنوع ژنتیکی میان افراد در تعامل با تنوع تجربه های خاص آنان در 
طول دوران رشد هستند )13(. پژوهشگران رشد ساختمان کارکردی 
و  داده  قرار  مطالعه  مورد  نیز  را  انسان  زندگی  در چرخه  این شبکه ها 
کنترل  های  سیستم  در  مهم  تغییرات  تداوم  از  حاکی  آنها  یافته های 
کارآمدی  مطالعات،  این  نتایج  اساس  بر   .)14-12( است  بزرگسالی  تا 
افزایش  شبکه گوش به زنگی تا سن 10 سالگی به طور قابل توجهی 
در  جهت دهی  شبکه  می رود.  کاهش  رو  بزرگسالی  در  سپس  و  یافته 
طول نوزادی و اوایل کودکی توجه را تنظیم می کند. این شبکه به نظر 
می رسد تا حدود 10 سالگی نسبتا باثبات و بدون تغییر قابل توجهی 
مرتبط با سن رشد می کند. شبکه توجه اجرایی از حدود سه سالگی به 
بعد تفکر و هیجان را  تنظیم می کند، اما تغییرات آن در سراسر دوران 
کودکی تداوم یافته و ممکن است عملکرد آن در حدود هشت سالگی به 

سطح نزدیک به بزرگسالی تثبیت گردد )12، 15(.

کوششمند  کنترل  و  توجه  بین  ارتباط  در  افزایشی  به  رو  شواهد 
Effortful control نیز گزارش شده است )16-18(. کنترل کوششمند 

به توانایی بازداری، فعال سازی و یا نگهداری یک پاسخ اشاره دارد که به 
واسطه آن ظرفیت بازداری یک پاسخ غالب به منظور اجرای یک پاسخ  
  Simonds جزیی تر میسر می شود )18(. به عنوان نمونه، نتایج مطالعه
و همکاران )17( حاکی از وجود روابط مثبت بین کنترل توجه و تنظیم 
هیجان است. رشد شبکه های توجه مرتبط با توانایی های خودتنظیمی 
به کودکان امکان می دهد تا بتوانند تفکر، هیجان و رفتار خود را کنترل 
کنند )16، 19، 20(. همسو با این یافته ها، در مطالعه دیگری با استفاده 
به  وابسته  پتانسیل های  و   (Reaction time (RT)) واکنش  زمان  از 
رخداد (Event-related potential (ERP))، ارتباط میان نشانه های 
به زنگی، جهت دهی و  جامعه ستیزی و سه شبکه توجه عمده )گوش 
توجه اجرایی( در میان نمونه ای از جامعه جوانان مورد مطالعه قرار گرفته 
است. یافته های این پژوهش بیانگر رابطه میان نشانه های جامعه ستیزی 
و سطح پایین عملکرد شبکه گوش به زنگی است. آنها این اختالل در 
توجه گوش به زنگی را به کارکرد نابهنجار سیستم نورآدرنالین نسبت 
تاثیر  عاطفی  و  عالی  شناختی  پردازش  بر  است  ممکن  که  می دهند 

داشته باشد )21(. 
با اتکای به نتایج مطالعات متعدد در حمایت از نقش حیاتی تجربه در 
کارآمدی شبکه های توجه، پژوهشگران در سال های اخیر در صدد آزمون 
تاثیر آموزش های خاص بر بهبود شبکه های توجه و کنترل کوششمند 
برآمده اند. برخی از این مطالعات تاثیرات مثبت آموزش توجه بر بهبود 
که  کرده اند  گزارش  توجه  نقص  میان کودکان دچار  در  اجرایی  توجه 
از تاثیرات مثبت آموزش توجه بر بهبود توجه اجرایی در این کودکان 
حکایت دارد )22-25(. به عنوان مثال، برخی گزارش ها بیانگر آن است 
که مداخالت زود هنگام مبتنی بر بازی های توجهی می تواند عملکرد 
توجه کودکان پیش دبستانی دچار اختالل بیش فعالی نقص توجه را 
بهبود بخشد )24، 25(. عالوه بر این، برخی پژوهشگران، تاثیرات آموزش 
توجه بر عملکرد توجه اجرایی در کودکان عادی نیز گزارش نموده اند 
)26-28(. جالب توجه است، مطالعاتی نیز وجود دارد که بهبود تغییرات 
جمله  از  اجرایی  توجه  درگیر  مغزی  نواحی  در  کارکردی  و  ساختاری 
میلینه شدن شبکه عصبی مرتبط را گزارش نموده اند. به عنوان مثال، در 
مطالعه ای، به آزمون کارآمدی توجه اجرایی در کودکان 4 تا 6 ساله پس 
از 5 روز آموزش توجه از طریق بازی های رایانه ای پرداخته شده است. 
نتایج این مطالعه نشان داد که کودکان آموزش دیده در مقایسه با گروه 
کنترل، در آزمون های توجه اجرایی و توانمندی هوشی عملکرد بهتری 
الگوی  دارند. پتانسیل های وابسته به رخداد )ERPs( نیز تغییرات در 
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فعالیت مغز را نشان داد. به این ترتیب که الگوی فعالیت مغز کودکان 
4 ساله آموزش دیده مشابه الگوی فعالیت مغز کودکان 6 ساله آموزش 
الگوی  بود و پاسخ عصبی کودکان 6 ساله آموزش دیده مشابه  ندیده 
بزرگساالن بود )26(. در مطالعه ای دیگر، اخیرا پژوهشگران به آزمون 
عملکرد مدارهای مغزی درگیر در توجه اجرایی کودکان 5 ساله پس از 
ده جلسه آموزش رایانه ای پرداختند. نتایج نشان داد که فعالیت شبکه 
توجه اجرایی در کودکان آموزش دیده نسبت به کودکان آموزش ندیده 
سریع تر و کارآمدتر است و این تفاوت دو ماه بعد از آموزش هم مشاهده 
شد )27(. عالوه بر این، برخی مطالعات، مکانیسم تغییرات ماده سفید 
ناشی از آموزش یکپارچگی ذهن_بدن را مورد مطالعه قرار دادند. آنها 
تغییرات در تراکم آکسون پس از 2 هفته آموزش و تغییرات در تغییر 
میلین پس از 4 هفته آموزش گزارش کردند. تغییرات در تراکم آکسون با 
بهبود خلق و خو و عاطفه در برخی نواحی ارتباط داشتند. آنها همچنین 
بهبودی زمان واکنش در آزمون شبکه های توجه و به طور خاص شبکه 
در  ذهن_بدن  یکپارچگی  آموزش  دریافت کننده  کودکان  در  اجرایی 
مقایسه با گروه کنترل گزارش نمودند )29(. این یافته ها به طور بالقوه 
از امتیازات آموزش توجه در بهبود عملکرد توجه دانش آموزان حمایت 
برنامه هایی  اجرای  و  طراحی  از  داده ها  این  همه   .)27  ،18( می کنند 
برای بهبود مهارت های تنظیم توجه در کودکان از طریق برنامه درسی 

مدرسه حمایت می کنند )26، 27(. 
آموزش  تلفیق  چگونگی  تاکنون  موجود  پژوهش های  وجود،  این  با 
نظر  به  نداده اند.  قرار  مطالعه  مورد  را  مدارس  درسی  برنامه  در  توجه 
می رسد امکان این تلفیق با بهره گیری از پتانسیل راهبردهای متداول 
تدریس فراهم شود؛ راهبردهایی که اغلب معلمان با آنها آشنایی داشته 
و توانایی کاربست آنها را در کالس درس دارند. گفت و شنود سقراطی 
تاثیرات  می شود  تصور  که  است  راهبردهای شناخته شده  آن  از  یکی 
به  و  دارد  آموزان  دانش  توجه  مهارت های  بهبود  بر  پایداری  و  مثبت 
طور گسترده ای در تمام کالس های درس قابل اجرا است. گفت و شنود 
از  استفاده  با  تفکر است که  و  یادگیری  برای  سقراطی روشی مطلوب 
پرسش های محرک دانش آموزان را ترغیب می کند تا به درک، اکتشاف 
و  برخی شواهد کمی  آیند.  نایل  اندیشه ها  و  و ساخت معنای مفاهیم 
بهبود  در  سقراطی  شنود  و  گفت  مثبت  تاثیرات  از  حمایت  در  کیفی 
یادگیری و حافظه دانش آموزان در موقعیت های آموزشی گزارش شده 
است )30(. به عنوان مثال، پژوهش نشان داده است که روشی با عنوان 
خواندن گفت و شنودی Dialogic reading حتی در سال های اولیه 
زندگی تاثیرات مثبتی بر رشد دانش دایره واژگان کودکان دارد )31، 
حدود  در  سقراط  شده  توصیه  آموزشی  روش  می رسد  نظر  به   .)32

بیست و چهار قرن پیش کارآمدی خود را در عرض زمان ها و مکان های 
این  از  روشنی  به  اخیر  پژوهش  نتایج یک  است.  نموده  مختلف حفظ 
ادعا حمایت می کند. آنها به شرکت کنندگان در مطالعه خود یک نسخه 
مساحت  مفهوم  آموزش  برای  سقراطی  شنود  و  گفت  روش  از  معاصر 
برده ای  به  سقراط  را  آن  مشابه  که  گرفتند  کار  به  هندسه  درس  در 
به نام Menon ارائه داد. این درس شامل 50 پرسش بود که نیازمند 
محاسبات ساده جمع و ضرب بود و Menon، طرف گفتگو با سقراط در 
پایان گفت و شنود خود به اکتشاف راه حل دست یافت. نتایج نشان داد 
که شرکت کنندگان در این پژوهش به طوری معنادار همان مسیرها و 
الگوی پاسخ های صحیح و خطا را اجرا کردند که Menon در پاسخ به 

پرسش های سقراط اجرا کرد )33(.  
از نقش گفت و شنود سقراطی  با توجه به شواهد پیشین در حمایت 
بیشتری  تالش های  که  می رسد  نظر  به  آموزان،  دانش  یادگیری  در 
آن  مبانی عصبی  اکتشاف  ویژه  به  راهبرد  این  پتانسیل  اکتشاف  برای 
خاطرنشان   )34(  Battro که  همانگونه  واقع،  در  گیرد.  صورت  باید 
می کند، این راهبرد آموزشی به عنوان ابزاری برای جلب و حفظ توجه 
یادگیرندگان در محیط های آموزشی را می توان با یک مطالعه آزمایشی 
و با استفاده از فنون تصویربرداری عصبی از مغز معلم و دانش آموز در 
کالس درس واقعی مورد مطالعه قرار داد. در این راستا، هدف اصلی این 
مطالعه شناخت تأثیر تدریس گفت و شنود سقراطی بر توانایی توجه 
این مطالعه  اصلی  تمرکز  بود.  آنان  پیشرفت تحصیلی  و  آموزان  دانش 
و شنود سقراطی در عملکرد  تاثیرات گفت  به سنجش  به طور خاص 
رفتاری و فعالیت مغزی مرتبط با شبکه های توجه و همین طور عملکرد 
تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی معطوف بود. نتایج این مطالعه 
در بهبود فهم ما از شیوه های تحریک و حفظ توجه دانش آموزان در 
کالس درس نقش مهمی ایفا خواهد کرد. این تجربه همچنین می تواند 
چارچوبی عملی برای پژوهشگران آینده باشد که عالقه مند به بهره گیری 
از فهم میان  رشته ای و عرضه دانش معتبر به لحاظ علمی و سودمند به 

لحاظ تربیتی هستند. 

روش كار
این پژوهش با اتخاذ یک رویکرد آمیخته )ترکیبی از روش کمی و روش 
کیفی( اجرا شده است. در بخش کمی، طرح شبه   آزمایشی با گروه کنترل 
برای مقایسه فرایند تغییرات در توجه دانش آموزان در سطوح عصبی و 
رفتاری و همین طور عملکرد تحصیلی آنان استفاده شد. در بخش کیفی 
نیز با بهره گیری از یک مطالعه پدیدارشناسی به توصیف تجارب زیسته 
دانش آموزان و معلم در اجرای تدریس گفت و شنود محور پرداخته شد. 
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شرکت کنندگان اولیه پژوهش تعداد 28 دانش آموزان پسر )12 ساله( 
پایه ششم ابتدایی در یک مدرسه ابتدایی دولتی در شهر تهران بودند. 
میزان  قومیت،  جنسیت،  سن،  تحصیلی،  پایه  به  توجه  با  نمونه  افراد 
پیشرفت تحصیلی و مقیاس هوش وکسلر کودکان همگن بودند و دارای 
هیچ گونه سابقه ابتال به اختالل عصب شناختی و یا شناختی نبودند. آنها 
سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )گفت و شنودی( و کنترل 
)غیرگفت و شنودی( قرار گرفته و به مدت 4 ماه هر روز طی 4 جلسه 
45 دقیقه ای در پژوهش مشارکت داشتند. تعداد 3 نفر از ادامه مشارکت 
در پژوهش انصراف دادند، به طوری که در پس آزمون تعداد 25 نفر 
شرکت داشتند. داده های بدست آمده از یک دانش آموز گروه آزمایش 
نیز از فرایند تحلیل نهایی به خاطر تکمیل نکردن همه اجزای پیش و 
پس آزمون حذف شد. بنابراین، تعداد شرکت کنندگان نهایی شامل 24 
دانش آموز کالس ششم ابتدایی )12 نفر گروه آزمایش و 12 نفر گروه 
کنترل( بود. دانش آموزان و والدین آنان در مورد اهداف پژوهش و روش 
آن آگاه شدند و از آنها درخواست شد تا رضایت نامه آگاهانه برای شرکت 
در پژوهش امضا کنند. در مطالعه حاضر، از آزمون های شبکه های توجه، 
تجربی،  علوم  ریاضیات،  پیشرفت تحصیلی  آزمون  پایدار،  توجه  آزمون 
زبان و مطالعات اجتماعی، آزمون هوش و مصاحبه نیمه  ساختاریافته 

استفاده شد.
آزمون های شبکه های توجه: از این آزمون برای گردآوری اطالعات به 
منظور فهم تاثیر آموزش به روش گفت و شنود در مقایسه با روش غیر 
گفت و شنودی بر شبکه های عصبی مرتبط با توجه استفاده شد )3، 6(. 
و  بزرگساالن  و  توجه در کودکان  مبانی عصبی  بر  مبتنی  آزمون  این 
اندازه گیری میزان کارآمدی سه شبکه گوش به زنگی، جهت دهي، و 
سیستم های کنترل اجرایی طراحی شده است )Fan .)35 و همکاران 
)6( شواهدی در حمایت از اعتبار این آزمون و عدم وابستگی هر یک 
از شبکه ها به یکدیگر ارایه داده اند. آزمون شبکه های توجهی، شامل 
کوششهایی است که شرکت کننده باید جهت هدف ظاهر شده را در 
ثابت  نقطه  یک  کند.  مشخص  طور صحیح  به  واکنش  زمان  کمترین 
نشانه  یک  با  کوشش  هر  و  دارد  وجود  خالی  صفحه  یک  در  مرکزی 
دادن  رخ  بزودی  شرکت کننده  به  که  می شود  آغاز  نشانه(  بدون  )یا 
یک هدف یا مکان رخ دادن هدف یا هر دو را اطالع می دهد. هدف 
و  نمایان می شود  ثابت مرکزی در صفحه  نقطه  پایین  یا  باال  همیشه 
از یک پیکان مرکزی که یا به وسیله پیکان های بدون جهت )شرایط 
خنثی( یا پیکان های جهت دار موافق )همخوان( یا مخالف )ناهمخوان، 
پاسخ  است.  شده  تشکیل  شده  احاطه  کننده(  ایجاد  تعارض  شرایط 
با  متناظر  کلید  صفحه  جهت های  دکمه  دادن  فشار  شرکت کنندگان 

کلید  فشار  تا  محرک  ارایه  از  زمانی  فاصله  است.  پیکان هدف  جهت 
به عنوان زمان واکنش محاسبه می شود. محرک ها از یک سطر شامل 
گزارش  شرکت کنندگان  تکلیف  و  شده اند  تشکیل  افقی  پیکان  پنج 
پیکان  چهار  است.  )هدف(  مرکزی  پیکان  راست(  یا  )چپ  جهت 
عمل  جناح  عنوان  به  طرف(  هر  از  پیکان  )دو  هدف  احاطه کننده 
غیر  یا  همخوان(  )شرایط  همسو  جهت  در  یا  می توانند  و  می کنند 
همسو )شرایط ناهمخوان( با پیکان مرکزی ظاهر شوند. یک موقیعت 
دیگر که جناح  چهار پیکان بدون جهت هستند، موقعیت خنثی نامیده 
می شود. آزمودنی صورت مفروض کنترل کوششمند اجرایی بیشتری 
جناح ها  مداخله  خاطر  به  را  ناهمخوان  موقعیت  تا  باشد  داشته  باید 
میانگین  اندازه گیری  می شود.  منجر  جناح  تاثیر  به  و  کند  جابجا 
واکنش هر یک از شبکه های توجهی از طریق فرمول زیر محاسبه شد:
1. شبکه گوش به زنگی= میانگین زمان واکنش تکالیف بدون نشانه-

میانگین زمان واکنش تکالیف دو نشانه
تکالیف نشانه مرکزی_ 2. شبکه جهت دهی= میانگین زمان واکنش 

میانگین زمان واکنش تکالیف نشانه فضایی
3.  شبکه کنترل اجرایی= میانگین زمان واکنش تکالیف ناهمخوان-

زمان واکنش تکالیف همخوان )6(.
همزمان با اجرای آزمون شبکه های توجه، تغییرات در فعالیت مغزی 
ثبت  نیز   )ERP( رخداد  به  وابسته  پتانسیل های  از  توجه  با  مرتبط 
ANT و تحلیل  ERP کمپاني  با دستگاه  و ثبت داده ها  شد. تحلیل 

سیگنال ها با نرم افزار MATLAB انجام شد.
 Continuous performance پایدار  توجه  استاندارد  آزمون 
از  پس  و  پیش  را  آزمون  این  رایانه ای  نسخه  test: شرکت کنندگان، 

اندازه گیری  مورد  عناصر  مهم ترین  میان  از  دادند.  انجام  نیز  مداخله 
این آزمون دو نوع خطای حذف و خطای ارتکاب است. خطای حذف 
به معنای آن است که آزمودنی به محرک هدف پاسخ ندهد. در این 
و  محرک  ادراک  در  آزمودنی  که  می شود  تفسیر  چنین  این  شرایط 
غیر  محرک  به  آزمودنی  پاسخ  است.  کرده  عمل  آن ضعیف  به  توجه 
هدف نیز به عنوان خطای ارتکاب ثبت می شود و به معنای آن است 
که آزمودنی در بازداری تکانه ضعیف عمل کرده است. عالوه بر این دو 
خطا، در این آزمون تعداد پاسخ های صحیح و زمان واکنش آزمودنی 

به محرک نیز محاسبه میشود.
آزمون پیشرفت تحصیلی: نیز با همکاری نزدیک با معلمان طراحی 
و برای اندازه گیری عملکرد تحصیلی دانش آموزان در همه ماده های 
و  زبان  مهارت های  تجربی،  علوم  ریاضیات،  جمله  از  اصلی  درسی 

مطالعات اجتماعی اجرا شد. 
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 Wechsler کودکان  برای  وکسلر  هوشی  مقیاس  فارسی  فرم 
Intelligence Scale for Children: از ان آزمون برای اندازه گیری 

عملکرد هوش عمومی دانش آموزان در مرحله پیش آزمون استفاده شد 
)36(. نمرات آزمون هوش با هدف کنترل آماری تاثیر بالقوه بهره هوشی 

بر متغیرهای وابسته توجه و پیشرفت تحصیلی ثبت گردید. 
مصاحبه نیمه ساختار یافته: عالوه  بر اینها، مصاحبه نیمه ساختاریافته 
توسط پژوهشگران برای درک نگرش شرکت کنندگان و تجربه آنان از 
روش یادگیری گفت و شنودی پس از چهار ماه تجربه تدریس و یادگیری 
با این روش از طریق مصاحبه با معلم و 9 نفر از دانش آموزان در پایان 

دوره آموزش گفت و شنودی اجرا شد.
فرایند اجرا: همه شرکت کنندگان در پژوهش در پیش  آزمون طی 
شناختی  اعصاب  علوم  آزمایشگاه  در  ساکت  اتاق  یک  در  جلساتی 
را  توجه  شبکه های  آزمون  شناختی،  علوم  مطالعات  پژوهشکده 
از  آنان  مغزی  فعالیت  الگوی  تکالیف  انجام  حین  در  و  دادند  انجام 
طریق Electroencephalography (EEG) ثبت گردید. آنها در طول 
این جلسات مجموعه ای از تکالیف دیگر مانند آزمون های هوش وکسلر، 
آزمون توجه پایدار و پیشرفت تحصیلی را نیز انجام دادند. جلسات پایانی 
هم به ثبت نمرات پس  آزمون دانش آموزان اختصاص یافت که شامل 
این جلسات،  بود. طی  همه تکالیف پیش آزمون به جزء آزمون هوش 
مصاحبه های نیمه ساختاریافته با معلم و دانش آموزان گروه آزمایش نیز 
انجام شد. پس از اتمام جلسات پیش  آزمون، دانش آموزان یک کالس به 
طور تصادفی به عنوان گروه آزمایش و دانشآ موزان کالس دیگر به عنوان 
گروه کنترل انتخاب شدند. روش تدریس گفت و شنودی عنوان موقعیت 
کنترل  موقعیت  عنوان  و شنودی  گفت  غیر  تدریس  روش  و  آزمایشی 
در نظر گرفته شد. شرکت کنندگان هر دو گروه در یک مدرسه حضور 
داشتند و به لحاظ سن، مقطع، جنسیت و سطح تحصیالت والدین تفاوت 
معناداری با هم نداشتند. برای معلم گروه آزمایش یک دوره آموزش پنج 
روزه )4 ساعت در روز( در مدرسه ارایه شد. برنامه آموزش معلم شامل 
اطالعاتی در مورد منطق و اهمیت پژوهش حاضر، اصول تدریس گفت 
و شنودی و روش ها و رویه های به کارگیری آن بود. طرح درس ساالنه 
و روزانه مبتنی بر گفت و شنود توسط پژوهشگر اول با همکاری با معلم 
طراحی شد و به طور دقیق توسط سایر همکاران بازنگری و اصالح شد. 
پس از چندین جلسه بازنگری، نسخه نهایی بر اساس نظر سه کارشناس 
با تخصص در یادگیری گفت و شنودی ویرایش شد و برای اجرا در اختیار 
برای  شده  طراحی  درس های  طرح  نهایی  نسخه  شد.  داده  قرار  معلم 

کالس درس به طور عمومی از فرایند زیر تبعیت می کردند:
پیشین  دانش  ساختن  فعال  برای  مرتبط  پرسش های  پرسیدن   o

دانش آموزان
• اختصاص زمان انتظار برای پاسخ دادن و گوش دادن به پاسخ های 

دانش آموزان
•	هدایت پاسخ های دانش آموزان و آغاز درس جدید با یک مجموعه 

از پرسش های جدید
• پرسیدن پرسش های مکمل و ترغیب دانش آموزان به بحث گروهی 

برای فهم و تحلیل مفاهیم در حال اکتشاف
• جمع بندی نتایج حاصل از بحث گروهی و طرح پرسش جدید برای 

تفکر در منزل
طراحی دروس در روش گفت و شنودی با روش غیر گفت و شنودی 
از این لحاظ متفاوت بود که دانش آموزان تحت مداخله روش گفت و 
شنودی فرصت برقراری ارتباط و تعامل با معلم و دانش آموزان دیگر را 
دانش آموزان  فعال همه  با مشارکت  و مطالب درسی  تجربه می کردند 
و توسط خود آنان تحت هدایت و نظارت معلم ارایه می شد، در حالی 
که دانش آموزان تحت آموزش غیر گفت و شنودی مطابق شیوه های 
تدریس متداول در مدارس به صورت انفرادی و انفعالی فعالیت می کردند 
ارایه می شد. در مجموع، در روش گفت  و مطالب درسی توسط معلم 
و شنودی، هر یک از مفاهیم با یک مقدمه کوتاه توسط معلم معرفی 
شد؛ سپس دانش آموزان فرصت درگیر شدن به تفکر و بحث گروهی 
تحلیل  به  نفره   3 یا   2 گروه های  در  آنها  می کردند.  پیدا  آن  درباره 
ایده ها و مفاهیم از زوایای مختلف پراختند و به یک جمع بندی توافقی 
اصلی  هسته  دانش آموزان  و  معلم  پرسش  های  می کردند.  پیدا  دست 
تدریس بود. این پرسش ها در سه دسته کلی به شکل برنامه ریزی نشده 
)خودجوش(، اکتشافی )کاوشی( و متمرکز )کانونی( طرح شدند )37(. 
پرسش های برنامه ریزی نشده در شرایطی طرح شدند که دانش آموزان 
در  آنها  که  هنگامی  یا  بودند،  کنجکاو  موضوع  درباره  طبیعی  طور  به 
بحث درباره موضوع دچار ابهام و سردرگمی می شدند و بحث نیازمند 
ارایه  شرایط  در  اکتشافی  پرسش های  بود.  معلم  طرف  از  شفاف سازی 
بحث جدید یا مرور مباحث قبلی با هدف درگیر کردن دانش آموزان در 
فرایند بحث و تقویت یادگیری آنان طرح شدند. پرسش های متمرکز به 
هدف درک عمیق تر و کامل تر مباحث و موضوعات و واداشتن آنها به 
بیشتر درباره موضوعات طرح می شدند. در موقعیت غیر  تفکر  و  تامل 
گفت و شنودی، محتوای درسی همان مفاهیم و اطالعات بود، اما توسط 
اینجا  ارایه شد. در  ارایه شده در کتاب های درسی  توالی  معلم مطابق 
معلم بندرت پرسش هایی را در آغاز یا پایان کالس طرح می کرد، اما در 
مجموع میزان زمان اختصاص یافته به پرسش گری بسیار محدود و تنها 

از جانب معلم بود. 
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جدول 1. نتایج آزمون تحلیل کواریانس مقایسه نمرات دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در آزمون های شبکه های توجه، 
توجه پایدار و عملکرد تحصیلی 

عملکرد  و  پایدار  توجه  توجه،  شبکه های  آزمون های  در  دانش آموزان 
تحصیلی پس از تعدیل تاثیر متغیرهای همپراش هوش و پیش آزمون 

مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج تحلیل در جدول 1 خالصه شده است.
 همانگونه که در جدول 1 مشاهده می شود، در آزمون شبکه های توجه 
میان میانگین نمرات دانش آموزان گروه آزمایش )روش گفت و شنود 
محور( و گروه کنترل )روش غیر گفت و شنودی( در تمامی مولفه های 
به زنگی، جهت دهی و  اندازه گیری شده شبکه های توجه یعنی گوش 
با  کنترل اجرایی همین طور زمان واکنش کلی و تعداد خطاهای کلی 

یافته ها
یافته های رفتاری: این مطالعه با هدف تعیین میزان اثربخشی روش 
تدریس گفت و شنود محور در بهبود عملکرد توجه و عملکرد تحصیلی 
با روش شبه  آزمایشی و طرح گروه  ابتدایی  دانش_آموزان پایه ششم 
کنترل با پیش_پس آزمون اجرا شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش 
از روش تحلیل کوواریانس )ANCOVA( استفاده شد. متغیر مستقل 
و  و شنودی  دو شکل گفت  به  که  بود  تدریس  پژوهش روش  این  در 
غیرگفت و شنودی اجرا شد تا تاثیرات هر کدام از این دو روش بر نمرات 

 اندازه
اثر P F  مجذور

میانگین
 درجه
آزادی

میانگین

نمرات کنترلتکلیف آزمایش

تفاوت  پس
آزمون

 پیش
آزمون تفاوت  پس

آزمون
 پیش
آزمون

0/011 0/638 0/228 86/08 1، 23 9/23 23/06 32/29 9/71 17/14 26/85 گوش به زنگی

جه
تو

ی 
ها
که 

0/51شب 0/313 1/073 1587/058 1، 23 5/84 75/93 81/77 14/04 87/58 73/54 جهت دهی

0/004 0/792 0/071 79/12 1، 23 19/18 65/01 84/19 24/88 59/59 84/47 توجه اجرایی

0/002 0/861 0/031 262/074 1، 23 98/58 412/08 510/66 96/926 422/66 519/58 زمان واکنش کلی

0/058 0/278 1/243 0/000 1، 23 0/023 0/023 0/046 0/028 0/016 0/044 خطاهای کل

0/18 0/049* 4/40 11/892 1، 23 7/47 3/83 11/30 6/08 5/08 11/16 خطای حذف
دار

پای
جه 

تو

0/04 0/366 0/855 26/211 1، 23 1/39 15/50 16/89 2/08 15/58 17/66 خطای ارتکاب

00/026 0/476 0/527 1476/520 1، 23 12/46 386/60 399/06 14/8 395/84 410/64 زمان واکنش

0/547 0/000** 24/196 184/394 1، 23 24/72 52/72 28/45 27/2 58/09 30/89 مجموع عملکرد تحصیلی

لی
صی

تح
رد 

لک
0/037عم 0/392 0/767 2/579 1، 23 4/93 8/26 3/33 5/65 9/18 3/53 ریاضیات

0/195 0/040* 4/850 4/297 1، 23 6/44 9/69 3/25 6/31 10/71 4/40 علوم

0/180 0/049* 4/378 6/223 1، 23 6/29 10/56 4/27 6/62 11/82 5/20 زبان

0/216 0/029* 5/509 27/597 1، 23 6/26 24/19 17/93 8/71 26/37 17/66 مطالعات اجتماعی
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مشاهده  معنا دار  سطح  در  تفاوتی  آزمایش  گروه  بهتر  عملکرد  وجود 
بودن  باالتر  وجود  با  که  نشان  داد  آنکوا  نتایج  همچنین  نمی شود. 
توجه  شده  سنجش  مولفه  سه  هر  در  آزمایش  گروه  نمرات  میانگین 
برابر محرک هدف(،  پایدار، یعنی خطای حذف )فشار ندادن کلید در 
زمان  هدف(،  غیر  محرک  برابر  در  کلید  دادن  )فشار  ارتکاب  خطای 
واکنش کلی )سرعت متوسط پاسخ های درست برای کل آزمون(، تنها 
 11/892(=4/40، P=0/049[ در مولفه خطای حذف تفاوت معنادار بود
،F)1[ نتایج مقایسه عملکرد دانش آموزان دو گروه آزمایش و کنترل در 
آزمون مجموع عملکرد تحصیلی و مواد آن هم نشان داد میان عملکرد 
 ،]F)1، 27/597(=5/509، P=0/029[ دو گروه در مطالعات اجتماعی
 ،]F)1،  6/223(=4/387،  P=0/049[ نوشتن  و  خواندن  مهارت های 
]F)1، 4/297(=4/850، P=0/040[ و مجموع عملکرد تحصیلی  علوم 
]F)1، 184/394(=24/196، P=0/01[ وجود داشت. با این حال، تفاوت 

معناداری میان عملکرد دو گروه در ریاضیات پس از تصحیح نمرات هوش 
با  از مصاحبه  نتایج حاصل  این،  بر  و پیش آزمون وجود نداشت. عالوه 
معلم و دانش آموزان از تاثیرات مثبت تدریس گفت و شنودی در ارتقای 
سطح دانش، نگرش و مهارت های آنان پشتیبانی می کند. دانش آموزان از 
تاثیرات مثبت تدریس گفت و شنودی بر یادگیری خود رضایت داشتند. 
آنها بر این باور بودند که فرایند بحث و پرسشگری در تمرکز توجه و 
تولید ایده های تازه موثر است. به عنوان مثال، یکی از دانش آموز اظهار 
داشت که »این روش توانایی ما را در تحلیل جزئیات و توانمندی درک 
و حل مسائل از زوایای مختلف را تقویت نمود«. دانش آموزان همچنین 
تعامل  برقراری  و  اجتماعی  تغییراتی در رفتارهای  تصور می کردند که 
تجربه  پاسخ  و  پرسش  فرایند  در  نتیجه شرکت  در  دیگران  با  سازنده 
و  فرایند بحث  در  دانش آموزان »شرکت  از  یکی  اظهار  بنابر  نموده اند. 
پرسش و پاسخ از معلم و دیگر دانش آموزان به دانش آموزان می آموزد تا 

به نظرات مختلف توجه کنند و انتقادات را بپذیرند«. 
به اعتقاد معلم، استفاده از تدریس گفت و شنودی تدریس او را کارآمدتر 
به  را  بر گفت و شنود سقراطی  او روش تدریس مبتنی  ساخته است. 
و  دانش آموزان  تحصیلی  عملکرد  بهبود  در  موثر  راهبرد  یک  عنوان 
توانمندی های شناختی آنان از جمله جلب توجه و حفظ آن، برانگیختن 
تعامل  و  هیجان  تنظیم  مهارت های  ارتقای  و  خالقیت  و  تخیل  توان 
تدریس  که  کرد  تاکید  همچنین  او  نمود.  توصیف  دیگران  با  مناسب 
و  دانش آموزان  همه  آموزش  برای  سقراطی  شنود  و  گفت  بر  مبتنی 
معلم،  اعتقاد  به  است.  سودمند  درسی  موضوعات  همه  تدریس  برای 
روش گفت و شنود سقراطی روشی موثر برای تقویت توانمندی توجه 
به یادگیرندگانی فعال و مشتاق در فرایند  آنان  دانش آموزان و تبدیل 

یادگیری است. بیانات نقل شده زیر از معلم به طور صریح ادعاهای فوق 
را تایید می نماید:  

»من عالقه زیادی به استفاده از تدریس مبتنی بر گفت و شنود سقراطی 
پیدا کرده ام. به کارگیری این شیوه منجر به بهبود کیفیت تدریس من 

و حتی بهبود توجه خودم در کالس درس شد«.
مختلف  پرسش های  طرح  با  کودکان  که  می کنم  درک  اکنون  »من 
یادگیری خود را سازمان می دهند. آنها از پرسیدن و پاسخ دادن لذت 
می برند و همین باعث می شود که کالس درس به یک محیط یادگیری 
فعال و پویا تبدیل شود و به پاسخ های همدیگر توجه کنند و حتی آنها 

را نقد کنند«. 
به  را  این روش  به کارگیری  بود که تجربه  بار  این نخستین  »اگر چه 
صورت منظم داشتم. مدیریت کالس درس در این روش اگرچه به دلیل 
اما  باشد  سخت تر  کمی  هیجان  و  احتمالی  همهمه های  آمدن  بوجود 
رخوت، خواب آلودگی و حواس پرتی به حداقل ممکن می رسد و طبق 
گفته خود دانش آموزان دیگر منتظر زنگ تفریح نیستند و زمان بزودی 

برایشان می گذرد«.
و  گفت  بر  مبتنی  تدریس  کاربست  اساسی  دشواری های  به  پاسخ  در 
شنود سقراطی، معلم شرکت کننده در مصاحبه، او نیاز بیشتر به زمان 
و انرژی در استفاده از این روش اشاره کرد و اظهار داشت: »در حالی 
اغلب معلمان روشی  برای  به نظر می رسد  که گفت و شنود سقراطی 
شناخته شده باشد، اما اجرای آن نیازمند زمانی بیشتر از روش های دیگر 
است و بنابراین ارایه همه سرفصل ها و مطالب آموزشی پیش بینی شده 

در طول ترم تحصیلی بسیار دشوار می شود«.
یافته های ERP: فعالیت شبکه های عصبی مرتبط با توجه را می توان 
 Functional magnetic با استفاده از فنون تصویربرداری عصبی مانند

      resonance imaging )fMRI(، Diffusion tensor imaging

 )DTI( و EEG ترسیم نمود. پژوهشگران با استفاده از fMRI به مطالعه 
دوره زمانی فعالیت و همبستگی میان بخش های فعال می پردازند. روش 
پیونددهنده  عصبی  رشته های  اندازه گیری  ارتباطات  اندازه گیری  دیگر 
بخش های عصبی است که با استفاده از )DTI( برای ردیابی رشته های 
عصبی ماده سفید انجام می شود. روش سوم به وارسی پیوندهای زمانی 
است.  مغناطیسی  یا  الکتریکی  عالئم  بر  مبتنی  مغزی  بخش های  میان 
با  ترکیب  در  و  دهند  نشان  باالتری  زمانی  وضوح  می توانند  عالئم  این 
از  پژوهشگران  شوند.  استفاده  فضایی  موضع یابی  بهبود  برای   MRI

نصب الکترودهای EEG بر روی جمجمه برای ثبت فعالیت های عصبی 
هماهنگ شده در باندهای فرکانسی مختلف استفاده می کنند. این روش 
می تواند برای تفکیک رخدادهای زمانی سریع مانند تفکیک تاثیرات نشانه 
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از تاثیرات هدف در آزمون شبکه های توجه استفاده شود )38، 39(. 
Ag/ الکترودهای  از  استفاده  با  مطالعه  این  در  مغزی  امواج  فعالیت 
المللی 20/10 ثبت شد. دو  AgCl نصب شده بر اساس سیستم بین 

فعالیت  بر  نظارت  برای  راست  چشم  خارجی  گوشه  در  دیگر  الکترود 
داده  قرار  زدن(  پلک  مثال،  )برای  عمودی   )EOG( الکتروکاوگرافیک 
 EEG نگه داشته شدند. ثبت  kΩ 10 شد. امپدانس های الکترود زیر
انجام شد.  هرتز  نرخ 1024  با  پیشرفته  فناوری  از سیستم  استفاده  با 
داده ها مجددا به مرجع متوسط تبدیل شدند و از یک فیلتر میان گذر 
دیجیتال بین 0/1 تا 30 هرتز استفاده شد. اصالح خط پایه مطالعه 300 
میلی ثانیه قبل از شروع از محرک هدف انجام شد. داده های به دست 
فعالیت های  شد.   MATLAB نرم افزار  وارد  آف الین  حالت  در  آمده 
پذیرش  قابل  واکنش  زمان  محدوده  از  خارج  یا  نادرست  پاسخ های  با 
)1500- 350 میلی ثانیه( از فرایند تحلیل خارج شدند. تصیح EOG با 
استفاده از نسخه 1/3 جعبه افزار Automatic artifact removal برای 
MATLAB انجام شد و به کل 2 ثانیه از هر کوشش بکار گرفته شد. 

میانگین مولفه های P2 و N2 به صورت نیمه خودکار با کنترل دیداری 
تعیین شد. این مولفه ها در CZ و FZ به عنوان انحراف مثبت )منفی( 
میان 150 و 275 میلی ثانیه )200 و 400 میلی ثانیه( محرک های پس 
از هدف تحلیل شدند. زمان نهفتگی و دامنه مولفه های P2 و N2 این 
پنجره های زمانی بر اساس قواعد معرفی شده اندازه گیری شد. نتایج به 

دست آمده در جدول )2( خالصه شده است:
نتایج ERP خالصه شده در جدول 2 نشان می دهد که میان دو گروه 
الکترود  در  ناهمخوان  تکلیف  دامنه  میزان  در  تنها  کنترل  و  آزمایش 
 P200 مولفه  در   CZ الکترود  در  خنثی  تکلیف  تاخیر  میزان  و   FZ

تفاوت معناداری وجود دارد )P<0/05(. میان عناصر اندازه گیری شده 
مولفه N200 در هر دو محل الکترود یعنی FZ و CZ هیچگونه تفاوت 
معناداری از مرحله پیش از آزمون نسبت به پس از آزمون مشاهده نشد 
)P>0/05(. به بیان دیگر، فرایند آموزش در متغیرهای دامنه و تاخیر 
مولفه N2 در هیچ یک از تکالیف آزمون تاثیر قابل توجهی نداشته است. 

این فرایند تغییرات در شکل )1( قابل مشاهده است. 
همان طور که در شکل 1 نمایش داده شده است، دامنه قله P2 در هر 
دو گروه آموزش و کنترل از مرحله پیش آزمون به مرحله پس آزمون 
آبی  )رنگ  آموزش  گروه  در  تنها  کاهش  این  اما  است  داشته  کاهش 
اثر  از  ناشی  این می تواند  و  است  بوده  رنگ سبز( چشمگیر  به  نسبت 
مداخله )روش آموزش( تلقی گردد. با این وجود، سرعت پردازش تصاویر 
 CZ و تصاویر ناهمخوان در محل الکترود FZ خنثی در محل الکترود
نیز در مرز معناداری قرار دارند )مقادیر معناداری برای آنها به ترتیب 
0/084 و 0/076 بود(. پس می توان این گونه استدالل نمود که احتماال 
آموزش گفت و شنود سقراطی بر سرعت پردازش تصاویر ناهمخوان و 

خنثی )فارق از محل جایگیری الکترودها( تاثیر مثبت دارد.

شکل 1. تغییرات در مولفه P2 در الکترود CZ به ترتیب از راست برای تکالیف همخوان، ناهمخوان و خنثی )آبی: پیش  آزمون 
گروه آزمایش، قرمز: پیش  آزمون گروه کنترل، سبز: پس  آزمون گروه آزمایش، زرد: پس  آزمون گروه کنترل(
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مولفه

TPمیانگین

کنترلآزمایش

پسپیشپسپیش تفاوتپسپیشتفاوتپسپیش

P200

Fz

همخوان
4/2082/2721/9355/3393/7451/5901/2831/6910/213105/0دامنه

0/2400/2410/0000/2380/2330/0050/4461/2820/6600/213تاخیر

ناهمخوان
*4/1022/1431/9595/5354/0451/4901/3262/1590/1980/049دامنه

0/2430/2380/0040/2400/2350/0040/5160/5150/0610/612تاخیر

خنثی
4/0762/2491/8275/3253/9201/4051/2961/8100/2090/084دامنه

0/2450/2400/0040/2390/2370/0020/8210/6450/4200/520تاخیر

Cz

همخوان
4/763/171/596/393/34435871/7401/3230/960/199دامنه

0/2370/2320/0050/2390/231/00750/3740/0150/7120/988تاخیر

ناهمخوان
438032/841/276/554/44437712/0630/8610/0510/076دامنه

0/2370/2320/0050/2410/2340/0060/7040/3310/4890/744تاخیر

خنثی
*4/882/8443526434714/741/270/9862/1020/3350/047دامنه

0/2390/2340/0040/2420/2390/0060/6430/2910/5270/774تاخیر

N200

Fz

همخوان
3/3594/8311/4723/8255/2751/4490/4650/3800/6470/708دامنه

0/3540/3510/0030/3580/3390/0180/4540/9840/6540/353تاخیر

ناهمخوان
3/3255/0951/5703/2795/5492/2670/2380/3900/8140/700دامنه

0/3490/3510/0020/3430/3440/0000/5560/7330/5840/471تاخیر

خنثی
0/9435/2831/3404/0945/2601/1650/1510/0200/8820/984دامنه

0/3490/3440/0040/3280/3400/0111/1040/2370/2810/814تاخیر

Cz

همخوان
3/2663/7970/5302/0733/0040/9300/9706/6600/3430/516دامنه

0/3320/3200/0120/3420/3310/0110/9830/8340/3360/413تاخیر

ناهمخوان
3/6753/4280/2472/0912/9590/8671/3270/4580/1840/651دامنه

0/3310/3240/0070/3430/3180/0251/0260/6370/3160/531تاخیر

خنثی
3/1263/7260/6011/7342/6650/9300/9680/9110/3440/327دامنه

0/3300/3210/0110/3500/3240/261/7960/2160/0860/831تاخیر

N200 و P200 جدول 2. نتایج آزمون گروه های مستقل برای مولفه های
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بحث
برای  راه هایی  به  دستیابی  امروزی  معلمان  جدی  نگرانی های  از  یکی 
یافته های  است.  یادگیری  فرایند  در  دانش آموزان  توجه  و حفظ  جلب 
و  گفت  یادگیری  مهم  نقش  روشنی  به  حاضر  پژوهش  در  شده  ارائه 
شنودی در کاهش چنین نگرانی هایی را مستند می سازد. نتایج حاصل 
از این مطالعه نشان داد که پس از تعدیل عملکرد پایه بین دو موقعیت 
نمرات شبکه های  میانگین  و شنودی در  و غیر گفت  و شنودی  گفت 
کنترل اجرایی توجه، گوش به زنگی، جهت دهی، مجموع زمان واکنش 
و مجموع خطاها تفاوت معناداری وجود ندارد. در سطح فعالیت عصبی 
پردازش  سرعت  بر  شنودي  و  گفت  آموزش  که  داد  نشان  نتایج  هم 
تصاویر ناهمخوان و خنثی تاثیر مثبت دارد. در آزمون توجه پایدار، میان 
دو گروه آزمایش و کنترل تنها در مولفه خطای حذف تفاوت معنادار 
مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که میان میانگین نمرات پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش و گروه کنترل در همه مواد آزمون 
شده )غیر از ریاضی( تفاوت معنادار وجود دارد. عالوه بر این، داده های 
از برتری روش گفت و شنودی بر روش  نیز  از مصاحبه  کیفی حاصل 
غیر گفت و شنودی حمایت کرد. بنابراین می توان ادعا کرد که تدریس 
عملکرد  و  توجه  جنبه های  برخی  بهبود  بر  شنودی  و  گفت  روش  به 

تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد. 
کارکردي  سیستم  سه  داراي  توجه  شد،  اشاره  پیش تر  که  همان گونه 
این  در  اجرایي می باشد.  و کنترل  زنگي، جهت دهي  به  متمایز گوش 
با  دیده  آموزش  دانش آموزان  عملکرد  کارآمدی  بهبود  از  نتایج  مطالعه 
به  توجه  اجرایی حمایت کرد.  و شنودی در شبکه کنترل  روش گفت 
طور کلی به عنوان فرایند شناختي انتخاب اطالعات مرتبط از محیط و 
بازداري از دریافت اطالعات غیر مرتبط تعریف شده است. کنترل اجرایي 
به عنوان توانمندي کنترل رفتاري براي دستیابي به اهداف قصد شده 
از طریق حل تعارضات میان پاسخ هاي گوناگون توصیف شده است. این 
کارکرد نیازمند عملیات شناختي پیچیده است و در تکالیف مرتبط با 
نواحي کورتکس کمربندي  برنامه ریزي فعالیت میکند.  تصمیم گیري و 
زیرین و پیش پیشاني جانبي با این کارکرد مرتبط هستند )11(. نتایج 
مطالعه حاضر با پژوهش های پیشین مرتبط با تاثیر آموزش بر کارآمدی 
توجه اجرایی همخوانی دارد. به عنوان مثال، تاثیرات مثبت آموزش توجه 
بر شبکه توجه اجرایی )27(؛ تاثیرات مثبت تمرینات مراقبه کوتاه مدت 
بر کارآمدی شبکه اجرایی توجه و خودتنظیمی )40(؛ تاثیرات  آموزش 
بدن-ذهن یکپارچه بر الگوی تغییرات ماده سفید مغز در شبکه مرتبط 
با خودتنظیمی )29( نمونه هایی از چنین مطالعاتی هستند. به هر حال، 
جنبه نوآورانه این مطالعه مرتبط به آشکارسازی پتانسیل روش آموزش 

گفت و شنودی در بهبود توجه و همین طور عملکرد تحصیلی است. تفاوت 
معنادار میان عملکرد تحصیلی دانش آموزان دو گروه به نفع گروه آزمایش 
به روشنی حاوی این پیام است که روش گفت و شنود سقراطی با بهبود 
فرایندها و کارکردهای شناختی دانش آموزان از جمله عملکرد توجهی 
آنان منجر به بهبود عملکرد تحصیلی آنان می شود. عملکرد شناختی و به 
تبع آن عملکرد تحصیلی بهتر دانش آموزان آموزش دیده با روش گفت و 
شنود سقراطی نسبت به روش غیرگفت و شنودی به احتمال زیاد ناشی 
از جنبه پرسش گرانه گفت و شنود است که پیوسته توجه دانش آموزان 
را فرا میخواند و حفظ می کند )41(. در واقع، این فرایند آنها را پیوسته 
درگیر می سازد تا ضمن بازداری از دریافت اطالعات غیر مرتبط بر توجه 
خود نظارت داشته باشند. این روش به معلم فرصت و امکان تعیین سطح 
درک دانش آموزان و ترغیب آنان به اکتشاف فکورانه مفاهیم پیچیده و 
تاثیر  از  ناشی  را می دهد. همچنین ممکن است  ساخت دانش معنادار 
پرسشگری در تغییر توجه دانش آموزان به تمرکز بر موقعیت یادگیری 
 Posner باشد. همانگونه  آنها  یادآوری  یادگیری و  نتیجه تسهیل  و در 
به  از یک موقعیت  و Petersen )5( خاطرنشان می کنند، تغییر توجه 
اساسی:  فعالیت  سه  نیازمند  بلکه  نیست،  ساده ای  کار  دیگر  موقعیت 
توقف درگیر شدن، حرکت و درگیر شدن است. در محیط های یادگیری 
پرسش گری  فرآیند  طریق  از  توجه  تغییر  فرایند  این  وشنودی،  گفت 
پاسخگویی  برای  یادگیرندگان  به  کافی  زمانی  فرصت  ارایه  و  مستمر 
مدیریت می شود. عالوه بر اینها، به نظر می رسد که تعامالت مثبت میان 
دانش آموزان و معلم با یکدیگر در محیط های یادگیری گفت و شنودی 
احساس شایستگی و انگیزه درونی دانش آموزان به یادگیری را تحریک و 
بهبود می بخشد. این بدان معناست که تدریس گفت و شنود محور منجر 
یکی  کوششمند  کنترل  می شود.  کوشش مند  کنترل  توانایی  بهبود  به 
از پیامدهای رشد توجه اجرایی است که به توانایی بازداری یک پاسخ 
برنامه ریزی و تشخیص  غالب،  پاسخ خرده  فعال سازی  به منظور  غالب 
قابلیت پرسش گرانه  از  بهره گیری  با  بنابراین،  دارد )16(.  اشاره  خطاها 
روش گفت و شنودی، معلمان می توانند از طریق پرسش های موثر از کل 
کالس، گروه های کوچک و یا به صورت انفرادی دانش آموزان را فعاالنه 
و  گفت  یادگیری  پرسش گرانه  جنبه  کنند.  درگیر  یادگیری  فرایند  در 
مبدل  برجسته ترین جلوه های جهان  شمول  از  یکی  به  را  آن  شنودی 
قرن  از 24  فرهنگ های مختلف  میان  در  و  زمان  در طول  که  ساخته 
پیش تاکنون به عنوان روشی موثر و سودمند برای یادگیری و تفکر بکار 
گرفته شده است )33(. در مجموع، تاثیرات مثبت تدریس گفت و شنود 
محور در توجه و عملکرد تحصیلی کودکان به کارگیری روش گفت و 
شنودی را به عنوان یکی از فعالیت های مطلوب در عمل تدریس معرفی 
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Introduction: Social anxiety is one of the most common mental disorder among ado-
lescents. Recent developments in the treatment of anxiety disorders  have been attention 
bias	modification	(ABM).	The	aim	of	this	study	was	to	determine	effectiveness	of	ABM	
using computerized attention training in reducing social anxiety and attentional bias in 
adolescents.
Methods: In this study, we used an experimental pretest and posttest design with control 
group. Thirty-two high social anxious adolescent girls and boys aged 12–17 years, who 
met all inclusion criteria to be enrolled in the study were selected by using the multi-
stage cluster random sampling method and then randomly divided into two 16-participat 
groups: attention training group (ATG, N=16) and control group (CG, N=16). In ATG, the 
participants	performed	computerized	attention	training	using	modified	dot-probe	task	de-
signed to facilitate attentional disengagement from disgusted faces or a control dot-probe 
task	group.	In	control	group,	the	participants	conducted	the	unmodified	dot-probe	task.		
Results: After eight, twice-weekly computer sessions of training, the participants in the 
attention-training	group	compared	to	 the	control	group,	showed	a	significant	decrease	
in attentional bias for disgusted faces and self-reported of social anxiety from pre- to 
post-assessment. 
Conclusion: The results support cognitive models of social anxiety and causal role of at-
tentional	bias	in	development	and	maintenance	of	social	anxiety.	The	finding	of	the	cur-
rent research clearly indicate that use of computerized attention training procedures can 
be a promising alternative or complementary intervention in treatment of social anxiety. doi.org/10.30699/icss.21.2.108
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اثربخشی اصالح سوگیری توجه با استفاده از آموزش توجه رایانه ای در كاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان
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مقدمه: اضطراب اجتماعی یکی از شایع ترین اختالالت روانی در نوجوانان است. تحول اخیر در زمینه درمان اختالالت 

اضطرابی اصالح سوگیری توجه است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی اصالح سوگیری توجه با استفاده از آموزش توجه 

رایانه ای درکاهش اضطراب اجتماعی و سوگیری توجه در نوجوانان مضطرب اجتماعی بود. 

روش كار: از یک طرح آزمایشی پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل در این مطالعه استفاده شد. 32 نوجوان دختر 

و پسر 12 تا 17 سال که اضطراب اجتماعی باالیی داشتند با دارا بودن تمام شرایط الزم برای ورود به مطالعه با روش 

نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی به دو گروه 16 نفره آموزش توجه 

و کنترل تقسیم شدند. در گروه آزمایش توجه آزمودنی ها آموزش توجه رایانه ای را با استفاده از تکلیف اصالح شده دات 

پروب به منظور تسهیل بازگیری توجهی از چهره های متنفر انجام  دادند و گروه کنترل تکلیف غیر اصالح شده دات پروب 

را انجام دادند. 

یافته ها: پس از 8 جلسه آموزش رایانه ای به صورت دو بار در هفته، آزمودنی های گروه آموزش توجه در مقایسه با گروه 

کنترل، در پس آزمون نسبت به پیش آزمون، کاهش معناداری را در سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی متنفر و 

نمره اضطراب اجتماعی نشان دادند. 

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش در تایید نظریات شناختی اضطراب اجتماعی و نقش علیتی سوگیری توجه در ایجاد و 

تداوم اضطراب اجتماعی است. نتایج پژوهش حاضر به روشنی نشان می دهد که استفاده از فرآیند  های رایانه ای آموزش 

توجه می تواند نویدبخش مداخله ای جایگزین یا مکمل در درمان اضطراب اجتماعی باشد.

دریافت: 1397/02/18                                
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مقدمه
موقعیت هاي  از  پیوسته  و  آشکار  ترس  به  اجتماعي  اضطراب  اختالل 
باور فرد ناشي مي شود که  از این  اجتماعي یا عملکردي اشاره دارد و 
تحقیرآمیزي عمل خواهد  یا  به طرز خجالت آور  موقعیت ها  این  در  او 
کرد )1(. اختالل اضطراب اجتماعی اختاللی شایع و ناتوان کننده است. 
اضطراب اجتماعی یکی از سه اختالل شایع تشخیصی در دروه کودکی 

اضطراب  تحولی  الگوی  بررسی  به  که  مطالعاتی   .)2( است  نوجوانی  و 
تاکید کرده اند که در  اجتماعی در نوجوانان دختر و پسر پرداخته اند، 
افزایش  فزاینده ای  طور  به  اجتماعی  اضطراب  تجربه  نوجوانی  دوره 
می یابد. برخی از مطالعات، اوایل دوره نوجوانی )12 تا 13 سالگی( را 
دوره ظهور دل مشغولی های مضطرب کننده دانسته اند )3(. نظریه های 

چکیده

109

doi.org/10.30699/icss.21.2.108

https://bit.ly/33uEyb1
https://bit.ly/2LfW0tM
https://bit.ly/2Y9Oztb
https://orcid.org/0000-0002-6844-771X


اثربخشی اصالح سوگیری توجه بر اضطراب اجتماعی حسن شفیعی و همکاران

110

شناختی اضطراب بیان می دارند که سوگیری های در پردازش اطالعات 
نقش اساسی در علت شناسی و تداوم اختالالت هیجانی بازی می کنند 
نشانه های  می باشند،  اجتماعی  اضطراب  دارای  که  کسانی  برای   .)4(
تهدید شامل: تظاهرات هیجانی چهره تهدیدکننده که بیانگر خشم یا 
نفرت است و یا کلماتی که داللت بر تهدید اجتماعی دارند )برای مثال 
تحقیر( می باشد. یکی از ابزارهای سنجش سوگیری توجه تکلیف دات 
اجتماعی  اضطراب  که  کسانی  پروب  دات  تکلیف  در  می باشد.  پروب 
اجتماعی  تهدید کننده  نشانه های  جایگزین  که  کاوش هایی  به  دارند 
می شوند سریع تر از کاوش هایی پاسخ می دهند که جایگزین نشانه های 
به  نسبت  توجه  سوگیری  افرادی  چنین  نتیجه  در  و  می شوند  خنثی 
تهدید را نشان می دهند که در افراد گروه کنترل غیر مضطرب وجود 
ندارد )5، 6(. مطالعات متعددی نشان داده اند که اضطراب بالینی زمانی 
یا  کرده  پیدا  کاهش  توجه  سوگیری های  شود  درمان  موفقیت  با  که 
حتی ناپدید می شوند )7(. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه درمان 
موفقیت آمیز اضطراب اجتماعی منجر به بهنجارسازی سوگیری توجه به 
تهدید می شود )8(. این یافته همسو با دیدگاهی است که بیان می دارد 
با تهدید نقشی محوری در  به اطالعات مرتبط  سوگیری توجه نسبت 
بالینی مطالعات متعدد نشان  تداوم اضطراب اجتماعی دارد. در سطح 
داده اند که سوگیری توجه به محرک های تهدیدکننده را می توان تغییر 
داد و این تغییر دارای منافع شناختی و رفتاری است )9، 10(. سوگیری 
مداخالت  طریق  از  هم  و  درمانی  دارو  طریق  از  هم  می توان  را  توجه 
اثر  به نظر می رسد مداخالت دارویی اساساً  روان شناختی اصالح کرد. 
خودشان را از طریق عصبی با تاثیرگذاری روی سامانه ارزیابی محرک ها 
در آمیگدال اعمال می کنند، در حالی   که مداخالت روان شناختی توجه 
را با تغییر در فعالیت قشر پیش پیشانی جانبی تحت تاثیر قرار می دهند 
)9(. مطالعات منحصر به فردی که به بررسی اثر رفتار درمانی  شناختی 
کارکردهای  روی  بر   (Cognitive behavior therapy (CBT))

توجهی در اختالالت اضطرابی پرداخته اند به این نتیجه رسیده اند که 
درمان  از  قبل  در  که  منفی  توجهی  سوگیری  شناختی  درمانی  رفتار 
وجود دارد را کاهش می دهد )11(. اما پیچیدگی و تنوع در CBT باعث 
ایجاد محدودیت در به کارگیری آن در شرایط کنترل  شده آزمایشگاهی 
می شود )12(. تحول اخیر در زمینه درمان اختالالت اضطرابی اصالح 
است.   (Attention	 bias	modification	 (ABM)) توجه  سوگیری 
ABM ریشه در الگوهای اخیر اضطراب دارد و بر پایه داده های آزمایشی 

مانند  مختلف  شرایط  در  تهدید  به  مرتبط  سوگیری های  خصوص  در 
اضطراب اجتماعی است. این درمان از برنامه های رایانه ای آموزش توجه 
در جهت اصالح الگوهای توجهی سوگیردار در بیماران مضطرب استفاده 

می کند )4(. مداخالت آموزش توجه دارای شواهد اولیه ای هستند که 
مطالعات   .)13( است  اضطراب  درمان  در  آنها  کارآمدی  دهنده  نشان 
در  هیجانی  توجه  مقادیر  روی  توجه  آموزش  تکالیف  اثرات  متعددی 
جمعیت بالینی و سالم را مورد ارزیابی قرار داده اند )9(. آموزش توجه 
در کاهش اضطراب بسیار موثر و موفق بوده است. برای مثال 50 درصد 
آزمودنی هایی که آموزش توجه دور از تهدید دریافت کرده بودند بعد از 
اجرای آموزش دیگر مالک های تشخیص اختالالت اضطراب را نداشتند 
این که به کارگیری  بر  افزایشی وجود دارد مبنی  به  )14(. شواهد رو 
اجتناب  )آموزش  مثبت  توجهی  سوگیری  ایجاد  برای  تکالیفی  چنین 
بیماری می گردد )7،  بهبود عالئم  باعث  بالینی  از تهدید( در جمعیت 
تا  15-18(. تردید در مورد تعمیم پذیری و تداوم چنین آموزش هایی 
اندازه ای توسط شواهد اولیه ای که نشان داده اند اثرات سودمند آنها بر 
روی عالئم اضطراب تقریباً 4 ماه پس از آموزش نیز ادامه دارد )18( 
اثربخشی اصالح  در مورد اضطراب اجتماعی، De Voogd و همکاران 
کاهش  در  دیداری  تکلیف جستجوی  از  استفاده  با  را  توجه  سوگیری 
پژوهش  نتایج  دادند.  قرار  بررسی  مورد  نوجوانان  اجتماعی  اضطراب 
در   ABM گروه  توجه  آموزش  جلسه  دو  از  پس  که  داد  نشان  آنان 
مقایسه با گروه کنترل، کاهش معناداری را در سوگیری توجه نسبت به 
 Sportel .)19( اطالعات منفی و اضطراب اجتماعی خود گزارش دادند
و همکاران به مقایسه اثربخشی 20 جلسه ارائه اینترنتی اصالح سوگیری 
جلسه   10 و   (Cognitive	bias	modification	 (CBM)) شناختی 
CBT بر کاهش اضطراب اجتماعی و اضطراب امتحان نوجوانان 13-15 

سال پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که هر دو شیوه CBM و 
 .)20( گردیدند  نوجوانان  در  اجتماعی  اضطراب  کاهش  موجب   CBT

Boettcher و همکاران با ارائه اینترنتی اصالح سوگیری توجه با استفاده 

از الگوی دات پروب به مقایسه اثربخشی دو شیوه آموزش توجهی مثبت 
و منفی در آزمودنی های دارای اختالل اضطراب اجتماعی پرداختند. 
نتایج آنان نشان داد که میزان اضطراب اجتماعی در دو حالت آموزش 
توجهی مثبت و منفی در مقایسه با گروه کنترل به طور معنادری کاهش 
پیدا کرده است )Heeren .)21 و همکاران برنامه آموزش توجهی را با 
استفاده از چهره های هیجانی خشمگین در دو حالت توجه به محرک 
اختالل  دارای  آزمودنی های  روی  بر  مثبت  محرک  به  توجه  و  تهدید 
اضطراب اجتماعی فراگیر اجرا کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که 
در شرایط آموزش توجهی مثبت در مقایسه با تهدید و کنترل، میزان 
به  اضطراب  فیزیولوژیکی  و  رفتاری  های  مقیاس  و  اجتماعی  اضطراب 
 Ollendick و Cowart .)22( طور معناداری کاهش پیدا کرده است
تشخیص  با  کودک  دو  در  توجه  آموزش  تکنیک  اثربخشی  بررسی  به 
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اختالل اضطراب اجتماعی پرداختند و نشان دادند که پس از 10 جلسه 
معناداری  طور  به  آزمودنی ها  اجتماعی  اضطراب  میزان  توجه  آموزش 
اثربخشی  بررسی  به  Amir و همکاران  پیدا کرده است )23(.  کاهش 
اجتماعی  اضطراب  اختالل  دارای  آزمودنی های  در  توجه  اصالح  برنامه 
برنامه اصالح توجه  این پژوهش نشان داد که  نتایج  فراگیر پرداختند. 
همکارانش  و   Li  .)24( است  تاثیرگذار  اجتماعی  اضطراب  کاهش  در 
نشان دادند که 7 روز آموزش توجه به سمت چهره های مثبت موجب 
این  همچنین  است.  شده  منفی  چهره های  به  توجه  سوگیری  کاهش 
آموزش موجب کاهش ترس خودگزارشی از تعامالت اجتماعی گردید 
)Amir .)25 و همکاران افراد دارای ترس اجتماعی را در یک جلسه 
آموزش دادند که به چهره های خنثی توجه کنند و نتایج این پژوهش 
حاکی از کاهش اضطراب در این افراد و بهبود عملکرد بیانی در آنها بود 
)Schmidt .)26 و همکاران دریافتند که آموزش توجه افراد مبتال به 
ترس اجتماعی به توجه چهره های خنثی باعث کاهش معنادار اضطراب 

اجتماعی و اضطراب خصلتی در مقایسه با گروه کنترل گردیده است. 
کارگیری  به  در  شده  اشاره  محدودیت های  و  مشکالت  به  توجه  با 
اختالل  برای  دارودرمانی  و   CBT مانند  متداول  درمانی  روش های 
در حوزه سالمت  نگران کننده  و  شایع  اختاللی  که  اجتماعی  اضطراب 
روان دوران نوجوانی است و با عنایت به اینکه تکنیک اصالح سوگیری 
توجه شیوه ای نوین در درمان اختالالت اضطرابی است و در ایران ابزار و 
پژوهش های مشابهی در این خصوص وجود نداشته و در مقایسه با ادبیات 
پژوهشی بزرگساالن در جهان نیز مطالعات کمی در این خصوص روی 
نوجوانان صورت گرفته است. لذا مطالعه حاضر با به کارگیری پروتکل 
رایانه ای آموزش توجه به عنوان یک مداخله درمانی به اثربخشی آن در 
اصالح سوگیری توجه و کاهش اضطراب اجتماعی در نوجوانان  پرداخت.

روش كار
این پژوهش جزء تحقیقات کاربردی بود و از روش تجربی با طرح پیش 
آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل برای پاسخگویی به فرضیات استفاده 
نمود. جامعه آماري پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر 12 
تا 17 سال مدارس شهرستان دلیجان در سـال تحـصیلي 97-96 بود. 
این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت: در مرحله اول برای غربال گری، 
خوشه اي  تصادفی  نمونه گیري  روش  از  استفاده  با  اجتماعی  اضطراب 
چند مرحله ای مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان در بین دانش آموزان 
اجتماعی  اضطراب  اختالل  دارای  نوجوانان  دوم  مرحله  در  شد.  توزیع 
نیمه  بالینی  مصاحبه  یک  اجرای  با  و  مقیاس  این  نمره هاي  اساس  بر 
اساس  بر  اجتماعی  اضطراب  اختالل  بودن  دارا  جهت  از  ساختاریافته 

مغزی،  مشکالت  بینایي،  مشکالت  وجود  عدم  و   DSM-5 معیارهای 
مصرف دارو، دریافت CBT، سوءمصرف مواد، اختالل افسردگی اساسی، 
دیستایمی، اختالل دوقطبی و پیش فعالی/کمبود توجه مورد غربال گری 
مقررات  و  قوانین  کلیه  رعایت  با  و  داوطلبانه  صورت  به  و  گرفته  قرار 
آموزش و پرورش انتخاب شدند. نمونه نهایی شامل 32 نوجوان دانش 
آموز )12 تا 17 سال( دختر و پسر بودند که به شیوه تصادفي در دو 
گروه آزمایش و کنترل )هر گروه 16 نفر( قرار گرفتند. روش آموزش 
در  توجه  سوگیری  دستکاری  جهت  مستقل  متغیر  عنوان  به  توجهی 
گروه آزمایش به مدت 4 هفته هر هفته 2 جلسه اعمال شد و میزان 
گوش به زنگی توجه به تهدید و اضطراب اجتماعی به عنوان متغیرهای 
آزمون  پیش  آزمودنی ها،  حضور  شدن  نهایی  از  پس  هستند.  وابسته 
سطح  تعیین  منظور  به  نوجوانان  اجتماعی  اضطراب  مقیاس  شامل: 
اضطراب اجتماعی پایه و تکلیف اصالح شده دات پروب تصویری جهت 
از اجرای  انجام گرفت. پیش آزمون قبل  پایه  سنجش سوگیری توجه 
انجام  توجه  آموزش  از  پس  هفته  چهار  آزمون  پس  و  توجه  آموزش 
گرفت. پروتکل رایانه ای آموزش توجه و تکلیف اصالح شده دات پروب 
اینتل  پردازشگر  با   Fujitsu لپ تاپ  رایانه  یک  از  استفاده  با  تصویری 
5 هسته ای و نمایشگر 15/6 اینچی اجرا گردید. آزمودني ها به فاصله 
و  خالي  کادر  تکلیف،  شروع  در  گرفتند.  قرار  رایانه،  از  سانتي متر   50
از  بعد  شوند.  مي  ارائه  ثانیه  هزارم  مدت 500  براي   )+( تثبیت  نقطه 
این مرحله، دو چهره در چپ و راست نقطه تثبیت صفحه نمایش براي 
مدت 500 هزارم ثانیه ارائه مي گردند سپس نقطه اي جانشین یکي از 
چهره ها مي گردد وظیفه آزمودنی این است که در ابتدای هر کوشش 
به نقطه تثبیت نگاه کند و در مراحل بعدی به محض دیدن نقطه، به 
طور دقیق و سریع با فشار دادن کلیدهاي جهت نما بر روي صفحه کلید 
رایانه، جهت نقطه ظاهر شده )چپ یا راست( را مشخص کند و بر این 
اساس، زمان واکنش آزمودني تا یک هزارم ثانیه توسط رایانه ثبت مي 
گردد. جهت آشنایی آزمودنی 10 کوشش تمرینی خنثی_ خنثی نیز با 
تکالیف ارائه شد. کوشش هایی که در آنها آزمودنی ها جهت نقطه ارائه 
شده را اشتباه تعیین کرده بودند به عنوان خطا در نظر گرفته شده و از 

تحلیل حذف شدند.
 Social anxiety scale( نوجوانان  اجتماعی  اضطراب  مقیاس 
نگرانی ها،  است که  for adolescents )SASA(A(: شامل 28 گویه 

اجتماعی  موقعیت های  در  را  نوجوانان  اجتنابی  رفتارهای  و  ترس ها 
مختلف، مانند تعامل با دوستان و تعامل در مدرسه اندازه گیری می کند. 
از  بیم و ترس  زیر مقیاس  سوال ها در یک مقیاس 5 درجه ای در دو 
که  این هستم  نگران  )مثاًل:  گویه  )بعد شناختی( 15  منفی  ارزشیابی 
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همساالن مرا دوست نداشته باشند( و در زیر مقیاس تنش و بازداری 
در برخورد اجتماعی )بعد رفتاری( 13 گویه )مثاًل: در گروه همساالن 
ناآشنا، ترجیح مي دهم شنونده باشم تا گوینده( نمره گذاری می شوند. 
انتظار  و  نگرانی ها  ترس ها،  منفی  ارزشیابی  از  ترس  و  بیم  زیرمقیاس 
اندازه گیری می کند.  را  از طریق همساالن  ارزیابی های منفی احتمالی 
زیر مقیاس تنش و بازداری در برخورد اجتماعی نیز تنش/تنش زدایی، 
اجتماعی  موقعیت های  با  مواجهه  برای  آمادگی  و  بازداری  یا  صحبت 
مختلف مانند برخورد با افراد آشنا و ناآشنا، همساالن غیر هم جنس و 
شرکت در بحث های کالسی را اندازه گیری می کند. همسانی درونی این 
زیر مقیاس ها در مطالعات مختلف تایید شده است )27(. نتایج تحلیل 
عاملی خدایی و همکاران با هدف بررسی روایی عاملی SASA نشان 
داد که ساختار دو عاملی برازش خوبی با داده ها دارد )27(. ضرایب آلفا 
برای زیر مقیاس های بیم و ترس از ارزیابی منفی و تنش و بازداری در 
برخورد اجتماعی و نمره کل اضطراب اجتماعی به ترتیب برابر با 0/84، 

0/68 و 0/86 به دست آمد.
 Pictorial version تصویری  پروب  دات  شده  اصالح  تکلیف 
شده  اصالح  نسخه  تکلیف  این   :of Modified Dot-probe Task

تکلیف اصلي است که توسط MacLeod و همکاران برای بررسی انتقال 
روان شناسي  الگوي  اساس  بر  توجه  سوگیری  و سنجش  بینایی  توجه 
از  به جاي کلمات  این تکلیف  ارائه گردید )28(. در  تجربي_ شناختي 
چهره های هیجانی متنفر و خنثی استفاده شد. به کارگیری چهره متنفر 
ابتدا اینکه شواهد علمی وجود دارد  به دالیل متعددی صورت گرفت. 
هیجانی  چهره  یک  مانند  نفرت  با  مرتبط  محرک های  اینکه  بر  مبنی 
متنفر نواحی مغزی را فعال می سازد که این نواحی در پردازش سایر 
متنفر  چهره   .)29( دارند  نقش  نیز  ترس  مانند  هیجانی  محرک های 
منتقل کننده پیام بیزاری و طرد شدن است که نگرانی اصلی افراد دارای 
اضطراب اجتماعی است و نسبت به سایر هیجان ها، افراد دارای اضطراب 
در  همچنین  دارند.  آن  به  بیشتری  آن حساسیت  به  نسبت  اجتماعی 
مقایسه با افراد غیر مضطرب، افراد دارای اضطراب اجتماعی چهره های 
متنفر را در مقایسه با چهره های هیجانی خشمگین، منفی تر درجه بندی 
می کنند )6، 30، 31(. با توجه به اینکه برای افراد مضطرب اجتماعی 
چهره خنثی حالت تهدید کنندگی دارد )30( بنابراین در این پژوهش 
مانند پژوهش های مشابه از تظاهر چهره هیجانی با 40 درصد لبخند 
 4 شامل  نفر   8 )22(. چهره  شد  استفاده  خنثی  چهره  جای  به  بسته 
مرد و 4 زن با استفاده از نرم افزار رایانه ای تولید چهره طراحی شد. این 
نرم افزار بر اساس مدل سازی آماری مجموعه ای از چهره های واقعی بر 
مبنای تنوع قومیتی، سنی و جنسیتی طراحی شده است. برای الگوسازی 

چهره، این نرم افزار بیش از 100 مولفه چهره از جمله اندازه چشم، دهان 
یا لب را قابل تغییر می سازد. این نرم افزار دارای گواهی نامه های معتبر 
از مجامع علمی جهت تحقیقات در زمینه چهره بوده و در پژوهش های 
علمی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است )22(. جهت بررسی پایایی 
نرم افزار  با  تصادفی  صورت  به  چهره ها  این  شده،  ایجاد  چهره های 
پاورپوینت به 120 دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور در رشته های 
روان شناسی، مشاوره و علوم تربیتی ارائه شدند و از آنها خواسته شد که 
میزان تهدید کنندگی چهره های هیجانی را در یک مقیاس 7 درجه ای 
طیف لیکرت از 3- )کامال منفی( تا 3+ )کامال مثبت( و صفر )نه مثبت 
و نه منفی( درجه بندی نمایند. پایایی چهره های های هیجانی با استفاده 
برای  و   0/94 متنفر  هیجانی  چهره های  برای  کرونباخ  آلفای  روش  از 
چهره های خنثی 0/95 بدست آمد. همچنین پایایی با استفاده از روش 
بازآزمایی پس از یک هفته درجه بندی مجدد برای چهره های هیجانی 
خنثی  هیجانی  های  چهره  برای  و   )r=0/89،  P>0/0005( متنفر 
)r=0/90، P> 0/0005( به دست آمد. به منظور بررسی روایی افتراقی 
اجتماعی  اضطراب  مقیاس  از  استفاده  با  چهره ای  پروب  دات  تکلیف 
نوجوانان و انجام مصاحبه بالینی نیمه ساختاریافته دو گروه از نوجوانان 
از هم دیگر  نفر(  پایین )15  نفر( و  باال )15  دارای اضطراب اجتماعی 
تحصیالت همتاسازی شدند.  و  نظر جنسیت، سن  از  و  تفکیک شدند 
سپس تکلیف دات پروب چهره ای بر روی هر دو گروه اجرا شد. مقایسه 
میانگین های سوگیری توجه به چهره هیجانی متنفر در دو گروه دارای 
اضطراب اجتماعی باال و پایین با استفاده از آزمون t مستقل نشان داد 
که بین این دو گروه در سوگیری توجه به چهره هیجانی متنفر تفاوت 
روایی  بیانگر  که   )t)28(=-2/12،  P=0/042( داشت  وجود  معناداری 
افتراقی تکلیف دات پروب چهره ای در ایجاد تفاوت بین دو گروه بود. 
هر جلسه تکلیف شامل 48 کوشش بود که در 32 کوشش آن دو چهره 
هیجانی خنثی و متنفر به مدت 500 هزارم ثانیه ارائه می شد و اهداف 
)نقطه( به صورت مساوی در موقعیت چهره هیجانی خنثی و متنفر قرار 
می گرفت. در 16 کوشش باقی مانده نیز دو چهره هیجانی خنثی ارائه 

می شد. 
Computerized attention- توجه  آموزش  رایانه ای  برنامه 

training program: فرایندهای آموزش توجه، تنظیم و بهنجارسازی 

سوگیری های توجهی را در دو جهت )به سمت و دور از تهدید( مهیا 
استفاده  پروب  دات  اصالح شده  تکلیف  از  توجه  آموزش  در  می کنند. 
می شود که در آن موقعیت هدف به صورت نظام داری به منظور افزایش 
سوگیری  آموزش  نظر  مورد  موقعیت  در  اهداف  شدن  آشکار  میزان 
 4 مدت  به  توجه  آموزش  برنامه  پژوهش  این  در  می شود.  دستکاری 
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جدول 1. میانگین و انحراف معیار نمره سوگیری توجه به چهره هیجانی متنفر در پیش وپس آزمون گروه آزمایش و کنترل

جدول 2. خالصه نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای )پیش آزمون و پس آزمون سوگیری توجه به چهره هیجانی متنفر(

هفته هر هفته 2 جلسه آموزش که در مجموع شامل 8 جلسه آموزش 
توجه بود که به منظور القای سوگیری توجه اجتناب از تهدید )چهره 
هیجانی متنفر( در گروه آزمایشی نوجوانان مضطرب اجتماعی اجرا شد. 
چهره 8 نفر شامل 4 مرد و 4 زن با استفاده از نرم افزار رایانه ای تولید 
چهره طراحی شد. هر جلسه آموزش توجه شامل 160 کوشش بود که 
به مدت 500  متنفر  و  آن دو چهره هیجانی خنثی  در 128 کوشش 
هزارم ثانیه ارائه شد و اهداف )نقطه( با فراوانی بیشتری در 95 درصد 
موارد در موقعیت چهره خنثی قرار گرفتند تا چهره هیجانی متنفر و 
در 32 کوشش باقی مانده نیز دو چهره هیجانی خنثی ارائه شد. فرض 
بر این است که وقوع چنین احتمالی می تواند عملکرد آزمودنی را در 
از  اجتناب  سوگیری  آزمودنی  ضمنی  صورت  به  و  کند  آسان  تکلیف 
یا صدها کوشش  نظام دار ده ها  تکرار  با  به طور تدریجی  را که  تهدید 
القا می شود بیاموزد. هر جلسه آموزش توجه یه طور متوسط 10 دقیقه 
طول می کشید. در گروه کنترل تمام ویژگی ها و شرایط برنامه آموزش 
چهره  حالت  در  نقطه  وقوع  احتمال  اینکه  جز  به  داشت،  وجود  توجه 

خنثی_متنفر برابر است. 

یافته ها
از طریق کم کردن  نمره سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی 
زمان واکنش آزمودنی در حالتی که نقطه همایند با چهره بود از زمان 
نمره  گردید.  محاسبه  بود  چهره  با  ناهمایند  نقطه  که  حالتی  واکنش 

مثبت نشان دهنده گوش بزنگی توجهی نسبت به چهره هیجانی و نمره 
به منظور  از چهره هیجانی است.  اجتناب توجهی  منفی نشان دهنده 
بررسی اثربخشی آموزش توجه بر سوگیری توجه به چهره های هیجانی 
واریانس  تحلیل  از  باال،  اجتماعی  اضطراب  دارای  نوجوانان  در  متنفر 
و  )آزمایش  آن 2 گروه  در  استفاده شد که  اندازه گیری مکرر 2*2  با 
به  توجه  )سوگیری  زمان   2 و  آزمودنی  بین  عامل  عنوان  به  کنترل( 
عامل  عنوان  به  آزمون(  آزمون_ پس  پیش  متنفر:  هیجانی  چهره های 
درون آزمودنی بودند. خالصه نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر 
در جدول های 1 و 2 ارایه شده است. نتایج نشان داد که اثر اصلی زمان 
0/73=المبدای   F)1،  30(=10/57،  P=0/003،  Partial η2=0/26(
 P=0/004،  Partial η2=0/24( گروه×زمان  تعاملی  اثر  و  ویلکز( 
،F)1، 30(=9/63 0/75=المبدای ویلکز( معنادار است. سپس اثر اصلی 

معنادار بر اساس اثر تعاملی مورد تحلیل قرار گرفت.
 پیگیری این اثر تعاملی معنادار با استفاده از آزمون t جفت شده نشان داد 
که تفاوت سوگیری توجه نسبت به چهره ها ی هیجانی متنفر پیش آزمون 
و پس آزمون در گروه کنترل معنادار نبود )t)15(=-0/10، P=0/91( در 
حالی که در گروه آزمایش تفاوت سوگیری توجه نسبت به چهره ها ی 
بود  معنادار  معنادار  آزمون  پس  و  آزمون  پیش  در  متنفر  هیجانی 

 .)t)15(=-4/45، P> 0/0005(
آموزش  تکنیک  کارگیری  به  که  است  آن  بیانگر  تحلیل  این  نتایج 
به چهره  نسبت  توجه  تغییر سوگیری  موجب  آزمایش  گروه  در  توجه 

تعدادگروه
انحراف معیارمیانگین

پس ازمونپیش آزمونپس ازمونپیش آزمون

21/3915/4530/6418/95-16آزمایش

13/1123/8416/79-13/97-16کنترل

مجموع منبع واریانس
مجذورات

میانگین 
مجذو ر اتا FPη2درجه آزاديمجذورات

5687/265687/26110/570/0030/26زمان

5181/495181/4919/630/0040/24گروه× زمان

--16140/09538/0030خطا )زمان(
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جدول 3. میانگین و انحراف استاندارد اضطراب اجتماعی پیش و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل

نمودار 1. نمرات پیش آزمون و پس آزمون سوگیری توجه به چهره های هیجانی متنفر درگروه آزمایش و کنترل

جدول4. خالصه نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای گروه×زمان )اضطراب اجتماعی: پیش آزمون و پس آزمون(

تعدادگروه
انحراف معیارمیانگین

پس ازمونپیش آزمونپس ازمونپیش آزمون

16106/4492/427/5812/22آزمایش

16104/69101/639/1511/58کنترل

مجموع منبع واریانس
مجذورات

میانگین 
مجذو ر اتا FPη2درجه آزاديمجذورات

1164/511164/51121/950/00010/42زمان

478/51478/5119/020/0050/23گروه× زمان

--1591/4653/0430خطا )زمان(

این   1 نمودار  است.  آزمون شده  پس  در   )M=15/45،  SD=18/95(
نتایج را نشان می دهد.

هیجانی متنفر در نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی از حالت اجتنابی 
زنگی  به  به حالت گوش   )M=-21/39،  SD=30/64(آزمون در پیش 
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به منظور بررسی اثربخشی آموزش توجه در کاهش میزان اضطراب اجتماعی 
در نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی باال از تحلیل واریانس با اندازه گیری 
مکرر 2*2 استفاده شد. 2 گروه )آزمایش و کنترل( به عنوان عامل بین 

آزمودنی و 2 زمان )اضطراب اجتماعی: پیش آزمون_ پس آزمون( به عنوان 
با  واریانس  نتایج  بودند. جدول های 3 و 4 خالصه  آزمودنی  عامل درون 

اندازه گیری مکرر برای اضطراب اجتماعی نوجوانان را نشان می دهند. 
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 P> 0/0005، Partial η2=0/42( نتایج نشان داد که اثر اصلی زمان
گروه×زمان  تعاملی  اثر  و  ویلکز(  0/57=المبدای   F)113/95=)30و،
0/76=المبدای   F)1،  30(=9/02،P=0/005،  Partial η2=0/23(
تعاملی  اثر  اساس  بر  معنادار  اصلی  اثر  سپس  است.  معنادار  ویلکز( 
استفاده  با  معنادار  تعاملی  اثر  این  پیگیری  گرفت.  قرار  تحلیل  مورد 
t جفت شده نشان داد که تفاوت اضطراب اجتماعی پیش  از آزمون 

)15(=1/23، P=0/23( آزمون و پس آزمون در گروه کنترل معنادار نبود
t( در حالی که تفاوت اضطراب اجتماعی پیش آزمون و پس آزمون در 
گروه آزمایش معنادار بود )t)15(=5/25، P> 0/0005(. نتایج بیانگر آن 
به  اجتماعی  اضطراب  کاهش  موجب  توجه  آموزش  تکنیک  که  است 
صورت معناداری در گروه آزمایش شده است. نمودار 2 این یافته را 

نشان می دهد.

نمودار 2. اضطراب اجتماعی پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل

بحث
نتایج این پژوهش نشان داد که در گروه آزمایش، آموزش توجه موجب 
تغییر در سوگیری توجه به محرک تهدیدکننده چهره هیجانی متنفر از 
حالت اجتنابی در پیش آزمون به حالت گوش به زنگی در پس آزمون و 
همچنین کاهش عالئم اضطراب اجتماعی در مقایسه با گروه کنترل شده 
است. این یافته بیانگر اثربخشی تکنیک آموزش توجه رایانه ای در اصالح 
سوگیری توجه و کاهش اضطراب اجتماعی در نوجوانان دارای اضطراب 
الگوهای  از  حمایت  جهت  در  پژوهش  این  نتایج  است.  باال  اجتماعی 
سوگیری  معتقدند  که   ،)34-32( است  اجتماعی  اضطراب  شناختی 
توجه به اطالعات تهدیدکننده اجتماعی تاثیر علیتی در تداوم اضطراب 
اجتماعی دارد. این یافته همسو با نتایج پژوهش هایی است که فرضیه 
تاثیر علیتی سوگیری توجه بر اضطراب را مورد تایید قرار داده اند )35-

اضطراب  و  بالینی  اضطراب  که  داده اند  نشان  متعددی  مطالعات   .)38
بهنجارسازی  به  منجر  شوند  درمان  موفقیت  با  که  زمانی  اجتماعی 

سوگیری توجه به تهدید و کاهش یا حتی ناپدید شدن آن می شود )7، 
8(. نتایج این پژوهش در جهت تایید پژوهش های تجربی روبه رشدی 
است که کارآمدی فرایندهای آموزش توجه رایانه ای را در کاهش عالئم 
بالینی بزرگساالن دارای یک اختالل اضطرابی )20-10، 22، 26-24، 
 )50-46  ،23  ،20  ،19  ،12  ،7( نوجوانان  و  کودکان  در  و   )45-39
روی  بر  که  مطالعاتی  یافته  با  پژوهش  این  نتایج  رسانده اند.  اثبات  به 
فرایندهای  اجتماعی در طی  افراد دارای اضطراب  از  نمونه های مشابه 
آموزش توجهی کوتاه مدت )تک جلسه ای( به دست آمده همسو است 
)25، 26(. همچنین نتایج این پژوهش در مورد اثربخشی آموزش توجه 
در کاهش اضطرب اجتماعی نوجوانان با یافته های فیزیولوژیکی به دست 
آمده در مورد اثربخشی آموزش توجه همسو است )51-53(. توضیحات 
متعددی را می توان برای کاهش اضطراب اجتماعی با استفاده از تکنیک 
آموزش توجه در گروه آزمایش در نظر گرفت. مطالعات پیشین نشان 
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اجتماعی  اطالعات  ترجیحاً  اجتماعی  اضطراب  دارای  افراد  که  داده اند 
تهدید  از  توجه  بازگیری  در  ناتوانی   .)54( می کنند  پردازش  را  منفی 
نشخوار  به  اجتماعی  مضطرب  افراد  گرایش  افزایش  باعث  اجتماعی 
افزایش  را  آنها  اضطراب  و  آنها شده  در  منفی  ارزیابی  کردن خاطرات 
می دهد )42، 55(. پردازش چهره های هیجانی ارتباط باالیی با اضطراب 
اجتماعی دارد به طوری که اضطراب اجتماعی از طریق توجه سوگیرانه 
افزایش پیدا می کند )56(.  یا طرد کننده  به تظاهرات چهره ای منفی 
اطالعات  سمت  به  را  توجه شان  اجتماعی  اضطراب  دارای  افراد  اگر 
منفی جهت گیری کنند و این سوگیری توجه به صورت علی در تداوم 
اضطراب نقش داشته باشد، بنابراین هرگونه فرایندی که بتواند چنین 
سوگیری را بهنجار سازد انتظار می رود که موجب کاهش عالئم اضطراب 
غیر  نشانه های  به  توجه  به  مضطرب  آزمودنی های  آموزش  گردد.  نیز 
تهدیدکننده چرخه معیوب شکل گرفته بین اضطراب و سوگیری توجه 
را قطع می کند. اصالح سوگیری توجه این فرصت را برای آزمودنی ها 
بازگیری  با تهدید  از اطالعات مرتبط  را  فراهم می سازد که توجه شان 
کرده و به آنها می آموزد که بر اطالعات مثبت متمرکز شوند، که این 
تمرکز روی اطالعات مثبت به زندگی روزمره آنها تعمیم پیدا می کند 
و تجارب اجتماعی مثبتی را خواهند داشت. آموزش توجه نگرش آنها 
تغییر داده و موجب کاهش ترس  به تجارب اجتماعی قبلی  را نسبت 
اولیه در پردازش  به عنوان فیلتر  اگر توجه  آنها می شود.  اجتماعی در 
نشانه های محیطی باشد، بنابراین انتظار می رود کاهش سوگیری توجه 
به تهدید فرصت پردازش بیشتر سایر انواع اطالعات اجتماعی یا تغییر 
زنجیره  شدن  فعال  از  قبل  و  ارزیابی  فرایند  ابتدای  در  تهدید  ادراک 
شناخت ها و رفتارهای ناسازگار و رویدادهای هیجانی مرتبط با اضطراب 
را فراهم سازد. مطالعات پیشین بیانگر آن هستند که سوگیری توجه که 
از ویژگی افراد مضطرب است توسط تفاوت های فردی در کنترل توجهی 
تعدید می شود، به طوری که آزمودنی های مضطربی که کنترل توجهی 
ضعیفی دارند در بازگیری توجهی از نشانه های تهدید بسیار کند هستند 
توجه  انتقال  در  دارند  خوبی  توجهی  کنترل  که  افرادی  که  حالی  در 
توجهی  بازگیری  بهتر هستند )57(.  از آن  توجه  بازگیری  و  تهدید  از 
دارد  وجود  خوب  توجهی  کنترل  دارای  مضطرب  افراد  در  که  بیشتر 
از محرک های  ناشی  ایجاد محدودیت در شکل گیری اضطراب  موجب 
اطالعات  سایر  به  که  می دهد  اجازه  افراد  این  به  و  شده  تهدیدکننده 
مرتبط با ایمنی یا نتایج غیر ترسناک دسترسی پیدا کنند و این شرایط 
در حقیقت شواهدی  ایجاد می کند.  فرد  برای  را  موثرتری  آمدن  کنار 
علمی وجود دارد مبنی بر اینکه کنترل توجهی خوب عاملی محافظت 
ایجاد اضطراب می باشد )58، 59(. آموزش توجه در  کننده در مقابل 

گروه آزمایش موجب شد که آزمودنی ها موقعیت های اجتماعی بیرونی 
را کمتر تهدید کننده بدانند و کاهش ارزیابی تهدید منجر به رفتارهای 
اجتنابی کمتر شد، برای این گروه آموزش توجه فرصت و مجال بیشتری 
برای تمرین مهارت های اجتماعی و ارزیابی عینی تری از موقعیت های 
اجتماعی فراهم می کند که این فرصت ایجاد شده موجب کاهش عالئم 
 Bar-Haim اضطرابی در آنها می شود. مطالعه مروری که اخیراً توسط
بیانگر آن است که  توجه صورت گرفته  )4( در مورد مطالعات اصالح 
ارزش های  با  مرتبط  توجهی  سوگیری های  توجه،  آموزش  برنامه های 
توجه  آموزش  روش های  این  عموماً  بلکه،  نمی دهند  آموزش  را  خاص 
این  نتایج  می شوند.  توجهی  فرایندهای  روی  کنترل  بهبود  موجب 
پژوهش همسو با تحقیقاتی است که نشان داده اند برانگیختگی عصبی 
که در سوگیری های پردازش توجهی وجود دارد را می توان با کنترل های 
نزولی تغییر داد. بنابراین آسیب پذیری هیجانی ناشی از سوگیری های 
توجهی را می توان با آموزش های توجهی اصالح کرد. مطالعات مبتنی 
 Functional magnetic بر تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی
این موضوع حمایت کرده اند  از  نیز   resonance imaging (FMRI)

توجه  سوگیری  اصالح  می رسد  نظر  به  مجموع  در  بنابراین   .)60(
مولفه های محرک_ مدار  اینکه  تا  می شود  توجهی  کنترل  بهبود  باعث 
)صعودی( سوگیری توجه به تهدید را مد نظر قرار دهد. در حمایت از 
این فرضیه، Koster و همکارانش )2010( دریافتند که اصالح سوگیری 
تاثیر  تحت  را  تهدید  پردازش  ثانیه(  هزارم   1500( آخر  مراحل  توجه 
 .)52( ثانیه(  هزارم   100 تا   30( را  آن  اولیه  مراحل  تا  می دهد  قرار 
 (Electroencephalography (EEG)) نتایج آزمایش الکترانسفالوگرافی
توجه  نزولی  اجرایی  کنترل  بر  توجه  آموزش  که  است  آن  بیانگر  نیز 
ابتدایی توجه )51(. همچنین داده های  تا جهت گیری  تاثیر می گذارد 
تصویربرداری عصبی اخیر نیز نشان داده اند که نواحی قشر پیش پیشانی 
در اصالح سوگیری توجه میانجی گری می کنند که موید پردازش کنترل 

شده است )61(.

نتیجه گیری
آموزش توجه یا اصالح سوگیری توجه را می توان به صورت مستقل 
جهت  دارودرمانی  یا   CBT چون  دیگری  درمان های  بر  افزون  یا 
مانند:  هستند  شناختی  سوگیری های  دارای  که  اختالالتی  درمان 
اختالالت اضطرابی، اعتیاد، اختالالت خوردن، افسردگی، درد مزمن، 
در  توجه  آموزش  کارگیری  به  داد.  قرار  استفاده  مورد  پرخاشگری 
بازتوانی اختالالت نوروسایکولوژیکی نیز بیانگر اثربخشی این تکنیک 
چنین  ارائه  سهولت  زمینه هاست.  این  در  بالینی  تغییرات  ایجاد  در 



دوره 21، شماره 2، تابستان 1398مجله تازه های علوم شناختی

117

References
1. Rheingold AA, Herbert JD, Franklin ME. Cognitive bias in 

adolescents with social anxiety disorder. Cognitive Therapy 

and Research. 2003;27(6):639-655.

2. Beidel DC, Turner S. Child Anxiety Disorders: A guide to 

research and treatment. Abingdon:Routledge;2007.

3. Geravand F, Afzali MH, Shokri O, Parsian M, Puklek M, 

Khodaei A, et al. Gender and age differences in social anxiety 

in adolescence. Developmental Psychology: Iranian Psycholo-

gists. 2011;7(26):165-174. (Persian)

4.	Bar-Haim	Y.	Research	 review:	 attention	bias	modification	

(ABM): A novel treatment for anxiety disorders. Journal of 

Child Psychology and Psychiatry. 2010;51(8):859-870. 

5. Mogg K, Philippot P, Bradley BP. Selective attention to an-

gry faces in clinical social phobia. Journal of Abnormal Psy-

chology. 2004;113(1):160-165. 

6. Pishyar R, Harris LM, Menzies RG. Attentional bias for 

words and faces in social anxiety. Anxiety, Stress & Coping. 

2004;17(1):23-36. 

7. Eldar S, Ricon T, Bar-Haim Y. Plasticity in attention: Impli-

cations for stress response in children. Behaviour Research and 

Therapy. 2008;46(4):450-461. 

8. Carlbring P, Apelstrand M, Sehlin H, Amir N, Rousseau 

A, Hofmann SG, et al. Internet-delivered attention bias mod-

ification	training	in	individuals	with	social	anxiety	disorder-a	

double blind randomized controlled trial. BMC Psychiatry. 

2012;12(1):66. 

9.	Browning	M,	Holmes	EA,	Harmer	CJ.	The	modification	of	

attentional bias to emotional information: A review of the 

techniques, mechanisms, and relevance to emotional dis

orders. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience. 

2010;10(1):8-20.

10. Hakamata Y, Lissek S, Bar-Haim Y, Britton JC, Fox NA, 

Leibenluft	 E,	 et	 al.	Attention	 bias	 modification	 treatment:	 a	

meta-analysis toward the establishment of novel treatment for 

anxiety. Biological Psychiatry. 2010;68(11):982-290. 

11. Mathews A, Mogg K, Kentish J, Eysenck M. Effect of psy-

chological treatment on cognitive bias in generalized anxiety 

disorder. Behaviour Research and Therapy. 1995;33(3):293-

303. 

12. Rozenman M, Weersing VR, Amir N. A case series of at-

tention	modification	 in	 clinically	 anxious	 youths.	 Behaviour	

Research and Therapy. 2011;49(5):324-430.

13. MacLeod C, Koster EH, Fox E. Whither cognitive bias 

modification	research?	Commentary	on	the	special	section	ar-

ticles. Journal of Abnormal Psychology. 2009;118(1):89-99. 

14. Amir N, Beard C, Taylor CT, Klumpp H, Elias J, Burns M, 

et al. Attention training in individuals with generalized social 

phobia: A randomized controlled trial. Journal of Consulting 

and Clinical Psychology. 2009;77(5):961-973. 

15.	Amir	N,	Beard	C,	Burns	M,	Bomyea	J.	Attention	modifica-

tion program in individuals with generalized anxiety disorder. 

Journal of Abnormal Psychology. 2009;118(1):28-33. 

16. Dandeneau SD, Baldwin MW, Baccus JR, Sakellaropou-

lo M, Pruessner JC. Cutting stress off at the pass: Reducing 

vigilance and responsiveness to social threat by manipulat-

ing attention. Journal of Personality and Social Psychology. 

رایانه  تبلت،  همراه،  تلفن  گوشی  اینترنت،  طریق  از  درمانی  مداخله 
و  اقتصادی  هزینه های  می تواند  منزل  و  درمانی  مراکز  در  و  خانگی 
اجتماعی اختالل ناتوان کننده اضطراب اجتماعی را به طور معناداری 
به  توجه  آموزش  برنامه  که  می شود  موجب  امر  این  دهد.  کاهش 
عنوان درمانی قابل دسترس برای عموم افراد دارای اختالل اضطراب 
دسترسی  اختالل  این  متداول  درمان های  به  که  باشد  اجتماعی 

انتخاب نمی کنند. را  یا چنین درمان هایی  نداشته 

تشکر و قدردانی
این تحقیق با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه پیام نور انجام شده 
است و از کلیه کسانی که در اجرای این تحقیق با ما همکاری نمودند 

کمال سپاس گزاری و تشکر را داریم.



118

اثربخشی اصالح سوگیری توجه بر اضطراب اجتماعی حسن شفیعی و همکاران

2007;93(4):651-666. 

17. Hazen RA, Vasey MW, Schmidt NB. Attentional retrain-

ing: A randomized clinical trial for pathological worry. Journal 

of Psychiatric Research. 2009;43(6):627-633. 

18. Schmidt NB, Richey JA, Buckner JD, Timpano KR. Atten-

tion training for generalized social anxiety disorder. Journal of 

Abnormal Psychology. 2009;118(1):5-14. 

19. De Voogd EL, Wiers RW, Prins PJ, Salemink E. Visual 

search	attentional	bias	modification	 reduced	 social	phobia	 in	

adolescents. Journal of Behavior Therapy and Experimental 

Psychiatry. 2014;45(2):252-259. 

20. Sportel BE, de Hullu E, de Jong PJ, Nauta MH. Cogni-

tive	 bias	 modification	 versus	 CBT	 in	 reducing	 adolescent	

social anxiety: A randomized controlled trial. PLoS One. 

2013;8(5):e64355. 

21. Boettcher J, Leek L, Matson L, Holmes EA, Browning 

M,	MacLeod	C,	et	al.	 Internet-based	attention	bias	modifica-

tion for social anxiety: a randomised controlled comparison of 

training towards negative and training towards positive cues. 

PloS One. 2013;8(9):e71760. 

22. Heeren A, Reese HE, McNally RJ, Philippot P. Attention 

training toward and away from threat in social phobia: Effects 

on subjective, behavioral, and physiological measures of anxi-

ety. Behaviour Research and Therapy. 2012;50(1):30-39. 

23. Cowart MJ, Ollendick TH. Attention training in socially 

anxious children: a multiple baseline design analysis. Journal 

of Anxiety Disorders. 2011;25(7):972-977. 

24. Amir N, Taylor CT, Donohue MC. Predictors of response 

to	 an	 attention	 modification	 program	 in	 generalized	 so-

cial phobia. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 

2011;79(4):533-541. 

25. Li S, Tan J, Qian M, Liu X. Continual training of atten-

tional bias in social anxiety. Behaviour Research and Therapy. 

2008;46(8):905-912. 

26. Amir N, Weber G, Beard C, Bomyea J, Taylor CT. The effect 

of	a	single-session	attention	modification	program	on	response	

to a public-speaking challenge in socially anxious individuals. 

Journal of Abnormal Psychology. 2008;117(4):860-868.

27. Khodae A, Shokri O, Puklek M, Geravand F, Toulabi S. 

Factor structure and psychometric properties of the social anx-

iety scale for adolescents (SASA). International Journal of Be-

havioral Sciences. 2011;5(3):209-16. 

28. MacLeod C, Mathews A, Tata P. Attentional bias in emotional 

disorders. Journal of Abnormal Psychology. 1986;95(1):15-20. 

29. Stark R, Zimmermann M, Kagerer S, Schienle A, Walter B, 

Weygandt M, et al. Hemodynamic brain correlates of disgust 

and fear ratings. Neuroimage. 2007;37(2):663-673. 

30. Yoon KL, Zinbarg RE. Threat is in the eye of the beholder: 

Social anxiety and the interpretation of ambiguous facial expres-

sions. Behaviour Research and Therapy. 2007;45(4):839-847.

31. Amir N, Najmi S, Bomyea J, Burns M. Disgust and anger 

in social anxiety. International Journal of Cognitive Therapy. 

2010;3(1):3-10.

32. Clark DM, Wells A. A cognitive model of social phobia. 

Social phobia: Diagnosis, assessment, and treatment. In Heim-

berg RG, Liebowitz MR, Hope DA, Schneier FR, editors. 

Social phobia: Diagnosis, assessment, and treatment. New 

York:The Guilford Press;1995. pp. 69-93.

33. Clark DM. A cognitive perspective on social phobia. In: 

Crozier R, Alden LE, editors. International handbook of social 

anxiety: Concepts, research and interventions relating to the self 

and shyness. New York:John Wiley & Sons;2001. pp. 405-430.

34. Rapee RM, Heimberg RG. A cognitive-behavioral model 

of anxiety in social phobia. Behaviour Research and Therapy. 

1997;35(8):741-756.

35. MacLeod C, Campbell L, Rutherford E, Wilson E. The 

causal status of anxiety-linked attentional and interpretive bias. 

In: Yiend, editors. Cognition, emotion and psychopathology: 

Theoretical, empirical and clinical directions. Cambrige:Cam-

brige University Press;2004. pp. 172-219. 

36. MacLeod C, Rutherford E, Campbell L, Ebsworthy G, 

Holker L. Selective attention and emotional vulnerability: As-

sessing the causal basis of their association through the exper-

imental manipulation of attentional bias. Journal of Abnormal 



دوره 21، شماره 2، تابستان 1398مجله تازه های علوم شناختی

119

Psychology. 2002;111(1):107-123.

37. Mathews A, MacLeod C. Induced processing bias-

es have causal effects on anxiety. Cognition & Emotion. 

2002;16(3):331-354.

38. Heeren A, Peschard V, Philippot P. The causal role of 

attentional bias for threat cues in social anxiety: A test on 

a cyber-ostracism task. Cognitive Therapy and Research. 

2012;36(5):512-521.

39.	MacLeod	C,	Mathews	A.	Cognitive	bias	modification	ap-

proaches to anxiety. Annual Review of Clinical Psychology. 

2012;8:189-217. 

40.	MacLeod	C,	Holmes	EA.	Cognitive	bias	modification:	An	

intervention approach worth attending to. American Journal of 

Psychiatry. 2012;169(2):118-120.  

41.	Beard	C.	Cognitive	bias	modification	for	anxiety:	Current	

evidence and future directions. Expert Review of Neurothera-

peutics. 2011;11(2):299-311.

42. Heeren A, Lievens L, Philippot P. How does attention 

training work in social phobia: disengagement from threat or 

re-engagement to non-threat?. Journal of Anxiety Disorders. 

2011;25(8):1108-1115. 

43. Heeren A, Peschard V, Philippot P. The causal role 

of attentional bias for threat cues in social anxiety: A 

test on a cyber-ostracism task. Cognitive therapy and re-

search.2012;36(5):512-521.

44. Hallion LS, Ruscio AM. A meta-analysis of the effect of 

cognitive	bias	modification	on	anxiety	and	depression.	Psycho-

logical Bulletin. 2011;137(6):940-958.

45. Klumpp H, Amir N. Preliminary study of attention train-

ing to threat and neutral faces on anxious reactivity to a social 

stressor in social anxiety. Cognitive Therapy and Research. 

2010;34(3):263-271. 

46. Waters AM, Pittaway M, Mogg K, Bradley BP, Pine DS. At-

tention training towards positive stimuli in clinically anxious chil-

dren. Developmental Cognitive Neuroscience. 2013;4:77-84.

47. Britton JC, Bar-Haim Y, Clementi MA, Sankin LS, Chen 

G, Shechner T, et al. Training-associated changes and stability 

of attention bias in youth: implications for attention bias modi-

fication	treatment	for	pediatric	anxiety.	Developmental	Cogni-

tive Neuroscience. 2013;4:52-64.

48. Riemann BC, Kuckertz JM, Rozenman M, Weersing 

VR, Amir N. Augmentation of youth cognitive behavioral 

and	 pharmacological	 interventions	 with	 attention	 modifica-

tion: A preliminary investigation. Depression and Anxiety. 

2013;30(9):822-888. 

49. Bar Haim Y, Morag I, Glickman S. Training anxious chil-

dren to disengage attention from threat: A randomized con-

trolled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 

2011;52(8):861-869.

50.  Waters AM, Pittaway M, Mogg K, Bradley BP, Pine DS. 

Attention training towards positive stimuli in clinically anxious 

children. Developmental Cognitive Neuroscience. 2013;4:77-84.

51. Eldar S, Bar-Haim Y. Neural plasticity in response 

to attention training in anxiety. Psychological Medicine. 

2010;40(4):667-677. 

52. Koster EH, Baert S, Bockstaele M, De Raedt R. Attentional 

retraining procedures: Manipulating early or late components 

of attentional bias?. Emotion. 2010;10(2):230-236. 

53. Browning M, Holmes EA, Murphy SE, Goodwin GM, 

Harmer CJ. Lateral prefrontal cortex mediates the cogni-

tive	 modification	 of	 attentional	 bias.	 Biological	 Psychiatry.	

2010;67(10):919-925. 

54. Bögels SM, Mansell W. Attention processes in the mainte-

nance and treatment of social phobia: hypervigilance, avoid-

ance and self-focused attention. Clinical Psychology Review. 

2004;24(7):827-856.

55.	Buckner	JD,	Maner	JK,	Schmidt	NB.	Difficulty	disengag-

ing attention from social threat in social anxiety. Cognitive 

Therapy and Research. 2010;34(1):99-105. 

56. Roy AK, Vasa RA, Bruck M, Mogg K, Bradley BP, Swee-

ney M, et al. Attention bias toward threat in pediatric anxiety 

disorders. Journal of the American Academy of Child & Ado-

lescent Psychiatry. 2008;47(10):1189-1196. 

57. Derryberry D, Reed MA. Anxiety-related attentional biases 



120

اثربخشی اصالح سوگیری توجه بر اضطراب اجتماعی حسن شفیعی و همکاران

and their regulation by attentional control. Journal of Abnor-

mal Psychology. 2002;111(2): 225-236.

58. Bishop SJ. Neural mechanisms underlying selective atten-

tion to threat. Annals of the New York Academy of Sciences. 

2008;1129(1):141-152.

59. Eysenck MW, Derakshan N. New perspectives in atten-

tional control theory. Personality and Individual Differences. 

2011;50(7):955-960.

60. Schaefer SM, Jackson DC, Davidson RJ, Aguirre GK, 

Kimberg DY, Thompson-Schill SL. Modulation of amygdalar 

activity by the conscious regulation of negative emotion. Jour-

nal of Cognitive Neuroscience. 2002;14(6):913-921.

61. Browning M, Holmes EA, Murphy SE, Goodwin GM, 

Harmer CJ. Lateral prefrontal cortex mediates the cogni-

tive	 modification	 of	 attentional	 bias.	 Biological	 Psychiatry.	

2010;67(10):919-925.



Comparison of time perception between subjects with major depression disorder 
and normal subjects using emotional stimuli 

Vol 21, No. 2, Summer 2019

Pages 121-131

Advances in Cognitive Sciences

Research Article

Recieved: 8 Apr. 2018
Revised: 27 Jun. 2018
Accepted: 2 Jul. 2018

Keywords
Major depressive disorder (MDD)
Time perception
Time discrimination
Emotion

Corresponding author
Mahsa Ghaheri, MA of Clinical 
Psychology, Department of Psy-
chology, Najafabad Branch, Is-
lamic Azad University, Najafabad, 
Iran

Email:  Mahsaghaheri@yahoo.com 

Abstract

121

Mahsa Ghaheri1*           , Amir Hossein Ghaderi2, Hamid Reza Nikyar3

1. MA of Clinical Psychology, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2. PhD in Cognitive Neuroscience, Cognitive Neuroscience Lab, Department of Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran 

3. Associate Professor of Medical Faculty, Clinical research, Development Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, 

Najafabad, Iran

Introduction: Depression is a mood disorder that changes the individual’s subjective 
experience of time. On the other hand, emotion can affect time perception, which its 
importance in performing activities and projecting future is well known to everyone. The 
aim of the present study was to compare the effect of different emotional stimuli (happy, 
sad and neutral) on the time perception in people with and without major depression 
disorder (MDD). 
Methods: The current research was an analytical descriptive study. Fifteen patients with 
major depressive disorder with psychiatric diagnosis referred to psychiatric clinics of Na-
jaf Abad were selected randomly using the convenience sampling and. The control group 
contained 15 people without mental disorders. Two groups were matched in terms of 
demographic characteristics. For a better understanding of the subjects, from each person 
took Beck depression inventory before time perception task, then time perception task in 
the four stages was taken for them. 
Results:	The	results	showed	that	time	discrimination	between	two	groups	was	signifi-
cantly different and oddball stimuli were underestimated by the MDD group. 
Conclusion: The mood of sadness in depressive individuals is associated with the slow-
ing of the internal clock speed, internal clock runs more slowly than normal in depressive 
people	that	can	lead	to	underestimation	of	time.	Also,	attention-deficit	disorder	in	depres-
sive patients has been proved that can cause time distortions and reducing sensitivity to 
time and, in turn, disrupt time discrimination in these people.
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مقایسه ادراک زمان محرک های دارای بار هیجانی در افراد مبتال به افسردگی اساسی و گروه بهنجار
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3. دانشیار، مرکز توسعه پژوهش های بالینی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران

مقدمه: افسردگی اختالل خلقی می باشد که تجربه ی ذهنی فرد از زمان را تغییر می دهد. از سوی دیگر هیجان می تواند 

بر ادراک فرد از زمان اثر بگذارد. اهمیت ادراک زمان برای انجام فعالیت ها و بیش بینی وقایع آینده بر همه آشکار است. 

هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر محرک های دارای بار هیجانی مختلف )شاد، غمگین و خنثی( بر ادراک زمان افراد دارای 

اختالل و بدون اختالل افسردگی اساسی بود. 

روش كار: این مطالعه از نوع توصیفی_ تحلیلی بود. با مراجعه به کلینیک های روان پزشکی شهرستان نجف آباد تعداد 15 

نفر مبتال به اختالل افسردگی اساسی با تشخیص روان پزشک به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین 

تعداد 15 نفر بدون اختالل در گروه بهنجار قرار گرفتند. هر دو گروه از نظر سن و جنس همتا شدند. الزم به ذکر است 

برای تشخیص بهتر از افراد هر دو گروه آزمون افسردگی بک گرفته شد. سپس آزمون افتراق زمان با استفاده از پارادایم 

ادبال در چهار مرحله بر روی هر دو گروه اجرا شد.

یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که افراد دارای اختالل افسردگی اساسی الگوی متفاوتی از افتراق زمان نسبت 

به افراد بدون این اختالل داشتند، به  طوری که تمایل به کمتر تخمین زدن زمان محرک ادبال در گروه افسرده دیده شد. 

نتیجه گیری: خلق غم در افراد افسرده با کندی سرعت ساعت درونی در ارتباط است که کندی سرعت ساعت باعث کمتر 

تخمینی زمان می شود. همچنین اختالل در توجه در بیماران افسرده اثبات شده که منجر به تحریف در پردازش زمان و 

کاهش حساسیت آنها به زمان می شود در نتیجه قضاوت زمان را در این افراد مختل می سازد.
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اصالح نهایی: 1397/04/06                                     

پذیرش: 1397/04/11

واژه های كلیدی
اختالل افسردگی اساسی

 ادراک زمان
افتراق زمان

هیجان

نویسنده مسئول
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اسالمی، نجف آباد، ایران 

                                                   Mahsaghaheri@yahoo.com :ایمیل

مقدمه
ادراک زمان توانایی ضروری برای انجام فعالیت های روزمره و پیش بینی 
برنامه ریزی،  انجام فعالیت های مختلف مستلزم  وقایع آینده است )1(. 
مدریت زمان، تخمین و برآورد دقیق زمان است. بسیاری از مبتالیان 
اتیسم، بیش فعالی و نقص توجه،  از جمله  به اختالالت روان شناختی 
اسکیزوفرنی نقص در ادراک زمان دارند )2(. کارکردهای اجرایی مختلف 

مانند حافظه ی کاری، توجه، کنترل تکانه و سرعت پردازش می تواند بر 
دارای حافظه  کاری  افراد  به  طوری که   .)3( بگذارد  اثر  زمان  پردازش 
قوی و با توانایی توجه و دقت بهتر، توانایی زمانی بهتری نیز دارند )3(. 
نقص ادراک زمان در کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی و نقص توجه 
در تکالیف مختلف زمانی نشان داده شده است )4-6( این می تواند به 
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زمان  ادراک  در  مهمی  نقش  که  باشد  کاری  حافظه ی  در  نقص  دلیل 
بازی می کند )7( 

خوبی  به  افسرده  افراد  اجرایی  کارکردهای  در  شناختی  نواقص  وجود 
مشخص شده است. برخی از پژوهش ها نشان داده اند که افراد افسرده در 
برخی از کارکردهای اجرایی مانند حافظه کاری، توجه و تصمیم گیری 
نقص هایی دارند )8(. بنابراین می توان این فرض را مطرح کرد که اگر 
ادراک زمان با حافظه ی فعال یا توجه ارتباط دارد پس می توان انتظار 
داشت ادراک زمان در افراد دارای افسردگی مختل شده باشد. شواهد 
تجربی حاکی از آن است که افراد افسرده درک متفاوتی از زمان دارند 
)9، 10( و اکثراً اظهار می کنند زمان برای آنها به کندی می گذرد )10(. 
نتایج حاصل از مطالعات مربوط به ادراک زمان در افراد افسرده متناقض 
بوده است )11(. برخی از مطالعات گزارش می دهند افسردگی اثری بر 
ادراک زمان ندارد )12(. در مقابل مطالعات دیگر به این نتیجه رسیده اند 
که خلق افسرده با کاهش حساسیت بر زمان بر قضاوت فرد از زمان اثر 
می گذارد )11(. با این  حال وقتی که در مطالعات تحریف زمان مشاهده 
می شود اظهارات بیماران افسرده اغلب به  صورت کمتر تخمینی زمان 
می باشد )Gil .)13 و Droit-Volet در مطالعه ای بر تأثیر افسردگی و 
احساس ناراحتی بر ادراک زمان به این نتیجه رسیدند که هر چه نمره  
افسردگی بیشتر باشد قضاوت فرد در مورد مدت زمان عالئم به  گونه ای 
می دهد  نشان  نتایج  این   .)11( می بینند  کوتاه تر  را  عالئم  که  هست 
مدت زمان تحقیق، توسط شرکت کننده های دارای افسردگی، کمتر در 
نظر گرفته می شود. عالوه بر آن طبق گفته های Sévigny و همکاران 
تمایز زمانی در افراد افسرده نسبت به افراد غیر افسرده، باید ضعیف تر 
باشد. در مطالعه  انجام شده توسط آنها، افراد گروه افسرده، پاسخ های 
درست کمتری را نسبت به گروه افراد سالم برای بازه های زمانی 1/12 
تا  از 0/08  بازه های زمانی کوتاه  برای  اما  ایجاد کردند  ثانیه ای  و 1/2 
نشد  مشاهده  باشد،  افسردگی  عامل  خاطر  به  که  تفاوتی  ثانیه،   0/55
)14(. در پژوهشی دیگر Bschor و همکاران متوجه شد افراد افسرده 
در مقایسه با افراد سالم زمان را به اندازه  7 تا 109 میلی ثانیه، هم در 
آزمون تولید و هم تخمین شفاهی زمان، کمتر برآورد می کنند )13(. 
در مقابل Oberfeld و همکاران نتیجه ای مبنی بر اینکه افراد افسرده 
دچار مشکل اساسی در پردازش زمان باشند، نیافتند )12(. همچنین 
تأثیر  افسردگی  که  رسیدند  نتیجه  این  به   Oberfeld و   Thones

چشمگیر و قابل توجهی بر ادراک زمان ندارد فقط گرایش به عملکرد 
پایین در آزمون افتراق زمان در افراد افسرده دیده می شود )15(.

محققان بر این باورند که پایین بودن سرعت ساعت درونی در افرادی 
که از افسردگی رنج می برند علت اصلی اختالف بین این افراد با افراد 

مدل های  معروف ترین  و  نخستین  از  درونی  ساعت   .)16( است  سالم 
اختصاصی ادراک زمان می باشد؛ یعنی مکانیسم عصبی خاصی در مغز 
قسمت  از چند  مدل  این   .)18 ،17( می دانند  زمان  ادراک  مسئول  را 
را  پالس هایی  است  پالس  سازنده ی  که  نبض ساز  است.  شده  تشکیل 
می باشد  پالس ها  شمارش  مسئول  که  شمارنده  سپس  می کند،  تولید 
آنها را در حافظه ی کاری ذخیره می کند. در زمان تصمیم گیری فرد به 
مقایسه  میزان پالس ذخیره شده در حافظه ی کاری با مقادیری که از 
قبل در حافظه ی مرجع ذخیره شده است می پردازد. هر چقدر میزان 
پالس بیشتری ذخیره شده باشد فرد زمان را طوالنی تر در نظر می گیرد 
)19(. طبق این مدل سرعت ساعت درونی در افراد افسرده پایین هست 
در نتیجه پالس کمتری در واحد زمان انباشته می شود و به  این  ترتیب 
بازه کوتاه تر به نظر می رسد )13(. از طرفی دیگر محرک های جدید و 
گاه به گاه طول مدت  زمان ذهنی را تغییر می دهند )20، 21(. چندین 
مطالعه گزارش کرده اند محرک های تکراری نسبت به محرک جدید و 
غیرمنتظره یا همان ادبال )Oddball( کوتاه تر درک می شوند. این عامل 
 )Repetition suppression( تکرار  سرکوب  با  ارتباط  در  می تواند 
باشد. مفهوم سرکوب تکرار توسط Eagleman در سال 2008 مطرح 
باره  چندین  تکرار  که  می کند  بیان  را  این  تکرار  سرکوب   .)22( شد 
نتیجه  در  می شود،  مغز  در  عصبی  فعالیت  کاهش  باعث  محرک  یک 
انرژی کمتری در مغز تولید می شود و فرد زمان ارائه محرک را کمتر از 
میزان واقعی آن تخمین می زند. وقتی فرد را در مواجهه با محرک های 
فرد  به  ادبال  یا  آنها، محرک جدید  بین  در  که  قرار می دهیم  تکراری 
عرضه می شود فعالیت یکباره مغز به هنگام رویارویی با محرک جدید 
افزایش می یابد. افزایش فعالیت عصبی منجر به افزایش زمان درک شده 
محرک تازه می گردد. مدل مطرح شده توسط Eagleman جز مدل های 
ذاتی  مدل های  زمان هست. طبق  ادراک   )Intrinsic models( ذاتی 
مکانیزم اختصاصی برای ایجاد زمان وجود ندارد و فعالیت کلی مغز و 
انرِژی کلی صرف شده در مغز زمان را برای ما می سازد. صرف انرژی 
زمان  به درک طوالنی تر  بیشتر در مغز منجر  فعالیت عصبی  و  بیشتر 
می شود )21(. تاثیر پدیده سرکوب تکرار بر ادراک زمان با استفاده از 
محرک های شنیداری در مطالعه نظری و جالل کمالی نشان داد که ارائه 
محرک ادبال صوتی بعد از چندین بار ارائه محرک های استاندارد منجر 

به افزایش زمان ادراک شده می گردد )23(.
مطالعات قبلی نشان می دهد دارای بار عاطفی و هیجانی بودن محرک ها 
هیچ  اما  )22(؛  است  نداشته  عادی  افراد  در  قضیه  این  روی  بر  اثری 
تحقیقی راجع به افراد دارای افسردگی اساسی وجود ندارد ولی به نظر 
دارند  افسرده  افراد  روی  بر  بیشتری  اثر  هیجانی  محرک های  می رسد 
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مختلفی  عوامل  به  طورکلی  باشد.  درگیر  متفاوتی  مکانیسم  احتماالً  و 
از  ما  ادراک  و...  برانگیختگی  توجه،  هیجانات،  از جمله حاالت خلقی، 
فردی  تجارب  قرار می دهد. در مورد هیجانات در  تأثیر  را تحت  زمان 
ما می توان گفت هیجان های مثبت باعث می شود فرد زمان را کوتاه تر 
احساس کند و هیجانات منفی زمان برای فرد طوالنی می سازد )24(. 
رویدادهای هیجانی  اگر  بگذارد  اثر  توجه  بر مکانیسم  هیجان می تواند 
توجه را از گذر زمان منحرف سازند باعث می شود فرد زمان را کوتاه تر 
نشان داد که هیجان  نیز  یافته های نظری و همکارانش  احساس کند. 
می تواند بر ادراک زمان اثر بگذارد و واژه های دارای بار هیجانی )به  ویژه 
واژه های منفی( کوتاه تر واژه های خنثی برآورد می شوند )25(. نقص در 
افراد   .)26( است  افسرده  افراد  مشکالت  از  یکی  هیجانی  عملکردهای 
افسرده هیجانات را با شدت بیشتری تجربه می کنند و نوعی سوگیری در 
پردازش اطالعات هیجانی دارند که حافظه و توجه آنها را درگیر می کند 
)27(. اختالل افسردگی اساسی یک اختالل خلقی است که باعث تخریب 
عملکرد اجتماعی و شغلی فرد می شود )28( و این می تواند به علت نقص 
هیجان در این اختالل باشد )29(. پژوهش های اندکی در رابطه با درک 
به  با توجه  انجام شده است.  اساسی  افسردگی  به  افراد مبتال  زمان در 
اینکه هم هیجان و هم کارکردهای اجرایی  ارتباط هیجان و حافظه و 
با  قرار می دهند و همچنین  را تحت تأثیر  ادراک زمان  )توجه، حافظه( 
اجرایی  کارکردهای  در  نقص  که  پژوهش های مختلف  نتایج  به  استناد 
مانند حافظه  کاری و توجه را در افراد افسرده نشان می دهند. پژوهش 
افراد  بار هیجانی در  دارای  ادراک زمان تصاویر  بررسی  با هدف  حاضر 
مبتال به افسردگی اساسی و افراد سالم بود. سؤال اصلی این است که 
آیا پردازش زمان محرک های دارای بار هیجانی در افراد مبتال به اختالل 

افسردگی اساسی در مقایسه با افراد بهنجار متفاوت است؟

روش كار
پژوهش حاضر از نوع توصیفی_تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر 
پرسشنامه  در   31 از  باالتر  )نمره  اساسی  افسردگی  به  مبتال  افراد  را 
در  نمونه گیری  دادند.  تشکیل  نجف آباد  شهرستان  در  بک(  افسردگی 
این پژوهش در دو مرحله صورت گرفت ابتدا با مراجعه به کلینیک های 
روان پزشکی شهر نجف آباد بیماران دارای اختالل افسردگی اساسی به 
تشخیص دکتر روان پزشک در طیف سنی 20 تا 35 سال به روش در 
دسترس انتخاب شدند، سپس از آنها آزمون افسردگی بک گرفته شد و 
از میان آنها 20 نفر که نمره  آنها باالتر از 31 بود )افسردگی شدید( و 
مالک ورود به پژوهش را داشتند انتخاب شدند. همچنین 20 فرد عادی 
که در آزمون افسردگی بک نمره پایین تر از 10 کسب کرده بودند به 

عنوان گروه کنترل انتخاب شدند که از نظر سن و جنس با افراد افسرده 
زمان  کامپیوتری،  تکلیف  اجرای  مراحل  که  آنجا  از  بودند.  شده  همتا 
زیادی را صرف می کرد، تعداد 5 نفر از آزمودنی ها در هر گروه از ادامه 
مراحل انجام تکلیف باز ماندند و تعداد به 15 نفر کاهش پیدا کرد. در هر 
دو گروه 9 نفر از آزمودنی ها را زن و 6 نفر را مرد تشکیل می دادند. افراد 
دو گروه تمایل به شرکت داوطلبانه در این تحقیق را داشتند. از جمله 
مالک های ورود به پژوهش داشتن اختالل افسردگی اساسی با تشخیص 
روان پزشک و نمره افسردگی بک، داشتن سطح تحصیالت دیپلم به باال، 
دامنه  سنی 20 تا 35 سال و عدم ابتال به آسیب های مغزی شامل صرع، 
روان شناختی  اختالالت عصب  سایر  و  اکسیژن  مغزی، کمبود  ضربه ی 
بود. برای تمامی شرکت کنندگان قبل از پر کردن پرسشنامه، توضیحات 
الزم بیان شد و با رضایت آگاهانه، افراد در مطالعه شرکت داده می شوند.

آزمون افتراق زمان: جهت سنجش ادراک زمان از آزمون افتراق زمان 
افتراق  آزمون  در  شد.  استفاده  ادبال  پارادایم  از  زمان  افتراق  برای  و 
زمان در هر آزمایه، محرک های تکراری به طور متوالی بر روی صفحه 
مانیتور نمایش به آزمودنی ارائه می گردد. در بین محرک های تکراری 
یک محرک متفاوت ظاهر می گردد. به محرک های تکراری، محرک های 
استاندارد و به محرک متفاوت، محرک جدید یا ادبال نیز گفته می شود. 
مدت  زمان نمایش محرک های استاندارد یکسان است ولی محرک ادبال 
در  است.  استاندارد  محرک های  از  متفاوت  نمایش  مدت  زمان  نظر  از 
این پژوهش محرک های استاندارد به  طور متوالی و به مدت  زمان 500 
میلی ثانیه بر روی صفحه ی مانیتور ظاهر می شدند. در بین آنها محرک 
ادبال با مدت  زمان کمتر از محرک های استاندارد )300 و 400( و یا 
بیشتر )600  و 700( نمایش داده  شدند. همچنین محرک های استاندارد 
دارای تصویر یکسان یا به عبارتی یک بار هیجانی )مثبت، منفی و یا 
خنثی( می باشند ولی محرک ادبال از نظر بار هیجانی با محرک تکراری 
متفاوت هست. فرد باید به مقایسه  مدت  زمان ارائه  شده محرک ادبال 
نسبت به محرک های استاندارد بپردازد. این تفاوت در زمان را باید با 
فشار دادن کلید راست و چپ نشان دهد. زمانی که مدت  زمان نمایش 
محرک ادبال را طوالنی تر احساس کرد کلید راست و در غیر این صورت 
استفاده  مورد  پژوهش حاضر محرک های  در  فشار دهد.  را  کلید چپ 
 International affective  تصاویر، سیستم بین المللی تصاویر عاطفی
و  نظری  توسط  قباًل  تصاویر  این  بودند.   picture system (IAPS)S

همکاران )30( هنجاریابی و متناسب با فرهنگ ایرانی انتخاب شده اند. 
برای طراحی آزمون افتراق زمان از نرم افزار Psytask و برای تجزیه و 

تحلیل داده های سایکوفیزیک از نرم افزار SPSS استفاده شد.
است  گزارش دهی  خود  سؤال   21 شامل  بک:  افسردگی  آزمون 
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است،  افسردگی  نشانه شناسی  جامع  به  طور  پرسشنامه،  این  محتوای 
اما بیشتر بر محتوای شناختی تأکید دارد. پرسشنامه افسردگی بک از 
نوع آزمون های خودسنجی است و در پنج تا ده دقیقه تکمیل می شود. 
مختلف  نشانه های  با  مرتبط  ماده   21 از  مجموع  در  آزمون  ماده های 
تشکیل می شود که آزمودنی ها باید روی یک مقیاس چهار درجه ای از 
صفر تا سه به آن پاسخ دهند. این ماده ها در زمینه هایی مثل غمگینی، 
از  گناه، آشفتگی خواب،  احساس  ناتوانی و شکست،  احساس  بدبینی، 
درجات  مقیاس،  این  هستند.   ... و  بیزاری  خود  از  اشتها،  دادن  دست 
دامنه  و  تعیین می کند  بسیار شدید  تا  از خفیف  را  افسردگی  مختلف 
نمرات آن از حداقل صفر تا حداکثر 63 است. بر اساس این پرسشنامه 
درجات افسردگی به این صورت تقسیم  بندی می شود: نمرات کمتر از 
13 طبیعی، 14-19 افسردگی خفیف،20-28 افسردگی متوسط، 29-

63 افسردگی شدید. Beck و همکاران ثبات درونی این ابزار را 0/73 تا 
92/ 0با میانگین 0/86 و ضریب آلفای کرونباخ را برای گروه بیمار 0/86 
گزارش کرده اند )31(. در ایران نیز Dabson و محمدخانی ضریب الفای 
ضریب  و  دانشجویان  برای  را   0/93 و  سرپایی  بیماران  برای  را   0/92
بازآزمایی را به فاصله یک هفته را 0/93 به دست آورده اند )32(. رجبی، 
عطاری و حقیقی ضریب آلفای کرونباخ را برای کل پرسشنامه 0/87 و 

ضریب بازآزمایی به فاصله 3 هفته را 0/49 گزارش کرده اند )33(. 
روش اجرا آزمون: برای انجام آزمون ادراک زمان ابتدا نحوه ی انجام 
دادن این آزمون برای هر آزمودنی توضیح داده  شد. آزمودنی در اتاق 
آرامی می نشست و نمونه ای از آزمون را به  صورت آزمایشی انجام می داد 
نحوه   شود.  حاصل  اطمینان  آزمودنی   توسط  آزمون  کامل  درک  از  تا 
آموزش بدین صورت بود که 5 تصویر به  صورت متوالی بر روی صفحه 
نمایش گر ظاهر می شد که تصویر یکی از آنها متفاوت بود. به آزمودنی 
گفته می شد باید به مقایسه  مدت زمان نمایش تصویر متفاوت را با دیگر 

تصاویر بپردازی و تشخیص دهی که مدت زمان نمایش تصویر متفاوت 
بر روی صفحه بیشتر از تصاویر دیگر است یا کمتر و این تشخیص را با 
فشار دادن کلید راست یا چپ نشان بدهید. اگر مدت زمان نمایش تصویر 
متفاوت بیشتر از دیگر تصاویر بود کلید راست و اگر کمتر بود کلید چپ را 
فشار بدهید. برای اندازه گیری ادراک زمان از آزمون افتراق زمان با استفاده 
 Interstimulus interval  از رایانه استفاده شد. فاصله بین محرک ها
نظر  در  میلی ثانیه   300 آزمایش  طول  تمام  در  آزمایه  یک  در   (ISI)I

فرصت  میلی ثانیه  مدت 2700  به  افراد  آزمایه  هر  از  پس  شد.  گرفته 
داشتند تا در مورد محرک ادبال و زمان ارائه آن )کوتاه تر یا طوالنی تر 
ارائه شد  محرک   5 آزمایه  هر  در  کنند.  قضاوت  استاندارد(  محرک  از 
که محرک ادبال هر بار در یکی از جایگاه های سوم چهارم و یا پنجم 

به صورت تصادفی قرار می گیرد.
چهار  استاندارد  محرک های  برابر  در  ادبال  محرک  گرفتن  قرار  نحوه 

حالت است:
1: قرار گرفتن محرک ادبال شاد در برابر محرک های تکراری خنثی

2: قرار گرفتن محرک ادبال غمگین در برابر محرک های تکراری خنثی
3: قرار گرفتن محرک ادبال شاد در برابر محرک های تکراری غمگین
4: قرار گرفتن محرک ادبال غمگین در برابر محرک های تکراری شاد

محرک  برابر  در  ادبال  محرک  که  مختلفی  حاالت  احتساب  با 
استاندارد به خود می گیرد )4 حالت( و همچنین مدت ارائه محرک 
ادبال )300، 400، 600، 700( جمعاً 16 نوع آزمایه خواهیم داشت. 
در هر یک از چهار حالت باال محرک ادبال در هر بازده زمانی هر بار 
تکرار  بار  قرار می گیرد و در هر جایگاه ده  در یکی سه جایگاه آخر 
دارد.  حالت  هر  در  زمانی  بازده  هر  تکرار  بار   30 جمعاً  که  می شود 
تکرار  تصادفی  به  صورت  بار   120 باال  از حاالت  در مجموع هر یک 

می شود.
 

تکراری تکراری تکراری ادبال تکراری

300 میلی ثانیه 300 میلی ثانیه 300 میلی ثانیه 300_700 میلی ثانیه 300 میلی ثانیه

ISIISI ISIISI

300 300 300 300

شکل 1. طرحی از تکلیف به کار رفته در پژوهش
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شکل 2. حالت اول 

شکل 3. حالت دوم

شکل 4. حالت سوم

شکل 5. حالت چهارم

یافته ها
نتایج یافته های توصیفی مربوط به ادراک زمان حاالت هیجانی مختلف 
ادبال  محرک  گرفتن  قرار  حالت  در  که  داد  نشان  گروه ها  تفکیک  به 
شاد در برابر محرک های تکراری خنثی، میانگین و انحراف معیار گره 
-0/14( افسرده  گروه  در  و   )0/545-0/38( ترتیب  به  بهنجار  افراد 

0/25( است. در حالت دوم قرار گرفتن محرک ادبال غمگین در برابر 
محرک های استاندارد خنثی میانگین و انحراف معیار در گروه بهنجار 
است.   )0/388-0/33( افسرده  گروه  در  و   )0/683-0/29( ترتیب  به 
برابر محرک های  در  ادبال غمگین  قرار گرفتن محرک  در حالت سوم 
استاندارد شاد میانگین و انحراف معیار در گروه نرمال به ترتیب )0/35-

0/544( و در گروه افسرده )0/35-0/465( هست و در حالت آخر قرار 
گرفتن محرک ادبال شاد در مقابل محرک های تکراری غمگین میانگین 
افسرده  گروه  در  و   )0/654-0/35( بهنجار  گروه  در  معیار  انحراف  و 
)0/28-0/568( است. میانگین افتراق زمان محرک ادبال شاد در مقابل 
محرک های خنثی همان گونه که مشاهده می شود در هر چهار محرک 

در گروه بهنجار باالتر است.
بر اساس یافته های به  دست  آمده در جدول 1، بین میانگین نمرات ادراک 
زمان حاالت هیجانی مختلف )شاد، غمگین، خنثی(، در هر چهار روش، 

.)P=0/032( دو گروه افراد بهنجار و افسرده تفاوت معناداری وجود داشت
جدول 2 نتایج مقایسه های زوجی برای فرضیه های فرعی پژوهش نشان 
می دهد: الف: افتراق زمان قرار گرفتن محرک ادبال شاد و غمگین در برابر 
محرک های تکراری خنثی در افراد مبتال به اختالل افسردگی اساسی و 
ادبال  قرار گرفتن محرک  زمان  افتراق  است. ب:  متفاوت  بهنجار  گروه 
شاد در برابر محرک های تکراری غمگین و محرک ادبال غمگین در برابر 
یافته ها  اساس  بر  است.  متفاوت  گروه  دو  در  شاد  تکراری  محرک های 
در  زمان  افتراق  آزمون  اول  قسمت  دو  در  نمرات  میانگین  بین  تفاوت 
دو حالت اول یعنی قرار گرفتن محرک ادبال شاد در مقابل محرک های 
محرک های  برابر  در  غمگین  ادبال  محرک  همچنین  و  خنثی  تکراری 
اساسی  افسردگی  به  مبتال  و  بهنجار  افراد  گروه  دو  در  خنثی  تکراری 
معنادار است )P<0/05(. با توجه به نتایج جدول 1، افراد مبتال به اختالل 
و زمان  تکلیف دچار کمتر سنجی می شوند؛  این  اساسی در  افسردگی 
از میزان واقعی آن در نظر می گیرند. این کمتر  ادبال را کمتر  محرک 
سنجی زمان در دو حالت دیگر )محرک ادبال شاد در مقابل محرک های 
تکراری غمگین و محرک ادبال غمگین در برابر محرک های تکراری شاد( 

نیز وجود داشت ولی نه به میزانی که این اختالف معنادار باشد.
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جدول 1. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره، متغیرهای ادراک زمان حاالت هیجانی مختلف در دو گروه

جدول 2. نتایج حالت های مختلف هیجانی مختلف قرار گرفتن محرک ادبال در برابر محرک های تکراری در دو گروه

مجموع متغیر
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
مجذورات

FPتوان آماریحجم اثر

محرک ادبال شاد در مقابل 
محرک های تکراری خنثی

0/60810/6087/7990/010/2310/767

محرک ادبال غمگین در مقابل 
محرک های تکراری خنثی

0/6110/616/1760/020/1920/667

محرک ادبال غمگین در مقابل 
محرک های تکراری شاد

0/04310/0430/3570/5560/0140/089

محرک ادبال شاد در مقابل 
0/05110/0510/5260/4570/020/108محرک های تکراری غمگین

افراد  زمان  مدت  ادراک  بر  می تواند  تکرار  سرکوب  پدیده  که  می دهد 
نرمال اثر بگذارد و ارائه  محرک های هیجانی اثر چندانی بر این قضیه در 
افراد عادی نداشته است. طبق نظر Eagleman دارای بار عاطفی بودن 
محرک نمی تواند اثری بر روی قضیه سرکوب تکرار داشته باشد و در هر 
صورت محرک جدید وقتی در کنار محرک های تکراری قرار می گیرد 
طوالنی تر به نظر می رسد )35(. از طرفی در گروه افسرده نتایج متفاوت 
ادبال داشتند.  به کمتر تخمین زدن زمان محرک  افراد گرایش  و  بود 
ادبال وجود  زمان محرک  به کمتر سنجی  در هر چهار حالت گرایش 
داشت ولی در دو حالت اول قرار گرفتن محرک ادبال شاد و غمگین در 
مقابل محرک های تکراری خنثی این اختالف نمرات باعث ایجاد تفاوت 
معنادار بین دو گروه شد. این نتایج نشان می دهد محرک های هیجانی 

بحث
نتایج مطالعه  حاضر نشان داد افراد مبتال به اختالل افسردگی اساسی 
الگوی متفاوتی از افتراق زمان را نسبت به افراد بهنجار داشتند. در گروه 
بهنجار افراد تمایل به بیش تخمینی محرک ادبال در هر چهار حالت 
داشتند. این یافته مطابق با پدیده ی سرکوب تکرار بود که در آن ارائه ی 
در  می شود  محرک  به  عصبی  پاسخ  کاهش  باعث  محرک ها  تکراری 
نتیجه منجر به مدت زمان درک شده ی کوتاه تر می گردد. حضور محرک 
جدید در بین محرک های تکراری باعث افزایش فعالیت مناطق مختلف 
مغز می گردد و فرد تخمین بیشتری از مدت زمان ارائه ی محرک ادبال 
 ،34(  Eagleman و Pariyadath دارد. این یافته با نتایج آزمایش های
و  نظری  نتایج مطالعات  و همچنین  دیداری  بر روی محرک های   )35
جالل کمالی )23( بر روی محرک های شنیداری همسو است و نشان 

Fضریباثرات در گروه
درجه 
آزادی 
فرض

درجه 
آزادی خطا

Pتوان آماریاندازه اثر

حالت های 
هیجانی

0/3573/1994230/0320/3570/737اثر پیالیی

0/6433/1994230/0320/3570/737المبدای ویلکز

0/5563/1994230/0320/3570/737اثر هتلینگ

0/5563/1994230/0320/3570/737بزرگ ترین ریشه روی
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می توانند اثر بیشتری بر روی افراد افسرده نسبت به افراد عادی داشته 
باشند. طبق مدل دروازه توجه ادراک فرد از گذشت زمان وابسته به دو 
به گذر  پالس توسط ضربان ساز و میزان توجه فرد  تولید  عامل میزان 
زمان است. هر چه قدر پالس بیشتری تولید شود و هر چقدر توجه فرد 
به گذشت زمان بیشتر باشد مدت زمان طوالنی تر درک خواهد شد. اگر 
رویدادها و محرک های هیجانی توجه فرد را از گذر زمان منحرف سازند 
باعث می شود فرد زمان را کم تر برآورد کند )36(. از طرفی دیگر اختالل 
در توجه پایدار، انتخابی و کنترل شده در بیماران افسرده اثبات شده 
پیش  پیشانی  شبکه  در  نابهنجاری هایی  تصویربرداری  مطالعات  است. 
 Dorsolateral Prefrontal) مانند کرتکس پیش  پیشانی پشتی جانبی
درگیر  کنترل شده  توجه  در  ناحیه  این  که  کردند  مشاهده   (Cortex

هست )24(. دارای بار هیجانی بودن محرک ادبال منجر به انحراف توجه 
از گذر زمان در افراد افسرده می شود پس در نتیجه بازه زمانی محرک 
هیجانی ادبال را کمتر از میزان واقعی آن در نظر می گیرند. کاهش توجه 
کنترل شده عامل خطری برای نفوذ افکار منفی در حافظه کاری افراد 
افسرده است که مشخصه ی افراد افسرده مهار ناکارآمد این افکار منفی 
کاری  حافظه  در  منفی  افکار  کنیم  فرض  می توانیم  ما   .)29( می باشد 
افراد افسرده در طول انجام تکالیف زمانی فعال می شود، در نتیجه منجر 
مشکل  همچنین  می گردد.  افراد  این  در  زمان  پردازش  در  تحریف  به 
افراد افسرده در توجه کنترل شده باعث می شود حساسیت آنها برای 

زمان های طوالنی کاهش یابد )38(.
بر  می تواند  که  هست  دیگری  عامل  پردازش  سرعت  توجه،  بر  عالوه 
ادراک فرد از زمان اثر بگذارد. افزایش سرعت پردازش اطالعات منجر 
می شود افراد یک سری از تسک ها را به  صورت خودکار و روان انجام 
بین  شد  متوجه  مطالعه ای  با   )2012(  Droit-Volet  .)39( دهند 
معناداری  همبستگی  اطالعات  پردازش  سرعت  و  زمان  به  حساسیت 
وجود دارد. سرعت پردازش سریع تر منجر به حساسیت بیشتر فرد به 
زمان می شود. به  عبارت  دیگر افزایش سرعت پردازش اطالعات، دقت 
از عالئم مهم مبتالیان افسردگی  زمان را بهبود می بخشد )38(. یکی 
نمره  پایین در آزمون عصب روان شناختی ارزیابی سرعت روانی_حرکتی 
از سوی دیگر سرعت پردازش  و سرعت پردازش اطالعات است )40( 
از دیگر عواملی است که می تواند بر سرعت ساعت درونی تاثیر بگذارد 
)38(. به همین دلیل می توان نتیجه گرفت کندی سرعت پردازش در 

افراد افسرده با کندی ساعت درونی در ارتباط است.
بیشتر محققان بر این باورند که تفاوت های مرتبط با افسردگی در ادراک 
آهسته تر  افراد  در  که  می باشد  درونی  ساعت  سرعت  خاطر  به  زمان، 
زمانی  بازه  و  می شود  تولید  کمتری  پالس  نتیجه  در  می کند  حرکت 

کوتاه تر به نظر می رسد )9(. سؤالی که پرسیده می شود این است که 
اساس  بر  می کند؟  کندتر حرکت  درونی  ساعت  افسرده،  افراد  در  چرا 
عقده های  در  تغییراتی  با  افسردگی  مطالعات  در  آمده  به دست  نتایج 
در  عمیقی  ساختارهای  قاعده ای  عقده های  است.  همراه  قاعده ای 
همچنین  و  پاداش  به  پاسخ  حرکت،  کنترل  مسئول  که  هستند  مغز 
جمله  از  عصبی  اختالالت  از  برخی  می باشند.  شناختی  عملکردهای 
رخ  نواحی  این  در  اشکال  علت  به  هانتینگتون  و  پارکینسون  بیماری 
می دهند. مطالعات عکس برداری نشان می دهد که عقده های قاعده ای 
عالوه بر اینکه در عملکرد حرکتی دخالت دارند نقش اولیه را در ادراک 
زمان بازی می کنند )41(. به  عالوه بیماران پارکینسونی و افراد افسرده، 
عالئم افسردگی و تأخیر فعالیت حرکتی یکسانی از خود نشان می دهند 
بنابراین کمتر سنجی  دارند )42(؛  زمان  ادراک  زمینه   و مشکالتی در 
مشاهده شده در افراد افسرده می تواند به علت کندی ساعت درونی در 
این افراد باشد. در نتیجه افتراق زمان تخریب شده در این افراد به خاطر 
پایینی نرخ ساعت درونی هست؛ بنابراین تحریف زمان مشاهده شده در 
افراد افسرده اغلب شکل کوتاهی زمان به خود می گیرد که این نتایج با 
 ،)14( Sévigny ،)13( Bschor ،)11( Droit-Volet نتایج تحقیقات
Kuhs )43( و Grinker و همکاران )44( همسو می باشد. Grinker و 

همکاران در مطالعه ای نشان دادند افراد افسرده زمان را کمتر تخمین 
می زنند که این کمتر سنجی زمان با شدت افسردگی افزایش می یابد 
)44(. در همین راستا نتایج مطالعات Tysk نیز نشان داد که بیماران 
زمانی  بازه های  کمتر سنجی  به  تمایل  مالیخولیا  یا  افسرده  به  شدت 
قضاوت  طوالنی تر  را  زمان  مانیک  بیماران  که  حالی   در  دارند  کوتاه 
پژوهش  این  نتایج  با  و مطابق  نیز همسو  این مطالعه  نتایج  می کنند. 

می باشد )45(.
از  پیشین  پژوهش های  در  که  بود  آن  حاضر  پژوهش  ویژه ی  امتیاز 
پارادایم ادبال و همچنین محرک های دارای بار هیجانی برای بررسی 
ادراک زمان افراد افسرده استفاده نشده بود ولی در پژوهش حاضر این 
امر با استفاده از پارادایم ادبال و محرک های هیجانی صورت گرفت. از 
توجه، حافظه  ارزیابی  به عدم  پژوهش حاضر می توان  محدودیت های 
و سرعت پردازش و همچنین کم بودن تعداد افراد نمونه اشاره کرد. 
ارزیابی  نمونه ی بزرگ تر و همچنین  با  این پژوهش  پیشنهاد می شود 

عملکردهای اجرایی افراد، تکرار شود.

نتیجه گیری
خلق غم در افراد افسرده با کندی سرعت ساعت درونی در ارتباط است که 
کندی سرعت ساعت باعث کمتر تخمینی زمان می شود. همچنین اختالل 
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در توجه در بیماران افسرده اثبات شده که منجر به تحریف در پردازش 
زمان و کاهش حساسیت آنها به زمان می شود در نتیجه قضاوت زمان را 

در این افراد مختل می سازد.

تشکر و قدردانی
در پایان از کلیه شرکت کنندگان که ما را در انجام این پژوهش حمایت 

کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی می شود.
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Introduction: The aim of the present study was to investigate the effect of self-model-
ing, skilled model and novice model on the activity of mirror neurons. 
Methods: The current research was a semi-experimental study with an intergroup design. 
Twenty-one male students (mean age: 19.16 years) in three experimental conditions: 
1. self-modeling, 2. skilled model observation, and 3. novice model observation attended 
in the study. The task of interest was a golf putting task. After providing pre-training con-
siderations, instructions, and initial training in putting skill with emphasis on important 
stages and tips, the volunteers performed 10 golf putts and their performance was used 
for providing video tapes for display during recording of brain electrical waves. The sec-
ond stage was to record the brain electrical waves by observing three types of models. 
In this recording, 10 10-second videos of golf putting were watched. The operation was 
repeated three times in the form of counterbalance: within-participant order; 1. by viewing 
their	performance	filmed	in	the	previous	stage,	2.	by	viewing	skilled	model	performances	
(skilled golfer) and 3. by viewing novice model performances (beginning golfers in put-
ting task). To measure the mu rhythm suppression, ratios of the mu rhythm power during 
the observed conditions relative to the power over the baseline condition at C3, C4 and 
CZ scalp locations were used. 
Results: Two-way within-subject analysis of variance (ANOVA) showed that the mu 
rhythm	 suppression	 was	 significantly	 different	 among	 experimental	 conditions.	 The	
results of paired comparisons also indicated that in, self-modeling, suppression of mu 
rhythm	was	significantly	higher	than	the	other	two	conditions.	
Conclusion:	Some	of	the	findings	indicate	that	due	to	the	discrepancy	between	the	abil-
ity to perform movement with the observed model execution, the activity of the mirror 
neurons was lower in the skilled and novice models. The cause of greater mirror neurons 
activity in self-modeling conditions was also discussed in terms of the Bandura’s cogni-
tive-social theory and model-observer similarity.doi.org/10.30699/icss.21.2.132
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مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مشاهده الگوی ماهر، الگوی مبتدی و خودالگودهی بر فعالیت نورون های 

آینه ای انجام گرفت. 

روش كار: این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح درون گروهی بود، که با شرکت 21 نفر دانشجوی پسر با میانگین سنی 

19/16 سال در سه موقعیت آزمایشی 1. مشاهده خودالگودهی، 2. مشاهده الگوی ماهر و 3. مشاهده الگوی مبتدی اجرا 

شد. تکلیف مورد نظر، مهارت پات گلف بود. بعد از ارائه دستورالعمل و آموزش اولیه مهارت با تأکید بر مراحل و نکات مهم 

و اجرای چند ضربه، شرکت کنندگان10 ضربه پات گلف انجام دادند و از اجرای آنها برای تهیه نوارهای ویدئویی برای نمایش 

در حین ثبت امواج الکتریکی مغز، فیلم برداری شد. مرحله دوم، ثبت امواج الکتریکی مغز حین مشاهده سه نوع الگو بود. 

در این ثبت، 10 فیلم 10 ثانیه ای از ضربه پات گلف مشاهده شد. این عملیات سه بار به شکل موازنه متقابل تکرار  شد؛ 

1. با مشاهده اجراهای خود که در مرحله قبلی فیلم برداری شده بود، 2. مشاهده اجراهای الگوی ماهر )گلف باز ماهر( 

3. مشاهده اجراهای الگوی مبتدی )فرد مبتدی در مهارت پات گلف(. برای اندازه گیری سرکوب ریتم Mu از نسبت توان 

ریتم Mu در حالت مشاهده به توان ریتم Mu در حالت پایه در نواحی مغزی C4 ،C3 و Cz استفاده شد. 

یافته ها: آزمون آماری تحلیل واریانس درون  گروهی دو راهه نشان داد که سرکوب ریتم Mu بین موقعیت های آزمایشی 

تفاوت معناداری دارد. نتیجه مقایسه های زوجی نیز حاکی از آن بود که در موقعیت خودالگودهی، سرکوب ریتم Mu به 

طور معنا داری بیش تر از دو موقعیت دیگر بود. 

الگوی  اجرای  با  حرکت  اجرای  توانایی  بین  تطابق  عدم  علت  به  که  است  آن  بیانگر  یافته ها  از  بخشی  نتیجه گیری: 

مشاهده  شده، فعالیت نورون های آینه ای در موقعیت های الگوی ماهر و الگوی مبتدی پایین تر بوده است. علت فعالیت 

Bandura و شباهت  نیز در چهارچوب نظریه شناختی_ اجتماعی  بیشتر نورون های آینه ای در موقعیت خودالگودهی 

الگو_ مشاهده گر بحث و تبیین شد.
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مقدمه
این واقعیت که انسان قادر به کسب دانش و مهارت های جدیدی است، 
شده  مهم  متغیرهای  و  یادگیری  روش های  به  زیاد  عالقه مندی  باعث 
متغیرهای  شناخت  حرکتی،  یادگیری  در  اصلی  اهداف  از  یکی  است. 
مستقلی است که میزان یادگیری را باال برده، یا مختل کرده و یا نقشی 
در آن ندارند )1(. بدین منظور، پژوهشگران شروع به مقایسه سودمندی 

برنامه های تمرینی در یادگیری تکالیف مختلف کردند. در این راستا، مرور 
یافته های حاصل از مطالعات علوم روان شناختی و حرکتی معاصر، چندین 
متغیر مستقل سودمند و کارآمد را در یادگیری مهارت های حرکتی نشان 
می دهد که یکی از این متغیرها یادگیری مشاهده ای است )2(. یادگیری 
وسیله ای  عنوان  به  نمایش  از  استفاده  الگو،  از  یادگیری  یا  مشاهده ای 
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برای انتقال اطالعات در مورد چگونگی اجرای یک مهارت می باشد )1(. 
است   Bandura نظریه شناختی_اجتماعی  در  حیاتی  مولفه  الگودهی، 
و اشاره به تغییرات رفتاری، شناختی و عاطفی در نتیجه مشاهده یک 
یا چند الگو دارد )3(. آزمایش های عکس برداری عصبی نشان می دهند 
که مجموعه ای از ساختارهای عصبی مشترک، هم در اجرای عمل و هم 
نتایج هم راستاست  این  با  مفهوم  این  فعال می شوند.  در مشاهده عمل 
از طریق تمرین جسمانی بر یادگیری  که نشان داده اند متغیرهایی که 
تأثیر گذارند، به شیوه ای مشابه بر یادگیری مشاهده ای مؤثرند )2(. مرور 
مطالعات مرتبط با یادگیری مشاهده ای نشان می دهد که عوامل زیادی در 
مؤثر بودن مداخالت مشاهده ای نقش دارند. پیشینه مطالعاتی این زمینه 
نشان می دهد که پژوهشگران به این عامل مهم در مداخالت مشاهده ای 
است  مشاهده  برای  الگو  مفیدترین  کسی«  »چه  که  هستند  عالقه مند 
استفاده شده شامل  پژوهشگران  توسط  الگودهی که  انواع معمول   .)4(
مشاهده الگوی ماهر و الگوی مبتدی است. نوع دیگر، استفاده از مداخالت 

خودالگودهی است )5(. 
خودالگودهی، شکلی از یادگیری مشاهده ای است با این تمایز که مشاهده گر 
و مشاهده شونده، یک نفر هستند، یعنی افراد خود را در حال اجرای رفتاری 
مشاهده کرده و سپس رفتار مورد نظر را تکرار می کنند )6(. عواملی در 
خودالگودهی وجود دارند که نشان می دهند مشاهده خود می تواند الگوی 
 Holmes مطلوبی برای یادگیری مهارت باشد. از دیدگاه عصب شناختی
و Calmels، مشاهده خود می تواند مطابقت کارکردی بیشتری از لحاظ 
فعال سازی عصبی بین اجرای عمل و مشاهده عمل نسبت به مشاهده فرد 
دیگر داشته باشد )به نقل از 5(. خودالگودهی از جنبه روان شناختی هم 
الگوی مطلوبی محسوب می شود. از این لحاظ، سازه  های روان شناختی 
مشاهده ی  با  خودتنظیمی  فرآیندهای  دیگر  و  خودکارآمدی  همچون 
 ،)2012( Dowrick )5(. همچنین  راه اندازی می شوند  ماهرانه  تجارب 
الگوی  یادگیرنده  زمانی که  معتقدند  و همکاران )2011(   Ste-Marie

خود را مشاهده می کند، راهبردهای تکنیک الگودهی را به طور مؤثرتری 
مورد پردازش و استفاده قرار می دهد )5، 6(. نظریه شناختی_اجتماعی 
حمایت  مطلوب،  الگوی  عنوان  به  خود  مشاهده ِی  از  نیز   Bandura

می کند. بر اساس این نظریه، مشاهده الگو تضمین نمی کند که یادگیری 
صورت خواهد گرفت یا اینکه رفتار یادگرفته شده بعداً به عمل در خواهد 
آمد. به عبارتی، به نظر Bandura چندین عامل بر یادگیری جانشینی 
عوامل،  این  از  یکی  دارند که  تأثیر  یادگرفته شده  رفتارهای  و عملکرد 
شباهت الگو و مشاهده گر است. هرچه مشاهده کننده ها بیشتر شبیه الگوها 
باشند، احتمال اینکه مشاهده گرها اعمال مشابه الگوها را برای خودشان 
مناسب بدانند، بیشتر است. همچنین، مشابهت الگو_مشاهده گر، منجر به 

تقویت فرآیندهای توجه و یاددارِی یادگیرِی مشاهده ای می شود. طبق 
زمانی رخ می دهد  الگو_مشاهده گر  میزان شباهت  باالترین  نظریه،  این 
که شخص الگوی خودش باشد )3(. علی رغم این امر، برخی پژوهشگران 
معتقدند استفاده از الگوی ماهر، روش بهتری است و معتقدند که این الگو 
در مقایسه با الگوی غیرماهر، منجر به اجرای بهتری می شود )7، 8(. از 
طرفی، برخی صاحب نظران بر اساس شواهدی، استفاده از الگوی مبتدی 
را پیشنهاد داده اند؛ چرا که در چنین موقعیتی، مشاهده گر به طور فعال 
در حل مسئله درگیر خواهد شد و این امر برای یادگیری سودمند است 

.)10 ،9(
با وجود چنین دیدگاه هایی در مورد این  که چه کسی مطلوب ترین الگو 
برای مشاهده است به بحث زیربنای مکانیسم یادگیری مشاهده ای، یعنی 
نورون های آینه ای می رسیم تا ببینیم این نورون های ویژه با مشاهده کدام 
نورون ها  از  آینه ای طبقه ای  نورون های  فعال می شوند.  بیشتر  الگو  نوع 
هستند که ابتدا در قشر پیش حرکتی میمون ها، در سال 1992 کشف 
و هم در  اجرای عمل حرکتی خاص  زمان  نورون ها هم در  این  شدند. 
زمان مشاهده اجرای همان عمل توسط فردی دیگر فعال می شوند )11(. 
پژوهشگران با استفاده از تصویربرداری ارتعاش مغناطیسی کارکردی و 
جریان خون نواحی مختلف مغز با تکالیف متعدد به این نتیجه رسیدند 
این  آینه ای است )12(. همچنین،  نورون های  دارای  نیز  انسان  مغز  که 
تحتانی،  آهیانه ای  )لوب  نورون ها  این  جایگاه  که  می دهد  نشان  شواهد 
قشر پیش حرکتی شکمی، شکنج تحتانی پیشانی( در مغز انسان با میمون 
همپوشی دارد )13(. کشف سیستم نورون های آینه ای یافته ای مهم در 
مورد یادگیری مشاهده ای است و تصور می شود که این سیستم نقش 
مهمی در درک اعمال دیگران دارد و می تواند مسئول توانایی ما برای یاد 
گرفتن از طریق مشاهده کردن و تقلید اعمال دیگران باشد و زیربنای 
اساس  نورون ها  این   .)15  ،14( است  مشاهده ای  یادگیری  مکانیسم 
مکانیسم تبدیل ادراکی_حرکتی هستند و امکان تبدیل اطالعات بینایی 

به فرامین حرکتی را فراهم می کنند )16(. 
داده های مطالعات مرتبط با مهارت های حرکتی نشان می دهند که فعالیت 
اعمال  بین  انطباق  درجه  از  ناشی  می تواند  آینه ای  نورون های  سیستم 
مشاهده شده و توانایی های حرکتی مشاهده گر باشد. همچنین، شواهد رو 
به رشدی وجود دارد که نشان می دهد که فعالیت این سیستم به تجارب 
از  است )17(. یک شاخص  وابسته  معینی  از عمل  حرکتی مشاهده گر 
فعالیت نورون های آینه ای که به طور گسترده در مطالعات انسانی استفاده 
شده است، سرکوب ریتم Mu )13-8 هرتز( می باشد. در حالت استراحت، 
نورون ها در منطقه حسی_حرکتی به شکل همزمان شلیک می کنند که 
منجر به نوسانات با دامنه بزرگ امواج الکتریکی مغز در ریتم فرکانسی 

صفحات  132-140
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می شود. زمانی  که افراد حرکتی را مشاهده می کنند این نورون ها به شکل 
ناهمزمان شلیک می کنند و توان باند Mu کاهش می یابد. این سرکوب، 
به نام سرکوب ریتم Mu شناخته شده است. سرکوب ریتم Mu بازتاب 
تعدیل نواحی حسی_حرکتی توسط نورون های آینه ای است که ترجمه 
پردازش اطالعات حیاتی مربوط به ادراک به عمل را نشان می دهد )18، 
19(. نتایج یک فراتحلیل نشان می دهد که قویاً می توان از ریتم Mu به 

عنوان فعالیت سیستم آینه ای انسان استنباط کرد )20(. 
نورون های  فعالیت  مطالعه  با   ،)2005( همکاران  و   Calvo-Merino

دریافتند  ورزشی  و  حرکتی  مهارت های  مشاهده  حیطه  در  آینه ای 
فعالیت  می دیدند  را  خود  سبک  مشابه  حرکات  بالرین ها،  که  زمانی 
سبک  با  حرکات  که  بود  زمانی  از  بیشتر  آینه ای شان  نورون های 
غیرمشابهی را می دیدند )21(. همچنین Kim و همکاران )2012( به 
این نتیجه رسیدند که فعالیت نورون های آینه ای در گروه کمان گیران 
ماهر بیشتر از گروه مبتدی در حین مشاهده عمل تیراندازی با کمان 
توسط فرد ماهر است )17(. با وجود این  که به بحث خودالگودهی و 
رابطه آن با فعالیت نورون های آینه ای پرداخته نشده است، در برخی 
مطالعات استنباط شده است که بهبود در عملکرد در نتیجه مداخالت 
خودالگودهی، به دلیل فعال شدن سیستم آینه ای است )22(. همچنین 
در مطالعه دیگر، توضیح احتمالی برای اکتساب سریع مهارت را وجود 
نورون های آینه ای دانسته اند. بر این اساس که نورون های آینه ای برای 
توضیح اکتساب مهارت از طریق تقلید پیشنهاد شده است )23، 24(. 
این پژوهشگران یکی دیگر از علل خودکاری در نتیجه مداخله الگودهی 

را کارکرد همدلی نورون های آینه ای قلمداد کردند )23، 25(. 
همان طور که بیان شد مطالعات مرتبط با الگودهی، صرفاً به بررسی تأثیر 
مشاهده الگوهای ماهر و آشنا بر فعالیت نورون های آینه ای پرداخته اند. 
از طرفی، با وجود این که خودالگودهی از لحاظ نظری و روان شناختی 
روش بهتری در مقایسه با دیگر روش های الگودهی ذکر شده، زیربنای 
داریم  قصد  مطالعه  این  در  لذا،  است.  نشده  بررسی  روش  این  عصبی 
تا با مقایسه تأثیر مشاهده سه نوع الگو، تفاوت در فعالیت نورون های 
خودالگودهی  و  مبتدی  الگوی  ماهر،  الگوی  مشاهده  حین  در  آینه ای 
که قصد نشان دادن اجرای مهارت حرکتی را دارند را مقایسه نماییم. 
یافته های این مطالعه می تواند زیربنای اساسی برای نظریه هایی باشند 
ترجیح  دیگری  بر  را  خودالگودهی  و  مبتدی  الگوی  ماهر،  الگوی  که 
دیدگاه سیستم  از  دیگر، می تواند شاهدی محکم  عبارت  به  می دهند، 
آینه ای به عنوان اساس عصبی یادگیری مشاهده ای، بر این متغیر مهم 
در یادگیری حرکتی و به شکل ویژه تر بر یادگیری مشاهده ای باشد که 

»چه کسی« مفیدترین الگو برای مشاهده است.

روش كار
آزمایشِی  مرحله  سه  با  گروهی  درون   طرح  یک  شامل  حاضر  مطالعه 
مشاهده الگوی ماهر، الگوی مبتدی و خودالگودهی بود. شرکت کنندگان 
به تعداد 21 نفر  از بین افراد داوطلب با دامنه سنی  18 الی 20 سال 
شرکت کنندگان  همه  شدند.  انتخاب  سال   19/16 سنی  میانگین  و 
راست  دست  عینک،  با  اصالح  شده  یا  بینایی طبیعی  با  انتخاب  شده 
و بدون مشکالت عصب شناختی بودند. همچنین هیچ  گونه آشنایی با 
تکلیف نداشتند. رضایت نامه آگاهانه که توسط کمیته اخالق در پژوهش 
زیستی دانشگاه شهید بهشتی با کد IR.SBU.ICBS 96/1027 طراحی 
شده بود از شرکت کنندگان اخذ شد. از شرکت کنندگان خواسته شده 
و تمرین  را مشاهده  پات گلف  آزمایشی، مهارت  پروتکل  از  بود خارج 
برای  این دو مورد ذکر شده، درخواست خود فرد  بر  نکنند. لذا عالوه 

انصراف از ادامه پژوهش، شاخص های خروج از پژوهش بودند.
گلف  پات  ضربات  از  فیلم برداری  محل  تدارک  گام،  نخستین 
و  رفتاری  علوم  آزمایشگاه  کف  منظور،  بدین  بود.  شرکت کنندگان 
با  بهشتی  دانشگاه شهید  تندرستی  و  علوم ورزشی  دانشکده  شناختی 
موکتی به ابعاد 2×7 متر که حفره و محل ضربه پات بر روی آن ترسیم 
شده بود مفروش گردید. ابزار مورد نیاز که چوب گلف و توپ های گلف 
بودند نیز تهیه شدند. تکلیف مورد نظر در این مرحله، ضربه پات گلف 
و هدایت توپ به سمت حفره ای با فاصله 4 متر از محل ضربه بود. قبل 
از شروع ضربات پات گلف، مالحظات پیش از تمرین، ارائه دستورالعمل 
و آموزش اولیه مهارت ضربه پات ارائه شد. سپس شرکت کنندگان10 
ضربه پات گلف انجام دادند و از اجرای آنها در این 10 ضربه با استفاده 
 )Sony Cyber-shot DSC-W830( سونی  فیلم برداری  دوربین  از 
ساخت کشور ژاپن، برای تهیه نوارهای ویدئویی جهت نمایش در حین 
ثبت امواج الکتریکی مغز، از نمای روبه رو با زاویه 45 درجه فیلم برداری 
شد. مرحله دوم، ثبت امواج الکتریکی مغز با مشاهده سه نوع الگو بود. 
همه ثبت ها، قبل از ظهر و پیش از صرف ناهار صورت گرفت. در این ثبت، 
بعد از نصب کاله بر اساس روش بین المللی استاندارد 20-10، و تزریق 
ژل مخصوص و نصب الکترودها، شرکت کنندگان بعد از آماده شدن و 
فشار دادن یکی از دکمه های موش واره، 10 فیلم 10 ثانیه ای از ضربه 
پات گلف و نتیجه ضربه با فاصله های تصادفی 1000 تا 1500 هزارم 
ثانیه بین هر ضربه را مشاهده  کردند. این عملیات سه بار به شکل موازنه 
متقابل تکرار  شد؛ یک بار با مشاهده اجراهای خود که در مرحله قبلی 
فیلم برداری شده بود، یک بار با مشاهده اجراهای الگوی ماهر )اجراهای 
مبتدی  الگوی  اجراهای  مشاهده  با  نیز  بار  یک  و  ماهر(  گلف باز  یک 
)فردی که همانند او در این مهارت نوآموز بود(. فاصله بین مشاهدات 
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3 موقعیت آزمایشی نیز 20 ثانیه بود. در هر 3 نوع فیلم، مکان، ابزار 
و زاویه فیلم برداری شده به طور کامل یکسان بودند. ثبت ها با دستگاه 
 Psychlab EEG8 ثبت امواج الکتریکی مغز )الکتروانسفالوگرام( به نام
پژوهشکده  در   Contact Precision Instruments محصول شرکت 
علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی تهران صورت گرفت. برای 
اندازه گیری سرکوب ریتم Mu می بایست توان ریتم Mu در حالت پایه 
از  قبل  می شد.  محاسبه   Cz و   C4 ،C3 نواحی  در  مشاهده  حالت  و 
نویز های  حذف  منظور  به  پیش  پردازش  مرحله  توان ها  این  محاسبه 
ناشی از پلک زدن، حرکت چشم، حرکت سر و... به وسیله جعبه ابزار 
)EEG LAB( که بر روی نرم افزار MATLAB نصب شده بود، صورت 
 Fast Fourier) فوریه  سریع  تغییر  تکنیک  اساس  بر  توان ها  گرفت. 
نسبت  صورت  به   Mu ریتم  سرکوب  شدند.  محاسبه   )transform

 Mu توان  به  مشاهده(  مثال،  )برای  آزمایشی  موقعیت  در   Mu توان 
از  بعد  ثانیه  یک  مثبت  تا  ثانیه  یک  منفی  )فاصله  حالت خط پایه  در 
شروع تکلیف( محاسبه شد که این نسبت به عنوان فعالیت نورون های 
آینه ای شناخته شده است. این نسبت به علت کنترل تغییرپذیری در 
و  جمجمه  ضخامت  همچون  فردی  تفاوت های  نتیجه  در  مطلق  توان 
نسبت  این  که  علت  به  همچنین  می گیرد.  صورت  الکترودها  مقاومت 
داده ها در نتیجه محدوده پایین، به طور ذاتی غیرطبیعی هستند، یک 
تبدیل لگاریتمی نیز برای تحلیل استفاده شد. نسبت لگاریتمی کمتر از 
صفر نشانگر سرکوب، مقدار صفر نشانگر عدم سرکوب و مقدار بزرگ تر 
از صفر نشاندهنده افزایش است. داده های امواج الکتریکی مغز با آزمون 
اجرای  مشاهده  آزمایشی:  )موقعیت   3 گروهی  درون   واریانس  تحلیل 
خود، مشاهده اجرای الگوی ماهر و مشاهده اجرای الگوی مبتدی( × 3 

)منطقه مغزی: C4 ،C3 و Cz( تحت نرم افزار SPSS-25 بررسی شدند. 
سطح معنا داري P≥0/05 در نظر گرفته شد.

یافته ها
توزیع  بودن  طبیعی  پیش  فرض هایی همچون  بودن  برقرار  به  توجه  با 
داده ها، همگنی ماتریس واریانس_کواریانس متغیرهای مستقل و مفروضه 
کرویت از آزمون های پارامتریک استفاده شد. بدین ترتیب تحلیل واریانس 
دو راهه درون  گروهی برای سنجش تأثیر سه نوع مداخله )مشاهده الگوی 
الگوی مبتدی( در سه منطقه  الگوی ماهر و مشاهده  از خود، مشاهده 
حسی_حرکتی مغز )C4 ،C3 و Cz( بر سرکوب ریتم Mu استفاده شد. 
نتایج این آزمون نشان داد که اثر متغیر اصلی موقعیت آزمایشی معنا دار 
بود )جدول 1(. با این حال، اثر اصلی مناطق مغزی و همچنین تعامل 
موقعیت آزمایشی و مناطق مغزی معنا دار نبود.جدول 1 مقایسه دو به 
دوی موقعیت آزمایشی با تعدیل آلفا بر اساس تعداد موقعیت، نشان داد 
که موقعیت خودالگودهی با داشتن سرکوب ریتم Mu بیشتر در مناطق 
 )-0/166±0/167( Cz و )-0/321±0/14( C4 ،)-0/233±0/191( C3

تفاوت معناداری با میزان سرکوب ریتم Mu  موقعیت الگوی ماهر در مناطق 
-0/079±0/207( Cz و )0/272±0/007( C4 ،)0/032±0/211( C3

 C4  ،)-0/029±0/295(  C3 مناطق  در  مبتدی  الگوی  موقعیت  و   )
صورتی  که  در  داشت،   )-0/019±0/195(  Cz و   )0/054±0/257(
موقعیت های الگوی ماهر و موقعیت الگوی مبتدی تفاوت معناداری با هم 
در سرکوب ریتم Mu در مناطق مذکور نداشتند. سرکوب ریتم Mu بر 
اساس میانگین سه منطقه مغزی و همچنین به تفکیک هر منطقه در هر 

سه موقعیت آزمایشی به ترتیب در نمودار 1 و 2 ترسیم شده است.

مجموع منبع تغییرات
اندازه اثرPآماره آزموندرجه آزادیمجذورات

0/0010/304*1/28228/75موقعیت

0/13821/4990/2360/07مناطق مغزی

0/19040/9880/4190/047تعامل موقعیت و مناطق مغزی

جدول 1. خالصه نتایج تحلیل واریانس دو راهه درون گروهی
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بحث
الگوی  و  الگوی ماهر  تأثیر خودالگودهی،  بررسی  هدف مطالعه حاضر، 
مبتدی بر فعالیت نورون های آینه ای در افراد مبتدی بود. نتایج فعالیت 
این  بیشتر  فعالیت  از  حاکی  موقعیت  سه  هر  در  آینه ای  نورون های 
 Mu این سرکوب بیشتر ریتم  بود.  نورون ها در موقعیت خودالگودهی 
در  است،  استنباط شده  پایه  به خط   نسبت  که  آزمایشی  موقعیت  در 
هر سه منطقه حسی_حرکتی C4 ،C3 و Cz مشاهده شد. همچنین 
نشد.  مشاهده  مبتدی  الگوی  و  ماهر  الگوی  موقعیت های  بین  تفاوتی 
نورون های  فعالیت  که  داد  نشان   )1396( همکاران  و  حاتمی  مطالعه 

مشاهده  موقعیت  از  بیشتر  ماهر  الگوی  مشاهده  موقعیت  در  آینه ای 
مطالعه  یافته های  با  تناقض  در  یافته  این   .)26( بود  غیرماهر  الگوی 
حاضر است. یکی از علل ناهمخوانی را می توان به بحثی در مورد نحوه 
 Bishop و Hobson ،دانست. در این راستا Mu محاسبه سرکوب ریتم
)2016( در مورد این  که آیا ریتم Mu شاخص خوبی برای اندازه گیری 
سیستم نورون آینه ای انسان است بحثی را مطرح کردند. بر اساس نظر 
 ،Mu این پژوهشگران، ویژگی کلیدی طراحی مطالعات سرکوب ریتم
مقایسه موقعیت آزمایشی با موقعیت خط  پایه است که انتظار می رود 

میانگین سرکوب ریتم Mu در سه منطقه مغزی

0/1
0/05

0
-0/05
-0/1
-0/15
-0/2
-0/25
-0/3

الگوی ماهر

-0/0133

-0/179
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خود الگودهی
ه(

پای
ط 

 خ
 بر

یم
س

 تق
شی

مای
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ت 
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م )
ریت

گا
ل

الگوی مبتدی

0/1

0

-0/1

-0/2

-0/3

-0/4

الگوی ماهر

0/032

خود الگودهی

ه(
پای

ط 
 خ

 بر
یم

س
 تق

شی
مای

آز
ت 

حال
م )

ریت
گا

   ل
الگوی مبتدی   

0/007

-0/079

-0/233

-0/14
-0/166

-0/029 -0/019

0/054

CZ منطقهC4 منطقهC3 منطقه

نمودار 1. میزان سرکوب ریتم Mu در موقعیت های آزمایشی بر اساس میانگین سه منطقه مغزی

نمودار 2. میزان سرکوب ریتم Mu در موقعیت های آزمایشی به تفکیک هر سه منطقه مغزی
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انطباق  مقدار  همچنین،  و  نداشتند  خود  حرکتی  ذخیره  در  را  الگو 
همان  اجرای  در  خود  توانایی  و  گلف  پات  شده  مشاهده  اجرای  بین 
حرکت را بسیار پایین دریافته  اند. به عبارتی دیگر، چون در تکلیف پات 
فعالیت  بودند  نگرفته  یاد  را  تکلیف  این  نداشتند و هنوز  گلف مهارتی 

نورون های آینه ای نیز کمتر بوده است.
یافته مهم و بسیار متفاوت این مطالعه، سرکوب بیشتر ریتم Mu در 
که  دارند  وجود  مطالعاتی  مورد،  این  در  است.  خودالگودهی  موقعیت 
می توان آنها را به نحوی به این یافته پژوهش حاضر ارتباط داد. برای 
کشف  آینه ای  نورون های  هنوز  که  زمانی   ،)1951(  Gastaut مثال، 
نشده بودند، گزارش کرد ریتم Mu در زمانی که فرد خود را بر روی 
صفحه نمایش می بیند، بلوکه می شود )29(. مطالعاتی نیز وجود دارند 
تأثیر  تحت  آینه ای  نورون های  مشاهده خود،  با  کرده اند  استنباط  که 
نداشته اند.  مغز  الکتریکی  امواج  ثبت  که  این   وجود  با  گرفته اند،  قرار 
بهبود  قصد  خودالگودهی،  روش  با   ،)2006( همکاران  و   Coulson

نقص لبخند بعد از فلج اعصاب صورت را داشتند، آنان بعد از تمرین 
که  دادند  احتمال  و  یافتند  دست  بهبود چشمگیری  به  خودالگودهی 
دیدن لبخند خود در نوار ویدئویی، نورون های آینه ای را برای تسهیل 
در   ،)2006( همکاران  و   Coulson  .)22( می دهد  سوق  عمل  تقلید 
یافتند  با روش خودالگودهی دست  نتایج مشابهی  به  دیگر  مطالعه ای 
و توضیح احتمالی برای اکتساب سریع این مهارت را وجود نورون های 
توضیح  برای  آینه ای  نورون های  که  اساس  این  بر  دانسته اند.  آینه ای 
اکتساب مهارت از طریق تقلید پیشنهاد شده است، برای مثال تقلید 
 42 سن  با  نوزادان  و  مادران  بین  صورت  حرکات  در  صورت،  ذاتی 
دقیقه گزارش شده است )23، 24(. این پژوهشگران یکی دیگر از علل 
نورون های  همدالنه  کارکرد  را  الگودهی  مداخله  نتیجه  در  خودکاری 
آینه ای قلمداد کردند؛ با استناد به مطالعه Leslie و همکاران )2004( 
نورون های  به  را  لیمبیک  سیستم  در  همدلی  عاطفِی  پاسخ های  که 
آینه ای مربوط دانسته اند )23، 25(. این نتایج همسو با یافته مطالعه 
فعالیت  خودالگودهی،  موقعیت  در  خود  مشاهده  با  که  است  حاضر 

نورون های آینه ای بیشتر شده است.
شناختی_اجتماعی  یادگیری  نظریه  به  نظری  لحاظ  از  یافته ها  این 
توجه،  است  معتقد   )1977(  Bandura است.  مربوط  نیز   Bandura

آغازگر فرآیند الگودهی است، توجه به  عنوان یک مکانیسم انتخابی تعیین 
می کند که چه اطالعاتی، بازنمایی شناختی مهارت را تشکیل می دهند؛ 
بنابراین این سؤال مطرح می شود که کدام عامل تعیین می کند که چه 
چیزی مورد توجه قرار بگیرد؟ )30(. به عقیده Bandura، مهم ترین عامل 
مؤثر بر یادگیری جانشینی و عملکرد رفتارهای یادگرفته شده شباهت 

سیستم نورون های آینه ای در موقعیت خط  پایه فعال نشود. به همین 
Mu، حیاتی و مهم  ریتم  برای محاسبه  انتخاب خط  پایه  نحوه  علت، 
پرداخته  خط  پایه  روش شناسی  اهمیت  به  مطالعه  این  در  لذا  است، 
شده است و بیان شد که استفاده از خط  پایه استراحت روش مناسبی 
درون تکلیفی  خط  پایه  از  باید  بلکه  نیست،   Mu ریتم  محاسبه  برای 
دو  حین  در  مغزی  امواج  ثبت  جای  به  معنی که  بدین  کرد.  استفاده 
دقیقه مشاهده یک نقطه ثابت به عنوان خط  پایه، باید از بخشی از خود 
تکلیف که محرک هنوز ظاهر نشده است استفاده کرد )27(. لذا به نظر 
با  یافته های مطالعه حاضر  ناهمخوانی  تفاوت در  از علل  می رسد یکی 
مطالعه حاتمی و همکاران، استفاده از خط  پایه متفاوت برای استنباط 
فعالیت نورون های آینه ای است، چرا که در مطالعه حاضر از خط  پایه 
درون  تکلیفی و در مطالعه آنان از خط  پایه استراحت استفاده شده بود.
عدم تفاوت بین فعالیت نورون های آینه ای در دو موقعیت الگوی ماهر 
همکاران  و   Calvo-Merino مطالعات  یافته های  با  مبتدی  الگوی  و 
از  بخشی  می باشد.  همخوان   )2011( همکاران  و   Kim و   )2005(
مطالعه Calvo-Merino و همکاران )2005(، مربوط به گروه مبتدی 
بود که هر دو نوع حرکات باله و کاپوریا را مشاهده کردند. نتایج این 
حرکات  عکس های  )مشاهده  محرک  نوع  تأثیر  عدم  از  حاکی  بخش 
فعالیت  بر  کاپوریا(  ماهرانه  مشاهده عکس های حرکات  و  باله  ماهرانه 
 Kim بود )21(. همچنین  آینه ای شرکت کنندگان مبتدی  نورون های 
و همکاران )2011( به این نتیجه دست یافتند که فعالیت نورون های 
آینه ای شرکت کنندگان مبتدی در مهارت تیراندازی با کمان، در زمان 

مشاهده اجرای کمانداران ماهر، کمتر از افراد ماهر می باشد )17(.
الگوی  مشاهده  موقعیت  دو  در  آینه ای  نورون های  کمتر  فعالیت  علت 
ماهر و الگوی مبتدی که همخوان با مطالعات ذکر شده است را می توان 
به موضوع ذخیره حرکتی مربوط دانست. در این راستا، شواهدی وجود 
دارد که نشان می دهد که تنها اعمالی که در ذخیره حرکتی ما هستند بر 
فعالیت سیستم نورون های آینه ای مؤثرند )28(. به عبارت دیگر، زمانی 
که عمل اجرا شده توسط الگو، جزء ذخیره حرکتی مشاهده گر نیست، 
است  شده  پیشنهاد  همچنین  است.  پایین  آینه ای  نورون های  فعالیت 
که فعال شدن سیستم نورون های آینه ای می تواند مربوط به درجه ای 
از انطباق بین اعمال مشاهده  شده و قابلیت حرکتی مشاهده گر باشد 
نورون های  فعالیت  بر  الگو  زمانی مشاهده یک  بدین معنی  که،   .)17(
و  مشاهده  شده  الگوی  اجرای  بین  مشاهده گر  که  است  مؤثر  آینه ای 
قابلیت حرکتی خود مشابهتی بیابد. لذا به نظر می رسد شرکت کنندگان 
مطالعه حاضر در موقعیت های الگوی ماهر و الگوی مبتدی، بدین علت 
فعالیت نورون های آینه ای کمتری داشتند که حرکت اجرا شده توسط 
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الگو و مشاهده گر است. هرچه مشاهده کننده ها بیشتر شبیه الگوها باشند، 
احتمال این که مشاهده گرها اعمال مشابه الگوها را برای خودشان مناسب 
بدانند، بیشتر است. همچنین مشابهت الگو_مشاهده گر، منجر به تقویت 
فرآیندهای توجه و یادداری یادگیری مشاهده ای می شود که در نتیجه، 
فواید یادگیری از طریق فرآیند مشاهده افزایش می یابد. طبق این نظریه، 
باالترین میزان شباهت الگو_مشاهده گر زمانی رخ می دهد که شخص الگوی 
خودش باشد )3(. به عبارتی زمانی که مشابهت بین الگو_مشاهده گر زیاد 
باشد، مشاهده گر بیشتر به مهارت و تکلیف مشاهده  شده توجه می کند. 
لذا به نظر می رسد که این همان اتفاقی است که در یافته پژوهش حاضر 
به عبارتی، شرک کنندگان در  در موقعیت خودالگودهی رخ داده است. 
موقعیت خودالگودهی، با مشاهده خود در حال اجرای مهارت پات گلف، به 
علت مشابهت باال، بیشتر از دو موقعیت دیگر به الگو )خود( توجه کرده اند، 

اتفاقی که در مطالعه Gastaut )1951( نیز رخ داده است.

نتیجه گیری
باالترین  به دلیل  نتیجه گرفت که خودالگودهی  به طور کلی، می توان 
مشاهده  در حین  بیشتر  توجه  به  منجر  الگو_مشاهده گر،  بین  شباهت 
حتی  می شود،  آینه ای  نورون های  بیشتر  فعالیت  نتیجه  در  و  مهارت 
در ذخیره حرکتی خود  را  زمانی  که مشاهده گر حرکت مشاهده  شده 

یادگیری  زیربنایی  مکانیسم  عنوان  به  آینه ای  نورون های  باشد.  نداشته 
آنها می تواند مالحظات  بیشتر  فعال سازی  لذا  مشاهده ای ذکر شده اند، 
تمرینی مهمی در یادگیری مهارت های حرکتی داشته باشد. لذا توصیه 
یادگیری  در  خودالگودهی  مداخالت  از  استفاده  با  مربیان  می گردد 
مهارت های حرکتی و ورزشی، باعث واکنش بیشتر نورون های آینه ای و 
در نهایت بهبود فرآیند یادگیری مشاهده ای شوند. هر چند برای تعمیم 
این نتایج و این نتیجه گیری به یادگیری مهارت های حرکتی و ورزشی نیاز 
به مطالعاتی است که شامل فرآیند یادگیری همراه با اندازه گیری فعالیت 
نورون های آینه ای در مراحل مختلف باشد. همچنین پیشنهاد می شود از 
دیگر مداخالت خودالگودهی مثل خود مرورگری مثبت و خودالگودهی 

پیش خوراند نیز استفاده شود.
 

تشکر و قدردانی
و  ورزشی  علوم  دانشکده  در  مصوب  دکتری  پایان نامه  از  حاضر  مقاله 
با عنوان »تأثیر خودالگودهی،  تندرستی دانشگاه شهید بهشتی تهران 
الگوی ماهر و الگوی در حال یادگیری بر فعالیت نورون های آینه های و 
یادگیری یک تکلیف حرکتی« استخراج شده است و ثبت امواج مغزی 
در پژوهشکده علوم شناختی و مغز این دانشگاه صورت گرفته است. لذا 
نویسندگان مراتب تشکر خود را از مسئولین و کارکنان این پژوهشکده 

و همچنین از همه شرکت کنندگان در این پژوهش اعالم می نمایند.
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