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Abstract
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Introduction: The	Behavior	Rating	Inventory	of	Executive	Function	(BRIEF)	is	a	standardized	rating	scale	used	by	parents	and	teachers	to	pro-

vide	helpful	information	about	a	child’s	Executive	Functions	(EFs)	in	one’s	everyday	environments	(e.g.,	home	and	school).	The	questionnaire	is	

designed	to	measure	EF’s	various	behavioral	manifestations	in	children	and	adolescents	aged	five	to	18.	Performance-based	measures	have	shown	

some	limitations	in	assessing	EFs,	and	rating	scales	have	been	proposed	as	an	alternative.	This	study	examined	the	psychometric	properties	of	the	

Persian	version	of	the	Behavior	Rating	Inventory	of	Executive	Function,	Second	Edition,	BRIEF-2	parent-form	in	children	aged	six	to	12	years.	

Methods: Participants	were	470	parents	of	school-aged	children,	230-girl	(48.9%)	and	240-boy	(51.1%)	between	six	and	12	years	old	(M	=	9.15;	

SD	=	1.92).	One	hundred	twenty	students	(25.5%)	were	six	to	eight	years	old;	137	(29.2%)	were	from	eight	to	nine	years	old;	143	(30.4%)	were	

from	ten	to11	years	old,	and	70	(14.9%)	were	12	years	old.	The	students	were	in	Grade	1	(16.59%)	Grade	2	(16.80%)	Grade	3	(16.59%),	Grade	4	

(16.38%)	Grade	5	(17.02%)	and	Grade	6	(16.	59%).	Samples	were	selected	from	regions	(north,	south,	east,	west,	and	center)	in	Tehran	city	ac-

cording	to	gender	and	age	ratios.	In	the	sample,	79.34%	of	participants	were	monolingual,	and	21.66%	bilingual.	Based	on	this	questionnaire,	par-

ticipants	were	excluded	if	they	reported	having	been	diagnosed	with	developmental,	intellectual,	psychiatric,	or	neurological	disorders	or	mental	

impairments.	Excluding	children	with	disabilities	from	the	study	was	a	deliberate	choice	since	this	study	attempted	to	focus	on	invariance	during	

development.	 Indeed,	 incorporating	children	with	disabilities	 into	 the	participant	sample	might	have	biased	 the	data	since	 the	developmental	

trajectory	in	pathological	subjects	may	differ	from	that	in	healthy	subjects.	The	study	was	approved	by	the	Ethics	of	the	American	Psychological	

Association.	After	approval	by	the	school	board,	parents	were	invited	(in	writing)	to	enroll	in	the	study	and	to	provide	their	informed	consent	to	

participation.	The	Behavior	Rating	Inventory	of	Executive	Function,	Second	Revision,	Parent	Form	(BRIEF-2;	Gioia	et	al.,	2015)	was	used	to	

measure	executive	functions.	To	verify	dimensionality	the	BRIEF-2	(three-factor	model)	dimensionality,	CFA	was	employed	utilizing	the	AMOS	

Graphics	24.0	program.	The	models’	goodness-of-fit	level	was	estimated	using	the	χ²	test	and	the	following	fit	indices:	The	Comparative	Fit	Index	

(CFI),	Normed	Fit	Index	(NFI).	CFI	values	can	range	between	0	and	1,	with	values	above	0.90	considered	indicating	acceptable	fit.	The	root	mean	

square	error	of	approximation	(RMSEA)	was	also	calculated,	with	values	of	less	than.08	considered	acceptable.

Results:	The	analysis	of	the	internal	structure	using	confirmatory	factor	analysis	reveals	that	the	model	with	three	indexes	(Behavioral,	Emotional	and	

Cognitive)	and	nine	scales	(Inhibit,	Shift,	Self-Monitor,	Emotional	Control,	Initiate,	Working	Memory,	Plan/Organize,	Organization	of	Materials	and	

Task-Monitor)	showed	good	fit	to	the	sample.	The	coeffcient	alpha	values	for	the	index	scores	ranged	0.91	to	0.93,	with	coeffcients	for	the	individual	

scales	ranging	from.87	to.92.	Accordingly,	results	showed	that	the	Persian	version	of	the	BRIEF-2	parent	form	demonstrated	high	internal	consistency	

and	test-retest	reliability.	Convergent	validity	with	Coolidge	Executive	Functioning	Inventory	(CEFI)	and	discriminant	validity	between	normal	and	

clinical	groups	was	good.

Conclusion:	The	findings	support	the	factorial	validity	of	the	BRIEF-2	scores,	suggesting	that	it	is	an	adequate	instrument	to	evaluate	executive	

functioning	reported	by	parents	and	caregivers.	According	to	the	findings,	it	can	be	said	that	the	Persian	version	of	the	BRIEF-2	has	good	psycho-

metric	properties	and	can	be	a	good	tool	for	use	in	clinical	and	research	situations.
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مقیاس های  است،  مواجه  متعددی  محدودیت های  با  اجرایی  کارکردهای  عملکرد  بر  مبتنی  اندازه گیری  مقدمه: 

ویژگی های  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش  رو،  این  از  می شوند.  پیشنهاد  مناسب  جایگزین های  عنوان  به  درجه بندی 

روان سنجی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-ویراست دوم در کودکان 6 تا 12 سال انجام شد.

روش کار: مطالعه حاضر در قالب یک طرح همبستگی انجام شد. نمونه آماری پژوهش شامل 470 نفر از  والدین، 

دانش آموزان 6 تا 12 سال )48/9 درصد دختر و 51/1 درصد پسر( در مدارس ابتدایی شهر تهران بود. تجزیه و تحلیل 

واریانس  تحلیل  و  تاییدی  عاملی  تحلیل  پیرسون،  کرونباخ، همبستگی  آلفای  آماری  از روش های  استفاده  با  یافته ها 

چند متغیری، از طریق نرم افزار های SPSS-25 و AMOS-24 انجام شد. 

 9 با  شناختی(  و  هیجانی  رفتاری،  )شاخص های  عاملی  سه  ساختار  که  داد  نشان  تاییدی  عاملی  تحلیل  یافته ها: 

خرده مقیاس )بازداری، خود پایشی، جابجایی، کنترل هیجانی، آغازگری، حافظه کاری، برنامه ریزی/سازمان دهی، پایش 

برازش  از  ایرانی  برای کودکان  تکلیف و سازمان دهی مواد( مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-ویراست دوم 

الزم برخوردار است. همسانی درونی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ برای شاخص ها بین 0/91 تا 0/93 و برای 

خرده مقیاس ها نیز بین 0/87 تا 0/92 به دست آمد. همچنین پایایی بازآزمایی این مقیاس 0/89 به دست آمد. روایی 

همگرا با مقیاس کارکردهای اجرایی Coolidge و روایی تشخیصی بین گروه عادی و بالینی نیز خوب گزارش شد. 

رفتاری  فارسی مقیاس درجه بندی  آمده می توان عنوان کرد که نسخه  به دست  یافته های  به  توجه  با  نتیجه گیری: 

کارکردهای اجرایی-ویراست دوم، جهت سنجش کارکردهای اجرایی کودکان دبستانی در ایران از ویژگی های روان سنجی 

مناسبی برخوردار است و می تواند ابزار قابل اعتمادی در موقعیت های بالینی و پژوهشی باشد. 
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مقدمه
 functions( اجرایی  کارکردهای  از  ما  درک  گذشته،  دهه  دو  در 
Executive( و اهمیت این توانایی های مهم شناختی جهت فعالیت های 
قابل  توجه  است.  یافته  افزایش  قابل توجهی  طور  به  زندگی  روزمره 
مالحظة پژوهشگران و درمان گران در حوزه های مختلف به کارکردهای 
اجرایی به دلیل نقش مهم و محوری این توانایی های شناختی سطح باال 

در حوزه های آموزش، پیشرفت تحصیلی و سالمت روان افراد است )1(. 
هرچند، عالقه مندی به رابطه رفتار ذهن توجه پژوهشگران و درمان گران 
را به کارکردهای اجرایی افزایش داده است، با این وجود، این مفهوم در 
مراحل اولیه تحول نظری خود قرار دارد و در پیشینه پژوهش راجع به 
توانایی ها بین متخصصین و صاحب نظران اجماع  این  تعریف مشخص 
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صفحات  1-12
نظر الزم وجود ندارد )2(. در پیشینه نظری موجود، 33 تعریف گوناگون 
از پژوهشگران مختلف برای کارکردهای اجرایی ارائه شده است )3، 4(. 
در این راستا، Goldstein و همکاران )2014( کارکردهای اجرایی را به 
عنوان یک مفهوم واحد توصیف کرده اند که شامل کارایی افراد جهت 
کسب دانش و چگونگی حل مشکالت در 9 حوزه )توجه، تنظیم هیجان، 
برنامه ریزی،  سازمان دهی،  آغازگری،  مهاری،  کنترل  انعطاف پذیری، 

خودپایشی و حافظه کاری( است )3(. 
در  مالحظه ای  قابل   توجه  اجرایی  کارکردهای  گذشته  دهه  طول  در 
حیطه های عصب روان شناختی، شناخت و آموزش به خود اختصاص داده 
است. این سیستم کنترلی و خود نظارتی پیامدهای مهم و تأثیرگذاری 
برای عملکردهای آموزشی و اجتماعی افراد در زندگی روزمره دارد )5(. 
تحصیلی،  پیشرفت  بر  اجرایی  کارکردهای  پژوهشی،  شواهد  اساس  بر 
سالمت روان، کسب ثروت و کیفیت زندگی پایدار بیشتر از ضریب هوشی 
و وضعیت اجتماعی_اقتصادی تاثیرگذار است )6(. در این راستا، اهمیت 
کارکردهای اجرایی در آمادگی جهت ورود به مدرسه، پیشرفت تحصیلی 
و کسب موفقیت تحصیلی از سال های نخست ابتدایی تا دانشگاه باالتر 
پیدا  در  مناسب  اجرایی  کارکردهای  همچنین  است.  هوشی  ضریب  از 
رابطه  حفظ  و  دوست  انتخاب  عالقه،  مورد  شغل  داشتن  نگه  و  کردن 
وزن،  کنترل  مناسب،  زناشویی  رابطه  و  موفق  ازدواج  دوستی،  پایدار 
تاب آوری در برابر رفتارهای پرخطر، شادکامی، سالمت روان و در مجموع 
کیفیت زندگی نقش انکارناپذیری دارند )7(. از این رو، با توجه به نقش 
انسان جای شگفتی  زندگی  در جنبه های مختلف  اجرایی  کارکردهای 
نتایج مهمی در حوزه های  با  توانایی های مهم شناختی  این  نیست که 
عملکردی از قبیل آسیب شناسی روانی، سالمت جسم و روان، پیشرفت 

تحصیلی، روابط مثبت اجتماعی و تنظیم هیجان در ارتباط است )8(.
حجم وسیعی از مبانی نظری و مدل های مفهومی از جمله فرایندهای 
پردازش  نظریه   ،)10( شناختی  کنترل   ،)9( شده  کنترل  و  خودکار 
اطالعات )11(، مدل سلسله مراتبی )2(، فرایندهای کنترل شده )12(، 
سیستم توجه نظارتی )13(، مجری مرکزی )14(، مدل متقاطع زمانی 
)15(، مدل تلفیقی )16(، رفتار های مبتنی بر قانون )17(، نادیده انگاری 
مدل  و   )19(  Cascade of Control زنجیره ای  کنترل   ،)18( هدف 
فرایندهای  تحول  منطقی  تبیین  ارائه  جهت   )4( توسعه یافته  فنوتیپ 
زیربنایی کارکردهای اجرایی ارائه شده است. کاوش مبانی موجود حاکی 
اجرایی است. مدل های  ناهمگنی نظری در حوزه کارکردهای  از وجود 
چند بعدی بر چند عاملی بودن کارکردهای اجرایی تاکید دارند )2، 4، 8( 
و از سوی دیگر برخی کارکردهای اجرایی را یک سازه واحد می دانند )20، 
21(. این عدم انسجام نظری بین متخصصان و صاحب نظران این حوزه 

در عمل سنجش کارکردهای اجرایی را نیز با مشکالتی روبرو کرده است.
در هر زمینه ای از مطالعات علمی، اطالعات به دست آمده از پژوهش ها، 
به طور مستقیم با کیفیت ابزارهای مورد استفاده در ارتباط است. هرچه 
ابزارهای مورد استفاده از لحاظ محتوا و ویژگی های روان سنجی معتبر 
و قابل اعتماد باشند پیامد آن، کسب اطالعات دقیق و قابل اطمینان 
ابزار مورد استفاده است  در حوزه مورد بررسی است. در نهایت اعتبار 
که کیفیت مفاهیم مورد ارزیابی در علم را تعیین خواهد کرد. همچنین 
وجود ابزارهای کارآمد و دارای ویژگی های روان سنجی مناسب تاثیرات 
قابل توجه ای بر کیفیت کارهای پژوهشی و بالینی دارد. در واقع، هرچه 
باشد،  بهتر  بالینی  کارآزمایی  و  پژوهش  در  استفاده  مورد  ابزارهای 
تصمیمات مبتنی بر داده های به دست آمده دقیق تر است که این مساله 
می تواند به تشخیص درست و به دنبال آن ارائه خدمات توان بخشی و 

درمانی مناسب منجر گردد )1(.
اندازه گیری  از  اجرایی  کارکردهای  سنجش  جهت  معمول،  طور  به 
می شود.  استفاده  عصب روان شناختی  توانایی های  عملکرد  بر  مبتنی 
استاندارد طالیی  عنوان  نوع سنجش که تحت  این  اخیر  در سال های 
)Gold standard( نیز شناخته می شود با مشکالت جدی مواجه بوده 
است )22(. بر اساس شواهد پژوهشی موجود بین اندازه گیری مبتنی بر 
عملکرد و مقیاس های درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی انسجام و 
هماهنگی نظری الزم وجود ندارد )23(. Toplak و همکاران )2013( 
بر این باورند که تکالیف مبتنی بر عملکرد و مقیاس های درجه بندی، 
جنبه ها یا سطوح مختلفی از یک سازه واحد را اندازه می گیرند )24(. 
در واقع، تکالیف مبتنی بر عملکرد اطالعاتی راجع به کارکردهای اجرایی 
با کنترل خارجی فراهم می کنند، این در حالی  تحت شرایط بهینه و 
روزمره  موقعیت های  از  را  اطالعاتی  درجه بندی  مقیاس های  که  است 

زندگی و مبتنی بر هدف کسب می کنند )25(.
اگرچه ابزارها و مقیاس های درجه بندی هر دو جهت سنجش کارکردهای 
اجرایی طراحی شده اند؛ ولی آزمون های عملکردی در سنجش سازگارانه، 
تاکتیکی و راهبردی سطوح اصلی کارکردهای اجرایی که در بافت واقعی 
همچنین   .)4( دارند  ضعیفی  بسیار  عملکرد  می یابند  توسعه  زندگی 
کاهش روایی بوم شناختی یافته ها، افزایش هزینه اجرا و تفسیر یافته ها، 
عدم ارزیابی ماهیت مقطعی کارکردهای اجرایی و خود تنظیمی و معرف 
نبودن وضعیت واقعی کارکردهای اجرایی از جمله مشکالت پیش روی 
این ابزارها است )26(. با توجه به پیچیدگی کارکردهای اجرایی ابزارهای 
عملکردی در یک جلسه قادر نخواهند بود که ماهیت واقعی مشکالت 
به  عملکردی  توانایی  فردی  است  ممکن  و  دهند  نشان  درستی  به  را 
صورت رفتاری را داشته باشد، ولی در عمل نتواند آن را انجام دهد. از 
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توجه  این حوزه  و صاحب نظران  در دهه گذشته، متخصصین  رو،  این 
ویژه ای به استفاده از مقیاس های رفتاری سنجش کارکردهای اجرایی 
کارکردهای  سنجش  روش  این  از  استفاده  مزیت های   .)27( کرده اند 
اجرایی شامل افزایش روایی بوم شناختی یافته ها و سنجش کارکردهای 

اجرایی در بافت واقعی زندگی کودکان و نوجوانان است )22(.
رفتاری  مقیاس های  اعتمادترین  قابل  و  شناخته شده ترین  از  یکی 
درجه بندی  مقیاس  اصلی  نسخه  دنیا  در  اجرایی  کارکردهای  سنجش 
رفتاری کارکردهای اجرایی Gioia و همکاران )2000( و نسخه تجدید 
نظر این مقیاس است که به عنوان یک ابزار مرتبط، موثر و کارآمد جهت 
اهداف پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار می گیرد )28(. این مقیاس 
ابعاد شناختی، رفتاری و هیجانی کارکردهای  ارزیابی  و  فرصت کشف 
اجرایی بر اساس گزارش های والدین، مراقبان و معلم ها در بافت واقعی 
زندگی را برای کودکان و نوجوانان فراهم می کند )30-28(. این مقیاس 
بسته به سن کودکان مورد ارزیابی دارای نسخه های مختلفی است و به 
طور گسترده ای در محیط های بالینی و جمعیت عمومی جهت سنجش 
کارکردهای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد )31(. نسخة تجدید نظر 
از  شده این مقیاس نسبت به نسخه پیشین دارای تفاوت های اساسی 
جمله کاهش آیتم ها از 86 به 63 و ساختار سه عاملی و نه خرده مقیاس 

به جای دو شاخص و هشت خرده مقیاس است )28(.
در  می تواند  ولی  نیست؛  تشخیصی  ابزار  یک  پرسشنامه  که  چند  هر 
یکپارچه سازی اطالعات به  دست  آمده از مصاحبه با والدین و نتایج به  
دست  آمده از ابزارهای استاندارد مورد استفاده و اطالعات مفیدی در 
به مطالب مطرح  توجه  با  قرار دهد.  پژوهشگران  و  اختیار متخصصین 
شده مبنی بر ضرورت وجود ابزارهای معتبر جهت سنجش کارکردهای 
از  و  بالینی  و  پژوهشی  کارهای  در  ابزارها  این  بودن  موثر  و  اجرایی 
آنجا که ویژگی های روان سنجی فرم والدین مقیاس درجه بندی رفتاری 
کارکردهای اجرایی-ویراست دوم هنوز در ایران مورد بررسی و کاوش 
به  پاسخ گویی  دنبال  به  حاضر  پژوهش  رو،  این  از  است؛  نگرفته  قرار 
رفتاری  درجه بندی  مقیاس  فارسی  نسخه  آیا  که  است  پرسش  این 
ابتدایی  دورة  دانش آموزان  نمونه  در  دوم  اجرایی-ویراست  کارکردهای 

شهر تهران از روایی، اعتبار و ساختار عاملی مناسبی برخوردار است؟

روش کار
پژوهش حاضر در قالب یک طرح همبستگی انجام شد. جامعه آماری 
این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان 6 تا 12 سال مشغول به تحصیل 
در مدارس دورة ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بود که 
نمونه مورد نظر از بین آنها انتخاب شد. کاوش در مبانی نظری و پژوهشی 

موجود راجع به تعیین حجم نمونه برای تحلیل عاملی حاکی از ناهمگنی 
 )2013( Fidell و Tabachnick ،نظری در این حوزه بود. در این راستا
در تحلیل عاملی حجم نمونه 500 نفر را خیلی خوب می دانند )32(. 
همچنین بر اساس پیشنهاد Meyers و همکاران )2016( حجم نمونه 
برای تحلیل عاملی نباید کمتر از 200 نفر باشد )N<200( )33(. از این 
رو، از بین دانش آموزان شش مدرسه از پنج منطقه جغرافیایی شمال، 
جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر تهران، با استفاده از روش نمونه گیری 
خوشه ای تعداد 20 کالس )500 نفر( به طور تصادفی انتخاب شدند و 
 BRIEF-2 مقیاس  انجام هماهنگی های الزم  و  اهداف  تشریح  از  بعد 
در اختیار والدین آنها قرار گرفت. 30 نفر از شرکت کنندگان به دلیل 
پاسخ ناقص به پرسشنامه از تحلیل آماری حذف و در نهایت اطالعات 
470 نفر از شرکت کنندگان وارد تحلیل شد. از بین شرکت کنندگان در 
پژوهش حاضر120 دانش آموز )25 درصد( در دامنه سنی 6 تا 8 سال، 
137 نفر )29/2 درصد( در دامنه سنی 8 تا 9 سال، 143 نفر )34/4 
درصد( در دامنه سنی 10 تا 11 سال و 70 نفر )14/9 درصد( 12 سال 
بودند. مالک های ورود در پژوهش حاضر شامل تحصیل دانش آموزان در 
پایه نخست تا ششم دوره ابتدایی در مدارس شهر تهران، دامنه سنی 6 
تا 12 سال و تحصیالت راهنمایی به باالتر حداقل یکی از والدین بود. 
همچنین، دانش آموزان دارای اختالل های تحولی، هوشی، روان پزشکی، 
نورولوژیک و آسیب های ذهنی از روند مطالعه کنار گذاشته شدند. افزون 
بر این، مصرف داروهایی که در یادگیری و حافظه دانش آموزان تداخل 

ایجاد کند، نیز کنترل شد. 

اجرایی-ویراست  کارکردهای  رفتاری  درجه بندی  مقیاس 
 Edition  Behavior  Rating  Inventory	 of	 Executive( دوم 
کارکردهای  رفتاری  درجه بندی  مقیاس   :)Function,  Second
اجرایی-ویراست دوم Gioia و همکاران )2015( فرم تجدید نظر نسخه 
اصلی BRIEF است که جهت سنجش کارکردهای اجرایی در کودکان 
و نوجوانان 5 تا 18 سال طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد )28(. 
نه  و  شاخص  سه  گویه،   63 دارای  مقیاس  این  والدین  و  معلم  نسخه 
خرده مقیاس است. زیر مقیاس های بازداری و خودپایشی تحت شاخص 
طبقه بندی   Behavior Regulation  Index	 )BRI( رفتاری  تنظیم 
می شوند که توانایی تنظیم و پایش رفتار خود یا دیگران را در کودک 
قرار می دهد. زیرمقیاس های کنترل هیجانی و جابجایی  ارزیابی  مورد 
توانایی  که  می شوند  طبقه بندی   )BRI( عاطفی  تنظیم  تحت شاخص 
کودک جهت تنظیم و انطباق واکنش های هیجانی را مورد ارزیابی قرار 
می دهد. همچنین، پنج زیرمقیاس آغازگری، حافظه کاری، برنامه ریزی/
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شاخص  تحت  نیز  مواد  سازمان دهی  و  تکلیف  پایش  سازمان دهی، 
تنظیم شناختی ))CRI	Cognitive Regulation Index، طبقه بندی 
می شوند که شامل سنجش توانایی های کودکان در کنترل و مدیریت 
فرایندهای شناختی و توانایی های حل مساله است. در نهایت از مجموع 
نمرات شاخص های مطرح شده می توان نمره کل کارکردهای اجرایی 
افراد را به دست آورد. این مقیاس بر اساس طیف سه گزینه ای لیکرت 
از هیچ وقت )0(، گاهی اوقات )1( تا همیشه )2( نمره گذاری می شود. 
باالترین نمره ای که فرد می تواند کسب کند 126 و کم ترین نمره صفر 
است و هرچه نمره آزمودنی بیشتر باشد حاکی از عملکرد پایین و ضعف 
بیشتر در کارکردهای اجرایی است. شواهد پژوهشی حاکی از همسانی 
است.  هنجاریابی  و  بالینی  نمونه های  در  مقیاس  این  برای  باال  درونی 
همسانی درونی فرم والدین این مقیاس برای خرده مقیاس ها با استفاده 
از آلفای کرونباخ بین 0/76 تا 0/97 و برای شاخص ها و نمرات ترکیبی 
ضریب آلفای کرونباخ بین 9/ تا 97/ گزارش شده است. همچنین پایایی 
تا  بین 0/67  مقیاس ها  برای خرده  مقیاس  این  والدین  فرم  بازآزمایی 
0/99 با میانگین 0/76 و برای شاخص ها و نمرات ترکیبی باالی 0/8 

گزارش شده است )28(.

توسط  آزمون  این   :Coolidge عصب روان شناختی  پرسشنامه 
Coolidge )2002( جهت سنجش مشکالت عصب شناختی و رفتاری 
کودکان و نوجوانان طراحی شده که توسط والدین، سرپرست کودکان 
مقیاس  این  از  گویه   19 .)34( می شود  تکمیل  معلم ها  یا  نوجوانان  و 
جهت تشخیص مشکالت کارکردهای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد 
تا همیشه )3(  از هیچ وقت )صفر(  لیکرت چهار گزینه ای  و در طیف 
این  در  فرد  که  نمره ای  کم ترین  و  بیشترین  می شود.  نمره گذاری 
باشد  بیشتر  نمره فرد  آزمون کسب می کند 57 و صفر است و هرچه 
نشان دهنده مشکالت بیشتر در کارکردهای اجرایی است. ضریب اعتبار 
نسخه اصلی این مقیاس 0/92 گزارش شده است. همسانی درونی برای 
خرده مقیاس های سازمان دهی، تصمیم گیری، برنامه ریزی و بازداری این 
مقیاس در ایران به ترتیب 0/81، 0/82 و 0/52 گزارش شده است )35(.

روش اجرا
اجرایی- کارکردهای  رفتاری  درجه بندی  مقیاس  انگلیسی  نسخه  ابتدا 
ویراست دوم به زبان فارسی ترجمه شد. جهت برگردان متن انگلیسی این 
مقیاس به زبان فارسی و برعکس از زبان فارسی به انگلیسی از دستورالعمل 
راهنمای Sousa و Rojjanasrirat )2011( استفاده شد )36(. در گام 
نخست دو متخصص مسلط به زبان فارسی و انگلیسی به صورت مستقل 

کار برگردان این مقیاس به زبان فارسی را انجام دادند و پس از اجماع نظر 
بین آنها و رفع هرگونه اختالف نظر نسخه اولیه این مقیاس به زبان فارسی 
آماده شد. پس از آن، این مقیاس توسط یک متخصص مسلط به زبان 
انگلیسی و تحت  نظارت دو  متخصص در حوزه روان شناسی شناختی 
باز ترجمه شد. همچنین در این راه استانداردهای انجمن پژوهش های 
 American Educational Research Association آموزشی آمریکا
پس  شد.  رعایت  نیز  روان شناختی  و  آموزشی  ابزارهای  برای   )2014(
توسط  آن  محتوایی  روایی  تائید  و  مقیاس  اصلی  نسخه  آماده سازی  از 
اساتید و متخصصین صاحب نظر، در اختیار 20 نفر از والدین قرار گرفت 
و  نظرات و بازخوردهای آنها در مورد روشنی دستورالعمل ها، ساختار 
جمالت، روانی و قابل فهم بودن گویه ها انجام شد. بعد از آماده سازی 
اجرایی-ویراست  کارکردهای  رفتاری  درجه بندی  مقیاس  نهایی  نسخه 
پرورش  و  آموزش  با  الزم  هماهنگی های  انجام  با  فارسی  زبان  به  دوم 
ابتدایی کسب شد.  مدارس  به  ورود  مجوزهای الزم جهت  تهران  شهر 
برای  پژوهش  اهداف  تشریح  و  مدارس  مدیران  با  هماهنگی  از  پس 
والدین دانش آموزان با رعایت اصول اخالقی مورد نظر شروع به گردآوری 
یافته ها شد. پس از جمع آوری یافته ها ویژگی های روان سنجی مقیاس 
درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی ویراست دوم با استفاده از آلفای 
کرونباخ، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل واریانس 
چند متغیری از طریق نرم افزارهای SPSS-25 و AMOS-24 انجام شد.

یافته ها 
بود.  سال   9/15±1/92 پژوهش  این  در  دانش آموزان  سنی  میانگین 
دختر  نفر   230 حاضر  پژوهش  در  شرکت کننده  دانش آموزان  بین  از 
 78 همچنین،  بودند.  درصد(   51/1( پسر  نفر   240 و  درصد(   48/9(
نفر )16/59 درصد( در پایه نخست، 79 نفر )16/80 درصد( پایه دوم، 
78 نفر )16/59 درصد( پایه سوم، 77 نفر )38/61 درصد( پایه چهارم، 
80 نفر )17/02 درصد( در پایه پنجم و و 78 نفر )16/59 درصد( نیز 
این، 79/34 درصد  بر  افزون  بودند.  به تحصیل  پایه ششم مشغول  در 
در  بودند.  زبانه  دو  نیز  درصد   21/66 و  زبانه  تک  شرکت کنندگان  از 
و  مقیاس ها  زیر  در  شرکت کنندگان  نمرات  همبستگی  ماتریس  ادامه 

شاخص های کارکردهای اجرایی در جدول 1 گزارش شده است.
با توجه به یافته های گزارش شده در جدول 1 بین تمامی خرده مقیاس ها 
و شاخص های مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-ویراست 
دوم همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. پیش از انجام تحلیل های 
اصلی داده ها با بررسی آماره های توصیفی در هر ماده، همبستگی بین 
ماده ها و احتمال تخطی از پیش فرض های تک متغیری و چند متغیری 
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 Discriminant تشخیصی  یا  واگرا  روایی  سنجش  جهت  همچنین 
validity نسخه فارسی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-
کودکان  از  گروه  دو  اجرایی  کارکردهای  در  نقص  نتایج  دوم  ویراست 
نتایج  شد.  مقایسه  نرمال  کودکان  با  تحولی  عصب  اختالل های  دارای 
که  بود  آن  از  حاکی   )MANOVA( متغیری  چند  واریانس  تحلیل 
عادی  با گروه کودکان  بالینی  بین عملکرد گروه های  معناداری  تفاوت 
رفتاری  درجه بندی  مقیاس  در  اجرایی  کارکردهای  زیرمقیاس های  در 
کارکردهای اجرایی-ویراست دوم وجود دارد )جدول 2(. تمامی تفاوت ها 
نیز معنادار بودند )P>0/001(. با توجه به یافته های به دست آمده می توان 
چنین عنوان کرد که روایی واگرا یا تشخیصی مقیاس درجه بندی رفتاری 

کارکردهای اجرایی-ویراست دوم به خوبی رعایت شده است.
به  ابزار  یک  روان سنجی  ویژگی های  بررسی  اصلی  روش های  از  یکی 

همسانی درونی آن مربوط است. همسانی درونی به میزان ارتباط ماده ها 
آیا  این که  یعنی  دارد؛  اشاره  مقیاس  یا پرسش های تشکیل دهنده یک 
اندازه می گیرند  را  ماده های یک مقیاس همگی سازه زیربنایی یکسانی 
رفتاری  درجه بندی  مقیاس  درونی  همسانی  بررسی  منظور  به  خیر؟  یا 
استفاده شد  کرونباخ  آلفای  از ضریب  دوم  اجرایی-ویراست  کارکردهای 
)جدول 3(. همچنین ضریب پایایی بازآمایی به فاصله سه هفته برای 30 
نفر از شرکت کنندگان اجرا شد که نتایج آن در جدول 3 گزارش شده است.
و  زیرمقیاس ها  درونی  همسانی   3 جدول  یافته های  به  توجه  با 
اجرایی-ویراست  کارکردهای  رفتاری  درجه بندی  مقیاس  شاخص های 
دوم در حد مطلوب و رضایت بخش قرار دارد. همچنین، ضریب پایایی 
مطلوب  حد  در  مقیاس  این  کل  نمره  و  زیرمقیاس ها  برای  بازآزمایی 
مقیاس  فارسی  نسخه  که  گفت  می توان  بنابراین،  است.  قبول  قابل  و 

جدول 1. ماتریس همبستگی زیر مقیاس ها و شاخص های مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-ویراست دوم

123456789101112زیر مقیاس ها

11. بازداری

1**20/44. خود  پایشی

1**0/62**30/51. جابجایی

1**0/43**0/54**40/55. کنترل هیجانی

1**0/48**0/62**0/62**50/50. آغازگری

1**0/67**0/57**0/65**0/62**60/57. حافظه کاری

1**0/70**0/65**0/52**0/64**0/44**70/53. برنامه ریزی

1**0/57**0/57**0/59**0/48**0/59**0/51**80/51. پایش تکلیف

1**0/57**0/65**0/65**0/64**0/48**0/61**0/58**90/51. سازمان دهی مواد

1**0/63**0/63**0/66**0/69**0/65**0/68**0/66**0/79**100/83. شاخص تنظیم رفتار

1**0/74**0/62**0/61**0/66**0/70**0/63**0/87**0/88**0/60**110/60. شاخص بازشناسی هیجانی

1**0/76**0/77**0/84**0/83**0/88**0/89**0/84**0/59**0/73**0/71**120/61. شاخص تنظیم شناختی

غربال شدند. در ارزیابی اولیه مشخص شد متغیرها دارای توضیح نرمال 
بررسی  منظور  به  همچنین  بودند.  یکدیگر  از  مستقل  موردها  همه  و 
کارکردهای  رفتاری  درجه بندی  مقیاس  فارسی  فرم  مالکی  روایی 
اجرایی-ویراست دوم از روایی همگرا Convergent validity )اجرای 
شد.  استفاده   )Coolidge عصب روان شناختی  پرسشنامه  با  زمان  هم 
خود  بازداری،  مقیاس های  خرده  بین  آمده  دست  به  نتایج  اساس  بر 

پایشی، جابجایی، کنترل هیجانی، آغازگری، حافظه کاری، برنامه ریزی/
کارکردهای  آزمون  با  مواد  سازمان دهی  و  تکلیف  پایش  سازمان دهی، 
 ،0/63  ،0/59  ،0/87 همبستگی  میزان  ترتیب  به   Coolidge اجرایی 
این  شدت  آمد.  دست  به   0/75 و   0/61  ،0/86  ،0/75  ،0/80  ،0/73
نیز  همبستگی ها  همه  و  است  قوی  تا  متوسط  از  همبستگی  میزان 

.)P>0/001( معنادار بودند
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دوره ابتدایی در ایران از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است.درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-ویراست دوم برای دانش آموزان 

جدول 2. روایی واگرا نسخه فارسی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-ویراست دوم بین گروه های عادی و بالینی

خرده مقیاس ها
اختالل یادگیریADHDکودکان عادی

Fمقدار احتمال
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

0/001<4/802/4712/762/4511/232/8325/36بازداری

0/001<3/261/837/711/655/692/2115/41خودپایشی

0/001<5/882/8012/032/5811/332/6921/16جابجایی

0/001<65/ 4/402/6011/483/0110/082/6318کنترل هیجانی

0/001<3/862/056/571/206/311/3416/36آغازگری

0/001<5/432/7910/802/349/322/5619/27حافظۀ کاری

0/001<6/182/7712/402/152/832/2923/78برنامه ریزی

0/001<3/612/037/571/875/931/3316/63پایش تکلیف

0/001<4/512/308/161/547/861/6318/48سازمان دهی مواد

جدول 3. همسانی درونی و پایایی بازآزمایی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-ویراست دوم

پایایی بازآزماییهمسانی درونی )آلفای کرونباخ(خرده مقیاس ها

0/920/88بازداری

0/920/91خودپایشی

0/870/89جابجایی

0/920/87کنترل هیجانی

0/920/90آغازگری

0/910/90حافظۀ کاری

0/900/88برنامه ریزی/سازمان دهی

0/870/89پایش تکلیف

0/920/87سازمان دهی مواد

0/910/86شاخص تنظیم رفتار

0/930/91شاخص بازشناسی هیجانی

0/910/89شاخص تنظیم شناختی

0/920/89کل مقیاس
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فرض بر این است که عامل ها نشان دهنده فرایندهای زیربنایی هستند 
ماتریس  ابتدا  در  می کنند.  منعکس  را  متغیرها  میان  همبستگی  که 
همبستگی و کفایت نمونه گیری مورد بررسی قرار گرفت. شاخص کفایت 
نمونه گیری ))KMO	Kaiser-Meyer-Olkin( که بسندگی تقریبی 
به  می دهد،  نشان  عاملی  تحلیل  برای  را  متغیرها  بین  همبستگی های 
عنوان یک روش اکتشافی کلی مقدار 0/7 به باالتر کافی است. آزمون 
این  امکان را برای پژوهشگران فراهم می سازد که  این  بارتلت  کرویت 
فرض صفر را که هیچ یک از متغیرها دارای همبستگی معنادار نیستند 
این  که  است  این  عاملی  تحلیل  به  دادن  ادامه  الزمه  کنند.  آزمون  را 

آزمون معنادار باشد.
نتایج آزمون هاي میزان کفایت نمونه گیری )KMO( )0/89( و آزمون 
کرویت بارتلت )P>0/001 ؛x2=)1953(=7231/22( حاکي از مطلوب 
بودن حجم نمونه و توانایي عامل شدن ماده هاي مقیاس بود؛ بنابراین 
بر پایه داده های گردآوری شده امکان استخراج عامل ها فراهم است. به 
دوم  ویراست  فارسي  فرم  سازه(  )روایي  عاملی  ساختار  بررسی   منظور 
مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی از تحلیل عاملي اکتشافی 

و تاییدی استفاده شد. جهت تعیین این که ویراست دوم مقیاس درجه-
بندی رفتاری کارکردهای اجرایی BRIEF-2 از چند عامل تشکیل شده 
تبیین شده توسط هر  واریانس  ارزش ویژه، نسبت  است، شاخص های 
عامل و همچنین با استفاده از نمودار اسکری مورد بررسی قرار گرفت. 
با توجه یافته های به دست آمده 3 ماده ارزش ویژه باالتر از یک داشتند 

که در مجموع 66/97 درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین کردند.
هدف اصلی تحلیل عاملی تاییدی این است که تعیین کند آیا روابط میان 
متغیرها در مدل مفروض به روابط میان متغیرها در مجموعه داده های 
مشاهده شده شباهت دارد یا خیر. به بیان رسمی تر، این تحلیل تعیین 
با کوواریانس مشاهده  اندازه کوواریانس فرض شده  تا چه  می کند که 
شده تطبیق دارد. در مرحله بعد، برازش مدل براساس شاخص مجذور 
 ،Comparative Fit Index	 )CFI( تطبیقی  برازش  خي دو، شاخص 
شاخص برازش هنجار یافته ))NFI	Normed Fit Index و ریشه دوم 
 Error	 of	 Approximation  )RMSEA( تقریب  خطای  میانگین 
Square	Mean	Root مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آنها در جدول 

4 گزارش شده است.

BRIEF-2 جدول 4. شاخص هاي برازش تحلیل عامل تاییدی فرم فارسی

Dfx2CMIN/DFCFINFIRMSEA

2448/002/000/950/910/04

برازش خوب،  نشان دهنده  از 0/08  کم تر  مقادیر   RMSEA مورد  در 
به   0/10 از  بیش  مقادیر  و  متوسط  برازش  نشانه   0/10 تا   0/08 بین 
معنای برازش ضعیف است. با توجه به جدول 2 مقدار RMSEA در 
مدل حاضر 0/04 به دست آمد که حاکی از برازش خوب مدل است. 

همچنین مقادیر شاخص های NFI و CFI در دامنه مناسب و نزدیک 
به یک قرار داشتند که این مساله حاکی از برازش آرمانی مدل است. در 
ادامه در شکل 1 مدل سه عاملی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای 

اجرایی-ویراست دوم ارائه شده است.

BRIEF-2 شکل 1. مدل سه عاملی با 9 خرده مقیاس
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بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی فرم والدین مقیاس 
دانش آموزان  در  دوم  اجرایی-ویراست  کارکردهای  رفتاری  درجه بندی 
دوره ابتدایی انجام شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که نسخه 
دوم  اجرایی-ویراست  کارکردهای  رفتاری  درجه بندی  مقیاس  فارسی 
برای دانش آموزان 12-6 سال ایرانی از ویژگی های روان سنجی )روایی 
و اعتبار( مناسبی برخوردار است. با توجه به یافته های به دست آمده، 
ساختار مدل سه عاملی نسخه فارسی BRIEF-2 با 9 خرده مقیاس در 
دانش آموزان 6 تا 12 سال ایرانی مورد تائید قرار گرفت که این یافته در 
 Gioia راستای نتایج به دست آمده از نسخه اصلی این مقیاس یعنی
و همکاران )2015( قرار دارد )28(. همچنین نتایج به دست آمده از 
فرهنگ های  در  شده  انجام  مطالعات  نتایج  راستای  در  حاضر  مطالعه 
  Pino Munoz ،)37( )2019( و همکاران Jimenez مختلف از جمله
بود.   )39(  )2017( همکاران  و   Gioia و   )38(  )2019( همکاران  و 
 BRIEF-2 بر اساس شواهد پژوهشی موجود مدل سه عاملی مقیاس
مقیاس  خرده   9 یا  هشت  با  عاملی  دو  یا  عاملی  تک  مدل  به  نسبت 
 9 با  مقیاس  این  عاملی  سه  مدل  است.  برخوردار  بیشتری  کارایی  از 
و  )بازداری  رفتاری  بعدی سطوح  خرده مقیاس شامل جنبه های چند 
خودپایشی(، هیجانی )جابجایی و کنترل هیجانی( و شناختی )آغازگری، 
و سازمان دهی  تکلیف  پایش  برنامه ریزی/ سازمان دهی،  کاری،  حافظه 

مواد( است )37(.
همچنین یافته های به دست آمده حاکی از آن بود که ساختار سه عاملی 
مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-ویراست دوم در نمونه 
مورد بررسی در پژوهش حاضر از اعتبار مناسبی برخوردار بود. همسانی 
درونی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ها بین 
0/87 تا 0/92 و برای کل مقیاس 0/92 به دست آمد که این یافته در 
راستای نتایج مطالعه اصلی این مقیاس Gioia و همکاران )2015( است 
)28(. افزون بر این نتیجه به دست آمده از مطالعة حاضر در راستای 
مطالعات انجام شده در فرهنگ های دیگر از جمله Jimenez و همکاران 
)37( )2019(، Gioia و همکاران )2017( )39( قرار دارد. همچنین 
میزان ضریب پایایی بازآزمایی این مقیاس 0/89 به دست آمد که حاکی 

از پایایی مناسب این مقیاس در جامعه کودکان 6 تا 12 ایرانی است.
Coolidge )2002( جهت  اجرایی  آزمون کارکردهای  از  براین  افزون 
ارزیابی روایی همگرا استفاده شد )34(. ضریب همبستگی بین خرده 
مقیاس های BRIEF-2 با آزمون Coolidge متوسط به قوی گزارش 
شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که این دو مقیاس ابزارهای 
مناسبی جهت سنجش کارکردهای اجرایی در کودکان هستند. همچنین 

این مطالعه نشان داد  یا تشخیصی گزارش شده در  نتایج روایی واگرا 
ابزار  دوم  اجرایی-ویراست  کارکردهای  رفتاری  مقیاس درجه بندی  که 
ارزیابی کارکردهای اجرایی در گروه عادی و  کارآمد و مناسبی جهت 
بالینی است. یافته های به دست آمده حمایت های الزم از روایی همگرا 
و واگرا مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-ویراست دوم به 
عنوان یک ابزار مناسب و قابل اعتماد جهت ارزیابی کارکردهای اجرایی 

کودکان در موقعیت مختلف را به عمل آورد.
با توجه به این که جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان 6 تا 12 
یافته های  تعمیم  در  رو،  این  از  بودند،  تهران  شهر  ابتدایی  دوره  سال 
این پژوهش به دیگر گروه های سنی و دانش آموزان دیگر شهرها باید 
جهت  چک لیست ها  و  پرسشنامه ها  که  آنجا  از  کرد.  عمل  احتیاط  با 
گردآوری اطالعات الزم از کودک یا افراد نزدیک کودک به  ویژه والدین 
به  توجه  با  و  به شمار می آیند  ابزارهای کم هزینه و سریعی  و معلم ها 
این مهم که معلمها زمان زیادی را با کودکان در کالس درس سپری 
رفتارها، مهارت ها  امکان مقایسه  می کنند، تجربه طوالنی  مدت دارند، 
و انگیزش انفرادی کودکان با کل کالس را دارند. به این دلیل، این نوع 
ارزیابی از کودک بیشتر می تواند معرف واقعیت باشد و توزیع معناداری 
از ارزیابی را نشان دهد و با وجود بعضی از محدودیت ها اعتبار بیشتری 
از اطالعات به  دست  آمده از والدین دارد. از این رو، توصیه می شود که 
پژوهشگران در پژوهش های آتی به بررسی ویژگی های روان سنجی فرم 

معلم BRIEF-2 در جمعیت عادی و بالینی بپردازند.

نتیجه گیری
در مجموع یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر حاکی از آن بود که 
نسخه فارسی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-ویراست 
روان سنجی  ویژگی های  از  ایرانی  سال   12 تا   6 دانش آموزان  در  دوم 
مناسبی برخوردار است. این مطالعه با فراهم کردن نسخه معتبر فارسی 
کارکردهای  بعدی  چند  و  جامع  سنجش  جهت  می تواند  مقیاس  این 
اجرایی کودکان سنین مدرسه در فعالیت های پژوهشی و بالینی مورد 
استفاده متخصصین این حوزه قرار گیرد. همچنین از این مقیاس می توان 
عصب  اختالل های  دارای  کودکان  اجرایی  کارکردهای  سنجش  جهت 
تحولی و همچنین کودکان مبتال به بیماری های مزمن نیز استفاده کرد. 
از این رو، توصیه می شود که استفاده از ابزارهای سنجش کارکردهای 
اجرایی به ویژه مقیاس های درجه بندی رفتاری در کنار دیگر آزمون های 
غربال گری جهت سنجش کارکردهای اجرایی دانش آموزان جهت ورود 
و  به هنگام مشکالت شناختی  و همچنین جهت تشخیص  به مدرسه 

آموزشی آنها در طول سال تحصیلی استفاده شود.
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Introduction: Working	memory	(WM)	plays	a	central	role	in	cognitive	functions,	and	learning	and	its	capacity	predicts	and	determines	other	

cognitive	and	academic	functions.	One	of	the	most	famed	working	memory	theories	is	the	Allan	Baddeley’s	multicomponent	model	with	four	

components.	In	this	model,	there	are	two	slave	systems	that		save	information	without	manipulating	them	and	two	clever	systems	that	can	

process	and	save	information	simultaneously.	The	positive	point	in	Baddeley’s	model	is	accessible	parts	for	working	memory	that	can	study	

more	easily	in	experimental	investigations.	However,	there	is	no	specific	scale	that	includes	all	four	components	of	the	multicomponent	theory	

of	Baddeley	in	children.	Therefore,	this	study	aims	to	create	a	4-components	scale	of	working	memory	in	children	(WM-4CSC).	

Methods: This	study	was		experimental	and	developmental	research.	First	of	all,	based	on	the	theoretical	background,	all	assessment	tools	of	

working	memory	were	gathered	(all	computerized	and	paper-basedtools).	Then,	they	were	established	on	experts’	opinions	and	their	agreements	

(CVR	and	CVI	scale),	two	tasks	for	each	component	were	selected	and	translated	and	coincided	with	the	Persian	language	and	matched	to	the	

age	of	the	samples.	For	the	present	study,	80	typical	children	(50	female,	30	male)	and	ten	children	with	WM	deficits	in	4-6	grades	(8-12	years)	

with	normal	IQ	participated.	All	the	students	were	selected	from	non-profit	schools	in	1-3	regions	in	Tehran,	Iran.	The	subjects	were	divided	

into	three	groups:	4th	grade,	5th	grade,	and	6th	grade.		For	all	participants,	the	examiner	explained	each	task,	and	when	they	got	the	instruction,	

the	test	was	conducted.	Data	were	analyzed	using	the	One-Way	ANOVA	and	Pearson	Correlation	Test	in	SPSS-26.

Results:	Results	showed	significant	differences	 in	all	 	scale	 tasks	between	three	school	grades	and	between	typical	and	atypical	children.	

Nevertheless,	there	were	no	differences	between	the	two	genders.	There	was	a	high	correlation	between	test-retest	scores	and	convergent	and	

diagnostic	validities.	Cronbach’s	alpha	was	acceptable	in	all	tasks.	Moreover,	a	medium	correlation	was	found	in	concurrent	criterion	validity.

Conclusion:	with	respect	to	results,	it	was	indicated	that	a	4-components	Scale	of	working	memory	has	reasonable	developmental,	retest,	diag-

nostic,	and	convergent	validities	and	good	reliability.	Therefore,	based	on	the	appropriate	validity	and	reliability	of	this	scale,	it	can	be	used	by	

other	researchers	and	more	studies.	For	the	future,		it	is	suggested	to	use	this	scale	in	more	studies	with	a	more	excellent	sample	to	normalize	

it.	Also,	it	can	use	in	more	different	ages	in	children.	Moreover,	it	is	suggested	to	use	this	scale	in	different	types	of	developmental	disorders	

and	detemine	the	strengths	and	weaknesses	of	each	disorder	in	children.
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مقیاس چهارگانه حافظه کاری: طراحی نسخه فارسی و بررسی ویژگی های روان سنجی آن در کودکان مقاطع 4 تا 6 ابتدایی
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1. دانشجوی دکتری روان شناسی شناختی، گروه روان شناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی، تهران، ایران 
2. استاد روان شناسی شناختی، مرکز سالمت و روان شناسی پزشکی، دانشگاه اوربرو، اوربرو، سوئد 
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مقدمه: حافظه کاری نقش مرکزی در شناخت و یادگیری دارد و ظرفیت آن تعیین کننده عملکرد دیگر کارکردهای 

شناختی و وضعیت تحصیلی کودک است. هدف مطالعه حاضر، طراحی یک مقیاس 4 مولفه ای بر اساس مدل حافظه 

کاری Baddeley، در کودکان مقاطع 4 تا 6 ابتدایی بود.

روش کار: این مطالعه از نوع آزمایشی و تحولی بود. ابتدا بر اساس نظریه پشتوانه، ابزارهای توسعه یافته حافظه کاری 

روایی  و  تکالیف  انتخاب  برای   )CVR و   CVI اساس شاخص های  )بر  متخصصین  نظر  مبنای  بر  و سپس  گردآوری 

صوری قرار گرفت. تکالیف منتخب با توجه به سن نمونه ها و زبان فارسی ترجمه و منطبق گردیدند. نمونه ها شامل 

80 کودک عادی )50 دختر و 30 پسر( و 10 کودک همراه با اختالل حافظه کاری از مقاطع 4، 5 و 6 ابتدایی )8 تا 12 

آزمون همبستگی گشتاوری  و  بین گروهی  راهه  واریانس یک  تحلیل  آزمون  از  استفاده  با  داده ها  تحلیل  بودند.  سال( 

پیرسون در نرم افزار SPSS-26 انجام شد. 

یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات در هر 3 مقطع تحصیلی و در مقایسه کودکان عادی و همراه با اختالل، 

قابل قبول  برای تمام تکالیف  آلفای کرونباخ  اختالف معنادار داشتند. نمرات در دو جنس تفاوت معناداری نداشتند. 

بود. همبستگی باالیی در ارزیابی روایی بازآزمایی و همگرا و تشخیصی به دست آمد. همچنین همبستگی متوسطی 

در بررسی روایی مالکی همزمان بدست آمد. 

نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقیاس 4 گانه حافظه کاری از روایی صوری و محتوا، تحولی، بازآزمایی، 

همگرا و تشخیصی و پایایی رضایت بخشی برخوردار است و می تواند مورد استفاده محققان و درمان گران قرار گیرد. 

دریافت: 1399/07/10                                
اصالح نهایی: 1399/09/06                                     

پذیرش: 1399/09/23
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نویسنده مسئول
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                                                                         Fshm_1@yahoo.com :ایمیل

مقدمه
اطالعات  همزمان  پردازش  و  موقت  نگهداری  مسئول  کاری  حافظه 
است )1(، همچنین مکانی برای دستکاری اطالعات مورد نیاز تکالیف 
برای پردازش و دستکاری  شناختی پیچیده )2(، و یک کارگاه ذهنی 
بازنمایی های حافظه بلند مدت است )3(. به خاطر نقش مرکزی حافظه 
یادگیری  زیرا  است.  آن  عملکرد  گرو  در  یادگیری  شناخت،  در  کاری 

و  ذخیره  مدت،  بلند  حافظه  با  تعامل  اطالعات،  دستکاری  نیازمند 
پردازش همزمان اطالعات است. بنابراین ظرفیت حافظه کاری می تواند 
عملکردهای  دیگر  و  یادگیری  سطح  پیش بینی کننده  و  تعیین کننده 

شناختی باشد )4(. 
 Baddley .یکی از مدل های مطرح حافظه کاری، مدل چند مولفه ای است
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صفحات  13-25
و Hitch )1974( مدلی سه مولفه ای که شامل دو مولفه ذخیره ای یا برده 
به نام های مدار آوایی_صوتی ))Phonological loop )PH( و صفحه یا 
لوح دیداری_فضایی )))VS	Visouspatial Sketchpad( و یک مولفه 
اجرایی به نام اجراکننده مرکزی )))CE	Central Executive( می شد، 
نام  به  دیگری  مولفه   ،)2000( Baddley آن  از  )5(. پس  بیان کردند 
حایل رویدادی )))EB	Episodic Buffer( را نیز به مدل خود اضافه 
کرد )6(. در این مدل، اجراکننده مرکزی در راس قرار دارد و کنترل توجه 
و منابع و نظارت بر پردازش اطالعات در دیگر مولفه ها را به عهده دارد 
)5، 7(. اما دو سیستم برده تنها مسئول ذخیره اطالعات هستند و قدرت 
و  کالمی  اطالعات  ذخیره  مسئول  آوایی_صوتی  حلقه  ندارند.  پردازش 
آوایی و صفحه دیداری_فضایی مسئول ذخیره اطالعات دیداری_فضایی 

است )8(.
 Effect تشابه  اثر  نام های  به  اساسی  ویژگی  دو  آوایی_صوتی  حلقه 
Similarity  و اثر طول کلمه Word Length Effect دارد. اثر تشابه 
بیان می کند که یادآوری لیست کلمات یا حروف با ریتم یکسان و مشابه 
سخت تر از یادآوری لیست بدون ریتم مشابه است )9(. اثر طول کلمه 
بیان می کند که ظرفیت حافظه شنیداری برای کلمات با طول بلندتر، 

کمتر، و برای کلمات کوتاه تر، بیش تر است )10(. 
نقش  و  بوده  بینایی  اطالعات  ذخیره  مسئول  دیداری_فضایی  صفحه 
اساسی در تولید و دستکاری تصاویر ذهنی دارد )5، 11(. بخش دیداری، 
پویا مثل  اطالعات  و بخش فضایی،  ایستا مثل رنگ و شکل  اطالعات 

حرکت و جهت را ذخیره می کند )11، 12(.
اجراکننده مرکزی، هسته اصلی حافظه کاری است )13(. هر زمانی که 
انتقال هستند، اجراکننده مرکزی فعال  اطالعات در حال دستکاری و 
است و همان طور که از اسمش پیداست، مثل یک مدیر اجرایی، مسئول 
هماهنگی اطالعات از منابع مختلف و کنترل توجه و راهبرد ها و عملکرد 

حافظه کاری در تکالیف دوگانه است )14(.
و  کاری  حافظه  روی  بر  مدت  بلند  حافظه  اثر  رویدادی،  حایل  بخش 
اطالعات   Binding تجمیع  و  یکپارچه  بازنمای  یک  ساختن  مسئول 
بلند مدت  با حافظه  رویدادی  است. حایل  بلند مدت  و حافظه  جدید 
حافظه  در  هم  تجمیع،  نوع  دو  است.  ارتباط  در  معنایی  و  رویدادی 
کاری و هم در حافظه بلند مدت شناسایی شده است. تجمیع اتصالی 
Conjuctive binding برای اتصال و یکپارچه کردن ارتباطات داخلی 
یک محرک و تجمیع ارتباطی Relational binding برای اتصال ابعاد 

و ارتباطات خارجی محرک است )15(.
ارزیابی برای  مزیت مدل Baddley این است که اجزای مجزا و قابل 
صورت  به  تا  کرد  فراهم  را  امکان  این  و  گرفت  نظر  در  کاری  حافظه 

ملموس تر به تحقیق و بررسی رفتار های هر مولفه پرداخت.
در سال های اخیر برخی از آزمون های هوش مانند آزمون هوش وکسلر 
)نسخه چهارم و پنجم(، استنفورد بینه )نسخه پنجم(، ودکاک_جانسون 
روان شناختی  آزمون های  برخی  و  کافمن  چهارم(،  و  سوم  )نسخه 
حافظه  آزمون  چهارم(،  و  سوم  )نسخه  وکسلر  حافظه  آزمون  همچون 
کودکان، شاخص ها و خرده آزمون هایی برای ارزیابی حافظه کاری در 
ذخیره ای  بخش  دو  متوجه  اغلب  شاخص ها  این  اما  گنجانده اند.  خود 
اجرایی  بخش  دو  معموال  و  هستند   Baddley مدل  در  کاری  حافظه 
به  را  مولفه ای  آزمون ها، مدل چند  این  بنابراین  نمی شود.  ارزیابی  آن 
طور کامل پوشش نمی دهند. البته، آزمون هوش وکسلر 5، تا حدودی، 
3 مولفه حافظه کاری را پوشش داده اما مشخص نشده که هر تکلیف، 

دقیقا مختص چه مولفه ای است.
آزمون   ،)16( یادگیری  و  حافظه  آزمون  مانند  آزمون هایی  همچنین، 
 Rivermead جامع حافظه و یادگیری )17( و آزمون حافظه رفتاری
هستند که مولفه اجراکننده مرکزی را نیز شامل می شوند، اما همچنان، 
تنها  آزمون ها  این  عالوه،  به  است.  شده  گرفته  نادیده  رویدادی  حائل 
متمرکز و منحصر به حافظه کاری و سنجش آن نیستند. اخیرا برخی 
آزمون ها، مانند آزمون جامع حافظه کاری WMTB-C و آزمون حافظه 
کاری خودکار AWMA )18، 19( و مقیاس نمره گذاری حافظه کاری 
تهیه  کاری  حافظه  مختص  و   Baddley مدل  طبق   ،)20(  WMRS

فاقد  همچنان  اما  می شوند،  نیز  مرکزی  اجراکننده  شامل  که  شده اند 
و  جامع  آزمون  یک  آوردن  فراهم  نتیجه،  در  هستند.  رویدادی  حائل 
از  باشد،  آن  مولفه  چهار  هر  شامل  که  کاری  حافظه  برای  اختصاصی 
اهمیت باالیی برای بررسی هر چه بیشتر حافظه کاری برخوردار است 

که به نظر می رسد تاکنون محقق نشده باشد.
نکته دیگر این است که چه تکلیفی را دقیقا باید برای حافظه کاری و 
هر مولفه آن به کار برد. زیرا یک تکلیف خاص در مقیاس های گوناگون 
ساختار های مختلفی را می سنجد. مثال برخی، از تکلیف فراخنای اعداد 
برای سنجش توجه، و برخی دیگر برای سنجش حافظه کوتاه مدت و 
نتیجه  در  می کنند.  استفاده  کاری  حافظه  سنجش  برای  دیگر  برخی 
مشخص نیست که کدام تکلیف و مقیاس، به طور خاص کدام کارکرد 
تمایز  که،  حالی  در  می سنجد.  را  کاری  حافظه  جز  کدام  و  شناختی 
بین حافظه کوتاه مدت و حافظه کاری در مقیاس های مختلف مشکل 
دیگری است. پس سوال این است که، هر تکلیف دقیقأ باید چه ویژگی 

داشته باشد که بتواند اختصاصی هر مولفه را بسنجد.
پس باید با توجه به خصوصیات و عملکرد هر مولفه، تکلیف مناسب آن 
را طراحی کرد. یعنی تکلیف حلقه آوایی تنها مستلزم نگهداری اطالعات 
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باید دقت شود که طول کلمات  باشد. در عین حال،  بدون دستکاری 
یکسان باشند و از لحاظ ریتم آوایی تشابه یا تفاوت زیادی نداشته باشند 
تا اثر طول کلمه و تشابه آوایی کنترل شود. همچنین، تکلیف مربوط به 
صفحه دیداری_فضایی باید تنها مربوط به ذخیره اطالعات بینایی بدون 
نیاز به دستکاری باشد و هم قسمت دیداری یعنی محرکات ایستا و هم 

قسمت فضایی یعنی محرکات پویا را شامل شود.
تکلیف اجراکننده مرکزی، باید نیازمند کنترل توجه انتخابی بر محرک 
مورد نظر و مهار توجه از محرک های مزاحم باشد. در عین حال باید 
ذخیره و دستکاری اطالعات را به صورت همزمان درگیر کند. و نهایتاً، 
تکلیف حایل رویدادی، ساخته شدن یک بازنمایی یا اپیزود یکپارچه از 

تجمیع داخلی و تجمیع خارجی را بسنجد.
پس با توجه به اهمیت نقش حافظه کاری در عملکردهای تحصیلی_
آموزشی و طیف وسیعی از توانایی های شناختی )مانند یادگیری، توجه، 
برای  اختصاصی  و  کامل  آزمون  یک  تهیه  مساله(  حل  تفکر،  و  زبان 
حافظه کاری یک نیاز ضروری است. لذا، هدف مطالعه حاضر طراحی و 
تدوین یک آزمون جامع و اختصاصی برای حافظه کاری بود که هر 4 
مولفه آن را بصورت مجزا و اختصاصی بسنجد و نمره مجزایی از عملکرد 
هر مولفه به دست آورد. به عالوه، هدف دیگر این بود که آزمون قابلیت 
تشخیص میزان مهارت یا ضعف هر مولفه را در افراد داشته باشد. در 
انتخاب تکالیف اجراکننده مرکزی و دو مولفه ذخیره ای، از مطالعه انجام 
شده در سال 2006 )18( و از مطالعه دیگری در سال 2018 )15( برای 

اقتباس تکلیف حایل رویدادی استفاده گردید.

روش کار
نمونه: نمونه آماری مطالعه حاضر شامل 80 )30 پسر، 50 دختر( کودک 
عادی با هوش طبیعی و 10 کودک همراه با اختالل در حافظه کاری، 
در مقاطع تحصیلی چهارم، پنجم و ششم ) 8 تا 12 سال( از مناطق 1 
تا 3 شهر تهران بود. دختران از دو مدرسه دخترانه مختلف و پسران و 
کودکان همراه با اختالل از افراد متقاضی برای شرکت در ارزیابی )به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس( و پس از تشخیص بالینی 
به صورت تصادفی انتخاب شدند. از والدین تمامی کودکان رضایت نامه 
اطالعاتی  شامل  که  جمعیت شناختی  پرسشنامه  از  گردید.  دریافت 
برای  بود  خانواده  اقتصادی  وضعیت  و  والدین  تحصیالت  میزان  مانند 

همسان سازی کودکان استفاده گردید. 

روش: این مطالعه از نوع آزمایشی و تحولی با هدف ساخت و رواسازی 
ابزار اندازه گیری حافظه کاری است. در این نوع مطالعات فرایند ساخت 

طلب  را  متعددی  پژوهشی  روش های  که  است  مراحلی  شامل  ابزار 
می کند. مراحل انجام گرفته برای تهیه و تدوین این ابزار به ترتیب زیر 

بیان می گردد:

مرحله اول( تمامی آزمون ها و مقیاس های هوش و عصب روان شناختی 
)تمام آزمون های کاغذی  بودند  که دارای خرده مقیاس حافظه کاری 
و رایانه ای( جمع آوری شدند. تکالیف مناسب برای اندازه گیری هر یک 
و  انتخاب  برای گروه سنی مورد مطالعه،  مولفه حافظه کاری  از چهار 
مورد  متخصصان  نظر  از  شده  جمع آوری  تکالیف  شدند.  طبقه بندی 
ارزیابی قرار گرفتند و به استناد مدل حافظه کاری Baddley )روایی 
و   CVI شاخص های  اساس  )بر  متخصصین  توافق  میزان  و  محتوا(، 
CVR )روایی صوری( تکالیفی که بیشترین میزان استفاده را داشتند، 

انتخاب گردیدند.

مرحله دوم( با Baddley و همکارانش درباره پروژه مشورت گردید. 
از آزمون حافظه کاری برای کودکان  تا  ابتدا، Baddley پیشنهاد داد 
WMTB-C )21( استفاده گردد. سپس مشخص شد چون این آزمون 
بنابراین  نیست.  استفاده  قابل  حاضر  حال  در  نمی شود،  چاپ  دیگر 
 Baddley مدل  اساس  بر  که  دیگر  مقیاس  دو  از  که  شد  پیشنهاد 
و   )20(  WMRS کاری  حافظه  نمره گذاری  مقیاس  شده اند،  طراحی 
در  گردد.  استفاده   )19  ،18(  AWMA خودکار  کاری  حافظه  آزمون 
مطالعه حاضر تالش براین بود که ساختار نظری هر تکلیف، روشن کننده 
نحوه عملکرد  بنابراین  باشد.  مولفه  آن  زیربنای  پردازش های شناختی 
گنجایشی  واقع  در  که  است  گونه ای  به  مطالعه  این  تکالیف  تمام  در 
از حافظه کاری کودک سنجیده شود و تکالیف تنها متمرکز و بازتاب 

کننده اطالعات و دانش تحصیلی کودک نیستند )18(.

مرحله سوم( تکلیف مربوط به مولفه حائل رویدادی پس از مکاتبات و 
بررسی های فراوان با Allen، محقق و دانشمندی که به صورت تخصصی 
 Binding test بر روی حایل رویدادی تحقیق می کند، از آزمون تجمیع

مطالعه پیشنهاد شده، انتخاب گردید )15(.

مرحله چهارم( برای تکلیف یادآوری کلمات در حلقه آوایی_صوتی و 
مقاطع  تمام  مرکزی، کتب تحصیلی  اجراکننده  در  یادآوری شنیداری 
دبستان بررسی گردید و پس از مشورت با متخصصین حوزه زبان شناسی 
و گفتار درمانی، کلمات و جمالت مناسب سن و بافت کودکان انتخاب 
گردیدند. در تکلیف یادآوری کلمات، طول تمام کلمات یکسان و سه 
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حرفی بود و از قانون کلی صامت، مصوت بلند و صامت تبعیت می کردند.

مرحله پنجم( تمامی تکالیف موجود در آزمون از سطح ساده شروع و 
رفته رفته به درجه سختی آنها افزوده می گردید.

خرده  و  گانه   4 مقیاس  تعبیه  و  آماده سازی  از  بعد  ششم(  مرحله 
یک  و  روان شناس   4 توسط  آزمون  آن،  راهنمای  دفترچه  و  آزمون ها 
اگر موردی  تا  قرار گرفت  بررسی  روان پزشک مورد  و یک  زبان شناس 
برای اصالح وجود داشت برطرف گردد. سپس مطالعه پایلوت روی 10 

نفر انجام گرفت و اصالحات مختصر و نهایی صورت گرفت.

تکلیف  دو  کاری،  حافظه  مولفه  هر  برای  تهیه شده  مقیاس  در  ابزار: 
تا  داشت  وجود  تمرینی  مواد  تکالیف  تمامی  برای  شد.  نظرگرفته  در 
اطمینان ایجاد شود که کودک شیوه انجام تکلیف را یاد گرفته است. 
تکالیف در ترتیب ثابتی نمایش داده شدند و طوری کنار هم چیده شدند 
که موجب خستگی نشوند. تمام تصاویر با استفاده از برنامه پاورپوینت و 
از شکل های استاندارد انتخاب شدند. هر کودک به تنهایی با آزمون گر 
در یک اتاق ساکت در مدرسه و یا در درمانگاه و در کمال آرامش مورد 

ارزیابی قرار گرفت.

1. تکالیف مقیاس حافظه کاری:
)PH( حلقه آوایی_شنیداری     

اطالعات  آوایی_صوتی مسئول ذخیره  Baddley حلقه  مدل  بر طبق 
کالمی است و پردازشی در آن اتفاق نمی افتد. در نتیجه، تکالیف این 
مدت  کوتاه  حافظه   )Domain-Specific( اختصاصی  حوزه  از  بخش 

کالمی، که فقط شامل ذخیره اطالعات است، استخراج شد.
)Digit Recall Task( یادآوری اعداد •

بیان           ترتیب  به همان  را  آنها  باید  و  را شنیده  اعداد  از  ترتیبی  کودک 
شده، بازیابی مستقیم کند.

)Word Recall Task( یادآوری واژه ها •
کودک ترتیبی از واژه ها را شنیده و باید آنها را به همان ترتیب بیان             

شده، بازیابی مستقیم کند.

)VS( صفحه دیداری_فضایی     
این تکالیف فقط ابعاد ذخیره ای حافظه کوتاه مدت دیداری_فضایی را 
فقط  دیداری_فضایی  صفحه   ،Baddley مدل  طبق  زیرا  می سنجند. 
مسئول ذخیره اطالعات دیداری_فضایی بوده و وجه پردازشی ندارد و 

یک حوزه اختصاصی است.
)Mazes Memory Task( حافظه مازها •

کوک برای 3 ثانیه یک ماز را می بیند، که یک خط قرمز مسیرش را طی 
می کند. سپس یک صفحه سفید برای 1 ثانیه، و بعد ماز خالی دوباره 
نشان داده می شود. کودک باید مسیری که خط قرمز طی کرده را بکشد. 
سطح دشواری مازها با اضافه شدن دیواره در هر مرحله افزایش می یابد.

)Block Memory Task( مکعب ها •
9 مکعب یکسان به ترتیب خاصی مقابل کودک چیده می شود. کودک 
ترتیب،  همان  به  را  می زند  ضربه  آزمون گر  که  مکعبی  تعداد  هر  باید 
ضربه بزند. زمان ضربه زدن به هر مکعب توسط آزمون گر، 1 ثانیه بود. 

)CE( اجرا کننده مرکزی     
تکالیف این بخش شامل هر دو بخش پردازشی و ذخیره ای بوده و دارای 
توسط  تکالیف  این  یعنی   ،)Domain-General( مشترک اند  حوزه 

اجراکننده مرکزی کنترل می شوند )18(.
)Listening Recall Task( یادآوری شنیداری •

یک سری عبارت به کودک گفته می شود که ابتدا، باید درستی و غلطی 
آنها را تعیین کند و سپس کلمه آخر هر عبارت را به ترتیب شنیده شده، 
بگوید. سطح اول با یک عبارت شروع و دشواری سطوح با اضافه شدن 

تعداد عبارت ها در هر سطح افزایش می یابد.
)Odd-One Out Task( یک مورد عجیب •

کدام  دهد  تشخیص  باید  که  می بیند  از سه شکل  ردیف هایی  کودک 
تصویر با بقیه فرق دارد. هر ردیف برای 2 ثانیه نمایش داده می شود و 
سپس ردیف ها خالی شده و کودک باید محل تصویر متفاوت را نشان 
دهد. تکلیف با یک ردیف آغاز و در هر سطح بعد یک ردیف دیگر، به 

تعداد ردیف ها اضافه می شود.

)EB( حائل رویدادی     
تکالیف این بخش از تست تجمیع مطالعه منتخب، اقتباس شدند )15( که 
از یک مجموعه 8 تایی اشکال چند ضلعی و 8 رنگ ثانویه استفاده می کند.

)Conjunctive binding task( تجمیع اتصالی •
یک شکل و یک رنگ به صورت تصادفی از بین هشت شکل و هشت 
رنگ انتخاب شده و سپس یک شکل رنگی برای 6 ثانیه روی یک صفحه 
سفید، نمایش داده شد. سپس یک ثانیه، یک صفحه سفید دیده شده 
و در مرحله آزمون دو شکل )یکی هدف و یکی انحرافی( در سمت چپ 
صفحه و دو حباب رنگی )یکی هدف و یکی انحرافی( در سمت راست 
در  که  شکلی  و  رنگ  انگشت  با  باید  کودک  شد.  داده  نمایش  صفحه 

 و شناسروان 4 توسط آزمون ،آن راهنمای دفترچه و هاآزمون خرده و گانه 4 مقیاس تعبیه و سازیآماده زا بعد (مرحله ششم

 مطالعه سپس گردد. برطرف داشت وجود اصالح برای موردی اگر تا گرفت قرار بررسی مورد پزشکروان یک و شناسزبان یک

 .گرفترت وصهایی گرفت و اصالحات مختصر و ن انجامنفر  18روی  پایلوت

 وجود تمرینی مواد تکالیف تمامی دو تکلیف در نظرگرفته شد. برای ،برای هر مولفه حافظه کاریمقیاس تهیه شده در  ابزار:

 و شدند داده نمایش ثابتی ترتیب در تکالیف کودک شیوه انجام تکلیف را یاد گرفته است. که اطمینان ایجاد شود تا شتدا

 استاندارد هایشکل از و پاورپوینت برنامه از استفاده با تصاویر تمامنشوند.  خستگی موجب که ندشد چیده هم کنار طوری

و در کمال آرامش مورد ارزیابی  درمانگاهدر مدرسه و یا در گر در یک اتاق ساکت هر کودک به تنهایی با آزمون. شدند انتخاب

 قرار گرفت.

 تکالیف مقیاس حافظه کاری:. 1

 ارییدشن_حلقه آوایی (PH) 

افتد. در و پردازشی در آن اتفاق نمی استول ذخیره اطالعات کالمی مسئصوتی _حلقه آوایی Baddleyطبق مدل بر 

که فقط شامل ذخیره  ،حافظه کوتاه مدت کالمی( Domain-Specificاختصاصی )حوزه  این بخش ازتکالیف  ،نتیجه

 ، استخراج شد.استاطالعات 

 یادآوری اعداد (Digit Recall Task) 

 .کند بازیابی مستقیم ،بیان شده ترتیبهمان را به  هاو باید آن شنیدهکودک ترتیبی از اعداد را 

 هایادآوری واژه (Word Recall Task)  

 .کند بازیابی مستقیم، شده بیان ترتیبرا به همان  هاآنو باید  شنیدهها را کودک ترتیبی از واژه

 

 فضایی_صفحه دیداری (VS)  

صفحه  ،Baddleyطبق مدل  زیرا سنجند.فضایی را می_ای حافظه کوتاه مدت دیداریذخیره ابعادفقط  فیتکالاین 

 .است اختصاصیحوزه  یکو  داردنو وجه پردازشی  بودهفضایی _ذخیره اطالعات دیداری ولسئمفضایی فقط _دیداری

 حافظه مازها (Mazes Memory Task) 

ثانیه، و  1یک صفحه سفید برای . سپس کندطی می راش مسیر یک خط قرمز هکند، یبرا مییک ماز  ثانیه 3برای  کوک

. سطح دشواری مازها با کودک باید مسیری که خط قرمز طی کرده را بکشد شود.میدوباره نشان داده خالی ماز بعد 

 .بدیاافزایش میدر هر مرحله اضافه شدن دیواره 

 هامکعب (Block Memory Task) 

 و شناسروان 4 توسط آزمون ،آن راهنمای دفترچه و هاآزمون خرده و گانه 4 مقیاس تعبیه و سازیآماده زا بعد (مرحله ششم

 مطالعه سپس گردد. برطرف داشت وجود اصالح برای موردی اگر تا گرفت قرار بررسی مورد پزشکروان یک و شناسزبان یک

 .گرفترت وصهایی گرفت و اصالحات مختصر و ن انجامنفر  18روی  پایلوت

 وجود تمرینی مواد تکالیف تمامی دو تکلیف در نظرگرفته شد. برای ،برای هر مولفه حافظه کاریمقیاس تهیه شده در  ابزار:

 و شدند داده نمایش ثابتی ترتیب در تکالیف کودک شیوه انجام تکلیف را یاد گرفته است. که اطمینان ایجاد شود تا شتدا

 استاندارد هایشکل از و پاورپوینت برنامه از استفاده با تصاویر تمامنشوند.  خستگی موجب که ندشد چیده هم کنار طوری

و در کمال آرامش مورد ارزیابی  درمانگاهدر مدرسه و یا در گر در یک اتاق ساکت هر کودک به تنهایی با آزمون. شدند انتخاب

 قرار گرفت.

 تکالیف مقیاس حافظه کاری:. 1

 ارییدشن_حلقه آوایی (PH) 

افتد. در و پردازشی در آن اتفاق نمی استول ذخیره اطالعات کالمی مسئصوتی _حلقه آوایی Baddleyطبق مدل بر 

که فقط شامل ذخیره  ،حافظه کوتاه مدت کالمی( Domain-Specificاختصاصی )حوزه  این بخش ازتکالیف  ،نتیجه

 ، استخراج شد.استاطالعات 

 یادآوری اعداد (Digit Recall Task) 

 .کند بازیابی مستقیم ،بیان شده ترتیبهمان را به  هاو باید آن شنیدهکودک ترتیبی از اعداد را 

 هایادآوری واژه (Word Recall Task)  

 .کند بازیابی مستقیم، شده بیان ترتیبرا به همان  هاآنو باید  شنیدهها را کودک ترتیبی از واژه

 

 فضایی_صفحه دیداری (VS)  

صفحه  ،Baddleyطبق مدل  زیرا سنجند.فضایی را می_ای حافظه کوتاه مدت دیداریذخیره ابعادفقط  فیتکالاین 

 .است اختصاصیحوزه  یکو  داردنو وجه پردازشی  بودهفضایی _ذخیره اطالعات دیداری ولسئمفضایی فقط _دیداری

 حافظه مازها (Mazes Memory Task) 

ثانیه، و  1یک صفحه سفید برای . سپس کندطی می راش مسیر یک خط قرمز هکند، یبرا مییک ماز  ثانیه 3برای  کوک

. سطح دشواری مازها با کودک باید مسیری که خط قرمز طی کرده را بکشد شود.میدوباره نشان داده خالی ماز بعد 

 .بدیاافزایش میدر هر مرحله اضافه شدن دیواره 

 هامکعب (Block Memory Task) 

 و شناسروان 4 توسط آزمون ،آن راهنمای دفترچه و هاآزمون خرده و گانه 4 مقیاس تعبیه و سازیآماده زا بعد (مرحله ششم

 مطالعه سپس گردد. برطرف داشت وجود اصالح برای موردی اگر تا گرفت قرار بررسی مورد پزشکروان یک و شناسزبان یک

 .گرفترت وصهایی گرفت و اصالحات مختصر و ن انجامنفر  18روی  پایلوت

 وجود تمرینی مواد تکالیف تمامی دو تکلیف در نظرگرفته شد. برای ،برای هر مولفه حافظه کاریمقیاس تهیه شده در  ابزار:

 و شدند داده نمایش ثابتی ترتیب در تکالیف کودک شیوه انجام تکلیف را یاد گرفته است. که اطمینان ایجاد شود تا شتدا

 استاندارد هایشکل از و پاورپوینت برنامه از استفاده با تصاویر تمامنشوند.  خستگی موجب که ندشد چیده هم کنار طوری

و در کمال آرامش مورد ارزیابی  درمانگاهدر مدرسه و یا در گر در یک اتاق ساکت هر کودک به تنهایی با آزمون. شدند انتخاب

 قرار گرفت.

 تکالیف مقیاس حافظه کاری:. 1

 ارییدشن_حلقه آوایی (PH) 

افتد. در و پردازشی در آن اتفاق نمی استول ذخیره اطالعات کالمی مسئصوتی _حلقه آوایی Baddleyطبق مدل بر 

که فقط شامل ذخیره  ،حافظه کوتاه مدت کالمی( Domain-Specificاختصاصی )حوزه  این بخش ازتکالیف  ،نتیجه

 ، استخراج شد.استاطالعات 

 یادآوری اعداد (Digit Recall Task) 

 .کند بازیابی مستقیم ،بیان شده ترتیبهمان را به  هاو باید آن شنیدهکودک ترتیبی از اعداد را 

 هایادآوری واژه (Word Recall Task)  

 .کند بازیابی مستقیم، شده بیان ترتیبرا به همان  هاآنو باید  شنیدهها را کودک ترتیبی از واژه

 

 فضایی_صفحه دیداری (VS)  

صفحه  ،Baddleyطبق مدل  زیرا سنجند.فضایی را می_ای حافظه کوتاه مدت دیداریذخیره ابعادفقط  فیتکالاین 

 .است اختصاصیحوزه  یکو  داردنو وجه پردازشی  بودهفضایی _ذخیره اطالعات دیداری ولسئمفضایی فقط _دیداری

 حافظه مازها (Mazes Memory Task) 

ثانیه، و  1یک صفحه سفید برای . سپس کندطی می راش مسیر یک خط قرمز هکند، یبرا مییک ماز  ثانیه 3برای  کوک

. سطح دشواری مازها با کودک باید مسیری که خط قرمز طی کرده را بکشد شود.میدوباره نشان داده خالی ماز بعد 

 .بدیاافزایش میدر هر مرحله اضافه شدن دیواره 

 هامکعب (Block Memory Task) 

 و شناسروان 4 توسط آزمون ،آن راهنمای دفترچه و هاآزمون خرده و گانه 4 مقیاس تعبیه و سازیآماده زا بعد (مرحله ششم

 مطالعه سپس گردد. برطرف داشت وجود اصالح برای موردی اگر تا گرفت قرار بررسی مورد پزشکروان یک و شناسزبان یک

 .گرفترت وصهایی گرفت و اصالحات مختصر و ن انجامنفر  18روی  پایلوت

 وجود تمرینی مواد تکالیف تمامی دو تکلیف در نظرگرفته شد. برای ،برای هر مولفه حافظه کاریمقیاس تهیه شده در  ابزار:

 و شدند داده نمایش ثابتی ترتیب در تکالیف کودک شیوه انجام تکلیف را یاد گرفته است. که اطمینان ایجاد شود تا شتدا

 استاندارد هایشکل از و پاورپوینت برنامه از استفاده با تصاویر تمامنشوند.  خستگی موجب که ندشد چیده هم کنار طوری

و در کمال آرامش مورد ارزیابی  درمانگاهدر مدرسه و یا در گر در یک اتاق ساکت هر کودک به تنهایی با آزمون. شدند انتخاب

 قرار گرفت.

 تکالیف مقیاس حافظه کاری:. 1

 ارییدشن_حلقه آوایی (PH) 

افتد. در و پردازشی در آن اتفاق نمی استول ذخیره اطالعات کالمی مسئصوتی _حلقه آوایی Baddleyطبق مدل بر 

که فقط شامل ذخیره  ،حافظه کوتاه مدت کالمی( Domain-Specificاختصاصی )حوزه  این بخش ازتکالیف  ،نتیجه

 ، استخراج شد.استاطالعات 

 یادآوری اعداد (Digit Recall Task) 

 .کند بازیابی مستقیم ،بیان شده ترتیبهمان را به  هاو باید آن شنیدهکودک ترتیبی از اعداد را 

 هایادآوری واژه (Word Recall Task)  

 .کند بازیابی مستقیم، شده بیان ترتیبرا به همان  هاآنو باید  شنیدهها را کودک ترتیبی از واژه

 

 فضایی_صفحه دیداری (VS)  

صفحه  ،Baddleyطبق مدل  زیرا سنجند.فضایی را می_ای حافظه کوتاه مدت دیداریذخیره ابعادفقط  فیتکالاین 

 .است اختصاصیحوزه  یکو  داردنو وجه پردازشی  بودهفضایی _ذخیره اطالعات دیداری ولسئمفضایی فقط _دیداری

 حافظه مازها (Mazes Memory Task) 

ثانیه، و  1یک صفحه سفید برای . سپس کندطی می راش مسیر یک خط قرمز هکند، یبرا مییک ماز  ثانیه 3برای  کوک

. سطح دشواری مازها با کودک باید مسیری که خط قرمز طی کرده را بکشد شود.میدوباره نشان داده خالی ماز بعد 

 .بدیاافزایش میدر هر مرحله اضافه شدن دیواره 

 هامکعب (Block Memory Task) 
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مرحله کد گذاری دیده بود را نشان دهد.
)Relational binding task( تجمیع ارتباطی •

تمامی مراحل مانند تکلیف باالست، با این تفاوت که شکل و رنگ در 
مرحله کدگذاری، با یک خط سیاه بهم وصل شده اند. موقعیت مکانی 
شکل و رنگ ها در هر دو تکلیف، به صورت تصادفی تغییر می کردند، 

بنابراین امکان استفاده از موقعیت مکانی برای بازیابی وجود نداشت.
رویدادی  حائل  به خصوص  کاری  حافظه  بین  ارتباط  بررسی  برای   .1
همکاران  و   Badinlou که  آزمونی  از  رویدادی  مدت  بلند  حافظه  و 
اجرای  تکلیف  دو   .)22( گردید  استفاده  بردند،  کار  به  مطالعه شان  در 
VT( و تکلیف بیان کالمی Subject Performed task	)SPT( عملی
یک  شامل  تکلیف  هر  شدند.  انتخاب  مطالعه  این  از   Verbal Task
فهرست از 10 عبارت بود و هر عبارت شامل یک "فعل" و یک "اسم" از 
اشیا بود. در بیان کالمی، عبارت ها برای کودک خوانده شده و او تکرار 

می کرد، مثل "قاشق را به من بده" و در اجرای عملی، کودک با شنیدن 
عبارت می بایست به صورت عملی آن کار را انجام می داد. نهایتا، کودک 
می بایست هر تعداد عبارتی که به یادش مانده را بازگو کند. بیان شده 

که میزان عملکرد حافظه کالمی و عملی از هم متفاوتند )22-24(.
جهت  چهارم(،  )نسخه  وکسلر  آزمون  کاری  حافظه  مقیاس  خرده   .2
ارزیابی روایی همگرا استفاده گردید. به این علت از این آزمون استفاده 
گردید، چون از دسته آزمون های معتبر در بررسی حافظه کاری است.

یافته ها 
افراد  داد  نشان  نتایج  شد،  ارزیابی  جمعیت شناختی  خصوصیات  ابتدا 
تمامی گروه ها به جهت مقطع تحصیلی و جنسیت تفاوت معناداری با 

یکدیگر نداشتند )جدول 1(.
در ادامه، آمار توصیفی هر 8 تکلیف بر اساس مقطع تحصیلی در جدول 2 گزارش شد.

جدول 1. اطالعات جمعیت شناختی

)

مقطع تحصیلی
ششم دبستانپنجم دبستانچهارم دبستان

χ2P
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

جنسیت
1661/51864/31661/5دختر

χ2	=0/0590/971
1038/51035/71038/5پسر

=0/8700/278	330330440χ2اختالالت

جدول 2. آمار توصیفی 8 تکلیف مقیاس حافظه کاری در 3 مقطع تحصیلی

کالس ششمکالس پنجمکالس چهارم

میانگین
انحراف

معیار
بیشترینکمترین

خطای

استاندارد
میانگین

انحراف

معیار
بیشترینکمترین

خطای

استاندارد
میانگین

انحراف

معیار
بیشترینکمترین

خطای

استاندارد

یادآوری 

اعداد
22/574/1116300/8027/424/4718380/8436/534/0330440/79

یادآوری 

کلمات
15/922/8610240/6220/173/8112270/7228/426/7012401/31

28/808116340/9431/894/8421380/9140/963/8732480/75مکعب ها

15/733/696240/8719/503/028240/6926/762/5623330/50مازها

یادآوری 

شنیداری
13/201/899190/3916/322/6611210/5018/961/6115220/31
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آزمون شاپیرو_ویلک به منظور بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها انجام 
شد و در هیچ متغیری معنادار نبود، بنابراین داده ها برای ادامه تحلیل 
آماده بودند. سپس آزمون لوین به منظور بررسی همگنی واریانس ها، 
)مقاطع  مستقل  متغیر  مختلف  گروه های  در  تکالیف  از  یک  هر  در 
تحصیلی( اجرا شد. آزمون لوین به معنای یکسانی واریانس خطا است 
و نتایج نشان داد که در تکالیف مکعب ها )P>0/328 و 1/131=)77 
و 2(F(، تجمیع اتصالی )P>0/297 و 1/233=)77 و F)2( و تجمیع 
ارتباطی )P>0/092 و 2/465=)77 و F)2( معنادار نیست. در نتیجه 
مفروضه ی همگنی واریانس ها در این تکالیف برقرار و امکان تحلیل با 
آزمون تعقیبی توکی )HSD( وجود داشت. اما آزمون لوین برای تکالیف 
کلمات  یادآوری   ،)F)2 و   77(=0/963 و   P>0/038( اعداد  یادآوری 
)P>0/001 و 7/114=)77 و 2(F(، مازها )P>0/021 و 4/082=)77 

و 2(F(، یادآوری شنیداری )P>0/033 و 3/571=)77 و F)2( و مورد 
عجیب )P>0/001 و 8/137=)77 و F)2( از نظر آماری معنادار بود که 
به معنای ناهمگنی واریانس ها در این متغیرها بود. در چنین شرایطی، 
از آزمون تام هین که یک آزمون محافظه کارانه است و عمل تعدیل را 

برای نابرابری واریانس ها اعمال می کند، استفاده می گردد.
سپس با استفاده از آزمون ANOVA یک راهه بین گروهی میانگین 
)جدول3(.  شدند  مقایسه  تحصیلی  مقطع  سه  بین  تکالیف  نمره های 
تفاوت در همه تکالیف معنادار بود و نشان دهنده سطح دشواری تکالیف 
از  نسبتی  آخر،  ستون  در  تفکیکی،  اتای  مجذور  آماره ی  مقدار  است. 
کل واریانس تببین شده به وسیله متغیر مستقل را منعکس می کند و 
نشان می دهد مقطع تحصیلی چند درصد واریانس کل سنجش را در 

هر تکلیف تبیین می کند. 

تا چون اثر اصلی متغیر مستقل در تمامی تکالیف از لحاظ آماری معنادار  شد  انجام  گروه ها  میانگین  تعقیبی  چندگانه  مقایسه های  بود، 

کالس ششمکالس پنجمکالس چهارم

میانگین
انحراف

معیار
بیشترینکمترین

خطای

استاندارد
میانگین

انحراف

معیار
بیشترینکمترین

خطای

استاندارد
میانگین

انحراف

معیار
بیشترینکمترین

خطای

استاندارد

مورد 

عجیب
161/3814190/2719/752/7814240/5226/382/9120300/57

12/191/989150/3814/891/7012180/3218/761/4715210/28اتصالی

9/72/435120/4713/071/6310150/3015/501/5013180/29ارتباطی

جدول 3. آزمون اثرهای بین گروهی و مقایسه متغیرهای وابسته

مجذور اتاFPمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذورات

2616/52321308/26173/5480/0000/656یادآوری اعداد

2159/81921079/90947/0440/0000/550یادآوری کلمات

3031/78121515/8973/7690/0000/657مکعب ها

1781/8462890/92367/1140/0000/635مازها

433/7802216/89045/4920/0000/542یادآوری شنیداری

1402/6992701/350116/1900/0000/751مورد عجیب

568/6182284/30994/6330/0000/711تجمیع اتصالی

424/4042212/20267/9700/0000/638تجمیع ارتباطی
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مشخص گردد تفاوت بین کدام مقاطع وجود دارد. آزمون توکی برای 
ارتباطی و آزمون تام هین  اتصالی و تجمیع  تکالیف مکعب ها، تجمیع 

انتخاب شدند  لوین،  آزمون  معناداری  به  توجه  با  تکالیف،  سایر  برای 
)جدول4(.

جدول 4. آزمون های چندگانه تعقیبی را با مقایسه میانگین گروه ها

Pخطای استانداردتفاوت میانگین هاگروه 2گروه 1

یادآوری اعدادتام هین

کالس 4
4/85161/168410/000-کالس 5

13/96151/129200/000-کالس 6

کالس 5
4/851641/168410/000کالس 4

9/10991/157910/000-کالس 6

کالس 6
13/96151/129200/000کالس 4

9/10991/157910/000کالس 5

یادآوری کلماتتام هین

کالس 4
4/44780/951310/000-کالس 5

12/69231/454680/000-کالس 6

کالس 5
4/44780/951310/000کالس 4

8/24451/499470/000-کالس 6

کالس 6
12/69231/454680/000کالس 4

8/24451/499470/000کالس 5

مکعب هاتوکی

کالس 4
6/01291/234600/000-کالس 5

15/15851/257260/000-کالس 6

کالس 5
6/01291/234600/000کالس 4

9/14561/234600/000-کالس 6

کالس 6
15/15851/257260/000کالس 4

9/14561/234600/000کالس 5

مازهاتام هین

کالس 4
3/38461/121010/000-کالس 5

11/38461/004720/000-کالس 6

کالس 5
3/38461/121010/000کالس 4

8/00000/849150/000-کالس 6

کالس 6
11/38461/004720/000کالس 4

8/00000/849150/000کالس 5

تام هین
یادآوری شنیداری

کالس 4
3/12910/650690/000-کالس 5

5/76920/518870/000-کالس 6
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تمام  در  مقاطع  تمامی  بین  در  تفاوت  که  داد  نشان   4 جدول  نتایج 
آزمون است.  روایی تحولی  بر  تاییدی  امر  این  و  تکالیف معنادار است 
با استفاده از آزمون ANOVA یک راهه بین گروهی، نمرات دو جنس 
نیز در 8 تکلیف مقایسه و در هیچ موردی تفاوت معناداری یافت نشد. 
تک  برای  کرونباخ  آلفای  آزمون، ضریب  پایایی  یا  اعتبار  بررسی  برای 
تک تکالیف محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای تکلیف یادآوری 
اعداد )0/79(، یادآوری کلمات )0/78(، مکعب ها )0/79(، مازها )0/76(، 

یادآوری شنیداری )0/62(، مورد عجیب )0/77(، تجمیع اتصالی )0/62( 
و تجمیع ارتباطی )0/53( اندازه گیری شدند.

برای بررسی پایایی بازآزمایی، همبستگی گشتاوری پیرسون برای نمرات 
آزمون و باز آزمون در 8 تکلیف محاسبه شد. ضرایب همبستگی بین آزمون 
اول و باز آزمون در تکلیف یادآوری اعداد )**r=0/984(، در یادآوری 
 ،)r=0/965 **( مازها ،)r=0/981**( مکعب ها ،)r=0/975**( کلمات
یادآوری شنیداری )**r=0/846(، مورد عجیب )**r=0/969(، تجمیع 

Pخطای استانداردتفاوت میانگین هاگروه 2گروه 1

یادآوری شنیداریتام هین

کالس 5
3/12910/650690/000کالس 4

2/64010/595020/000-کالس 6

کالس 6
5/76920/518870/000کالس 4

2/64010/595020/000کالس 5

مورد عجیبتام هین

کالس 4
3/59620/586120/000-کالس 5

10/23080/627010/000-کالس 6

کالس 5
3/59620/586120/000کالس 4

6/63460/776640/000-کالس 6

کالس 6
10/23080/627010/000کالس 4

6/63460/776640/000کالس 5

تجمیع اتصالیتوکی

کالس 4
2/70050/472070/000-کالس 5

6/57690/480730/000-کالس 6

کالس 5
2/70050/472070/000کالس 4

3/87640/472070/000-کالس 6

کالس 6
6/57690/480730/000کالس 4

3/87640/472070/000کالس 5

تجمیع ارتباطیتوکی

کالس 4
3/26370/481230/000-کالس 5

5/69230/490060/000-کالس 6

کالس 5
3/26370/481230/000کالس 4

2/42860/481230/000-کالس 6

کالس 6
5/69230/490060/000کالس 4

2/42860/481230/000کالس 5
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بحث
از مطالعه حاضر، ساخت و رواسازی یک مقیاس جدید و جامع  هدف 
برای حافظه کاری در کودکان ایرانی بر اساس مدل 4 مولفه ای حافظه 
به  موجود،  ابزارهای  و  مقیاس ها  تمام  که  این  به  توجه  با  بود.  کاری 
را  کاری  حافظه  مولفه   4 هر  جامع  البته  و  متمرکز  و  خاص  صورت 
که  کاری  حافظه  برای  تخصصی  مقیاسی  طراحی  نمی شدند،  شامل 
دارای پشتوانه نظری بوده و هر 4 مولفه را بسنجد، یک مطالعه نوین و 
مهم تلقی می گردد. زیرا ارزیابی هر 4 مولفه حافظه کاری در درک و 
تشخیص نقاط قوت و ضعف کودک در یادگیری مواد درسی و همچنین 
مشکالت زمینه ای در دیگر کارکردهای روزانه او که با حافظه کاری در 
ارتباط است، بسیار کمک کننده است. از طرف دیگر، ارزیابی هر 4 مولفه 

می تواند  رشدی  اختالالت  با  همراه  کودکان  درمان  در  کاری،  حافظه 
بسیار موثر واقع شود. برای مثال، با تعیین میزان قوت و ضعف مولفه های 
اتیستیک، می توان  یا یک کودک  و  بیش فعال  مختلف در یک کودک 
دارای ضعف  برد که  مولفه هایی  به سمت  را  خط مشی درمان هرکدام 
هستند )مثال برای کودک بیش فعال مولفه حلقه آوایی_صوتی و برای 
کودک اتیستیک مولفه دیداری_فضایی( و نتیجه در هر دو، بهبود کلی 
حافظه کاری خواهد بود. اما اگر تشخیص به درستی اتفاق نیفتد، درمان 
نیز ممکن است در مسیر مناسبی پیش نرود و در نتیجه بی حاصل بماند.
بین  که  دادند  نشان  تعقیبی  آزمون های  و   ANOVA آزمون  نتایج 
میانگین نمرات هر سه مقطع تحصیلی، در هر 8 تکلیف مقیاس، تفاوت 
و  تکالیف  بازنمای سطح دشواری  تفاوت ها،  این  معناداری وجود دارد. 

سطح  در   )r=0/932**( ارتباطی  تجمیع   ،)r=0/925**( اتصالی 
**P>0/01 معنادار بودند. همبستگی باال در تمام تکالیف نشان می دهد 

اعتبار خوبی بین آزمون و باز آزمون وجود دارد.
نمرات  بین  پیرسون  گشتاوری  همبستگی  همگرا،  روایی  بررسی  برای 
گانه، محاسبه شد.  و مقیاس 4  خرده مقیاس حافظه کاری وکسلر 4 
اعداد  ظرفیت  تکلیف   2 شامل  وکسلر  کاری  حافظه  مقیاس  خرده 
)تکلیف یادآوری اعداد رو به جلو، یاد آوری اعداد معکوس( و توالی حرف 
و عدد است. مجموع دو تکلیف یادآوری اعداد معکوس و توالی حرف 
نمرات  می نامیم.   )WMC( شنیداری  کاری  حافظه  ظرفیت  را  عدد  و 
جلو  به  رو  اعداد  یادآوری  تکلیف  و  اعداد  یادآوری  تکلیف  همبستگی 
وکسلر )**r=0/723( همبستگی مولفه حلقه آوایی_صوتی و ظرفیت 
حافظه کاری )**r=0/773(، مولفه مجری مرکزی و ظرفیت حافظه 

کل  نمره  و  گانه   4 مقیاس  کلی  نمره   ،)r=0/841**( وکسلر  کاری 
حافظه کاری وکسلر )**r=0/888( محاسبه و گزارش شد. وابستگی 

قوی بین نمرات دو مقیاس تاییدی بر روایی همگرا است.
جهت بررسی روایی مالکی همزمان، همبستگی نمرات حایل رویدادی 
)EB( و نمره کل مقیاس حافظه کاری )WM(، با نمرات تکلیف کالمی 
)VT( و تکلیف عملی )SPT( حافظه بلند مدت )22( اندازه گیری شد. 
ضرایب همبستگی نمرات بین EB و r=0/404**( VT(، بین EB و 
r=0/403**( SPT(، بین WM و VT )**r=0/464(، بین WM و 

r=0/476**( SPT( به دست آمد.
برای بررسی روایی تشخیصی، با استفاده از آزمون ANOVA یک راهه 
با  همراه  کودکان  و  عادی  کودکان  بین  تکالیف  میانگین  گروهی  بین 

اختالل حافظه کاری، مقایسه شدند )جدول 5(.

جدول 5. گزارش مقایسه نمرات گروه عادی و گروه همراه با اختالل حافظه کاری

مجذور اتاFPمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذورات

738/1131738/11315/3400/0000/148یادآوری اعداد

300/3121300/3126/3290/0140/067یادآوری کلمات

821/0781821/07814/6850/0000/143مکعب ها

473/6691473/66914/1510/0000/139مازها

316/0131316/01332/5450/0000/270یادآوری شنیداری

678/6121678/61230/2290/0000/256مورد عجیب

537/3391537/33956/1290/0000/389تجمیع اتصالی

341/6891341/68943/6280/0000/331تجمیع ارتباطی
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رفتن مقطع تحصیلی،  باال  با  زیرا  روایی تحولی مقیاس اند،  بر  تاییدی 
میانگین نمرات نیز افزایش می یابند. تفاوت میانگین ها در هر 8 تکلیف 
بین دو جنس محاسبه شد و هیچ تفاوت معناداری وجود نداشت. این 
نتایج همسو با مطالعات قبلی در کودکان بود که نشان می داد گنجایش 
حافظه کاری و قابلیت آن با باال رفتن سن از کودکی تا نوجوانی، افزایش 
می یابد، در حالی که تفاوت خاصی در توانایی و عملکرد حافظه کاری 
بین دو جنس وجود ندارد )18، 27-25(. ضرایب مناسبی که از محاسبه 
آلفای کرونباخ به دست آمد، نشان داد که مقیاس از همسانی درونی 
خوبی برخوردار است. همچنین، همبستگی باال بین نمرات آزمون اول 
و دوم در تمام تکالیف، نشان دهنده ثبات و پایایی بازآزمایی است. در 
ادامه، ضرایب باالی همبستگی بین نمرات مقیاس 4 گانه و خرده مقیاس 
حافظه کاری وکسلر 4، تاییدی بر روایی همگرای مقیاس 4 گانه است. 
برای نشان دادن درستی یک سازه در بررسی روایی مالکی همزمان، 
معموال از استانداردها یا معیارهای مورد اعتماد پژوهشگر و مقایسه با 
یک سازه دیگر که همان مولفه را می سنجد، استفاده می شود. بر طبق 
Baddley، حایل رویدادی مسئول تجمیع کوتاه مدت اطالعات  مدل 
است. همان طور که حایل رویدادی می تواند بازنمایی های چند بعدی را 
ایجاد و در کوتاه مدت ذخیره کند، به نظر می رسد نقش بسزایی نیز در 
کدگذاری و بازیابی اطالعات از حافظه بلند مدت رویدادی دارد )6، 28(. 
حافظه رویدادی می تواند به دو شیوه کالمی و عملی مورد مطالعه قرار 
بگیرد )22(. در نتیجه، برای مقایسه حایل رویدادی و نمره کل حافظه 
و حافظه  آزمون حافظه عملی  از  رویدادی  بلند مدت  با حافظه  کاری 
متوسطی  همبستگی  و  گردید  استفاده   )22( همکاران  و   Badinlou
بین نمرات دو مقیاس به دست آمد. به نظر می رسد برای نتیجه گیری 

دقیق تر، تحقیقات بیشتر با نمونه بزرگ تر مورد نیاز باشد.
در نهایت با مقایسه نمرات تکالیف در کودکان عادی و کودکان همراه با 
اختالل در حافظه کاری، اثبات گردید که مقیاس از روایی تشخیصی خوبی 
برخوردار است، زیرا نمرات کودکان همراه با اختالالت به طور معناداری 
 Alloway  پایین تر از نمرات گروه عادی بود. این یافته همسو با مطالعه
و همکاران )29( است و بیان می کند که کودکان همراه با اختالل زبانی 
به  و  نگهداری  در  و  کالمی  مدت  کوتاه  حافظه  حوزه  در  خصوص  به 
روز کردن و بازیابی اطالعات از حافظه بلند مدت دارای ضعف هستند. 
کودکان همراه با اختالالت حرکتی به خصوص در حافظه کوتاه مدت 

در  توجه/بیش فعالی  نقص  اختالل  با  همراه  کودکان  و  بینایی_فضایی 
حافظه کوتاه مدت کالمی و دیداری_فضایی و دیگر قسمت ها و کودکان 
همراه با اتیسم به خصوص در حوزه حافظه کوتاه مدت دیداری_فضایی 

نسبت به کودکان عادی، دارای ضعف هستند )29(. 

نتیجه گیری
در نهایت بر اساس یافته های مطالعه حاضر، مقیاس چهارگانه حافظه 
کاری دارای خصوصیات روان سنجی مناسبی بوده و می تواند در مطالعات 
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  بالینی  و  پژوهشی  مختلف  موقعیت های  و 
پیشنهاد می شود در آینده به هنجاریابی این آزمون در رده های سنی 
مختلف و در نمونه بزرگتر اقدام گردد. همچنین، می توان در مطالعات 
آن  تحصیلی  پیش بینی  قابلیت  تا  نمود  استفاده  مقیاس  این  از  طولی 
مشخص شود. به عالوه پیشنهاد می شود، در گروه های مختلف اختالالت 
به صورت جداگانه بررسی شود. از محدودیت های این مطالعه، دسترسی 
عدم  و  نمونه  کم  حجم  و  کرونا  ویروس  شیوع  جریان  در  کودکان  به 

تقسیم بندی گروه اختالالت بود. 

تشکر و قدردانی
در  که  متخصصانی  و  و همکاران  تمامی شرکت کنندگان  از  نهایت  در 

گردآوری این مطالعه یاریمان کردند، تشکر می نماییم. 

مالحظات اخالقی
تمامی شرکت کنندگان با رضایت خود و والدین شان در مطالعه شرکت 
کردند. کودکان قادر بودند هر زمانی که عالقه به ادامه ارزیابی ندارند 
افراد  اطالعات  کنند.  ترک  را  اتاق  می کردند  خستگی  احساس  یا  و 
آزمون،  اجرای  در  گردید.  تحویل  والدینشان  به  فقط  و  مانده  محفوظ 
رفتار آزمون گر به گونه ای بود که کودک احساس شکست یا ضعف نکند 
و شرکت در این مطالعه سبب ایجاد هیچ زیان روانی و جسمانی نبود. 

تعارض منافع
از  شناختی  فن آوری های  و  علوم  ستاد  مالی  حمایت  با  مطالعه  این 
پایان نامه مصوب 96/4/8 با کد پیگیری 5355 صورت گرفته است و در 

قبال نشر آن مبلغی دریافت نگردیده است.
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Introduction: Some	studies	asserted	that	people	with	higher	socioeconomic	status	tend	towards	more	competitive	behavior.	In	contrast,	people	

with	low	socioeconomic	status	tend	to	show	more	good	intentions	and	prevent	competitive	behavior.	This	study	aimed	to	investigate	the	relation-

ship	between	middle-aged	men's	socioeconomic	status	and	their	tendency	towards	competition	for	resources	in	an	economic	decision-making	

condition.	Moreover,	we	reviewed	the	role	of	a	sense	of	power	in	the	relationship	between	the	subjective	perception	of	participants’	socioeconomic	

status	and	their	tendency	towards	competition	for	resources.	

Methods: The	current	study	used	the	causal-comparative	design	on	two	sample	groups	with	high	and	low	socioeconomic	status	samples.	For	

controlling	probable	effects	of	gender	and	age	of	participants,	in	this	study,	180	middle-aged	men	between	30	and	60	years	old	participated	

in	the	study	by	convenience	sampling.	This	research	recruited	samples	with	high	and	low	socioeconomic	status	from	saloon	2	of	Mehrabad	

airport	and	waiting	hall	of	South	bus	terminal.	Participants	took	part	in	the	study	anonymously	and	could	exit	from	the	study	at	any	step.	At	

the	first	step	of	the	study,	all	participants	filled	out	a	consent	form	to	participate	in	the	study.	Ethical	approval	for	this	study	was	obtained	from	

the	Ethics	Committee	of	the	University	of	Iran,	Tehran.	The	researchers	used	the	MacArthur	Scale	of	subjective	social	status,	a	sense	of	power	

questionnaire,	and	a	question	about	a	decision-making	condition.	In	addition,	participants	answered	some	demographic	questions	about	their	

income,	age,	the	city	they	live	in,	and	the	city	they	work	in.

Results:	People	in	the	high	socioeconomic	status	group	showed	a	higher	sense	of	power	and	a	tendency	towards	competition	for	resources.	The	

model	that	we	used	showed	that	in	the	low	socioeconomic	status	group,	people’s	subjective	perception	of	socioeconomic	status	predicted	the	

tendency	of	people	towards	competition	for	resources.	In	addition,	a	sense	of	power	as	a	mediator	variable	could	increase	the	predictability	of	

participants'	tendency	towards	competition	for	resources	from	their	subjective	perception	of	socioeconomic	status.	There	were	no	relationships	

between	these	variables	in	the	high	socioeconomic	status	sample	group.

Conclusion:	Results	support	the	hypothesis	that	people	with	high	socioeconomic	status	have	a	higher	sense	of	power	and	a	tendency	towards	

competition	for	resources.	People	with	high	socioeconomic	status	receive	more	positive	feedback	from	the	environment,	increasing	their	optimism	

and	sense	of	control	in	their	daily	lives.	Besides,	results	show	that	the	relationship	between	subjective	perception	of	socioeconomic	status,	sense	

of	power,	and	tendency	towards	competition	for	resources	differ	in	people	with	high	and	low	socioeconomic	status.	In	the	low	socioeconomic	

sample	group,	participants	who	recognized	themselves	higher	in	social	hierarchy	were	oriented	towards	competition	for	resources.	These	findings	

support	the	hypothesis	that	people	with	lower	socioeconomic	status	do	not	tend	towards	competition	for	resources.	However,	we	did	not	found	

such	a	relationship	in	high	socioeconomic	status	sample	group	participants.
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طریق تامین یا قطع منابع و یا اعمال مجازات )3(.  
می کنند  تجربه  خود  زندگی  در  افراد  که  محیطی  فشارهای  و  نیازها 
آنها را به گرایش های اجتماعی و باورهای متفاوتی سوق می دهد )7-
4(. برخوردار بودن از منابع ارزشمند و رتبه  اجتماعی_ اقتصادی باالتر، 
گرایش های شناختی_اجتماعی و رفتارهای همسو با آزادی های فردی را 
در افراد افزایش می دهد )2، 11-8(. مطالعات انجام شده نشان می دهند 
افراد دارای حس قدرت باالتر روند پیشرفت امور و وقوع رخدادها را به 
صورت خوش بینانه تری پیش بینی می کنند و گرایش های شخصی خود 
را راحت تر دنبال می کنند )12، 13(. به عالوه، مطالعاتی که در زمینه  
اجتماعی و راهبرد های تعاملی افراد در گروه انجام شده اند نشان می دهند 
افراد با طبقه  اجتماعی پایین تمایل بیشتری به رفتارهای برابری خواهانه 
منابع  به  برای دستیابی  رقابت  برای  تمایل کمتری  دارند و در عوض، 

نشان می دهند )2، 14-16(. 
باال  با طبقه های اجتماعی  افراد  پژوهش هایی که در مورد گرایش های 
و پایین انجام شدند نشان می دهند افراد با طبقه  اجتماعی باال گرایش 
دارند که رفتارهای خود فرد را در رسیدن به نتایج تالش ها موثر بدانند 
راستا  همین  در   .)14  ،2( می کنند  تاکید  محیطی  عوامل  بر  کمتر  و 
ترجیح می دهند میزان توانایی ها و تالش های هر فرد در برابر دیگران 
در  که  پژوهشی  یافته های  باشد.  اول  اولویت  منابع  به  دستیابی  برای 
ایران در مورد رابطه  پایگاه اجتماعی_ اقتصادی افراد با نوع نگرش آنها 
با طبقه   افراد  نشان می دهد  اجتماعی صورت گرفت  عدالت  به  نسبت 
اجتماعی_ اقتصادی باال در مقایسه با افراد با طبقه  اجتماعی_ اقتصادی 
می دهند  نشان  را  بیشتری  اقتصادی  فردگرایی  و  رقابت طلبی  پایین، 
نشان  است  گرفته  صورت  زمینه  این  در  که  دیگری  پژوهش   .)18(
می دهد مردم ساکن مناطق جنوب شهر تهران در مقایسه با ساکنین 
توزیع منابع و رویه   اجتماعی در  به رعایت عدالت  تهران،  شمال شهر 

دستیابی به اهداف گرایش بیشتری داشتند )19(.  
برای  را  قدرت  احساس   اجتماعی  شناخت  نظریه پرداز   Guinote
تاثیرگذار  بسیار  امری  آتی  اهداف  کردن  دنبال  برای  انگیزه  داشتن 
در  دارند  باالتری  قدرت  افرادی که حس  استدالل می کند  او  می داند. 
به تجربیاتی که داشته اند،  با توجه  و  محیط غنی تری رشد پیدا کرده  
گرایش بیشتری به دنبال کردن فرصت ها پیدا کرده و احتمال موفقیت 
تالش های خود را باال می دانند. در حالی که افراد فاقد قدرت بیشتر در 
معرض شرایط سخت محیطی و تنبیه های آزاردهنده قرار گرفته و موانع 
و نتایج منفی بیشتری را برای اقدام های خود تصور می کنند )17(. در 
پژوهشی که پیرامون عوامل مرتبط با گرایش افراد به نحوه  توزیع منابع 
گرایش  پایین،  اجتماعی_ اقتصادی  طبقه   با  افراد  است،  گرفته  صورت 

بیشتری داشتند که »محیط پیرامونی و محدودیت های ساختاری« را به 
عنوان تعیین کنندگان اصلی میزان نابرابری و اختالف طبقاتی در جامعه 
معرفی  کنند. در حالی که افراد با طبقه  اجتماعی_ اقتصادی باال، بیشتر 
بر نقش »افراد« در ایجاد اختالف طبقاتی تاکید داشتند. نتایج پژوهش 
یاد شده نشان می دهند که حس کنترل افراد در زندگی روزمره می تواند 
افراد در مورد  به عنوان متغیر میانجی میزان پیش بینی پذیری نگرش 

اختالف طبقاتی را افزایش دهد )9(.
این  بررسی  پژوهش  این  بیان شده هدف  پژوهشی  ادبیات  به  توجه  با 
موضوع بود که آیا افراد در گروه نمونه با طبقه  اجتماعی _اقتصادی باال 
)مسافران فرودگاه مهرآباد( نسبت به افراد با طبقه  اجتماعی _اقتصادی 
به  گرایش  و  قدرت  حس  جنوب(  اتوبوسرانی  پایانه  )مسافران  پایین 
این پژوهش  یا خیر. همچنین در  باالتری دارند  اقتصادی  رقابت طلبی 
گروه  دو  در  آیا  که  پرداختیم  موضوع  این  بررسی  به  فرضی  مدلی  در 
از طبقه  اجتماعی_ اقتصادی خود  افراد  نمونه مورد بررسی ادراکی که 
دارند می تواند پیش بینی کننده گرایش آنها به رقابت طلبی باشد یا خیر؟ 
 ،2( اجتماعی  شناخت  زمینه   در  نظری  پیشینه  به  توجه  با  عالوه،  به 
17( که عامل حس قدرت را در مورد تاثیر طبقه  اجتماعی_ اقتصادی 
بر رقابت طلبی فردی تا حد زیادی موثر می داند این موضوع را بررسی 
توانایی  میانجی  متغیر  عنوان  به  می تواند  قدرت  حس  آیا  که  کردیم 

پیش بینی رقابت طلبی افراد در مدل را افزایش دهد؟

روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه علی_مقایسه ای بود. در این مطالعه، با استفاده 
از روش نمونه گیری در دسترس180 مرد بین 30 تا 60 سال ساکن یا 
شاغل در تهران و حومه  آن در دو گروه افراد با طبقه  اجتماعی_ اقتصادی 
باال و پایین در ماه دی سال 1396 در پژوهش شرکت کردند )به منظور 
مردان  تنها  افراد،  سن  و  جنسیت  عوامل  تاثیر  تداخل  از  جلوگیری 
این 180  میان  از  داده شدند(.  پژوهش شرکت  تا60 ساله در  بین30 
نفر، 15 نفر به دلیل مغایرت سنی، عدم انطباق محل سکونت و یا محل 
و  شدند  گذاشته  کنار  نمونه  گروه  دو  از  هدف،  جامعه   با  آنها  اشتغال 
داده های آنها مورد تحلیل آماری قرار نگرفت. چون عموماً افراد با طبقه  
اجتماعی_ اقتصادی باال از هواپیما برای مسافرت های شخصی استفاده 
می کنند، سالن انتظار شماره  2 فرودگاه مهرآباد تهران به عنوان مکان 
شد.  گرفته  نظر  در  باال  اجتماعی_ اقتصادی  طبقه   با  افراد  نمونه گیری 
نمونه گیری  برای  جنوب  اتوبوسرانی  پایانه  مسافران  از  دیگر  طرف  از 
و  جنوب  پایانه  شد.  استفاده  پایین  اجتماعی_ اقتصادی  طبقه   با  افراد 
قابل  میزان شلوغی  نظر  از  روز  بیشتر ساعت های  در  مهرآباد  فرودگاه 
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مقایسه هستند و از نظر شرایط اجرای آزمون از جمله تعداد صندلی  از 
شباهت های قابل قبول برخوردار می باشند. یکی از معیارهای ورود این 
مطالعه این بود که شرکت کنندگان پول سفر خود را شخصاً متحمل شده 
یا شخصی دیگر  ارگان  آنها توسط یک  )افرادی که هزینه سفر  باشند 
نمونه های  اساس،  این  بر  نشدند(.  مطالعه  این  وارد  بود  پرداخت شده 
این مطالعه متشکل از افراد عادی جامعه بودند که در دوره نمونه گیری 
به همین  بودند و  منتظر سپری  شدن زمان و فرا رسیدن لحظه سفر 

خاطر، از وقت کافی برای تکمیل پرسشنامه  برخوردار بودند.  
قبل از تکمیل پرسشنامه ، شرکت کنندگان فرم رضایت نامه  شرکت در 
تأیید  را  پژوهش  در  شرکت  برای  خود  موافقت  و  خوانده  را  پژوهش 
از  مرحله   هر  در  که  صورتی  در  شد  گفته  شرکت کنندگان  به  کردند. 
پژوهش از ادامه همکاری منصرف شدند، بدون این که جریمه ای متوجه 
آنها باشد، می توانند از پژوهش خارج شوند. تکمیل پرسشنامه در این 
مطالعه تقریباً 15 دقیقه به طول می انجامید. کلیه پرسشنامه ها بدون 
نام بود و هیچ سوالی مبنی بر جمع آوری هویت شرکت کنندگان وجود 
دانشگاه  اخالق  کمیته  تایید  مورد  پژوهش  این  تحقیق  طرح  نداشت. 

علوم پزشکی ایران با کد 1160 قرار گرفته است. 

ابزار
طبقه  اجتماعی ذهنی

آزمودنی ها  به   )20(  MacArthur ذهنی  اجتماعی  طبقه   مقیاس  در 
تصور  شد  گفته  آنها  به  و  شد  داده  پله  ده  با  نردبان  یک  از  تصویری 
افراد در جامعه است. در باالی  این نردبان نشان دهنده  موقعیت  کنند 
را دارند، یعنی بیشترین  بهترین شرایط  افرادی قرار دارند که  نردبان، 
نردبان  پایین  در  دارند.  را  شغل ها  بهترین  و  تحصیالت  باالترین  پول، 
نیز افرادی قرار دارند که بدترین شرایط را دارند، یعنی کمترین پول، 
پایین ترین تحصیالت و بدترین شغل ها را دارند یا اصال شغلی ندارند. 
سپس از آزمودنی ها خواسته شد که روی پله ای که به بهترین صورت 
بزنند.  ضربدر  یک  است،  نردبان  در  خودشان  موقعیت  نشان دهنده  
Goodman و همکاران در گروه نمونه  مربوط به نوجوانان ضریب پایایی 
کردند.  پیدا  مقیاس  این  ماهه   دو  بازه   بازآزمایی  در  را   )0/75( خوبی 
شرکت کنندگان  نمره   بین   0/38 معادل  اسپیرمن  رتبه ای  همبستگی 
به   .)20( است  آمده  دست  به  آنها  پدرها/مادرهای  به  مربوط  نمره   با 
منظور بررسی روایی همگرا در گروه نمونه ی مطالعه حاضر، همبستگی 
رتبه ای اسپیرمن بین میزان درآمد افراد و مقیاس طبقه  اجتماعی ذهنی 
دو  بین  همبستگی  ضریب  یافته ها،  طبق  شد.  محاسبه   MacArthur

متغیر 0/74 به دست آمد. همچنین، در پیش آزمون هایی که با فاصله  

زمانی یک ماهه روی یک گروه دانشجوی کارشناسی 17 نفره صورت 
گرفت، ضریب پایایی بازآزمایی 0/78 به دست آمد.

پرسشنامه حس قدرت عمومی 
لیکرتی 7 درجه ای طراحی  به صورت  پرسشنامه حس قدرت عمومی 
شده است و دارای 8 سوال می باشد که 3 سوال آن به صورت معکوس 
می باشند. این پرسشنامه باورهای افراد در مورد این که در برخوردهای 
خود با دیگر افراد جامعه احساس می کنند چه میزانی از حس قدرت و 
کنترل در روابط با دیگران دارند را می سنجد )21(. به منظور بررسی 
نفر متخصص در  تایید 5  به  این پرسشنامه، ترجمه  آن  فارسی  روایی 
از  نیز  پرسشنامه  این  اعتباریابی  منظور  به  و  است  رسیده  زمینه  این 
 .)α=0/71( است  شده  استفاده  کرونباخ  آلفای  درونی  همسانی  روش 
در پژوهش Anderson و Galinsky نیز همسانی درونی باالیی برای 

.)12( )α=0/88( پرسشنامه گزارش شده است

موقعیت تصمیم گیری گرایش به رقابت طلبی  
برای بررسی نظر افراد در مورد رقابت طلبی اقتصادی برای دستیابی به 
منابع، یک موقعیت تصمیم گیری فرضی برای آزمودنی ها مطرح شد و 
از آنها خواسته شد میزان موافقت خود با تصمیمی که مطرح شده است 

را مشخص کنند:
"افرادی که هوش و توانایی های زیادی در زمینه  تخصصی خود دارند، 
می باید در سمت های مدیریتِی دولتی مهم قرار بگیرند، حتی اگر این 
باال  بسیار  دستمزدی  دریافت  به  مشروط  را  سمت  این  پذیرش  افراد 

)بیش از10برابر یک کارمند عادی( کنند." 
موقعیت تصمیم گیری مورد نظر از پایه ای ترین موضوع های مورد بحث 
در زمینه  اقتصاد و علوم  اجتماعی است و این سوال را مطرح می کند که 
آیا افرادی که دارای توانایی های باالتری هستند، حق دارند منافع بسیار 
بیشتری دریافت کنند یا این که نباید تفاوت بسیار زیادی بین درآمد 
افراد جامعه وجود داشته باشد. سوالی که در موقعیت تصمیم گیری این 
پژوهش مطرح شده است، به دلیل اهمیت موضوعی در زمینه  بررسی 
رفتار انسان ها در موقعیت های اجتماعی در پژوهش های مختلفی )22، 
23( نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش، با توجه نتایج 
موقعیت  زمینه،  این  استاد خبره در  نظر سه  و  انجام شده  پیش آزمون 
بومی تطبیق داده شده  با شرایط فرهنگی  استفاده  تصمیم گیری مورد 
است. از آزمودنی ها خواسته شد که موافقت یا مخالفت خود با این موقعیت 

تصمیم گیری را به صورت مقیاس 7 درجه ای لیکرتی مشخص کنند. 
از  برخی  و  تحصیالت  میزان  و  درآمد  تاهل،  وضعیت  سن،  همچنین 



رابطه  طبقه اجتماعی  و رقابت طلبی برای دستیابی به منابعمیثم ربیعی پور سلیمی و همکاران

30

اطالعات جمعیت شناختی آزمودنی ها نیز ثبت  شد. در مورد درآمد، از 
آزمودنی ها خواسته شد میزان درآمد ماهیانه  خود و خانواده شان را از 
بین هفت طبقه  مشخص شده انتخاب نمایند: 1( کمتر از یک میلیون 
تومان 2( بین 1 تا 2 میلیون تومان 3( بین 2 تا 4 میلیون تومان 4( 
بین 4 تا 6 میلیون تومان 5( بین 6 تا 8 میلیون تومان 6( بین 8 تا 10 

میلیون تومان 7( باالی 10 میلیون تومان.
 PLS-3 و SPSS-22 برای تحلیل داده های این پژوهش از نرم افزارهای
استفاده شد. جهت بررسی اثر متغیر میانجی حس قدرت در رابطه بین 
استفاده   Sobel آزمون  از  رقابتطلبی  و  اجتماعی  طبقه  ذهنی  ادراک 
گردید. یک روش مورد استفاده برای سنجش معنا داری اثر متغیر واسطه  
آزمون Sobel )24( است که مستقیما معنا داری ab را نسبت به توزیع 
بهنجار Z با استفاده از خطای استاندارد متغیر میانجی می سنجد. بدین 
که  استانداردی  غیر  دو ضریب  تقسیم حاصل ضرب  از  که پس  ترتیب 
این  استاندارد  خطای  بر  می دهند  تشکیل  را  واسطه  متغیر  مسیرهای 

مقایسه  بهنجار  توزیع  جدول  با  آمده  به  دست  نسبت  حاصل ضرب، 
متغیر  اثر  باشد   1/96 از  بزرگ تر  آمده  دست  به  نسبت  اگر  می شود؛ 
تعیین  جهت   Sobel روش  اعمال  برای  است.  بوده  معنا دار  میانجی 

معناداری این رابطه معادله زیر باید محاسبه گردد:

					(z-value	=	a*b/SQRT(b2*sa
2 + a2*sb

2 + sa
2*sb

2)

sa و sb2 بترتیب 
2 ،b ضریب مسیر b و a ضریب مسیر a در این معادله

خطاهای استاندارد مسیرهای a و b می باشند. مسیرهای مورد نظر در 
شکل 1 نشان داده شده است. بنابراین برای استفاده از این فرمول ضرایب 
 Sobel .غیر استاندارد و خطای استاندارد دو مسیر مورد نیاز می باشد
معتقد است که این نسبت به گونه ای مجانب دارای توزیع بهنجار است و 
زمانی  که این نسبت بزرگتر از 1/96± باشد برای نمونه های بزرگ منجر 

به رد فرض صفر در سطح 0/05 می گردد.

 

 

b، 2 ریمس بیضر b و a ریمس بیضر a معادله نیا در
as 2 و

bs یرهایمس استاندارد یخطاها بیبترت a و b یرهایمس .باشندیم 

 ریمس دو استاندارد یخطا و استاندارد ریغ بیضرا فرمول نیا از استفاده یبرا نیبنابرا .است شده داده نشان 1 شکل در نظر مورد

 از بزرگتر نسبت نیا که  یزمان و است بهنجار عیتوز یدارا مجانب یاگونه به نسبت نیا که است معتقد Sobel .باشد یم ازین مورد

 .گردد یم 42/4 سطح در صفر فرض رد به منجر بزرگ یها نمونه یبرا باشد 10/1±

 

 

                        (bs) b                                                                                   (as) a 

 

                                                                         c  
 یانجیم مدل در رهایمس نمودار .1 شکل

  

  هاافتهی
 و پایانه های آزمودنی (P ،2/1130=U=441/4) درآمد میزان و (P ،2443=U=441/4) التیتحص نیب یآمار یها لیتحل جینتا طبق

  طبقه با یها گروه عنوان به استفاده مورد نمونه گروه دو بودن مناسب  دهنده نشان تفاوت نیا .شد مشاهده معناداری تفاوت فرودگاه

 از تر نییپا یمعنادار طور به (SD ،30/31=M=32/0) پایانه  ی نمونه گروه سن نیانگیم .باشد یم نییپا/باال یاقتصاد_ یاجتماع

 بودن کینزد به توجه با حال، نیا با .(P ،2323=U=441/4) بود (SD ،21/43=M=20/0) فرودگاه گروه در افراد یسن نیانگیم

 فراوانی بیشترین .است نبوده رگذاریتاث پژوهش جینتا در شده مشاهده یسن تفاوت که رود یم انتظار گروه دو یسن یها نیانگیم

 سال 31 الی 32 سنی  بازه در اتوبوسرانی پایانه  نمونه گروه در و سال 44 تا 44 سنی  بازه در فرودگاه  نمونه گروه در آزمودنی تعداد

  .بودند همگن بایتقر التیتحص و تاهل تیوضع سن، یرهایمتغ در نمونه گروه دو .بودند

 SD=44/2) یشتریب قدرت حس نمرات نیانگیم باال یاقتصاد _یاجتماع  طبقه با کنندگان شرکت ،یآمار یها لیتحل جینتا طبق

،44/42=M) نییپا یاقتصاد _یاجتماع  طبقه با گروه یها یآزمودن به نسبت را (20/0=SD ،31=M) طبق که ییآنجا از .دادند نشان 

  سهیمقا یبرا نبودند، برخوردار بودن نرمال تیخصوص از گروه دو در وابسته یرهایمتغ یها داده رنوفیاسم _کولموگروف آزمون جینتا

  طبقه با افراد گروه دو قدرت حس نیب را یمعنادار تفاوت یتنیو ومنی آزمون .شد استفاده یتنیو ومنی آزمون از گروه دو نمرات

 باال یاقتصاد_ یاجتماع   طبقه با گروه در کنندگان شرکت همچنین .(P ،2332=U=441/4) داد نشان نییپا و باال یاقتصاد_ یاجتماع

 مالک متغیر کنندهبینی پیش متغیر

 میانجی متغیر

شکل 1. نمودار مسیرها در مدل میانجی

یافته ها 
طبق نتایج تحلیل های آماری بین تحصیالت )U=2403، P=0/001( و 
میزان درآمد )U=1137/5، P=0/001( آزمودنی های پایانه و فرودگاه 
بودن  مناسب  نشان دهنده   تفاوت  این  شد.  مشاهده  معناداری  تفاوت 
اجتماعی _ طبقه   با  گروه های  عنوان  به  استفاده  مورد  نمونه  گروه  دو 
 =6/35( پایانه  نمونه    گروه  سن  میانگین  می باشد.  باال/پایین  اقتصادی 
M=39/37، SD( به طور معناداری پایین تر از میانگین سنی افراد در 

 .)U=2323، P=0/001( بود )M=43/29، SD=7/27( گروه فرودگاه
با این حال، با توجه به نزدیک بودن میانگین های سنی دو گروه انتظار 
می رود که تفاوت سنی مشاهده شده در نتایج پژوهش تاثیرگذار نبوده 
است. بیشترین فراوانی تعداد آزمودنی در گروه نمونه  فرودگاه در بازه  
سنی 40 تا 44 سال و در گروه نمونه  پایانه اتوبوسرانی در بازه  سنی 35 

الی 39 سال بودند. دو گروه نمونه در متغیرهای سن، وضعیت تاهل و 
تحصیالت تقریبا همگن بودند. 

طبق نتایج تحلیل های آماری، شرکت کنندگان با طبقه  اجتماعی_ اقتصادی 
 )M=42/40،  SD=5/44( بیشتری  قدرت  حس  نمرات  میانگین  باال 
پایین  اجتماعی_ اقتصادی  طبقه   با  گروه  آزمودنی های  به  نسبت  را 
آزمون  نتایج  طبق  که  آنجایی  از  دادند.  نشان   )M=39،  SD=6/27(
از  گروه  دو  در  وابسته  متغیرهای  داده های  کولموگروف_ اسمیرنوف 
خصوصیت نرمال بودن برخوردار نبودند، برای مقایسه  نمرات دو گروه از 
آزمون یومن ویتنی استفاده شد. آزمون یومن ویتنی تفاوت معناداری را 
بین حس قدرت دو گروه افراد با طبقه  اجتماعی _اقتصادی باال و پایین 
نشان داد )U=2335، P=0/001(. همچنین شرکت کنندگان در گروه 
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با طبقه   اجتماعی_اقتصادی باال در رقابت طلبی برای دستیابی به منابع 
میانگین باالتری )M=4/99، SD=2( را در مقایسه با شرکت کنندگان 
نشان   )M=4/54،  SD=1/87( پایین  اجتماعی_ اقتصادی  طبقه   در 

  .)U=2766، P=0/033( دادند
به منظور بررسی این  که آیا ادراک افرد از طبقه  اجتماعی خود می تواند 
برای پیش بینی گرایش آنها به رقابت طلبی مورد استفاده قرار گیرد یا خیر؛ 
در یک مدل فرضی، نقش حس قدرت در رابطه  ادراک ذهنی افراد از طبقه  
اجتماعی خود و رقابت طلبی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مدل، 
ابتدا میزان رابطه  ادراک ذهنی افراد از طبقه  اجتماعی خود با رقابت طلبی 
آنها به دست آمد. سپس میزان پیش بینی پذیری مدل با اضافه کردن حس 

قدرت افراد به عنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار گرفت )شکل 1(.
گروه  به  مربوط  مدل  در  می شود،  دیده   2 شکل  در  که  همان طور 
افراد از طبقه  اجتماعی خود، 11 درصد  پایانه، ادراک ذهنی  آزمودنی 
میانجی حس  متغیر  که  وقتی  کرد.  پیش بینی  را  افراد  رقابت طلبی  از 
قدرت افراد به مدل فوق اضافه شد، به مقدار 8 درصد به توانایی مدل 
برای پیش بینی رقابت طلبی افراد اضافه شد. طبق نتایج می توان گفت 
که طبقه  اجتماعی_اقتصادی اثر غیر مستقیم به واسطه حس قدرت بر 
رقابت طلبی داشته است. بنابراین فرضیه  وجود رابطه  غیر مستقیم بین 
تایید  اطمینان  درصد   95 با  رقابت طلبی  با  اجتماعی_اقتصادی  طبقه  

 .)Z=2/03، P=0/03( می شود

از  افراد  ادراک   ،)3 )شکل  فرودگاه  نمونه  گروه  به  مربوط  مدل  در 
را  افراد  رقابت طلبی  واریانس  از  1 درصد  تنها  اجتماعی خود،  طبقه  
مدل  به  قدرت  حس  میانجی  متغیر  شدن  اضافه  با  کرد.  پیش بینی 
فوق کمتر از 1 درصد به واریانس تبیین شده اضافه شد. در نتیجه 

قدرت  حس  واسطه   به  مستقیم  غیر  اثر  اجتماعی_ اقتصادی  طبقه  
مستقیم  غیر  رابطه   وجود  فرضیه  و  است  نداشته  رقابت طلبی  بر 
 P=0/82( رقابت طلبی رد می شود با  اجتماعی_اقتصادی  بین طبقه  

 .)Z=0/27،

شکل 2. ضرایب استاندارد شده مسیرهای مدل مفهومی در گروه پایانه

 

 

  طبقه در کنندگان شرکت با سهیمقا در را (SD ،11/4=M=2) یباالتر نیانگیم منابع به یابیدست یبرا یطلب رقابت در

   .(P ،2000=U=433/4) دادند نشان  (SD ،24/4=M=80/1) نییپا یاقتصاد _یاجتماع

 استفاده مورد یطلب رقابت به آنها شیگرا ینیب شیپ یبرا تواند یم خود یاجتماع  طبقه از افرد ادراک ایآ که  نیا یبررس منظور به

 مورد آنها یطلب رقابت و خود یاجتماع  طبقه از افراد یذهن ادراک  رابطه در قدرت حس نقش ،یفرض مدل کی در ر؛یخ ای ردیگ قرار

 سپس .آمد دست به آنها یطلب رقابت با خود یاجتماع  طبقه از افراد یذهن ادراک  رابطه زانیم ابتدا مدل، نیا در .گرفت قرار یابیارز

  .(1 شکل) گرفت قرار یبررس مورد یانجیم ریمتغ عنوان به افراد قدرت حس کردن اضافه با مدل یریپذ ینیب شیپ زانیم

 11 خود، یاجتماع  طبقه از افراد یذهن ادراک ،پایانه یآزمودن گروه به مربوط مدل در شود،یم دهید 2 شکل در که طورهمان

 به درصد 8 مقدار به شد، اضافه فوق مدل به افراد قدرت حس یانجیم ریمتغ که یوقت .کرد ینیب شیپ را افراد یطلب رقابت از درصد

 به میمستق ریغ اثر یاقتصاد_یاجتماع  طبقه که گفت توان می نتایج طبق .شد اضافه افراد یطلب رقابت ینیب شیپ یبرا مدل ییتوانا

 طلبیرقابت با اقتصادی_اجتماعی  طبقه نیب میرمستقیغ  رابطه وجود  هیفرض نیبنابرا .است داشته یطلبرقابت بر قدرت حس واسطه

 .(P ،43/2=Z=43/4) شودیم دییتا نانیاطم درصد 12 با
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 پایانه گروه در مفهومی مدل مسیرهای شده استاندارد ضرایب .2 شکل

 را افراد یطلب رقابت انسیوار از درصد 1 تنها خود، یاجتماع  طبقه از افراد ادراک ،(3 شکل) فرودگاه نمونه گروه به مربوط مدل در

 نتیجه در .شد اضافه شده نییتب انسیوار به درصد 1 از کمتر فوق مدل به قدرت حس یانجیم ریمتغ شدن اضافه با .کرد ینیب شیپ

 یاقتصاد یطلب رقابت  یاجتماع  طبقه یذهن ادراک

 قدرت حس

 1 خطا

 2 خطا

      یاقتصاد یطلب رقابت  یاجتماع  طبقه یذهن ادراک

 

 

 نیب میمستق ریغ  رابطه وجود هیفرض و است نداشته یطلبرقابت بر قدرت حس  واسطه به مستقیم غیر اثر اقتصادی _اجتماعی  هطبق

  .(P ،20/4=Z=82/4) شودیم رد طلبی رقابت با اقتصادی_اجتماعی  طبقه

 

                                                                              41/4   

 

 

 

 

 

                                 42/4                                                                             11/4 

                                                                               40/4 

 فرودگاه گروه در مفهومی مدل مسیرهای شده استاندارد ضرایب .3 شکل

 

 

   بحث
 با  نمونه گروه افراد به نسبت را یشتریب قدرت حس باال یاقتصاد _یاجتماع  طبقه با  نمونه گروه در افراد آمده، دست به جینتا طبق

 راستا هم (10 ،14 ،1 ،2) نهیزم نیا در شده انجام یها پژوهش یها افتهی با جینتا نیا .دادند نشان نییپا یاقتصاد _یاجتماع  طبقه

 مکرری تاییدهای و شتریب مثبت اتیتجرب به توجه اب باال یاقتصاد _یاجتماع  طبقه با افراد که است هیفرض نیا  دکنندهییتا و است

 گر،ید طرف از .کنند می احساس گرانید با روابطشان و طیمح یرو یشتریب کنترل و قدرت حس اند، کرده تجربه یزندگ در که

 به شیگرا از شتریب باال یاقتصاد_یاجتماع  طبقه با  نمونه گروه افراد در منابع به یابیدست یبرا یطلب رقابت به شیگرا زانیم

 انجام مطالعات با حاضر  مطالعه  جهینت .آمد دست به نییپا یاقتصاد _یاجتماع  طبقه با  نمونه گروه افراد در یاقتصاد یطلب رقابت

 یاقتصاد _یاجتماع  طبقه با افراد کند یم انیب که است یا هیفرض  کننده تیتقو و راستاست هم (18 ،10 ،14 ،2) نهیزم نیا در شده

  .دهند یم نشان خود از را یشتریب یطلب رقابت ،دارند امور شرفتیپ روند در یشتریب ینیب خوش و باالتر قدرت حس که باال

  طبقه با گروه در یطلبرقابت به آنها شیگرا و خود یاجتماع  طبقه از افراد ادراک نیب  رابطه گرفت قرار یبررس مورد که یمدل در

 زانیم و یاقتصاد تیوضع نظر از را خود که یکنندگانشرکت نمونه گروه نیا در که دهد یم نشان نییپا یاقتصاد _یاجتماع

 یاقتصاد یطلب رقابت  یاجتماع  طبقه یذهن ادراک

 قدرت حس

 1 خطا

 2 خطا

  یاجتماع  طبقه یذهن ادراک یاقتصاد یطلب رقابت

شکل 3. ضرایب استاندارد شده مسیرهای مدل مفهومی در گروه فرودگاه
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بحث
طبق نتایج به دست آمده، افراد در گروه نمونه  با طبقه  اجتماعی_ اقتصادی 
طبقه   با  نمونه   گروه  افراد  به  نسبت  را  بیشتری  قدرت  حس  باال 
اجتماعی_ اقتصادی پایین نشان دادند. این نتایج با یافته های پژوهش های 
انجام شده در این زمینه )2، 9، 10، 17( هم راستا است و تاییدکننده  
با توجه به  باال  با طبقه  اجتماعی_ اقتصادی  افراد  این فرضیه است که 
تجربیات مثبت بیشتر و تاییدهای مکرری که در زندگی تجربه کرده اند، 
دیگران  با  روابطشان  و  محیط  روی  بیشتری  کنترل  و  قدرت  حس 
برای  رقابت طلبی  به  گرایش  میزان  دیگر،  طرف  از  می کنند.  احساس 
دستیابی به منابع در افراد گروه نمونه  با طبقه  اجتماعی_اقتصادی باال 
بیشتر از گرایش به رقابت طلبی اقتصادی در افراد گروه نمونه  با طبقه  
اجتماعی_ اقتصادی پایین به دست آمد. نتیجه  مطالعه  حاضر با مطالعات 
انجام شده در این زمینه )2، 14، 17، 18( هم راستاست و تقویت کننده  
فرضیه ای است که بیان می کند افراد با طبقه  اجتماعی_ اقتصادی باال 
که حس قدرت باالتر و خوش بینی بیشتری در روند پیشرفت امور دارند، 

رقابت طلبی بیشتری را از خود نشان می دهند.
از  افراد  ادراک  بین  رابطه   گرفت  قرار  بررسی  مورد  که  مدلی  در 
طبقه   با  گروه  در  رقابت طلبی  به  آنها  گرایش  و  خود  اجتماعی  طبقه  
نمونه  گروه  این  در  که  می دهد  نشان  پایین  اجتماعی_ اقتصادی 
شرکت کنندگانی که خود را از نظر وضعیت اقتصادی و میزان تحصیالت 
به  بیشتری  گرایش  بازشناسی  کردند،  جامعه  باالتر  درصدهای  در 
پژوهش های  تاییدکننده   موضوع  این  دادند.  نشان  از خود  رقابت طلبی 
که  می کند  تقویت  را  فرضیه  این  و  است   )18  ،17  ،14  ،2( پیشین 
پایین تری در مورد خودشان  ادراک ذهنی طبقه   اجتماعی  افرادی که 
داشتند گرایش کمتری به رقابت برای دستیابی به منابع از خود نشان 
دادند. با توجه به این که اضافه کردن عامل حس قدرت افراد به مدل 
باعث بهبود مدل شده است، این موضوع تقویت کننده  فرضیه  تاثیرات 

حس قدرت افراد بر رقابت طلبی آنها است.
این در حالی است که در گروه نمونه  با طبقه  اجتماعی_ اقتصادی باال رابطه  
قابل توجهی بین هیچ کدام از متغیرهای ادراک افراد از طبقه  اجتماعی 
خود، گرایش به رقابت طلبی و حس قدرت مشاهده نشد. این یافته نشان 
می دهد که وجود و شدت رابطه  بین طبقه  اجتماعی _اقتصادی افراد و 
اجتماعی_اقتصادی  بازه های مختلف طیف طبقه   تمام  رقابت طلبی در 

جامعه به صورت مشابهی وجود ندارد.
در انجام این پژوهش با محدودیت هایی روبرو بوده ایم. در پژوهش های 
انجام گرفته در این زمینه مطالعات کمی وجود دارد که به بررسی رابطه  
بین طبقه   اجتماعی افراد و گرایشات رقابت طلبی آنها پرداخته باشند و 

این موضوع باعث شد که در این پژوهش بر مطالعات نسبتا محدودی 
نمونه   گروه  دو  افراد  تعداد  که  این  به  توجه  با  همچنین  شود.  تمرکز 
این پژوهش محدود بوده است، کنترل متغیرهای گوناگونی که امکان 
تاثیرگذار بودن در گرایش  رقابت طلبی برای منابع را دارند با محدودیت 
ترکیبی  رویکردی  از  پژوهش  این  در  که  این   به  توجه  با  بود.  مواجه 
برای بررسی وجود ارتباط بین طبقه   اجتماعی_اقتصادی افراد و نگرش 
آنها در مورد رقابت طلبی استفاده شد، پژوهش های آینده می توانند به 
رقابت طلبی  روی  بر  افراد  زندگی  دیگر  ابعاد  احتمالی  تاثیرات  بررسی 
این، پژوهش های آتی می توانند پژوهش های مشابه  بر  بپردازند. عالوه 
را در گروه های نمونه  متفاوتی )افراد با سن، جنسیت و... مختلف( انجام 
داده تا تاثیرات احتمالی نوع نمونه گیری بر نتایج مورد بررسی قرار گیرد.  

نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر تاییدکننده  این فرضیه است که با توجه به امکانات 
بیشتر و تجربیات تاییدکننده  بیشتر افراد با طبقه  اجتماعی_ اقتصادی 
می کنند.  ادراک  را  بیشتری  قدرت  حس  آنها  روزمره،  زندگی  در  باال 
طبقه   با  افراد  که  هستند  فرضیه  این  تقویت کننده   یافته ها  همچنین، 
اجتماعی_اقتصادی باالتر که احتمال موفقیت های بیشتری را برای خود 
تصور می کنند، رقابت طلبی اقتصادی بیشتری از خود نشان می دهند. به 
عبارت دیگر، افرادی که طبقه  اجتماعی_ اقتصادی باالیی دارند، تمایل 
تعیین کننده   فرد  هر  توانایی های شخصی  که  نشان می دهند  بیشتری 

میزان دریافتش از منابع باشد.
نتایج مدل هایی که برای دو گروه آزمودنی با طبقه  اجتماعی_اقتصادی 
باال و پایین مورد استفاده قرار گرفتند تقویت کننده  این موضوع هستند 
که وقتی گروه های آزمودنی را از طیف های اجتماعی_اقتصادی متفاوت 
گرایش های  بر  موثر  متغیرهای  بین  روابط  می کنیم،  انتخاب  جامعه 
گروه  در  تنها  که  این صورت  به  پیدا می کند.  تغییر  افراد  رقابت طلبی 
از  افراد  ذهنی  ادراک  پایین،  اجتماعی_ اقتصادی  طبقه  با  آزمودنی 
در  اقتصادی  رقابت طلبی  مورد  در  آنها  نگرش  با  اجتماعی خود  طبقه  
ارتباط بود. همچنین، در گروه با طبقه  اجتماعی_اقتصادی پایین غیر 
از ادراک فرد از طبقه  اجتماعی خود، مهارت های ارتباطی آنها و حس 
کنترل و قدرت در انجام کارهای روزمره در گرایش  آنها به رقابت  طلبی 
افراد  در  رابطه ای  چنین  که،  حالی  در  است.  بوده  تاثیرگذار  اقتصادی 
است.  نشده  مشاهده  باال  اجتماعی_ اقتصادی  طبقه   با  آزمودنی  گروه 
قسمت های  در  که  باشد  ایده  این  تقویت کننده  می تواند  موضوع  این 
پایین تر طیف طبقه  اجتماعی_ اقتصادی، افراد در زندگی خود تعامالت 
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و معادالت مرتبط با حس قدرت و ادراک طبقه  اجتماعی خودی دارند 
که بر نگرش آنها پیرامون رقابت طلبی اقتصادی تاثیرگذار است.  

تشکر و قدردانی
این پژوهش با کمک مالی ستاد توسعه  علوم  شناختی )کد 5825( انجام 

گرفته است. 
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شرایط این پژوهش به صورتی طراحی شده بود که آسیب جسمی یا 

ذهنی برای شرکت کنندگان در مطالعه نداشت.  
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Introduction: Human	beings	live	in	a	social	world;	therefore,	a	big	part	of	our	daily	judgments	is	influenced	by	our	interpersonal	relationships.	

In	interpersonal	situations,	one	should	choose	between	compromising	the	principle	of	equality	and	harming	their	relationships	with	others.	

Various	studies	have	been	conducted	on	moral	judgments	based	on	interpersonal	relationships.	Given	the	devastating	consequences	of	rela-

tionship-based	moral	judgments,	such	as	increase	discriminatory	behaviors	and	racism,	it	is	crucial	to	examine	this	kind	of	judgments.	This	

study	reviews	philosophical	theories,	evolutionary	biology,	and	the	psychology	of	relationship-based	moral	judgment	and	finds	genetic	and	

emotional	relationships	influencing	moral	judgments	and	factors	influencing	these	types	of	judgments	through	empirical	studies.	

Methods: This	study	is	a	systematic	review	investigation	in	which	studies	published	between	1950	and	2020	were	examined.	A	search	for	

articles	was	conducted	in	Comprehensive	Portal	of	Human	Sciences,	SID,	PubMed,	ISI	(Web	of	Science),	and	Google	Scholar	using	related	

keywords	such	as	Moral,	Moral	judgment,	Moral	decision	making,	Equality,	Altruistic,	Close-relationship	in	Persian	and	English.	The	research	

results	were	210	theoretical	and	experimental	articles.	Accordingly,	56	studies	were	selected	for	review	by	studying	the	abstracts	based	on	

inclusion	and	exclusion	criteria.

Results:	Despite	the	general	acceptance	of	the	principles	of	moral	equality	and	impartiality,	or	the	acceptance	of	the	moral	status,	empirical	re-

search	has	shown	that	genetic	relatedness	and	emotional	intimacy	influence	our	moral	judgments	when	increasing	the	level	of	genetic	relationship,	

emotional	closeness,	and	familiarity	utilitarian	judgment	decrease.	Also,	multiple	factors	are	involved	in	moral	judgments	based	on	interpersonal	

relationships	such	as	helping	cost,	gender,	cognitive	bias,	and	moral	disengagement.	People	prefer	to	save	only	their	close	relatives	when	the	cost	

of	help	is	deadly.	Gender	is	another	factor	that	influences	relationship-based	judgments.	Men	help	their	family	members	more	than	women	in	

threatening	situations,	but	this	difference	is	not	seen	in	relationships	with	partners.	Relationship-based	moral	judgments	are	prone	to	cognitive	

bias	and	moral	disengagement	like	(or	perhaps	more	than)	other	types	of	judgments.	People	try	to	reduce	the	complexity	of	moral	situations	using	

cognitive	bias	like	Self-interest	bias	and	actor-observer	bias	and	reduce	the	level	of	self-blame	resulting	from	ignoring	the	principle	of	fairness	

using	moral	disengagement	like	moral	justification	and	dehumanization.	Although	the	principle	of	equality	is	universally	accepted,	the	results	of	

empirical	studies	show	that	people	considered	relationships	in	their	moral	judgments,	and	evolutionary	theories	can	even	explain	this	effect.		As	

a	result,	the	definition	of	moral	concepts	such	as	impartiality	and	equality	should	be	reconsidered	by	applying	these	concepts	to	daily	human	life.

Conclusion:	In	general,	despite	significant	advances	in	identifying	factors	influencing	relationship-based	moral	judgments,	there	are	still	areas	

that	need	to	be	studied.	First,	most	previous	studies	examined	moral	judgments	only	through	short	answer	questions	that	these	questions	were	

different	in	each	of	them.	Thus,	their	results	are	incomparable.	Second,	the	participants	were	from	high	socioeconomic	states	and	western	

countries,	so	the	results	cannot	be	generalized	to	other	socioeconomic	states	and	cultures.	Third,	most	previous	studies	used	Thorolly	dilemmas	

that	focused	on	decision-making	about	life	and	death,	far	away	from	the	people’s	routine	decisions.	Finally,	no	study	has	yet	focused	on	the	

impact	of	ethnic	and	religious	similarities	on	moral	judgments.
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مهسا مهدی زاده1، زهره خسروی2*        ، خسرو باقری نوع پرست3، ابوالفضل صبرآمیز4

1. دکتری روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
2. استاد روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3. استاد مبانی  فلسفی و  اجتماعی  آموزش پرورش، گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش، دانشگاه تهران، تهران، ایران
4. دکتری فلسفه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

بین  فردی  موقعیت های  در  دارد.  قرار  بین  فردی  روابط  تحت تاثیر  انسان  روزمره  قضاوت  های  از  بزرگی  بخش  مقدمه: 

شخص ناگزیر به انتخاب بین زیر پا گذاشتن اصل برابری و انصاف یا آسیب  زدن به روابطش با دیگران است. مطالعات 

مختلفی به بررسی قضاوت  های اخالقی مبتنی بر روابط پرداخته  اند. هدف مطالعه حاضر هدف بررسی قضاوت ها مبتنی 

بر روابط و عوامل موثر بر این نوع قضاوت ها بود.

روش کار: این مطالعه یک پژوهش مروری نظامند بود که در آن مطالعات منتشر شده در بازه زمانی 1950 تا 2020 

پایگاه های اطالعاتی داخلی مرکز مطالعات علمی جهاد دانشگاهی، پرتال جامع  مورد بررسی قرار گرفت. جستجو در 

علوم انسانی، و خارجی ،ISI Web of Science	PubMed  و Google Scholar با کلید واژه های فارسی و انگلیسی 

انجام شد. از میان 210 مقاله بازیابی شده، بر اساس معیارهای ورود و خروج، 52 مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. 

یافته ها: علی رغم مقبولیت اصل بی طرفی و برابری اخالقی، پژوهش  های بررسی شده در این مقاله نشان می  دهند که 

روابط خود و غیرخودی قضاوت ها و تصمیم گیری های اخالقی افراد تحت تاثیر قرار می دهد و این تاثیر بر اساس سطح 

ارتباط ژنتیکی، نزدیکی عاطفی و آشنایی متفاوت است. همچنین عواملی چون هزینه کمک، جنسیت، سوگیری های 

شناختی و بی تفاوتی اخالقی در این نوع قضاوت ها تاثیرگذار هستند. 

نتیجه گیری: با وجود پیشرفت های قابل توجه در زمینه قضاوت های مبتنی بر روابط، نتایج برخی مطالعات انجام شده 

با یکدیگر در تناقض است. از جمله دالیل این امر می توان به تفاوت در پرسش های استفاده شده در ارزیابی قضاوت های 

اخالقی، عدم وجود تنوع در محتوای معماهای اخالقی و روابط مورد مطالعه، اشاره کرد و همچنین به دلیل عدم تنوع 

در نمونه گیری، نتایج بیشتر مطالعات در این زمینه قابل تعمیم نیست. 
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نویسنده مسئول
گروه  روان شناسی،  استاد  خسروی،  زهره 
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تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
                                                                         Z.khosravi@alzahra.ac.ir :ایمیل

مقدمه
قضاوت اخالقی به ارزیابی درستی و نادرستی اعمال اشاره دارد )1( و بخش 
طبیعی و ضروری زندگی روزمره محسوب می شود. هر چند در موقعیت های 
پیچیده انجام قضاوت درست بسیار سخت است، ولی معموال انسان ها سعی 
می کنند اصولی جهان شمول را رعایت کنند که مورد پذیرش خودشان و 
همگان است. یکی از اصول مهم در قضاوت اخالقی، اصل »برابری اخالقی« 

است. اصل برابری اخالقی به این معناست که همه افراد شایسته داشتن 
احترام و کرامت انسانی یکسانی هستند. به عبارت دیگر، همه انسان ها فارغ 
از نژاد و قوم، دین و مذهب، جنسیت، موقعیت اجتماعی_اقتصادی، در دایره 
خودی یا غیرخودی بودن و ... شایسته داشتن احترام و کرامت یکسانی 
هستند )2(. اما پژوهش ها نشان دادند پذیرش یک اصل اخالقی مساوی با 
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صفحات  35-45
عمل به آن نیست )3( و اصل برابری هم از این امر مستثنی نیست.   

اکثر مطالعات روان شناسی اخالق از طریق معماهای اخالقی سعی در 
شناسایی و سنجش عوامل تاثیرگذار در قضاوت های اخالقی دارند، که 
البته در اغلب آنها شخصیت های معرفی  شده در معماها ناشناس هستند 
از قضاوت های  انتزاعی هستند که بخش مهمی  به قدری  و داستان ها 
می گیرند  نادیده  را  هستند  بین فردی  روابط  تحت تاثیر  که  روزمره 
روابط  متغیر  کردند  سعی  پژوهشگران  برخی  اخیر  سال های  در   .)4(
تاثیر  طریق  این  از  تا  کنند  لحاظ  اخالقی  معماهای  در  را  بین فردی 
به  بر قضاوت های اخالقی را مورد بررسی قرار دهند. زمانی که  روابط 
و  قضاوت  مبنای  خودی  نفع  اخالقی،  اصول  دادن  قرار  اولویت  جای 
تصمیم گیری قرار بگیرد، به گروه غیرخودی زیان وارد می شود. این نوع 
قضاوت های جانب دارانه در نهایت به کاهش تحمل نسبت به تفاوت ها و 
همدلی منجر شده و مسبب افزایش رفتارهای نژادپرستانه خواهند شد، 
مانند خشونت پلیس علیه سیاه پوستان )5( و یا نابرابری های بهداشتی 
در همه گیری ویروس کووید-19 )6، 7(. از این رو بررسی قضاوت های 
مبتنی بر روابط خودی و غیر خودی اهمیت ویژه ای پیدا می کنند. در 
مطالعه حاضر با هدف بررسی این نوع قضاوت ها، بر اساس روش مطالعه 
ابتدا به نقد و بررسی نظریات فلسفی، زیست شناسی  مروری نظام مند 
تکاملی و روان شناسی قضاوت اخالقی مبتنی بر روابط پرداخته شد و در 
ادامه روابط ژنتیکی، سببی و عاطفی تاثیرگذار در قضاوت های اخالقی و 

عوامل فردی موثر بر این نوع قضاوت ها بررسی گردید.  

روش کار
گردآوری  برای  بود.  پیشین  پژوهش های  نظام مند  مرور  حاضر  بررسی 
جهاد  علمی  مطالعات  مرکز  از  داخلی  منابع  در  جستجو  اطالعات 
دانشگاهی و پرتال جامع علوم انسانی و در منابع خارجی در بانک های 
 Google Scholar و  PubMed	،ISI Web of Science اطالعاتی
انجام شد. با انتخاب دوره زمانی 1950  تا 2020، مقاله هایی گردآوری 
شدند که با کلید واژه های فارسی: اخالق، قضاوت اخالقی، تصمیم گیری 
 Moral ،Moral :اخالقی، برابری، نوع دوستی و روابط نزدیک و انگلیسی
 Altruistic	 ،Equality	 ،Moral	 decision	 making	 ،judgment

نمایه  شده  مطرح  اطالعات  پایگاه های  در   Close-relationship و	
و  انتخاب مقاالت: 1- مطالعه در حوزه قضاوت   بودند. معیارهای  شده 
تصمیم گیری اخالقی باشد. 2- مطالعات با هدف بررسی نظری و تجربی 
باشند. 3-  انجام شده  اخالقی  تصمیم گیری  و  قضاوت  در  روابط  تاثیر 
پژوهش بین سال های 1950 تا 2020 انجام شده باشد. حاصل جستجو  
بر  مطالعات  چکیده  مطالعه  با  که  بود  تجربی  و  نظری  پژوهش   210
خروج  معیار  شدند.  انتخاب  مطالعه   70 تعداد  ورود  معیارهای  اساس 
تنها مطالعاتی بودند که متن کامل آنها در دسترس نبود. از جستجوی 
یافت   مقاله  های  یک  از  هیچ  اخالقی،  قضاوت  با  مرتبط  فارسی  منابع 
شده مرتبط با قضاوت اخالقی مبتنی بر روابط نبودند. در نتیجه پس 
از بررسی نهایی 52 مطالعه جهت مرور و بررسی نهایی انتخاب شدند 

)نمودار 1(.  

کلید واژه ها:
     اخالق، قضاوت اخالقی، تصمیم گیری اخالقی، برابری، نوع دوستی، روابط نزدیک

					Moral,	Moral	judgment,	Moral	decision	making,	Equality,	Altruistic,	Close-relationship

مقاالت شناسایی شده در پایگاه های زیر )210 مقاله(
ISI	Web	of	،PubMed و پرتال جامع علوم انسانی و SID 

Google	Scholar & Science

شکل 1. نمودار مسیرها در مدل میانجی

مالک های ورود
     مطالعه در حوزه قضاوت  و تصمیم گیری اخالقی باشد.
     مطالعات با هدف بررسی نظری و تجربی تاثیر روابط 
     در قضاوت و تصمیم گیری اخالقی انجام شده باشند

مطالعه چکیده مقاالت بر اساس معیارهای ورود و خروج )70 مقاله(

انتخاب 52 مقاله برای شرکت در مطالعه

مالک های خروج
     

مطالعاتی که متن کامل آنها در دسترس نبود. 
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یافته ها 
و  روان شناسی  فلسفه،  در  روابط  بر  مبتنی  اخالقی  قضاوت 

زیست شناسی تکاملی 
بی طرفی اخالقی در قضاوت و تصمیم گیری سال هاست که در فلسفه ، 
در  محققان سعی  و  است  مطرح  تکاملی  زیست شناسی  و  روان شناسی 
شناسایی طیف اثرگذاری روابط در قضاوت ها و تصمیم های انسان و چرایی 
این اثرگذاری دارند. بی طرفی اخالقی در فلسفه به بررسی این موضوع 
می پردازد که آیا عالقه به نزدیکان با بی طرفی اخالقی در تضاد است یا 
خیر. اصل برابری اخالقی به این معناست که، همه افراد شایسته داشتن 
  Thomas Nagel احترام و کرامت انسانی یکسان هستند. همان طور که

می نویسد:  
شرط بی طرفی می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد اما معموال شامل مواجهه 
برابر و یکسان شمردن همه و اختصاص دادن حقوق مشابه است و همچنین 
هنگام تعیین نتیجه مطلوب با تعیین فرآیندی موجه برای عمل، رفاه و خیر، 

همه را یکسان به شمار آوردن )8(.
بدانیم،  عمل کردن  بی طرفانه  با  مساوی  را  عمل کردن  اخالقی  اگر 
روابط شخصی  به  یا حداقل  نمی ماند  باقی  روابط شخصی  برای  جایی 
با تعریف بی طرفی اخالقی به  اکثر فیلسوفان  آسیب وارد خواهد کرد. 
اثبات  مناقشه  مورد  اما مسئله  برابری همفکر هستند،  به  تعهد  عنوان 
به برخی  با گرایش مشروع و ذاتی ما  این تعهد  این موضوع است که 
افراد خاص )دوستان، خانواده و خودمان( در تضاد است یا خیر. تمایز 
قائل شدن میان دو سطح بی طرفی تاحدودی این موضوع را حل و فصل 
می کند. بی طرفی در سطح انتخاب اصول و بی طرفی در سطح تصمیمات 

و کارهای روزانه )8(.  
از زاویه  روان شناسی، در نظریه رشد شناختی، قضاوت های اخالقی در 
نهایت به سطح فراعرفی می رسند )9( که در این سطح اصول جهانی 
عدالت برای فرد اهمیت دارد. البته با وجود این که، Kohlberg به اعتبار 
نظری مرحله شش نظریه خود باور داشت، شواهد کمی برای افرادی که 

به این مرحله می رسند یافت و در نهایت از آن صرف نظر کرد )10(.
عالقه نسبت به خویشاوندان و از خودگذشتگی برای آنها، در نظریات 
مقاله  در   Hamilton بررسی  شده  است.  نیز  تکاملی  زیست شناسی 
برای  خودگذشتگی  از   ،1964 در  اجتماعی«  رفتار  ژنتیکی  »تکامل 

خویشاوندان را با استفاده از انتخاب طبیعی توضیح داد:
باشد  فایده ای  از  کمتر  می پردازد،  خود  تناسب  برای  فرد  که  هزینه ای  اگر 
آنگاه  می برد،  دهنده  با  ژنتیکی اش  اشتراک  درصد  به  توجه  با  گیرنده  که 

ازخودگذشتگی انتخاب می شود.
او در مقالة 1964، اصطالح تناسـب فراگیر )Inclusive fitness( این 

نظریه به این موضوع اشاره دارد که تناسب فرد، فقط شامل موفقیت 
او در تولید مثل نیست، بلکه شامل موفقیت تولید مثل خویشاوندان او 
هم می شود را به کار برد، که بر اساس انتخاب فرد بود؛ یعنی، تناسب 
خود فرد. وقتی فرد نسبت به خویشاوندان ازخودگذشتگی می کند، در 
 Hamilton نظریة   ،1964 در   Smith است.  خودخواهی  نوعی  واقع 
را انتخاب خویشاوند )Kin selection theory( نامید )11(. از منظر 
زیست شناسی تکاملی آن چیزی که سبب می شود قضاوت ها و تصمیمات 

ما تحت تاثیر روابط قرار گیرد نوعی تالش برای سازگاری و بقا است.

روابط  بر  مبتنی  اخالقی  قضاوت  های  حوزه   در  تجربی  مطالعات 
خودی و غیرخودی

از منظر سلسله مراتب روابط انسان، افراد را می توان به گروه های مختلف از 
جمله خود، بستگان، بهترین دوستان، غریبه های خاص، غریبه های عادی 
و دشمن طبقه بندی کرد. اکثر روابط اجتماعی انسان با افراد نزدیک و آشنا 
است و به  همین خاطر افراد احتماال قوی ترین جهت گیری نوع دوستانه را 

نسبت به گروه اول و ضعیف ترین را نسبت به گروه آخر دارند )12(.
در سلسه مراتب روابط، نزدیک ترین رابطه با فرد را می توان، ارتباط با 
خود، در نظر گرفت. Nadelhoffer و Feltz، دریافتند افراد زمانی که 
خود را در معماها تصور می کنند، با زمانی که دیگران را تصور می کنند، 
متفاوت قضاوت می کنند )13(. هرچند که اکثر آنها صراحتاً موافق این 

نیستند که چنین تفاوتی وجود دارد.
که  انجام شد  فرض  این  با  مطالعه ای  ژنتیکی  روابط  تاثیر  با  رابطه  در 
 ،)The Trolley Problem( افراد کمتر احتمال دارد در معمای واگن
اهرم را به سمت فردی که با آنها ارتباط ژنتیکی دارد حرکت دهند. در 
با توجه به وابستگی ژنتیکی تغییر کرد و 5  بالقوه  این مطالعه قربانی 
نفری که باید برای نجاتشان تصمیم گرفته می شد غریبه بودند. نتایج 
دادن  فشار  به  تمایل  ژنتیکی،  ارتباط  سطح  افزایش  با  که  داد  نشان 
اهرم کاهش پیدا می کند؛ که در حقیقت تصمیم گیری بر اساس نظریه 

تناسـب فراگیر را تایید می کند )14(.
در مطالعه  ای دیگر شرکت کنندگان در مواجه با معمای واگن زمانی که 
انتخاب بین خواهر یا برادر با دختر عمو، پسر عمو و دوست بود، آنها 
همیشه برادر و خواهر خود را ترجیح دادند. همچنین دختر عمو و پسر 
عمو را به نجات دوست مذکر ترجیح دادند. اما نکته جالب این تحقیق 
آن است که نجات دوست مونث به نجات پسر عمو و دختر عمو ترجیح 
داشت. این نتیجه به این معناست که روابط ژنتیکی ممکن است مستقیما 
 Kenny و  Korchmaros .)15( با قضاوت و تصمیم گیری مرتبط نباشد
دریافتند که نزدیکی عاطفی، ارتباط بین رابطه ژنتیکی و ازخودگذشتگی 
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را میانجی گری می کند )16(. در حقیقت قضاوت  اخالقی افراد به نزدیکی 
عاطفی آنها با شخص قضاوت شونده نیز بستگی دارد )17(.

همسران  به  نسبت  نوع دوستانه  رفتارهای  بررسی  به  نیز  پژوهش هایی 
بالقوه  قربانی  پاسخ دهندگان،  عاطفی  شریک  زمانی که  پرداخته اند. 
در  نفر   5 نجات  پای  که  زمانی  حتی  آنها  اکثر  است،  واگن  معمای 
 )14( نیستند  خود  عاطفی  شریک  قربانی کردن  به  حاضر  است،  میان 
عاطفی  شرکای  به  نسبت  بیولوژیکی،  فرزند  دارای  عاطفی،  شرکای  و 
که فرزند ندارند و یا فرزندخوانده دارند، در موقعیت فرضی تهدید، به 
مطالعات  طبق  بر   .)18( می دهند  نجات  را  یکدیگر  بیشتری  احتمال 
همسران نسبت به دوستان میزان باالتری از کمک را دریافت می کنند، 
افزایش  برای  باالیی  هزینه  دارند  تمایل  افراد  نتیجه می توان گفت  در 
تناسب شامل خود بپردازند. زیرا همسران دقیقاً مانند دوستان، شرکای 
تبادل دوسویه هستند؛ بنابراین باید انتظار داشت که کمکی که دوستان 
این عوامل مختلفی  نیز دریافت کنند. عالوه  بر  آنها  دریافت می کنند، 
وجود دارد که کمک با هزینه باال برای همسران، نه برای دوستان، را به  
دنبال دارد. اوال از خودگذشتگی برای همسر می تواند یک سرمایه گذاری 
غیرمستقیم برای فرزندان باشد؛ دوما ممکن است داشتن استعداد والد 
را  انسان ها فردی  این معنی که، معموال  به  را نشان دهد.  خوب  بودن 
که برای رفاه همسر خود نگران نیست انتخاب نمی کنند. عالوه  بر زیان 
شخصی، برای افراد مهم است که همسر آنها برای رفاه فرزنداشان نیز 
طاووس  دم   شبیه  عملکردی  با  خودگذشتگی،  از  سوما  باشد.  نگران 
)در بسیاری از گونه ها، نرها خود را نمایش می دهند و ماده ها انتخاب 
ماده ها  به  نسبت  کم تری  نرها سرمایه گذاری  گونه ها  این  در  می کنند. 
برای فرزندان می کنند.( می تواند نمایش تناسب و سازگاری باشد )19(. 
باید درنظر داشت که انسان ها نسبتاً دو والدینی هستند، هر دو جنس 
برای فرزندان سرمایه گذاری می کنند. بنابراین ممکن است هر دو جنس 
از  ترجیح  و  نوع دوستانه  رفتارهای  طریق  از  تناسب  نشان دادن  برای 

خودگذشتگی برای همسر، تکامل یافته باشند )20(.
در  نمی شود.  محدود  ژنتیکی  و  عاطفی  روابط  به  فقط  خودی  روابط 
نگرانی  خودی،  گروه  به  وفاداری  واسطه  به  سیاست مداران  مطالعه ای 
در مورد کارهای خالف رهبرانشان را کم اهمیت جلوه دادند )21(. در 
نوعی  به  خودی  اجتماعی  گروه های  که  این  به  اعتقاد  احتماالً  نتیجه 
خاص یا حتی بهتر از گروه های اجتماعی دیگر هستند )22(، یا باور به 
این که همسر من شایسته ترین و جذاب ترین فرد در جهان است، عالوه 
بر این که می تواند به عنوان تالشی برای تناسب و سازگاری با محیط 
در نظر گرفته شود، به فرد کمک می کند که رفتارهای اجتماعی مثبت 

مانند تعامالت متقابل تبادلی را با اطرافیان تجربه کند )23(.

روابط  قضاوت  ها،  بر  را  مثبت  روابط  تاثیر  عالوه  بر  می رسد  نظر  به 
غیرخودی هم توانایی تحت تاثیر قراردادن قضاوت های انسان را دارند. 
بدون  غریبه   مانند  مختلفی  به دسته های  می توان  را  غیرخودی  روابط 
احساس ویژه نسبت به او، غریبه دوست نداشتنی و دشمن تقسیم کرد. 
برای  بالقوه  قربانی  پیاده،  عابر  پل  و  واگن  معمای  در  مطالعه،  در یک 
فرد  نزدیک،  ناآشنا، خویشاوند، دوست  غریبه  بین  نفر،  از 5  محافظت 
دوست نداشتنی و مجرم تغییر کرد. همان طور که انتظار می رود زمانی 
که قربانی یک فرد نزدیک به عنوان مثال، بهترین دوست یا خویشاوند 
بود، شرکت کنندگان با قضاوت اخالقی سودمندگرا؛ به معنای، در نظر 
گرفتن بیشترین خیر و منفعت برای اکثریت، مخالف بودند و البته در 
مورد خویشاوندان، سودمندگرایی کمتر از بهترین دوست مشاهده شد. 
اما نسبت به افرادی که به آنها نزدیک نبودند؛ مانند غریبه ها، افرادی که 
دوست  نداشتند و مجرمان، افراد نوعی قضاوت مبتنی بر سودمندگرایی 
مجرمان  به  نسبت  سودمندگرا  قضاوت  بیشترین  دادند.  نشان  خود  از 
غیرخودی،  افراد  درباره  که،  گرفت  نتیجه  می توان   .)24( شد  گزارش 
و   Greene که  همان طور  است.  بیشتر  سومندگرایی  نوع  از  قضاوت 
همکاران، هم مطرح کردند قضاوت های اخالقی سودمندگرایانه عمدتاً 
به  وظیفه گرایانه  اخالقی  قضاوت های  و  شناختی  فرآیندهای  توسط 
وسیله پاسخ های اجتماعی_عاطفی هدایت می شوند و اساس این تمایز 
در تکامل است )25(. به لحاظ تکاملی، رفتار انسان به ویژه در حوزه 
برخالف  اما   .)27  ،26( می شود  هدایت  هیجانات  وسیله  به  اجتماعی 
به میزان  نزدیک،  افراد  با  رابطه  بزرگساالن در  انتظار، قضاوت اخالقی 
عاطفه مثبت نسبت به آنها، بستگی داشت؛ به این  صورت که، هر چه 
عاطفه مثبت شرکت کنندگان نسبت به افراد درگیر در معما افزایش پیدا 
می کرد، میزان قضاوت وظیفه گرایانه کاهش می یافت. بر اساس تحلیل 
نویسندگان نوعی انصاف نهفته در قضاوت اخالقی بزرگساالن در مورد 

نزدیکانشان وجود دارد )24(.

هزینه کمک در قضاوت مبتنی بر روابط
در  است.  کمک  هزینه  قضاوت ها،  نوع  این  در  دیگر  تاثیرگذار  موضوع 
مطالعه ای سه سطح از کمک )کم، متوسط و زیاد( بررسی شد. هزینه 
بر  تاثیری(  هیچ  تقریبا  )یا  ناچیزی  تاثیر  که،  معنا  این  به  کم،  کمک 
نوع دوستی  دریافت کننده  و  نوع دوستی  انجام دهنده  فرد  بین  تناسب 
دارد )مانند پشتیبانی عاطفی(. می توان گفت، هیچ دلیلی برای کمک 
 نکردن در این سطح به همسر یا دوست وجود ندارد، به  ویژه این  که 
این نوع کمک باعث تحکیم اتحاد و همبستگی می شود و راه را برای 
تعامل های دوجانبه بیشتر هموار می کند. هزینه کمک متوسط به معنای 
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مانند دسترسی  تولیدمثل موفق،  و  بقا  با  منابع مرتبط  اشتراک گذاری 
منجر  است  ممکن  نوع کمک  این  که  آنجا  از  است.  پول  و  به مسکن 
نوع دوستی  دریافت کننده  و  نوع دوست  فرد  برای  تکاملی  پیامدهای  به 
نیاز  کم،  هزینه  به  نسبت  بیشتری  عاطفی  و  ژنتیکی  وابستگی   شود، 
دارد. نهایتا، هزینه کمک باال، به معنی سرمایه گذاری زندگی شخصی 
در راه نجات زندگی دیگری است. این مطالعه نشان داد زمانی که هزینه 
به  و  افزایش،  خویشاوندان  به  کمک  به  تمایل  می یابد،  افزایش  کمک 
غیرخویشاوندان کاهش پیدا می کند. زمانی که کمک به بستگان هزینه 
باالیی دارد، حتی اگر فرد در این راه بمیرد باز هم به این دلیل که در 
به صورت  است، حداقل  داده   انجام  کاری  بقای خویشاوند خود  جهت 
غیرمستقیم سود و منفعت آن به خود فرد باز می گردد. اما وقتی کمک 
به  نه  سود  این  باشد،  داشته  فرد  برای  باالیی  هزینه  غیرخویشاوند  به 

صورت مستقیم و نه غیرمستقیم به فرد باز نمی گردد )28(.
پژوهشی نشان داد با وجود این که افراد نسبت به دوست صمیمی یا 
شریک عاطفی خود، بیشتر از خواهر و برادر، نزدیکی عاطفی احساس 
بیشتر درگیر  برای دوست و شریک عاطفی خود  می کنند )18، 20(، 
رفتارهای نوع دوستانه غیرخطرناک و غیرمرگبار )مثل حمایت عاطفی، 
کمک در انجام کارهای خانه و ...( می شوند، اما برای خویشاوندان نزدیک 

خود حاضرند بیش از این هزینه کنند )18، 20، 28(.

قضاوت اخالقی مبتنی بر روابط و جنسیت
از دیرباز جنسیت یکی از عوامل سوال برانگیز در قضاوت های اخالقی بوده 
است. این موضوع به  طور گسترده، در روان شناسی و سایر علوم انسانی و 
اجتماعی مورد بحث و منازعه علمی قرار گرفته است. اما در روان شناسی 
که  است،  گرفته  قرار  بررسی  مورد  تحولی  جنبه  از  بیشتر  تفاوت  این 
 Gilligan و   Kohlberg نیز  حوزه  این  در  نظریه پردازان  مطرح ترین 
هستند. هرچند پیش تر Freud نیز در نظریه خود به این تفاوت پرداخته 
بود. Freud می نویسد: سطح بهنجار اخالقی برای زنان متفاوت از مردان 
به  که  آماده اند  کمتر  و   ... دارند،  عدالت  از  کمتری  درک  آنها  است... 
... و در قضاوت های خود به  ضرورت های اساسی زندگی تن در دهند، 

شدت تحت تأثیر احساسات محبت و خصومت قرار دارند )29(.
به نقل از Gump  و همکاران از نظر Kohlberg مفهوم کلیدی اخالق، 
عدالت و برابری است و زنان در قضاوت های اخالقی خود بر این  اساس، 
دچار سوگیری ارتباطی یا بین فردی هستند. اما از نظر Gilligan مفهوم 
کلیدی اخالق از منظر زنان مراقبت و مسئولیت بر پایه سیاست عدم 
آزمون های  در  جنسیتی  تفاوت  مطالعات  برخی   .)30( است  خشونت 
حالی  که  در   )30-32( می کنند  تایید  را  اخالقی  قضاوت های  مختلف 

اخالقی  قضاوت های  در  تفاوت جنسیتی  هیچ  که  بودند  هم  مطالعاتی 
نیافتند )33-36(.

به  طور خاص تفاوت زنان و مردان در قضاوت  اخالقی مرتبط با روابط 
خودی نیز در برخی مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه ای 
نجات  میان هر دو جنس،  داد در موقعیت های خشونت آمیز در  نشان 
نتایج  این   .)37( است  ارجح  مذکر،  دوست  به  نسبت  مونث  دوست 
حمایت  مونث  دوستان  زنان،  برای  که  باشد  این  نشان دهنده   می تواند 
عنوان  به  نتیجه  در  و  می کنند،  عرضه  عاطفی  نزدیکی  و  اجتماعی 
از دوست مذکر هستند )38( و برای  تامین کننده عاطفی، ارزشمندتر 
مردان شریک های بالقوه تولید مثل به حساب می آیند، در نتیجه نجات 
تولید مثل در نظر گرفته می شود )15( و  برای  به منزله فرصتی  آنها 
در حقیقت نوعی سرمایه گذاری غیرمستقیم برای فرزندان آینده است 
)28(. اما مطالعات دیگر برای نجات دوست مونث در موقعیت های مرگ 
و زندگی، نسبت دوست مذکر و اقوام دور ترجیحی نیافتند )20، 39(.

به طور کلی در موقعیت های کمک کردن )40( و در پاسخ به معماهای 
نشان  واکنش  به  تمایل  زنان  از  بیشتر  مردان   ،)41( زندگی  و  مرگ 
دادن دارند، به همین دلیل در معماهای خشونت آمیز مردان بیشتر از 
اعضای خانواده خود کمک کنند )37(. محققی  به  دارد  احتمال  زنان 
در مطالعه خود با تغییر قربانی بالقوه معمای واگن، در طیفی از روابط 
خویشاوندی، به این نتیجه رسید که زنان کمتر از مردان به حرکت دادن 
اهرم برای تغییر مسیر واگن تمایل دارند. اما زمانی که شریک عاطفی 
فعلی پاسخ دهندگان به عنوان قربانی بالقوه در نظر گرفته شد، بر خالف 

قسمت قبل، بین مردان و زنان تفاوتی مشاهده نشد )14(.

سوگیری شناختی و بی تفاوتی اخالقی در قضاوت  اخالقی مبتنی 
بر روابط

مطالعات بسیاری نشان داده اند که سوگیری های شناختی بر قضاوت ها  
قضاوت های  که  می دهند  نشان  مطالعات  این   .)43  ،42( تاثیرگذارند 
قرار  اخالق  حوزه  به  بی ربط  ظاهر  به  عوامل  تحت تاثیر  ما  اخالقی 
می گیرد، به عنوان مثال در قضاوت  اخالقی مبتنی بر روابط، سوگیری 
عالیق شخصی )Self-interest bias(، قضاوت های ما را تحت تاثیر قرار 
می دهند. در این سوگیری افراد به طور خودکار، ادراکات و ارزیابی های 
رفتارهای  افراد  که،  معنا  این  به  می دهند.  توسعه  را  خودمدارانه 
غیراخالقی خود یا دیگری را اگر در جهت خدمت به عالئق خودشان 
باشد، اخالقی می دانند. اما همان رفتار را زمانی که به منافع آنها مربوط 
ایجاد  دلیل  این  به  سوگیری  این  احتماال  می دانند.  غیراخالقی  نباشد 
ما  ما تحت تاثیر حالت عاطفی کنونی  ارزیابی های اخالقی  می شود که 
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به وسیله عالیق شخصی  به محرک ها  قرار دارد و دادن پاسخ عاطفی 
افراد هدایت می شود )44(.

قضاوت های  بر  شخصی  عالیق  سوگیری  تاثیر  از  مختلفی  مطالعات 
اخالقی در مورد خود و دیگری حمایت می کند. زمانی که افراد برای کار 
مشابه، در مورد مقدار دستمزد خود و دیگری تصمیم می گیرند، دستمزد 
بیشتری به خود اختصاص می دهند )45(. تفاوت مشابهی در ادراک حل 
و فصل عادالنه یک اختالف فرضی زمانی که ادراک کننده نقش شاکی یا 
متهم را بازی می کند، وجود دارد )46(. مطالعاتی نیز نشان دادند از نظر 
افراد خودخواهی دورن گروهی از نظر اخالقی درست و خودخواهی خارج 

گروهی از نظر اخالقی نادرست درنظر گرفته می شود )47(.
سوگیری دیگر که در قضاوت های مبتنی بر روابط موثر شناخته شده 
این  در  است.   )Actor-Observer Bias( عامل ناظر  سوگیری  است، 
سوگیری اسناد فرد در مورد رفتار خود یا دیگری به این بستگی دارد که 
در موقعیت ناظر قرار دارند یا عامل. در مطالعه ای نشان داده شد که در 
پاسخ به معمای واگن 65 درصد از شرکت کنندگان در موقعیت عامل و 
90 درصد در صد از شرکت کنندگان در موقعیت ناظر تغییر مسیر واگن 
این معنا است که،  این نتیجه به  با کشیدن اهرم اخالقی می دانند.  را 
این سوگیری قرار داشته است )13(.  از پاسخ ها تحت تاثیر  25 درصد 
در مطالعه دیگری، شرکت کنندگان مستقل، که تنها به عنوان ناظر یا 
سوم شخص، رفتار فرد دورغگو را قضاوت می کردند، فریب دادن را حتی 
زمانی که به آنها گفته  شد که فرد فریبکار به دلیل وفاداری به گروه و 
وجود رقابت شدید بین گروهی این کار را انجام داده است، غیراخالقی 
و البته غیراخالقی تر از افرادی که در همین شرایط حقیقت را گفتند 
دانستند. اما گروه دوم که در معرض تصمیم گیری در مورد گفتن دورغ 
یا حقیقت با طرح داستان های مشابه قرار گرفتند، به میزان قابل توجهی 
فریب وفادارانه خود را اخالقی و حتی اخالقی تر از صادق بودن و وفادار 
نبودن دانستند. به عبارت دیگر، افراد زمانی که برای قضاوت  کردن در 
با هدف  اخالقی  اصول  زیرپا گذاشتن  دارند،  قرار  جایگاه سوم شخص 
منفعت گروهی را غیراخالقی و در جایگاه اول شخص، همین رفتار را 

اخالقی ارزیابی می کنند )21(.
اجتماعی  شناخت  دیدگاه  از  را  روابط  بر  مبتنی  قضاوت های  اگر 
می توان  را  غیرخودی  و  خودی  قضاوت های  در  تفاوت  کنیم،  بررسی 
که  می کند  استدالل   Bandura دانست.  مرتبط  اخالقی  بی تفاوتی  به 
غیرفعال  و  فعال  انتخابی  صورت  به  می تواند  اخالقی  خودتنظیمی 
از   .)48( است  غیرفعال سازی  فرآیند  کلید  اخالقی  بی تفاوتی  و  شود 
ناشی  گناه  احساس  و  خودتحریمی  از  افراد  اخالقی،   بی تفاوتی  طریق 
از رفتار متناقض با استانداردهای درونی رها می شوند و به احتمال زیاد 

تصمیم غیراخالقی می گیرند. در این قسمت به دو سازوکار بی تفاوتی 
اخالقی که در قضاوت اخالقی خودی-غیرخودی دیده می شود  پرداخته 
انسانیت زدایی  و   )Moral  justification( اخالقی  توجیه  است:  شده 

.)Dehumanization(
در جامعه امروز اکثر افراد باور دارند که آسیب رساندن به دیگران اشتباه 
است،  با این حال با توجیه اخالقی به دیگران آسیب می زنند )48(، در 
حقیقت وقتی اعضای خارج از گروه، به عنوان غیرخودی در نظر گرفته 
شوند، آسیب زدن راحت تر می شود. برای مثال ممکن است افراد آسیب 
پررو  کنیم  رفتار  خوب  مهاجرها  با  »اگر  که  کنند  توجیه  این گونه  را 

می شوند و مملکتمان را از دستمان در می آوردند«.
فرد،  آن  وسیله  به  که  است  روان شناختی  فرایندی  نیز  انسانیت زدایی 
دیگری را یا در اصل »انسان« نمی داند و یا کمتر انسان محسوب می کند، 
بنابراین تصور می کنند که آنها فاقد ارزش اخالقی هستند. این فرآیند 

بخش مهمی از تعارض های میان گروهی را تبیین می کند )49، 50(.
استانداردهای  شوند  گرفته  نظر  در  انسانی  ارزش  فاقد  دیگران  وقتی 
داخلی و خودسرزنشی به احتمال کمتری فعال می شود )51(. معموالً 
در این فرآیند، افراد با استفاده از زبان غیرانسانی، گروه ها یا افراد دیگر 
واژه  از  استفاده  مثال،  عنوان  به  می کنند.  محروم  اخالقی  ارزش  از  را 
یهودیان.  برای  افراد سیاه پوست و »موش صحرایی«  برای  »شامپانزه« 
در حقیقت در اکثر موارد اعضای خارج از گروه به گروه حیوانات منتقل 
تسهیل  سبب  و  نیستند  اخالقی  کامل  توجه  شایسته  که  می شوند، 

تبعیض و سوگیری نسبت به آنها می شود )50(.

بحث
نشان  روابط  بر  مبتنی  قضاوت های  با  مرتبط  مطالعات  نقد  و  بررسي 
یک  عنوان  به  اخالقی«  »برابری  اصل  پذیرش  وجود  با  که  می دهد 
استاندارد جهانی اخالقی )2(، روابط خودی و غیرخودی در قضاوت های 
اخالقی تاثیرگذار است. همچنین همان طور که انتظار می رود تاثیرگذاری 
روابط با توجه به نزدیکی عاطفی و ارتباط ژنتیکی متفاوت است. به طور 
ژنتیکی،  ارتباط  افزایش سطح  با  نشان داد که  نتایج مطالعات  خالصه 
نزدیکی عاطفی و آشنایی در معمای واگن تمایل افراد برای قضاوت از 

نوع سودمندگرایی کمتر می شود )14، 15، 24(. 
هزینه کمک عامل دیگری است که به نوعی مرز خودی و غیرخودی 
را در تصمیم گیری های افراد مشخص می  کند. زمانی که هزینه کمک 
افراد ترجیح می دهند صرفاً خویشاوندان نزدیک خود را  مرگبار است، 
نجات دهند )14، 16(. در نتیجه به نوعی نظریه تناسب فراگیر )11( 

تایید می شود.
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جنسیت نیز عامل دیگری است که از دو جهت در قضاوت های مبتنی بر 
روابط تاثیرگذار است. اولین نقش جنسیت در میزان تمایل کمک کردن 
تمایل دارند در  زنان  از  بیشتر  در موقعیت های خطرناک است. مردان 
موقعیت های تهدیدآمیز به اعضای خانواده خود کمک کنند )14، 37، 
40، 41(، اما این تفاوت در نجات رابطه با شریک عاطفی افراد مشاهده 
نمی شود )14(. دومین تاثیر جنسیت در ارجحیت نجات دوست مونث 
به دوست مذکر است )37(، که البته این تفاوت در مطالعه دیگر مشاهده 

نشد )20، 39(.
مانند  سازوکارهایی  احتماالً  که  است  آن  از  حاکي  مطالعات  همچنین 
سوگیری های شناختی )13، 21، 47-44( و بی تفاوتی اخالقی )48-50( 
سبب می شوند افراد آسان تر با زیر پا گذاشتن انصاف، در قضاوت های 

اخالقی که افراد خودی درگیر آن هستند، کنار بیایند.
که  می شویم  روبرو  جدی  ناسازه ی  یک  با  اینجا  در  می رسد  نظر  به 
پژوهش های بررسی شده در این مقاله پاسخی برای آن ارائه نمی دهند. 
جایگاه  که  معنا  این  به  انصاف  و  بی طرفی  شد  مطرح  همان طورکه 
اخالقی قانونی همه انسان ها برابر است نزد اکثر افراد حداقل در کالم 
پذیرفته شده است. اما این تصویر با پیش پا افتاده ترین موقعیت ها درهم 
می شکند. پژوهش هایی که در این مقاله بررسی شد نشان می دهد افراد 
رفتار اخالقی متفاوتی در برابر خودی و غیرخودی دارند. حتی برخی 
از مطالعات این ارجحیت خویشاوند در تصمیمات اخالقی را به تکامل 
گروه خودی  ترجیح  تکاملی  دیدگاه  از   .)11( می دهند  نسبت  زیستی 
ژن،  بقای  به  تمایل  اما  است.  تبیین  قابل  ژن  بقای  به  ذاتی  تمایل  با 
تبیین جامعی برای قضاوت نابرابرانه در مقابل گروه خودی و غیرخودی 
گروه های  برای  نابرابرانه  قضاوت  گاهی  طرفی  از  زیرا  نمی دهد.  ارائه 
غیرخویشاوندی مانند دوستان، همکاران و یا هم مذهب و هموطن دیده 
می شود، از طرف دیگر برخی افراد حتی زمانی که خویشاوند نزدیکشان 
درگیر موقعیت اخالقی هستند، میان منفعت گروه خودی و غیرخودی 

تعادل ایجاد می کنند و منصفانه قضاوت می کنند.
یک تفسیر از نتایج به دست آمده از این مطالعات می تواند این گونه باشد 
که مفاهیم اخالقی تعریف شده، مفاهیمی سرد و بی روحی هستند، که 
به کار جوامع انسانی نمی آیند. در حقیقت توصیف مطالعات از جوامع 
اصل  اخالقی،  موقعیت های  در  انسان ها  اکثر  نشان می دهد که  انسانی 
برابری و بی طرفی را نقض می کنند. به عبارت دیگر چنان دایره اخالق 
تنگ تعریف شده است که کمتر کسی در آن قرار می گیرد و نتیجه این 
امر آن است که اخالق در زندگی روزمره جای چندانی ندارد و احتماال 
نباید توقع داشت که انسان ها در این نوع تصمیمات اخالقی بی طرفانه 
عمل کنند. این مفاهیم را می توان به برخی قوانین تشبیه کرد مانند، 

عده  توسط  قانون  این  گذشته،  سال های  در  ویدئو  داشتن  ممنوعیت 
نداشت.  اعراب  از  محلی  دیگر  که  جایی  تا  شد،  گرفته  نادیده  زیادی 
این  و  است  اشکال  دچار  ما  اخالقی  مفاهیم  گفت  باید  شاید  بنابراین 
پژوهش ها به  طور ناخواسته نشان می دهند که باید تجدید نظر اساسی 

در مورد مفاهیم بی طرفی و برابری صورت گیرد.
تفسیر دوم از نتایج این مطالعات آن است که بر اساس مفاهیم اخالقی 
مثل بی طرفی و برابری، عمل اخالقی، عملی است که در موقعیت های 
به  کسی  اگر  و  نشود  قائل  تفاوتی  غیرخودی  و  خودی  میان  مختلف، 
تعداد  اگر  حال  کرده  است.  عمل  غیراخالقی  نکند،  عمل  وظیفه  این 
افرادی که غیراخالقی عمل می کنند زیاد شود باز تفاوتی در اصل ماجرا 
ندارد، در این جا بی اخالقی رخ داده است. مشکل این پاسخ آن است 
که گویا اخالق با اصول پیوند اجتماعی و حتی تکامل در تضاد است و 
در این صورت بسیار سخت است که کسی بتواند با وجود ناهم خوانی 
اجتماعی_زیستی، باز هم از افراد بخواهد در موقعیت های اخالقی ذکر 

شده، اخالقی عمل کند.
یکی از سواالتی که پیش می آید آن است که با توجه به مباحث مطرح 
شده آیا باید بی طرفی اخالقی را به بزرگساالن و به ویژه کودکان آموزش 
داد یا خیر؟ اگر تفسیر اول پذیرفته شود، باید در مفاهیم اخالقی تجدید 
نظر انجام شود. در حقیقت بهتر است که خودی و غیرخودی در تصمیمات 
اخالقی لحاظ شود و در نهایت پژوهش هایی در این زمینه انجام شود که 
نشان دهد افراد بر اساس روابط خودی تا کجا بی   طرفی اخالقی را نقض 
می کنند. اما اگر تفسیر دوم را در نظر بگیریم اخالق بی طرفی با طبیعت 
اجتماعی_زیستی انسان در تناقض است و نمی توان برخالف این طبیعت 
انسانی مفاهیم اخالقی را به کودکان آموزش داد. به این معنا که نمی توان 
به کودکان یاد داد که بی طرفی مهم تر از پیوند اجتماعی است. البته از 
طرفی شاید میان بی طرفی اخالقی و منافع شخصی تناقضی وجود نداشته 
باشد، زیرا انسان ها در اجتماع زندگی می کنند که نیاز دارند دیگران نیز 
با آنها با رعایت انصاف رفتار کنند، و این خود انگیزه بزرگی برای رفتار 

بی طرفانه ای است که در نهایت در خدمت منفعت شخصی نیز است.
و  تجربی  داده های  ارائه  وجود  با  شده  بررسی  پژوهش های  بنابراین 
انتخاب  برای  را  ما  اخالقی،  قضاوت  در  روابط  تاثیر  درباره  پیمایشی 
در  اساسی  بررسی  باید  که  می رسد  نظر  به  می گذارد.  معلق  موضع 
مفاهیم اخالق بی طرفی انجام شود. کارهای تجربی انجام شده تاکنون 
هنوز  نظری  مفاهیم  این  خود  که  بودند  استوار  نظری  مفاهیم  برپایه 
بار  محل پرسش هستند. به عبارت دیگر تعریف مفاهیم اخالقی، یک 
برای همیشه درست نیستند بلکه باید همیشه نیم نگاهی به کاربرد این 
مفاهیم در زندگی روزمره انسان ها برای درستی اطالقشان به رفتارهای 
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انسانی داشته باشیم. در حقیقت با توجه به این  که اخال ق، به عنوان یک 
بعد ارزشی در نظر گرفته می شود باید بررسی آن با احتیاط انجام گیرد 
و نیاز است بدون پیش فرض قرار دادن اصل برابری و بی طرفی اخالقی، 
تاثیرگذاری روابط در قضاوت ها و تصمیمات اخالقی در زندگی روزمره 

انسان مورد بررسی کیفی قرار گیرد.
از محدودیت های مقاله می توان به زبان مقاالت بررسی شده اشاره کرد. 
همان طور که اشاره شد جستجو صرفا به زبان انگلیسی و فارسی انجام 
شد و این امر منجر احتماال منجر به کاهش تعداد مطالعات ورودی شده 
بررسی  و  مقاالت  برخی  کامل  متن  به  است. همچنین عدم دسترسی 

صرفا منابع الکترونیکی از دیگر محدودیت های مطالعه حاضر بود.

نتیجه گیری
به طورکلی با وجود پیشرفت قابل توجه برای درک قضاوت های اخالقی 
مبتنی بر روابط، هنوز بخش هایی وجود دارد که نیازمند بررسی است. 
اوالً در اکثر مطالعات، شرکت کنندگان ملزم به ارزیابی معماهای اخالقی 
با پاسخ دادن به سواالت مختلف بودند، و سواالت مختلف، فرآیندهای 
ذهنی متفاوتی را در مغز راه اندازی می کند، در نتیجه نتایج آنها با یکدیگر 
قابل مقایسه نیست. ثانیا مشارکت کنندگان از شرایط اقتصادی_اجتماعی 
تفاوت های  مختلفی  پژوهش های  ولی  بوده اند،  غربی  کشورهای  و  باال 
را  تصمیم گیری  و  قضاوت  فرآیند شناختی،  در  غرب  و  فرهنگی شرق 

شناسایی کرده اند، در نتیجه نمی توان خروجی مطالعات در زمینه درک 
قضاوت های اخالقی مبتنی بر روابط را به عنوان یافته هایی جهان شمول 
در نظر گرفت. ثالثا موضوع اکثر معماهایی به کار گرفته شده مرگ و 
زندگی بود که از موضوعات تصمیم گیری روزمره افراد دور است. عالوه بر 
این تاکنون تاثیر روابط قومی و مذهبی بررسی نشده است و در کشوری 
مانند ایران که اقوام و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر زندگی می کنند، 

بررسی تاثیر این نوع روابط اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
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شود. همچنین در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخالق 
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Introduction: Severe	anxiety	and	depression	lead	to	deficits	in	executive	functions	and	cognitive	abilities	have	a	detrimental	effect	on	working	

memory	capacity	and	reduce	its	efficiency.	Also,	cognitive	dysfunction	will	lead	to	depression	and	anxiety.	One	of	the	indirect	methods	used	

to	improve	the	level	of	various	cognitive	skills	is	cognitive	computer	games.	Cognitive	rehabilitation	of	working	memory	is	a	way	to	restore	

lost	cognitive	capacities,	which	is	done	by	exercises	and	providing	purposeful	stimuli	and	its	purpose	is	to	improve	the	individual's	cognitive	

function.	Acceptance	and	commitment	therapy,	which	is	used	to	treat	depression	and	anxiety,	focuses	on	accepting	pain	rather	than	avoiding	

and	suppressing	distressing	factors	based	on	personal	values.	This	intervention	aims	to	create	more	flexible	responses	to	life's	challenges,	pain,	

and	acceptance	of	symptoms	instead	of	eliminating	them	themselves.	This	study	aimed	to	compare	the	acceptance	and	commitment-based	

therapy	and	cognitive	rehabilitation	of	working	memory	on	anxiety	and	depression	in	single	girls	aged	25	to	35.	The	research	method	was	

quasi-experimental	with	a	pre-test-post-test	design	and	follow-up	with	a	control	group.	

Methods: The	statistical	population	of	 this	study	 included	all	girls	 referred	 to	psychological	and	counseling	centers	 in	Sabzevar	 in	2019.	

Forty-five	people	were	 randomly	 selected	and	 randomly	divided	 into	 two	experimental	groups	and	one	control	group.	Participants	 in	 the	

present	study	were	evaluated	for	pre-test-post-test-follow-up	and	answered	the	Four	Anxiety	Systems	Questionnaire	and	the	Beck	Depression	

Inventory.	Participants	of	the	two	intervention	groups	underwent	eight	acceptance	and	commitment-based	therapy	sessions	and	ten	sessions	of	

rehabilitation	cognitive	rehabilitation	of	working	memory.

Results:	The	present	study	results	showed	that	both	therapies	based	on	acceptance,	and	commitment	and	cognitive	rehabilitation	of	working	

memory	compared	to	the	control	group	had	a	reducing	effect	on	anxiety	(P=0.001)	and	depression	(P=0.001).	In	comparison	between	acceptance	

and	commitment-based	therapy	and	cognitive	rehabilitation	of	working	memory	in	affecting	the	anxiety	variable,	it	has	been	observed	that	ac-

ceptance	and	commitment-based	therapy	has	been	more	effective	than	cognitive	rehabilitation	of	working	memory	in	reducing	anxiety	in	girls.

Conclusion:	The	findings	 revealed	 that	 interventions,	 acceptance	and	commitment-based	 therapy	and	cognitive	 rehabilitation	of	working	

memory	are	effective	in	reducing	anxiety	and	depression	in	girls,	and	acceptance	and	commitment-based	therapy	has	been	more	effective	than	

cognitive	rehabilitation	of	working	memory	in	reducing	girls'	anxiety.	One	of	the	practical	implications	of	the	present	study	is	the	effectiveness	

of	commitment	and	acceptance	therapy	and	cognitive	rehabilitation	of	working	memory	on	anxiety	and	depression	and	its	correlations,	so	it	is	

suggested	that	these	therapies	be	used	to	treat	anxious	and	depressed	people.	Today,	cognitive	rehabilitation	of	working	memory	is	more	widely	

used	due	to	the	side	effects	of	taking	drugs	and	their	high	cost.	Also,	it	seems	that	cognitive	computer	games	are	a	new	chapter	in	developing	

the	skills	of	anxious	and	depressed	people	in	early	interventions	and	can	affect	their	cognitive,	behavioral,	and	emotional	skills.	Therefore,	

enriching	the	environment	and	laying	the	groundwork	for	cognitive	computer	games	will	help	grow	and	improve	executive	functionality.
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مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و توان بخشی شناختی حافظه فعال بر اضطراب 

و افسردگی در دختران مجرد 25 تا 35 سال بود.

روش کار: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری و با گروه گواه بود. جامعه آماری این 

پژوهش شامل تمام دختران مراجعه کننده به مراکز روان شناختی و مشاوره شهرستان سبزوار در سال 1398 بودند که 

از این مراجعان 45 نفر به صورت در دسترس انتخاب و با تصادفی سازی در 2 گروه آزمایش و 1 گروه گواه قرار گرفتند. 

شرکت کنندگان در پژوهش حاضر برای پیش آزمون_ پس آزمون، پیگیری مورد ارزیابی قرار گرفتند و به پرسشنامه چهار 

درمان  جلسه   8 تحت  مداخله  گروه  دو  شرکت کنندگان  دادند.  پاسخ  بک  افسردگی  پرسشنامه  و  اضطراب  سامانه ای 

مبتنی بر پذیرش و تعهد و 10 جلسه توان بخشی شناختی حافظه فعال قرار گرفتند. 

یافته ها: نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان داد هر دو مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و توان بخشی 

شناختی حافظه فعال نسبت به گروه کنترل بر متغیر اضطراب )P=0/001( و متغیر افسردگی )P=0/001( اثر کاهنده 

داشته است. در مقایسه میان درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و توان بخشی شناختی حافظه فعال در تأثیر بر متغیر 

اثربخشی بیشتری نسبت به توان بخشی شناختی حافظه  اضطراب مشاهده شد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 

فعال بر کاهش اضطراب دختران داشته است. 

نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد هر دو مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و توان بخشی 

شناختی حافظه فعال بر کاهش اضطراب و افسردگی دختران مؤثر هستند و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی 

بیشتری نسبت به توان بخشی شناختی حافظه فعال بر کاهش اضطراب دختران داشته است. 

دریافت: 1399/08/20                                
اصالح نهایی: 1399/10/24                                     

پذیرش: 1399/11/16

واژه های کلیدی
اضطراب
افسردگی

پذیرش و تعهد
توان بخشی شناختی

حافظه فعال

نویسنده مسئول
علوم  استادیار  ابهریان،  حسنی  پیمان 
شناختی،  توان بخشی  گروه  اعصاب شناختی، 
کلینیک مغز و شناخت، مؤسسه آموزش عالی 

علوم شناختی، تهران، ایران
                                                                         Abharian@iricss.org :ایمیل

مقدمه
اضطراب )Anxiety( هیجانی پایه ای است که اجزای عاطفی، ادراک های 
نشانه های  شایع ترین  اضطراب   .)1( بردارد  در  را  شناختی  و  حسی 
انتظارهای  آن  مشخصه  که  است  روان شناختی  حالت  و  روان پزشکی 
 )Depression disorder( اختالل افسردگی .)نگرانی و ترس است )2
در  را  افراد  از  زیادی  تعداد  که  است  ناتوان کننده ای  و  مزمن  بیماری 

افسردگی  اختالل   .)3( است  داده  قرار  خود  تحت تأثیر  جهان  سراسر 
عمومی  بهداشت  سیستم  دوش  بر  که  زیادی  هزینه هاي  به  توجه  با 
گذاشته است توجه بسیاری از متخصصان سالمت روان را متوجه خود 
کرده است )2(. فقدان لذت، اختالل خواب، کاهش اشتها و انرژی، خلق 
از جمله نشانه های  به خودکشی  افسرده، کاهش قدرت تمرکز و میل 

چکیده

47

doi.org/10.30514/icss.23.1.46

Citation:	Kraskian	Moojembari	A,	Hassani-Abharian	P,	Beliyad	MR,	Peivandi	P.	Comparison	of	the	acceptance	and	com-
mitment-based	therapy	and	cognitive	rehabilitation	of	working	memory	on	anxiety	and	depression	of	girls.	Advances	in	
Cognitive	Sciences.	2021;23(1):46-61.

http://dx.doi.org/10.30514/icss.23.1.46
http://orcid.org/0000-0003-4683-066X


مقایسه درمان پذیرش و تعهد و توان بخشی شناختی حافظه فعالسمیرا ده آبادی و همکاران

48

از  خودکشی  افکار  و  شناخت  خلق،  تغییرات  است.  اختالل  این  شایع 
افسردگی است )4(. میزان شیوع اضطراب و  ویژگی های مهم اختالل 
افسردگی در بین دو جنس تفاوت دارد و شیوع آن در زنان جوان بیشتر 
از مردان و بیشتر از افراد در هر سن دیگری گزارش شده است )5، 6(. 
این تفاوت جنسیتی در میزان شیوع میان دو جنس لزوم بررسی های 

هرچه بیشتر را در زنان و دختران برجسته می نماید.    
اجرایی  کارکردهای  در  نقص  به  منجر  شدید  افسردگی  و  اضطراب 
 abilities( شناختی  توانایی های  و   )Executive  function(
Cognitive( شده )7(، اثرات کاهشی بر ظرفیت حافظه فعال داشته، 
از کارایی آن نیز می  کاهد )8(. همچنین اختالل در عملکرد شناختی؛ 
روش های  از  یکی   .)9( داشت  خواهد  پی  در  را  اضطراب  و  افسردگی 
غیرمستقیمی که در راستای ارتقای سطح مهارت های مختلف شناختی 
مورد استفاده قرار می گیرد، بازی های شناختی رایانه ای هستند )10(. 
روش های توان بخشی شناختی یا بر مبنای ترمیم و بازگشت توانایی ها 
هستند که هدف آن بهبود سیستم شناختی برای عملکرد  طبیعی مغز 
در طیف گسترده ای از فعالیت ها است و یا بر مبنای جبران که به فرد 
یاد می دهند با استفاده از یک سری ابزارها چگونه برخی از کمبودهای 
شناختی را جبران کند )11(. توان بخشی شناختی حافظه فعال روشی 
جهت ترمیم بازگرداندن ظرفیت های شناختی از دست رفته است؛ که 
توسط تمرینات و ارائه محرک های هدفمند صورت می گیرد و هدف آن 
ریهاکام  توان بخشی  نرم افزار   .)12( است  فرد  شناختی  عملکرد  بهبود 
)RehaCom( یک برنامه جامع است که از سیستم های رایانه ای برای 
به  می تواند  کاربردی  ابزار  این  می کند.  استفاده  شناختی  توان بخشی 
فعال  حافظه  تمرکز،  توجه،  حوزه های  در  عملکرد  بهبود  در  کاربران 
استفاده  فرد کمک کند. در حین  روزانه  فعالیت های  و سایر  ادراک  و 
فعال  مغز  فرایندهای  وظایف،  حل  با  ریهاکام  توان بخشی  نرم افزار  از 
بازیابی می شوند. آموزش  یا  یافته  بهبود  شده و عملکردهای مهم مغز 
با  آمدن  کنار  به  قادر  بهتر  کاربر  که  است  معنی  این  به  موفقیت آمیز 
چالش های زندگی روزمره خواهد بود. نرم افزار توان بخشی ریهاکام حتی 
استفاده است و در تمام  قابل  نیز  از آسیب  در یک مرحله بسیار حاد 

مراحل بهبودی و ترمیم همچنان مهم است )13(.
پژوهش های متعددی نشان گر تأثیر توان بخشی شناختی حافظه فعال 
جمعیت های  در  افراد  هیجانی  حالت های  و  شناختی  توانایی های  بر 
شده  داده  نشان  همکاران  و  جامی  اخالقی  پژوهش  در  است.  مختلف 
و  استرس  کاهش  در  فعال  حافظه  شناختی  توان بخشی  که  است 
آبکنار  جلیل  و  عاشوری   .)8( است  مؤثر  دختر  دانش  آموزان  اضطراب 
فعال،  حافظه  شناختی  توان  بخشی  برنامه  که  گرفته اند  نتیجه  چنین 

را  شنوایی  آسیب  با  دانش آموزان  فعال  حافظه  و  رفتاری  مشکالت 
بهبود می بخشد )14(؛ بنابراین، می توان از این برنامه به  منظور بهبود 
باشی  برد.  بهره  دانش آموزانی  چنین  فعال  حافظه  و  رفتاری  مشکالت 
عبدل آبادی و همکاران چنین گزارش کرده اند که توان بخشی شناختی 
را در کارکردهای شناختی،  قابل توجهی  و  معنادار  بهبود  فعال  حافظه 
 .)15( می کند  القاء  بیماران  تمام  افسردگی  و  اضطراب  فعال،  حافظه 
بیان کرده اند که توان بخشی شناختی حافظه  بافنده چنین  جعفری و 
در   .)16( می دهد  تغییر  را  مغزی  امواج  و  کاهش،  را  افسردگی  فعال 
پژوهش امیری و همکاران نرم افزار توان بخشی شناختی ریهاکام به  طور 
بود  به سکته مغزی مؤثر  بیماران مبتال  افسردگی  بهبود  معناداری در 
اشاره داشته اند که  نیز  Veisi-Pirkoohi و همکاران  )17(. همچنین 
نرم افزار ریهاکام بر میزان توجه بیماران مبتال به سکته مغزی اثربخش 
است )18(. Fernandez و همکاران )19( و Mak و همکاران )20( نیز 
به اثربخشی نرم افزار ریهاکام بر کارکردهای شناختی در بیماران مبتال 

به سکته و بیماران مبتال به اسکیزوفرنی اشاره داشته اند.
در سبب شناسی اضطراب و افسردگی چنین مطرح شده که سرکوب افکار 
هیجانی اضطراب آور و مالل آمیز منجر به افزایش نیرومندی واکنش های 
هیجانی می شود و افرادی که به طور مداوم به سرکوب افکار و اجتناب از 
آنها می پردازند مستعد نشخوار فکری مزمن بیش تری به شکل اضطراب 
و  پذیرش  بر  مبتنی  درمان   .)22  ،21( هستند  ناخواسته  افسردگی  و 
با   )Acceptance  and Commitment  Therapy  )ACT(( تعهد 
توجه به ارزش های شخصی، بر پذیرش درد و رنج و نه اجتناب از آن و یا 
سرکوب عوامل ناراحت کننده تمرکز می کند. هدف از این مداخله ایجاد 
واکنش های انعطاف پذیرتر به چالش های زندگی، درد و رنج و پذیرش 
نشانه ها بجای از بین بردن خود آنهاست )23(. درمان مبتنی بر پذیرش 
و تعهد رویکرد رفتاری نوینی است که با ترکیب پذیرش و ذهن آگاهی 
دشوار  احساسات  و  افکار  از  می کند  کمک  افراد  به   )Mindfulness(
رها شوند و به این ترتیب پرداختن به الگوهای رفتاری را که به  وسیله 
ارزش های شخصی هدایت می شوند، تسهیل می کند. درمان مبتنی بر 
پذیرش و تعهد ریشه های محکمی در سنت های رفتاری دارد و بر اساس 
نظریه چارچوب ارتباطی بنا شده است. به  طور کلی، درمان مبتنی بر 
پذیرش و تعهد به جای تغییر شکل یا فراوانی تجربه های درونی )افکار، 
 .)24( می کند  تمرکز  تجربه ها  این  با  فرد  رابطه  تغییر  بر  احساسات( 
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به دلیل ساز و کارهایی که در بطن خود 
دارد می تواند به فرد کمک کند در عوض اجتناب و سرکوب هیجان های 
ناخوشایند آنها را بپذیرند و سپس به تنظیم آنها بپردازند )25(. در این 
راستا، پژوهش حاج صادقی و همکاران؛ درمان گروهی پذیرش و تعهد 
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بود  به سرطان پستان مؤثر  زنان مبتال  و اضطراب  افسردگی  برکاهش 
بیمار   120 میان  از  که  همکاران  و   Eilenberg پژوهش  نتایج   .)26(
مبتال به اضطراب به سالمت 107 نفر انتخاب و درمان تعهد و پذیرش 
در مورد آنها اجرا گردید، نشان داد اثربخشی درمان پذیرش و تعهد در 
انعطاف پذیری  اثرات غیرمستقیم بر مؤلفه های  با  مورد نگرانی بیماری 
روان شناختی و غیرواکنشی بودن )از جمله زیرمتغیرهای ذهن آگاهی( 

بعد از 6 ماه معنادار است )27(.
چنانچه مطالعات نشان داد اضطراب و افسردگی حالت های هیجانی است 
که هم بر کارکردهای اجرایی نظیر حافظه فعال اثر می گذارند و هم از 
آن  به  نیز  پیش تر  چنانچه  می پذیرند.  اثر  اجرایی  کارکردهای  نواقص 
اشاره شد سوگیری های توجه و نقص در حافظه فعال زمینه ساز اضطراب 
و افسردگی هستند. عالوه بر این، در تبیین اضطراب و افسردگی چنین 
مطرح شده که تالش برای اجتناب از افکار و هیجان های اضطراب آمیز 
موجب تجربه اضطراب و افسردگی با شدت هر چه بیشتر می شود و از 
این رو، درمان پذیرش و تعهد که بر انعطاف پذیری شناختی و پذیرش 
هیجان ها در عوض اجتناب از آنها تأکید دارد، به نظر بر تجربه اضطراب 
و افسردگی مؤثر می رسد. آن چه که در این میان حائز اهمیت است، 
چه  هر  زمان بندی  در  که  مؤثرتر  چه  هر  درمان های  شناسایی  لزوم 
سریع تر بهترین نتیجه را به دست می دهد، احساس می شود. بنابراین، 

هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی به سؤال زیر بود:
آیا مداخله توان بخشی شناختی حافظه فعال بر اضطراب و افسردگی در 

دختران اثربخش است؟
آیا بین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و توان بخشی شناختی 

حافظه فعال بر اضطراب و افسردگی در دختران تفاوت وجود دارد؟  

روش کار
روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 
با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دختران مجرد 
مقطع کارشناسی 25 تا 35 سال مراجعه کننده به مراکز روان شناختی و 
مشاوره شهرستان سبزوار در سال 1398 بودند. با توجه به این که حداقل 
حجم نمونه برای پژوهش های نیمه آزمایشی 7 تا 12 نفر پیشنهاد شده 
است و با در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه 45 نفر که توسط دو نفر 
متخصص روان شناسی با مصاحبه نیمه ساختاریافته بر اساس مالک های 
DSM-5 مبتال به افسردگی اساسی تشخیص داده شدند، به صورت در 

دسترس انتخاب و با همگن سازی تصادفی سازی در 2 گروه آزمایش و 
1 گروه گواه قرار گرفتند. مالک های ورود به این پژوهش شامل نمره 
باالتر از خط برش در مقیاس افسردگی و اضطراب و مالک های خروج 

از پژوهش شامل ابتالء به اختالل روان پزشکی و مشکالت نورولوژیک 
و پزشکی و استفاده از هر نوع داروی روان پزشکی و استفاده از هر نوع 
خدمات روان شناختی بود. در پژوهش حاضر پرسشنامه های افسردگی 
و اضطراب در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 3 ماهه اجرا 
مرحله  در  فعال  غربال گری وضعیت حافظه  و  پایه  ارزیابی  شد. جهت 
در  فعال  حافظه  ارزیابی  و جهت  ارقام  فراخنای  آزمون  از  پیش آزمون 
مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری از آزمون N-Back استفاده 
شد. بررسی دوره پیگیری 3 ماه پس از پایان مداخالت انجام شد. برای 
تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار 
و آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، آزمون های 
آماری شاپیرو_یلک، لون، ام باکس، کرویت موخلی که در صورت برقرار 
و  هیون_فلت  یا  گرینهوس_گیسر  جایگزین  آزمون های  آز  آن  نبودن 

نرم افزار SPSS-22 استفاده شده است.

فراخنای ارقام رو به جلو و فراخنای ارقام معکوس: در فراخنای 
ارقام مستقیم آزمایش گر یک سری اعداد تک رقمی تصادفی را می خواند 
و آزمودنی باید اعداد را به همان ترتیب گفته شده تکرار نماید. سری 
اعداد ابتدا متشکل از دو رقم بوده و بعد از هر بار ارائه، یک رقم به سری 
زمانی  آزمون  رقم شود.  زنجیره هفت  تا حداکثر  اضافه می شود  اعداد 
نادرست  را  اعداد  بار متوالی، یک سری  آزمودنی دو  قطع می شود که 
تکرار کند. هیچ بازخوردی در طول آزمون به آزمودنی داده نمی شود. 
عملکرد به عنوان تعداد کل سری هایی که به درستی یادآوری شده اند، 
نمره گذاری می شود. عابدی و همکاران برای این ابزار ضرایب بازآزمایی 
این آزمون را در تمایز دانش  تا 0/94 و توان  از 0/65  را در دامنه ای 
آموزان با معدل باال از معدل پایین به عنوان شاخصی از روایی آزمون 

گزارش کردند )28(.

 N-back فعال  حافظه  آزمون  این   :N-back فعال  حافظه  آزمون 
عملکرد  سنجش  تکلیف  یک  که  شده  ساخته   Kirchner توسط 
شناختی مرتبط با حافظه فعال و سرعت پردازش است )29(. قبل از 
شروع آزمون اصلی، آزمودنی مرحله یادگیری و تمرینی )آزمایشی( را 
پشت سر گذاشته و در صورت موفقیت وارد مرحله اصلی می شود. مدت 
 زمان الزم برای انجام این آزمون 10 دقیقه است. داده های به  دست آمده 
از این آزمون شامل تعداد پاسخ های صحیح، تعداد پاسخ های غلط، تعداد 
است.  صحیح  پاسخ های  واکنش  سرعت  میانگین  و  بی پاسخ  ماده های 
انجام  آزمون  اختصاصی  نرم افزار  و  رایانه  از  استفاده  با   N-bac آزمون 
از محرک های  دنباله ای   ،N-back آزمون  رایانه ای  نسخه  در  می شود. 
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دیداری_فضایی، گام به گام و به  صورت تصادفی بر روی صفحه ظاهر 
با  فعلی  شده  ارائه  محرک  آیا  که  کند  بررسی  باید  آزمودنی  می شود. 
 N گام قبل از آن مشابه است یا خیر )29(. در پژوهش حاضر n محرک
برابر 2 مورد استفاده قرار گرفته است. در back-2، چنانچه محرک ارائه 
شده با محرک دو تا ماقبل خود مشابه باشد، آزمودنی کلید مشخص شده 
را فشار می دهد. از آنجا که این تکلیف هم نگهداری اطالعات شناختی 
و هم دست کاری آنها را شامل می شود، برای سنجش عملکرد حافظه 
کاری بسیار مناسب شناخته شده است. Kane و همکاران برای این ابزار 
ضریب اعتبار 0/54 تا 0/84 را گزارش کرده و در پژوهش آنها روایی این 
آزمون نیز به  عنوان شاخص سنجش عملکرد حافظه ی کاری بسیار قابل 
فعال  از نسخه هنجار شده حافظه  بود )30(. در پژوهش حاضر  قبول 

N-back خدادادی و همکاران استفاده شده است )31(.

 Anxiety Questionnaire( پرسشنامه چهار سامانه ای اضطراب
 Koksal اضطراب  سامانه ای  چهار  پرسشنامه   :)Four Systems

احساسی،  مقیاس  خرده  چهار  که  است  گویه   60 شامل   Power و 
ماردپور  قرار می دهد )32(.  ارزیابی  را مورد  بدنی  و  رفتاری  شناختی، 
و همکاران برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ 0/89 و همبستگی این 
ابزار را با خرده مقیاس های اضطراب پنهان و آشکار کتل به ترتیب 0/65 

و 0/61 گزارش کردند )33(.

 :)Beck Depression Inventory( بک  افسردگی  پرسشنامه 
از  که  است  گویه   21 شامل  همکاران  و   Beck افسردگی  پرسشنامه 
پاسخ دهندگان خواسته می شود، شدت نشانه ها را روی یک مقیاس از 
0 تا 3 درجه بندی کنند )Beck .)34 و همکاران برای این ابزار ضریب 
درجه بندی های  با  را  ابزار  این  همبستگی  و   0/93 را  اِسپیرمن_براون 
و همکاران  تنجانی  با 0/66 گزارش کردند )34(. طاهری  برابر  بالینی 
با  را  آن  همبستگی  و   0/93 کرونباخ  آلفای  ضریب  ابزار  این  برای 
پرسشنامه سالمت عمومی )r=0/8( به عنوان شاخصی از روایی همگرا 

گزارش کردند )35(.

 :)RehaCom Software( نرم افزار توان بخشی شناختی ریهاکام
نرم افزار توان بخشی شناختی ریهاکام زمان واکنش دهی و تعداد خطاها 
طریق  از  و  می شود  شروع   1 سطح  از  ماژول  هر  می کند.  محاسبه  را 
مجموعه پارامترهای خاص خود قابل کنترل است. ماژول های آموزشی 
روزافزون  تعداد  از  استفاده  با  یا  ارزیابی شناختی  اساس  بر  را می توان 
با  پژوهش حاضر  در  که  کرد. همچنان  انتخاب  غربال گری  ماژول های 
IVA- استفاده از ارزیابی شناختی که در مرحله پیش آزمون با استفاده
2 و N-back-2 به عمل آمد، انتخاب شدند. درجه سختی هر ماژول بر 
اساس توانایی انجام  یک مرحله  از سخت ترین مرحله که از عهده آن با 
باالترین در صد بر آمده است. در پژوهش حاضر همچنان که در پژوهش 
توان بخشی  جلسه  است  شده  اجرا  نیز   )8( همکاران  و  جامی  اخالقی 
هفته  در  روز   5 صورت  به  دقیقه   60 مدت  به  فعال  حافظه  شناختی 
به مدت دو هفته توسط پژوهشگر و زیر نظر مستقیم استاد راهنمای 
متخصص در حیطه توان بخشی شناختی اجرا شد. برای اجرای جلسات 
از ماژول های گوش به زنگی به مدت 5 دقیقه و توجه متمرکز به مدت 
15 دقیقه و حافظه فعال به مدت 30 دقیقه و عملکرد اجرایی شامل 
محاسبات به مدت 10 دقیقه استفاده شد. برای این که آزمودنی توجه 
توان بخشی  برنامه  و  باشد  داشته  فعال  تمرین های حافظه  به  بیشتری 
مدت  جلسه  هر  از  قبل  باشد.  داشته  بیشتری  اثربخشی  فعال  حافظه 
کوتاهی را به تقویت گوش به زنگی و توجه اختصاص داده شده است که 

نتیجه اثربخش تر واقع شود.

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد: پروتکل درمانی مبتنی بر پذیرش 
و تعهد بر اساس پروتکل Hayes و همکاران )36( طی 8 جلسه 90 
آموزش  عالی مدت  آموزش  مؤسسه  در  که  پژوهشگر  توسط  دقیقه ای 
دیده بود، انجام شد که شرح و تکالیف جلسات در جدول 1 ارائه شده 

است:

جدول 1. پروتکل جلسات آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد

محتوای آموزشیهدفجلسه

ایجاد رابطهاول
آشنایي و معارفه و ایجاد رابطه حسنه، بیان اهمیت و هدف درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. اجرای پرسشنامه های پیش آزمون. بحث و 

تبادل نظر درباره اهمیت اقدامات مادران مراقب فرزند بیمار و تأثیرات آن، توضیح و تبیین مفهوم سرکوب عواطف و هیجانات و آثار منفی 

و منفی سرکوب کردن. تکلیف: تهیه لیست احساسات و هیجانات و گزارش موارد سرکوب شده.
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روش اجرا
پس از ارائه توضیحاتی درباره اهداف پژوهش و جلب رضایت آگاهانه، 
زیسته  تجربه  اساس  برای مشخص ساختن  نیمه ساختاریافته  مصاحبه 
خود شرکت کنندگان صورت گرفت. مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد 
در مرکز خدمات مشاوره و روان شناسی رهنمای سالمت و به صورت 
گروهی، روی گروه آزمایشی اجرا شد. مالحظات اخالقی در این پژوهش 
شرکت کنندگان  از  مداخله  شروع  از  پیش  بود:  مقابل  موارد  شامل 
رضایت نامه کتبی دریافت شد. پیش از شروع مداخله، شرکت کنندگان 
و  رازداری  رعایت  اصل  شدند.  مطلع  مطالعه  اجرا  روش  و  موضوع  از 
حریم شخصی داوطلبان رعایت شد. نتایج در صورت تمایل برای آنها 

تفسیر شد. در صورت مشاهده هرگونه اختالل، راهنمایی های الزم جهت 
پیگیری به داوطلبین ارائه شد. مشارکت در پژوهش موجب هیچ گونه بار 
مالی برای شرکت کننده ها نبود و این تحقیق با موازین دینی و فرهنگی 

آزمودنی و جامعه هیچ گونه مغایرتی نداشت.

یافته ها 
تعهد  و  پذیرش  درمان  تحت  گروه  سنی  میانگین  حاضر  پژوهش  در 
درمان  تحت  گروه  سنی  میانگین  3/03؛  آن  معیار  انحراف  و   30/93
توان بخشی شناختی حافظه فعال 30/53 و انحراف معیار آن 2/13 و 

محتوای آموزشیهدفجلسه

دوم
کاهش تسلط 
کنترل هیجانی

و  تمرینات  اجرای  بچسبید.  او  مشکالت  به  بیشتر  می شود  باعث  فرزند  مسائل  و  مشکالت  از  اجتناب  و  نگرانی  چگونه  تکالیف،  مرور 

استعاره هایی مانند شخص در گودال، استعاره غذا دادن به ببر، رانندگی با آینه عقب، دور ریختن چیزهای قدیمی خانه برای ورود وسایل 

جدید، توهم کنترل، پیامدهای کنترل. تکلیف: پیدا کردن اجتناب های خود.

افزایش پذیرشسوم

مرور تکالیف، بحث و تبادل درباره پذیرش مسئله بیماری و مشکالت فرزند. آنچه در کنترل تو نیست را بپذیر و به  جای سرکوب هیجانات 

آنها را ابراز و کاماًل لمس کن. تمرین و تکلیف استعاره هایی مانند طناب کشی با هیوال، همدلی، دعای آرامش، رویدادنگاری، تمرین تماس 

چشمی، استعاره بچه کج خلق. تکلیف: معلوم کنند چه چیزهایی را باید بپذیرند تا به سمت آن چه برایشان ارزشمند است، حرکت کنند. 

اجرای برخی استعاره ها.

افزایش گسلشچهارم

و  تمرینات  اجرای  و خوب/بد چسبیده اند.  اساس درست/غلط  بر  انتظارات خود  باورها،  به  از حد  بیش  مواردی که  تعیین  تکالیف،  مرور 

استعاره هایی مانند: ترشی، ترشی، تمرین تماشای قطار ذهنی، سربازان در حال رژه، چه کسی مسئول است؟ )شما یا ذهن شما؟( تکلیف: 

تشریح چند موقعیت از زندگی واقعی: ذهن شما چه می گفت؟ تجربه خودتان چه بود؟

تماس بازمان حالپنجم

مرور تکالیف، صحبت درباره مواردی که با آینده یا گذشته درگیر هستند یا به بیان داستان های بی حاصل زندگی می پردازند. حضور در 

محیط فعلی، االن چه احساسی داری؟، توجه صرف، تمرین ذهن آگاهی، نگارش واکنش های مستمر، تمرین برگ ها روی جویبار، آینده- 

گذشته- حال. تکلیف: اجرای تمرینات ذهن آگاهی در منزل.

ششم

ارتقاء خود به 
عنوان زمینه
شفاف سازی 

ارزش ها

مرور تکالیف، تعیین این که آیا قادر به تمایز محتوای برانگیزنده و مهیج از خود هستند؟ تمرینات و استعاره هایی مانند: مشاهده گر، استعاره 

صفحه شطرنج و اثاثیه در منزل، آیا فاصله ای بین رفتارهای فعلی خود و ارزش هایش می بیند. استعاره سنگ قبر، استعاره تشییع جنازه، 

اجرای بارش مغزی برای بیان و شفاف سازی ارزش ها. تکلیف: نوشتن فهرست ارزش های زندگی خود، نوشتن آنچه دوست دارید روی سنگ 

قبر شما نوشته شود.

هفتم

الگوی عمل 
متعهدانه،

کاهش تسلط 
کنترل هیجانی

مرور تکالیف، آیا درگیر اعمالی هستند که موجب عملکرد موفقیت آمیزی است؟ آیا الگوی عمل گام به گام و خاصی را نشان می دهند؟ آیا 

وقتی اقداماتشان با شکست مواجه می شود دست به تغییر روش می زنند؟

استعاره های اسکی به پایین کوه، مسیر پرپیچ و خم و حرکت در جاده، آموزش بخشش

تمرین شخص در گودال، استعاره غذا دادن به ببر، رانندگی با آینه عقب، دور ریختن چیزهای قدیمی خانه. تکلیف: انتخاب مواردی از لیست 

ارزش های فرد و تشویق وی به اجرایی کردن آنها در طول هفته بعد.

مرور مطالب جلسات قبل و تکالیف، رفع ابهامات و آماده شدن برای پایان جلسات، اجرای پس آزمونخاتمههشتم
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میانگین سنی گروه گواه 29/78 و انحراف معیار آن 2/80 بود.   
افسردگی  و  اضطراب  متغیر  دو  هر  میانگین  می دهد  نشان   2 جدول 
پذیرش  پیگیری در هر دو گروه درمان  و  در پیش آزمون، پس آزمون 
توان بخشی شناختی حافظه فعال نسبت نشان می دهد. در  و تعهد و 
شامل  توصیفی  آمار  روش های  از  داده ها  تحلیل  برای  حاضر  پژوهش 

با  واریانس  تحلیل  شامل  استنباطی  آمار  و  معیار  انحراف  و  میانگین 
باکس،  ام  لون،  شاپیرو_ویلک،  آماری  آزمون های  مکرر،  اندازه گیری 
کرویت موخلی که در صورت برقرار نبودن آن آز آزمون های جایگزین 
شده  استفاده   SPSS-22 نرم افزار  و  هیون_فلت  یا  گرینهوس_گیسر 

است.

جدول 2. میانگین و انحراف معیار متغیرها به تفکیک گروه ها

پیگیریپس آزمونپیش آزمونشاخص آماریگروهمتغیر

اضطراب

134/40 ± 134/532/50 ± 155/402/53 ± 4/43میانگین ± انحراف معیارگروه اول

129/66 ± 131/132/38 ± 156/932/16 ± 3/28میانگین ± انحراف معیارگروه دوم

156/13 ± 156/264/18 ± 156/204/00 ± 4/34میانگین ± انحراف معیارگروه گواه

افسردگی

15/66 ± 15/931/67 ± 28/201/38 ± 2/07میانگین ± انحراف معیارگروه اول

16/86 ± 17/461/45 ± 28/931/35 ± 1/57میانگین ± انحراف معیارگروه دوم

28/80 ± 28/201/52 ± 28/461/47 ± 1/68میانگین ± انحراف معیارگروه گواه

فراخنای ارقام رو به جلو

14/33 ± 14/260/817 ± 4/261/09 ± 0/961میانگین ± انحراف معیارگروه اول

16/00 ± 16/000/926 ± 4/801/13 ± 1/01میانگین ± انحراف معیارگروه دوم

5/06 ± 5/000/593 ± 4/460/654 ± 0/639میانگین ± انحراف معیارگروه گواه

فراخنای ارقام رو به عقب

15/13 ± 14/801/06 ± 4/041/14 ± 0/883میانگین ± انحراف معیارگروه اول

16/86 ± 16/600/833 ± 4/200/828 ± 0/414میانگین ± انحراف معیارگروه دوم

4/73 ± 4/530/593 ± 4/330/516 ± 0/617میانگین ± انحراف معیارگروه گواه

                         گروه اول: درمان پذیرش و تعهد        گروه دوم: توان بخشی شناختی حافظه فعال        گروه سوم: گواه

جدول 3 نشان می دهد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و توان بخشی شناختی 
حافظه فعال بر اضطراب )P=0/001( اثر کاهنده داشتند. اثر زمان موجب 

کاهش اضطراب )P=0/001( نسبت به مرحله پیش آزمون شد. اثر متقابل 
زمان*گروه ها موجب کاهش اضطراب )P=0/001( نسبت به گروه گواه شد.  

جدول 3. نتایج تحلیل طرح آمیخته در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر متغیر اضطراب

η 2مقدار احتمالFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر

اضطراب
7650/8523825/43121/230/0010/852اثر گروه

7517/791/465149/341989/440/0010/979اثر زمان

3920/832/921342/79518/780/0010/961اثر متقابل

در ادامه تحلیل برای متغیر اضطراب سه بار تکرار و در هر بار تنها دو 
گروه مورد مقایسه قرار گرفت که نتیجه آن در جدول 4 ارائه شده است. 

اطالعات این جدول نشان می دهد که درمان پذیرش و تعهد در مقایسه 
 .)P=0/001( است  داشته  کاهنده  اثر  اضطراب  متغیر  بر  گواه  گروه  با 
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همچنین جدول فوق نشان می دهد که توان بخشی شناختی حافظه فعال 
نیز بر متغیر اضطراب اثر کاهنده دارد )P=0/001(. جدول 2 و نمودارهای 
شکل 1 نشان داد که میانگین نمره های اضطراب هر دو گروه آزمایش در 
مراحل پس آزمون در مقایسه با گروه گواه کاهش یافت؛ همچنین میانگین 
به  نسبت  پیگیری  مراحل  در  آزمایش  گروه  دو  هر  اضطراب  نمره های 
مراحل پس آزمون و در مقایسه با گروه گواه کاهش یافته است. در نهایت 
اثربخشی مبتنی بر پذیرش و تعهد و  جدول 3 نشان می دهد که بین 

توان بخشی شناختی حافظه فعال بر متغیر اضطراب تفاوت معنادار وجود 
دارد )P=0/001( که با توجه به میانگین دو گروه می توان چنین استنباط 
کرد که توان بخشی شناختی حافظه فعال اثربخشی بیشتری نسبت به 
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب دختران داشته است؛ 
به  نسبت  فعال  توان بخشی شناختی حافظه  اثر  اندازه  میزان  همچنین 
است که  بدین معنی  این موضوع  و  بوده  باالتر  تعهد  و  پذیرش  درمان 
توان بخشی شناختی حافظه فعال از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بود.  

جدول 4. مقایسه معناداری اثر متقابل گروه*زمان به صورت دو گروهی بر متغیر اضطراب

η 2مقدار احتمالFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر

اضطراب
163/461/40116/7230/070/0010/518گروه اول - گروه دوم

2191/021/201819/08855/760/0010/968گروه اول - گروه سوم

3526/7521763/371055/510/0010/964گروه دوم - گروه سوم

گروه اول: درمان پذیرش و تعهد        گروه دوم: توان بخشی شناختی حافظه فعال        گروه سوم: گواه

شکل 1. تغییرات متغیر اضطراب در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در سه گروه پژوهش

جدول 5 نشان می دهد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و توان بخشی 
 .)P=0/001( اثر کاهنده داشته اند شناختی حافظه فعال بر افسردگی 
پیش  مرحله  به  نسبت  افسردگی  کاهش  موجب  زمان  اثر  همچنین 
آزمون شده است  )P=0/001( و اثر متقابل زمان*گروه ها موجب کاهش 

.)P=0/001( افسردگی نسبت به گروه گواه گردیده است
در ادامه تحلیل برای متغیر اضطراب سه بار تکرار و در هر بار تنها دو 

گروه مورد مقایسه قرار گرفت که نتیجه آن در جدول 6 ارائه شده است. 
اطالعات این جدول نشان داد که درمان پذیرش و تعهد در مقایسه با 
گروه گواه بر متغیر افسردگی )P=0/001( اثر کاهنده دارد. همچنین 
نیز  فعال  حافظه  شناختی  توان بخشی  که  می دهد  نشان  فوق  جدول 
و   2 است. جدول  داشته  کاهنده  اثر   )P=0/001( افسردگی  متغیر  بر 
افسردگی هر دو  نمره های  میانگین  داد که  نشان  نمودارهای شکل 1 
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کاهش  گواه  گروه  با  مقایسه  در  پس آزمون  مراحل  در  آزمایش  گروه 
آزمایش در  افسردگی هر دو گروه  نمره های  میانگین  یافت؛ همچنین 

مراحل پیگیری نسبت به مراحل پس آزمون و در مقایسه با گروه گواه 
کاهش یافت. 

جدول 5. نتایج تحلیل طرح آمیخته در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر متغیر افسردگی

η 2مقدار احتمالFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر

اضطراب
1939/392969/69151/760/0010/878اثر گروه

1941/571/471317/211591/310/0010/974اثر زمان

986/512/94334/64404/270/0010/951اثر متقابل

جدول 6. مقایسه معناداری اثر متقابل گروه*زمان به صورت دو گروهی بر متغیر افسردگی

η 2مقدار احتمالFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر

اضطراب
2/421/361/771/450/2420/049گروه اول - گروه دوم

775/751/71453/66728/350/0010/963گروه اول - گروه سوم

718/602/79257/26386/270/0010/965گروه دوم - گروه سوم

گروه اول: درمان پذیرش و تعهد        گروه دوم: توان بخشی شناختی حافظه فعال        گروه سوم: گواه

شکل 2. تغییرات متغیر افسردگی در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در سه گروه پژوهش

جدول 7 نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان توان بخشی 
معکوس  ارقام  فراخنای  و  جلو  به  رو  ارقام  فراخنای  بر  شناختی 
فراخنای  افزایش  موجب  زمان  اثر  داشتند.  افزاینده  اثر   )P=0/001(

ارقام رو به جلو و فراخنای ارقام معکوس )P=0/001( نسبت به مرحله 
پیش آزمون شد. اثر متقابل زمان*گروه ها موجب افزایش فراخنای ارقام 
رو به جلو و فراخنای ارقام معکوس )P=0/001( نسبت به گروه گواه شد.
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فراخنای  و  به جلو  رو  ارقام  فراخنای  مؤلفه های  برای  تحلیل  ادامه  در 
ارقام معکوس سه بار تکرار و در هر بار تنها دو گروه مورد مقایسه قرار 

گرفت که نتیجه آن در جدول 7 ارائه شده است. 
گروه  با  مقایسه  در  تعهد  و  پذیرش  درمان  که  داد  نشان   8 جدول 
ارقام معکوس  ارقام رو به جلو و فراخنای  بر مؤلفه های فراخنای  گواه 
که  داد  نشان  فوق  جدول  همچنین  داشت.  افزاینده  اثر   )P=0/001(
درمان توان بخشی شناختی نیز بر مؤلفه های فراخنای ارقام رو به جلو و 
فراخنای ارقام معکوس )P=0/001( اثر افزاینده داشت. همسو با مطالب 
مؤلفه های  نمره های  میانگین  که  داد  نشان   3 شکل  نمودارهای  فوق 
فراخنای ارقام رو به جلو و فراخنای ارقام معکوس هر دو گروه آزمایش 

در مراحل پس آزمون در مقایسه با گروه گواه افزایش یافت؛ همچنین 
میانگین نمره های مؤلفه های فراخنای ارقام رو به جلو و فراخنای ارقام 
مراحل  به  نسبت  پیگیری  مراحل  در  آزمایش  گروه  دو  هر  معکوس 
پس آزمون و در مقایسه با گروه گواه افزایش یافت. در نهایت جدول 8 
نشان داد که بین اثربخشی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان توان بخشی 
شناختی بر مؤلفه های فراخنای ارقام رو به جلو و فراخنای ارقام معکوس 
دو  میانگین  به  توجه  با  که  داشت  وجود  معنادار  تفاوت   )P=0/001(
گروه می توان چنین استنباط شد که درمان پذیرش و تعهد اثربخشی 
مؤلفه های  افزایش  بر  شناختی  توان بخشی  درمان  به  نسبت  بیشتری 

فراخنای ارقام رو به جلو و فراخنای ارقام معکوس در دختران داشت.

جدول 7. نتایج تحلیل طرح آمیخته در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر مؤلفه های فراخنای ارقام رو به جلو و فراخنای ارقام معکوس

η 2مقدار احتمالFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمؤلفه ها

فراخنای ارقام رو به جلو
1358/712679/35355/080/0010/944اثر گروه

1526/572763/283220/120/0010/987اثر زمان

734/844183/71775/030/0010/974اثر متقابل

فراخنای ارقام معکوس
1681/342840/67566/640/0010/964اثر گروه

1879/172939/584268/780/0010/990اثر زمان

882/344220/581002/170/0010/979اثر متقابل

جدول 8. مقایسه معناداری اثر متقابل گروه*زمان به صورت دو گروهی بر مؤلفه های فراخنای ارقام رو به جلو و فراخنای ارقام معکوس

η 2مقدار احتمالFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتگروه های مورد مقایسه

فراخنای ارقام رو 
به جلو

6/8223/4112/280/0010/305گروه اول - گروه دوم

486/752243/37909/950/0010/970گروه اول - گروه سوم

620/714155/17935/520/0010/985گروه دوم - گروه سوم

فراخنای ارقام 
معکوس

13/351/747/6630/260/0010/519گروه اول - گروه دوم

561/862280/931404/660/0010/980گروه اول - گروه سوم

761/864190/46794/660/0010/983گروه دوم - گروه سوم

گروه اول: درمان پذیرش و تعهد        گروه دوم: توان بخشی شناختی حافظه فعال        گروه سوم: گواه
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بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد مداخله توان بخشی شناختی حافظه فعال 
در کاهش اضطراب و افسردگی شرکت کنندگان در این پژوهش مؤثر 
بود و اثربخشی آن در دوره پیگیری نیز ماندگار باقی مانده است. همسو 
با این یافته ها اخالقی جامی و همکاران )8(؛ عاشوری و جلیل آبکنار 
)14(؛ باشی عبدل آبادی و همکاران )15(؛ جعفری و بافنده )16(؛ امیری 
 Fernandez )18(؛  همکاران  و   Veisi-Pirkoohi )17(؛  همکاران  و 
توان بخشی  اثربخشی  به   )20( همکاران  و   Mak و   )19( همکاران  و 
در جمعیت های  اضطراب  و  استرس  کاهش  در  فعال  حافظه  شناختی 
مختلف از جمله دانش آموزان دختر اشاره داشته اند. نتایج پژوهش حاضر 

همچنین نشان داد مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش 
پیگیری  دوره  در  نیز  آن  اثربخشی  و  است  مؤثر  افسردگی  و  اضطراب 
)26(؛  و همکاران  یافته ها حاج صادقی  این  با  بود. همسو  ماندگار  هم 
درمانی  را  تعهد  و  پذیرش  درمان  نیز  )27(؛  همکاران  و   Eilenberg

اثربخش در کاهش اضطراب و افسردگی معرفی کرده اند.  
در تبیین اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی می توان 
چنین گفت که یکی از مهم ترین فنون درمان پذیرش و تعهد، تصریح 
ارزش ها و عمل متعهدانه است. ترغیب افراد به شناسایی ارزش های شان 
و تعیین اهداف، اعمال، موانع و در نهایت تعهد آنها به انجام اعمال در 

شکل 3. تغییرات فراخنای ارقام رو به جلو و ارقام معکوس در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در سه گروه پژوهش
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راستای دستیابی به اهداف و حرکت در مسیر ارزش های شان با وجود 
مشکالت باعث می شود که ضمن تحقق اهداف، شادکامی ناشی از آن 
نیز به رضایت از زندگی منجر شود و افراد را از گیر افتادن در حلقه ای 
از افکار و احساسات منفی که به نوبه خود باعث افزایش شدت مشکالت 
می شود؛ رهایی بخشد )24(. همچنین تنظیم هیجان به عنوان روشی 
در تعدیل هیجان ها باعث مقابله مؤثر با موقعیت های تنش زا می شود و 
افزایش فعالیت در پاسخ دهی به موقعیت های پرتنش را به دنبال دارد. 
در واقع افرادی که در دوره درمانی پذیرش و تعهد شرکت می کنند؛ به 
دلیل ایجاد ارزش ها و وجود معنا در زندگی شان، کمتر تحت تأثیر منفی 
شرایط تنش آور قرار می گیرند و توانمندی بیشتری در مورد تنظیم و 

مدیریت بر هیجان های خود پیدا می کنند )37(.
درونی  تجارب  بر  توجه  ساختن  معطوف  و  ذهن گاهی  از  که  پذیرشی 
حاصل می شود در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به معنای خواستن 
هیجان ها و تجارب آزارنده، تحمل صرف آنها و از خود استقامت نشان 
ناخوشایند است، یعنی  به تجربه رویدادهای  بلکه تمایل  دادن نیست؛ 
رویدادهای درونی که در مسیر رفتار همسو با ارزش ها، قد علم می کنند. 
بنابراین پذیرش یا قطب مخالف اجتناب تجربه ای، یکی از عناصر اصلی 
انعطاف ناپذیری روان شناختی است )24(. در ذهن آگاهی هدف ضمنی 
فراهم آوردن تجربه هیجان ها و شناخت ها به عنوان رویدادهای درونی 
است که الگوی پاسخ به محرک های بیرونی و درونی هستند. از دیدگاه 
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد فرض بر این است که زبان و شناخت 
انسان، تجارب آکنده از هیجان را مخدوش می کنند و اغلب بر شدتشان 
تالش هایی  می کنند،  جلوه  مسئله ساز  وقتی  مذکور  موارد  می افزایند. 
بنابراین  می گیرد.  وابسته، صورت  زبان  فرایندهای  این  زدن  دور  برای 
پذیرش معموالً در امتداد ناهم آمیزی شناختی و بافتار انگاشتن خویشتن 
انجام می گیرد )25( که موجب تنظیم هیجان های ناخوشایند می شود 
)37(. ذهن آگاهی فرد را قادر به درک و پردازش رویدادهایی می کند 
که در پیرامونش اتفاق می افتند تا بتواند تصمیم های عاقالنه ای بگیرد 
و بهترین واکنش را در برابر شرایط دشوار زندگی از خود نشان دهد. 
از  را  و هیجان های خود  اجازه می دهد شناخت ها  فرد  به  ذهن آگاهی 
منظر یک ناظر بیرونی جدای از هر دو جهان خارج و خود فرد نظاره گر 
باشد )38(. پذیرش فرآیندی است که در آن مراجعین تشویق می شوند 
به استقبال افکار و احساسات خود بروند، بدون این که برای مقاومت، 
اجتناب یا سرکوب آنها به »اجتناب تجربی« متوسل شوند )39(. به طور 
کلی می توان گفت درمان تعهد و پذیرش به افراد کمک می کند تا با 
یک حس متعالی از خود به عنوان »خود به عنوان زمینه« در تماس 
قرار بگیرند. »خود به عنوان زمینه« همیشه در حال مشاهده و تجربه 

است اما از افکار، احساسات، حس های بدنی و خاطرات جدا است. در 
این درمان، پذیرش به عنوان یک جایگزین برای اجتناب تجربه ای است. 
پذیرش شامل تمایل فعال و آگاهانه برای تجربه رویدادهای غیر قابل 
کنترل است بدون این که تالش هایی برای تغییر انجام شود، به ویژه 
هنگامی که این کار باعث آسیب روانی، نگرانی و اضطراب و افسردگی 

بیش تری می شود. 
توان بخشی شناختی حافظه فعال، شامل ارائه فعالیت های درمانی معطوف 
به عملکرد است که هدف آنها، تقویت یا تثبیت مجدد الگوهای رفتاری 
پیشین و نیز تثبیت الگوهای رفتاری جدید، برای انجام فعالیت یا ارائه 
مکانیسم های شناختی جهت جبران عملکردهای آسیب دیده سیستم 
عصبی است. توان بخشی شناختی حافظه فعال یک درمان شناختی است 
که از تمرین بهره می گیرد، روش های جبرانی و تطبیقی را جهت تسهیل 
بهبود در مناطق هدف شناخت مانند حافظه مورد استفاده قرار می دهد. 
در این روش اغلب از رایانه جهت فراهم کردن تمرینات در راستای بهبود 
بر  مبتنی  برنامه های  می شود.  استفاده  مهارت های عصب روان شناختی 
انعطاف پذیری که طبق روش ویژه ای تدوین شده اند، ساختار مشخصی 
از مغز را مورد توجه قرار داده تا کارکرد و واکنش آن ناحیه به خصوص 
را بهبود بخشد. همچنین اجزای شناختی شامل توجه، حافظه فعال و 
وظایف اجرایی با هم همپوشانی دارند و با شیوه های پیچیده ای همکاری 
می کنند؛ به همین دلیل بحث در مورد یک فرایند بدون اشاره به یکی 
فعال  حافظه  شناختی  توان بخشی  نرم افزار   .)40( است  مشکل  آنها  از 
بازسازی  یا  و  بهبود  و عملکرد مهم مغز  فعال  فرایندهای مغز  ریهاکام 
می کند. چنین گمان می رود که آموزش موفق به این معنی است که 

کاربر می تواند با چالش های زندگی روزمره مقابله کند. 
بر  فعال  توان بخشی شناختی حافظه  اثربخشی  تبیین  به طور کلی در 
اضطراب و افسردگی می توان گفت هم چنان که پیش تر نیز در مدل 
ترمیمی به آن اشاره شده است و سوگیری های توجه در افراد مضطرب 
بنابراین، بدین گونه این ماژول ها در کاهش  و افسرده مشهود است و 
ارتقای حافظه  پژوهش حاضر  بودند. هدف  مؤثر  افسردگی  و  اضطراب 
فعال با محوریت ماژول های مربوط به آن بوده و بقیه ماژول های به کار 
رفته در جهت افزایش ارتقای حافظه فعال و افزایش اثربخشی ماژول های 
مرتبط با آن به کار رفته است و بدین ترتیب انتقال دور یا بهبود عملکرد 
آزمودنی در تکالیفی متفاوت از نظر ظاهر و ماهیت با برنامه تقویت در 
ظرفیت   .)41( گرفت  قرار  بررسی  مورد  فعال  حافظه  عملکرد  ارتقای 
حافظه فعال به عنوان یکی از مؤلفه های مهم کنترل شناختی و توانایی 
فعال نگه داشتن اطالعات الزم و بازداری از اطالعات غیر ضروری مطرح 
است و با توجه به این ظرفیت حافظه فعال برآوردی از توانایی کنترل 
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کاهش  با  زیاد  اضطراب  و  افسردگی  می شود.  گرفته  نظر  در  شناختی 
مقاومت در برابر افکار مزاحم هیجانی، فضای بیشتری از ظرفیت حافظه 
 .)42( می دهد  اختصاص  نگرانی  و  فکری  نشخوار  پردازش  به  را  فعال 
عالوه بر این، اضطراب و افسردگی موجب آزاد شدن گلوکوکورتیکوئیدها 
می شوند و بدین ترتیب بر ظرفیت و فعالیت حافظه فعال تأثیر منفی 
دارند )43( و به نظر می رسد توان بخشی شناختی با اثرگذاری بر ظرفیت 

حافظه فعال موجب کاهش افسردگی و اضطراب شد.
سایر  و  توجه  به  نزدیک  انتقال  با  فعال  حافظه  بهبود  این،  بر  عالوه 
عملکردهای اجرایی عالوه بر اثر مستقیم خود بر اضطراب و افسردگی 
که هسته شناختی آنها اختالل در حافظه فعال است، می تواند بر کاهش 
اضطراب و افسردگی تأثیر داشته باشد. به کمک حافظه فعال تجارب 
این سیستم  ارتباط می یابد.  اندوخته شده  با طرحواره های  افراد  فعلی 
دارد؛  اصلی  مؤلفه  دو  و  است  اطالعات  موقت  ذخیره سازی  دار  عهده 
برای  دست  زیر  سامانه  یک  و  توجه  کننده  کنترل  اصلی  سامانه  یک 
بر  مبتنی  شناختی  کارکردهای  همه  و  اطالعات  پردازش  و  نگهداری 
ظرفیت   .)44( بود  خواهند  فعال  حافظه  بدکارکردی  از  متأثر  توجه 
به  افراد در کنترل توجه  توانایی  به تفاوت های فردی در  حافظه فعال 
با سرعت باال اشاره  بازیابی آنها  منظور حفظ اطالعات به طور فعال و 
دارد. در واقع ظرفیت حافظه فعال به چگونگی استفاده از توجه جهت 
دو  هر   .)41( می شود  مربوط  اطالعات  فرونشانی  یا  نگهداری  و  حفظ 
نه  هر چند  به شدت،  توجه  نظیر  اجرایی  عملکردهای  و  فعال  حافظه 
به   .)45( هستند  وابسته  پیشانی  مغزی  مناطق  به  انحصاری،  طور  به  
این ترتیب از آنجا که عملکرد قشر پیش پیشانی تحت تأثیر خلق منفی 
مغز  از  ناحیه  این  و   )46( می گیرد  قرار  مضطرب  و  افسرده  افراد  در 
وظیفه استدالل، تصمیم گیری و تنظیم هیجان ها را بر عهده دارد )47(، 
کاهش  موجب  نواحی  این  بر  تأثیرگذاری  با  فعال  حافظه  ماژول های 

اضطراب و افسردگی می شوند.
در  شناختی  ارزیابی  با  که  چه  آن  اساس  بر  گفت  باید  کلی  طور  به 
دیداری  نظر می رسد وجود محرک های  به  آمد  به دست  پیش آزمون 
و شنیداری مزاحم در محیط افراد افسرده و مضطرب ظرفیت حافظه 
توان بخشی شناختی حافظه  برنامه  از طرفی  را کاهش می دهد.  فعال 
فعال با ترمیم نقایص حافظه فعال و افزایش ظرفیت آن و همین طور 
اثرگذاری بر قشر پیش پیشانی به بیماران افسرده و مضطرب که درگیر 
توجه  هدایت  با  می کند  کمک  هستند،  مزاحم  شناختی  فرایندهای 
با  یابند.  دست  هیجانی  خودتنظیمی  به  اجرایی  کارکردهای  دیگر  و 
توجه به نتایج پژوهش حاضر چنین به نظر می رسد که هر دو درمان 
در  اثر  تداوم  از  فعال  حافظه  شناختی  توان بخشی  و  تعهد  و  پذیرش 

طول زمان برخوردار بودند که در تبیین این نتایج می توان اشاره داشت 
اثرگذاری بر ساختارهای مغزی  با  که هر دو توان بخشی حافظه فعال 
افزایش  با  بر تعهد و پذیرش  نظیر قشر پیش پیشانی و درمان مبتنی 
پتانسیل بیمار در مواجه با شرایط در عوض اجتناب از آن پیامدهای 
درمان  حاضر  پژوهش  در  آوردند.  فراهم  بیماران  برای  را  مدتی  بلند 
مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت به توان بخشی شناختی حافظه فعال از 
اثربخشی بیشتری بر اضطراب برخوردار بود که در تبیین آن می توان 
چنین گفت که افراد مضطرب معموالً در تالش برای کاهش اضطراب 
متوسل  هیجان  و  فکر  سرکوب  نظیر  اجتنابی  راهبردهای  به  خود 
می شوند و از آنجا که اصول درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش 
درمان  در  شاید  دارد  تمرکز  پذیرش  افزایش  و  اجتنابی  راهبردهای 

اضطراب اثربخش تر بود.
هر پژوهشی در بطن خود محدودیت هایی دارد. از جمله محدودیت های 
از  پژوهش  این  اشاره کرد: در  مقابل  موارد  به  پژوهش حاضر می توان 
افراد  استفاده شد که ممکن است  اندازه گیری  برای  ابزار خودگزارشی 
به صورت آگاهانه و ناآگاهانه سعی در مطلوب جلوه دادن خود و انکار 
کرده باشند. از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر می توان به در نظر 
حاضر  پژوهش  در  شرکت کننده  دختران  قاعدگی  دوره های  نگرفتن 
اشاره کرد که ممکن است وضعیت خلقی آنها را تحت تأثیر قرار داشته 
درمان  اثربخشی  حاضر  پژوهش  کاربردی  تلویحات  از  همچنین  باشد. 
تعهد و پذیرش و توان بخشی شناختی حافظه فعال بر میزان اضطراب 
این  می شود  پیشنهاد  بنابراین  است،  آن  همبسته های  و  افسردگی  و 
بر  شوند.  گرفته  کار  به  افسرده  و  مضطرب  افراد  درمان  در  مداخله ها 
اساس اصول درمان پذیرش و تعهد اگرچه درد ممکن است ناخوشایند 
یا  فرار  برای  تقال  می شود،  منجر  حقیقی  رنج  به  چه  آن  شود،  تصور 
اجتناب از درد است. این فرض هسته و اساس درمان مبتنی بر پذیرش 
غیرقابل  مراجعه  درد  و  رنج  که  مواقعی  در  می توان  که  است  تعهد  و 
توان بخشی  امروزه  از سویی دیگر،  قرار گیرد.  استفاده  حل است مورد 
بیشتری  استفاده  دارو  مصرف  عوارض  دلیل  به  فعال  حافظه  شناختی 
دارد. همچنین، به نظر می رسد بازی های شناختی رایانه ای باب جدیدی 
در توسعه مهارت های افراد مضطرب و افسرده در مداخالت زودهنگام 
باشد و بتواند بر روی مهارت های شناختی، رفتاری و هیجانی_عاطفی 
بنابراین  افراد و همچنین کارکردهای روزمره شان تأثیرگذار باشد.  این 
رایانه ای  شناختی  بازی های  برای  بسترسازی  و  محیط  غنی سازی  با 
احتماالً به رشد و بهبود کارکردهای اجرایی کمک خواهد شد. در نهایت 
پیشنهاد می شود به جای گروه گواه از گروه پالسیبو استفاده کنند که 

مثاًل در آن هشت جلسه کار هنری یا آموزشی دیگری انجام شود.
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نتیجه گیری
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد هر دو مداخله درمان مبتنی 
کاهش  بر  فعال  حافظه  شناختی  توان بخشی  و  تعهد  و  پذیرش  بر 
دوره  در  آنها  اثربخشی  و  مؤثر هستند  دختران  افسردگی  و  اضطراب 
اثربخشی آنها تفاوت معناداری  پیگیری نیز ماندگار بوده و در میزان 

وجود ندارد.
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Introduction: Obesity	is	one	of	the	diseases	whose	prevalence	has	been	accelerating	over	the	past	decades.	It	is	estimated	that	about	1.2	billion	people	in	the	world	are	obese	or	

overweight.	In	Iran,	5.5%	of	children	and	adolescents	under	18	years	of	age	and	21.5%	of	people	over	18	are	obese.	Recently,	mindfulness	has	attracted	much	attention	in	the	field	

of	obesity	and	overweight.	The	intervention,	along	with	mindfulness	meditation,	to	increase	overall	psychological	and	physiological	self-regulation	is	perfectly	commensurate	with	

the	cognitive,	emotional,	physiological,	and	behavioral	dysregulations	observed	in	eating	disorders,	especially	in	the	case	of	impulsive	overeating.	Considering	the	effect	of	negative	

thoughts	and	beliefs	on	overeating	behaviors	and	subsequent	overweight,	and	on	the	other	hand,	the	role	of	cognitive	fusion	as	an	essential	and	determining	factor	in	the	negative	

evaluation	of	disturbing	thoughts,	the	role	of	cognitive	fusion	can	be	added	Checked	the	weight.	Recently,	in	line	with			health	professionals’s	efforts,	one	of	the	effective	ways	to	

prevent	and	treat	obesity	and	reduce	its	psychological,	social,	and	economic	consequences	is	to	consider	psychological	treatment	programs	and	other	medical	and	sports	treatments.	

In	recent	years,	there	has	been	a	great	deal	of	discussion	about	mindfulness-based	therapeutic	interventions.	These	treatments	are	known	as	the	third	wave	of	behavioral	therapy.	

Acceptance	and	Commitment	Therapy	is	one	of	the	most	common	third-wave	therapies	for	the	behavioral	therapy	and	aims	to	help	clients	achieve	a	rich,	valuable,	and	satisfying	

life	through	psychological	resilience.	Emotion	regulation	training	is	one	of	the	emotion-based	therapies	that	can	affect			people’s	psychological	symptoms	with	obesity	and	has	been	

less	considered	by	researchers	so	far.	This	study	aimed	to	compare	the	effectiveness	of	group	therapy	based	on	ACT	and	emotional	regulation	on	cognitive	fusion,	mindfulness,	and	

emotional	regulation	in	obese	women.	

Methods: The	present	study	was	an	interventional	study	with	a	pre-test/post-test	design	that	was	conducted	in	2019	on	obese	patients	referred	to	psychiatric	and	psychology	clinics	in	

the	west	of	Tehran.	The	selection	of	the	intervention	group	was	as	follows:	The	subjects	were	invited	to	participate	in	the	study	in	coordination	and	consultation	with	the	clinic	officials	

and	according	to	the	inclusion	criteria.	Then,	45	patients	were	selected	by	purposive	sampling	method	and	randomly	divided	into	three	groups	of	15	(acceptance	and	commitment	based	

experimental	group,	emotion	regulation	training	experimental	group,	and	control	group).	First,	the	necessary	information	about	the	study’s	objectives	was	provided	to	the	patients,	and	

they	entered	the	study	of	their	own	free	will.	Finally,	informed	consent	was	obtained	from	all	subjects.	Criteria	for	entering	this	study	include	age	over	16	years,	being	overweight,	not	

having	a	psychological	disorder,	and	not	receiving	any	other	psychological	treatment.	Exclusion	criteria	were	unwillingness	to	continue	cooperation	and	a	maximum	of	two	sessions	

of	absence	for	the	patient.	Then,	12	120-minute	sessions	of	emotion	regulation	training	and	acceptance	and	commitment	therapy	were	performed	in	the	experimental	groups.	Data	

were	collected	using	the	Cognitive	Fusion	Questionnaire,	Mindfulness	Questionnaire,	and	Emotion	Regulation	Difficulty	Scale.	Data	were	analyzed	using	analysis	of	covariance	with	

SPSS-21	software.		The	Kolmogorov-Smirnov	test	checked	the	normality	of	data	distribution.	Then,	analysis	of	covariance	was	used	to	examine	the	differences	between	the	two	groups	

in	terms	of	research	variables.

Results:	The	covariance	analysis	results	showed	that	the	difficulty	in	regulating	emotion,	mindfulness,	and	cognitive	fusion	after	therapeutic	interventions	was	significantly	different	

between	the	three	groups	(P=0.0001).	Then,	the	Fisher	post	hoc	test	was	used	to	examine	which	of	the	two	groups	are	different.	These	test	results	showed	that	the	difference	between	

each	of	the	groups	of	emotion	regulation	training	and	treatment	based	on	acceptance	and	commitment	with	the	control	group	is	significant,	but	the	results	of	the	two	types	of	treatment	

are	not	significantly	different.

Conclusion:	The	research	results	showed	that	emotion	regulation	training	and	acceptance	and	commitment-based	therapy	effectively	reduce	cognitive	fusion	and	improving	emotion	

regulation	and	mindfulness	in	obese	people.	Therefore,	considering	the	confirmation	of	the	effect	of	emotion	regulation	training	based	on	acceptance	and	commitment	in	the	treatment	

of	obesity,	it	is	suggested	that	therapists	consider	these	two	therapies	in	reducing	cognitive	fusion	and	improving	emotion	regulation	and	mindfulness	of	overweight	people.
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به منظور تغییر یا تعدیل یک حالت هیجانی به کار می رود )3(. افراد 
و  به آشفتگی های هیجانی  پاسخ دهی  برای  مؤثر  راهبردهای  فقدان  با 
روی  هیجانی،  خوردن  سمت  به  بیشتر  هیجان ها  مدیریت  در  ناتوانی 
می آورند )4، 5(. بر اساس مطالعات، تغییر رفتار در راستای راهبردهای 
تنظیم هیجان مانند خوردن با کنترل ذهن بر رفتار خوردن افراد، مؤثر 
است؛ به این معنا که افراد به منظور کاهش و تقلیل احساس نامطلوب 
به رفتار خوردن می پردازند. بنابراین تنظیم هیجان، یک اصل اساسی 
در شروع، ارزیابی و سازماندهی رفتار سازگارانه و همچنین جلوگیری از 

هیجان های منفی و رفتارهای ناسازگارانه محسوب می شود )6(. 
و  چاقی  زمینه  در  بسیاری  توجه   )Mindfulness( ذهن آگاهی  اخیراً 
اضافه وزن به خود جلب کرده است. مداخله همراه با مراقبه ذهن آگاهی، 
با هدف افزایش خودنظم جویی کلی روان شناختی و فیزیولوزیکی، کاماًل 
رفتاری  و  فیزیولوژیکی  هیجانی،  شناختی،  بدتنطیمی های  با  متناسب 
مشاهده شده در اختالالت خوردن به ویژه در مورد پرخوری تکانشی 
و  هیجانات  افکار،  روی  بر  هوشیارانه  توجه  به  ذهن آگاهی   .)7( است 
تجارب به گونه ای که فرد قضاوت خوب یا بد در مورد این تجارب نداشته 
باشد، اشاره دارد )8(. در واقع ذهن آگاهی می تواند با تعدیل کردن افکار 
منفی و فشارهای روان شناختی مرتبط با رفتارهای پرخوری به کاهش 
نشان  مطالعات  راستا  این  در   .)9( شود  منجر  اختالل  این  نشانه های 
داده اند آموزش ذهن آگاهی با استفاده از فنونی مانند یوگا، مدیتیشن، 
شناخت درمانی و هوشیاری نسبت به خوردن می تواند در درمان چاقی 

و اختالالت خوردن مؤثر واقع شود )10(.
با توجه به تاثیر افکار و باورهای منفی در رفتارهای پرخوری و به دنبال آن 
  )Cognitive Fusion( اضافه وزن و از طرفی نقش همجوشی شناختی
به عنوان یک عامل مهم و تعیین کننده در ارزیابی منفی از افکار مزاحم 
را در اضافه وزن بررسی کرد )11(.  می توان نقش همجوشی شناختی 
افرادی که همجوشی شناختی در آنها باال باشد، بیشتر مستعد اختالالت 
که  است  کلیدی  فرآیند  یک  شناختی  همجوشی  بود.  خواهند  روانی 
انعطاف پذیری روانی را تهدید می کند. به عبارت دیگر منظور از همجوشی 
شناختی این است که فرد طوری تحت تاثیر افکارش قرار گیرد که گویی 
منابع  دیگر  بر  تجربه  و  رفتار  می شوند  موجب  و  هستند  داخلی  کامال 
نتایج مستقیم، حساسیت  به  فرد نسبت  و  رفتاری حاکم شوند  تنظیم 
کمتری پیدا می کند )12(. در مورد افراد چاق همجوشی شناختی موجب 
می شود فرد دائماً درگیر افکار منفی در مورد تناسب اندام و رسیدن به 
وزن ایده آل در خود شود تا حدی که هیچ امیدی برای کاهش وزن ندارد 

و این هدف را نادیده می گیرد )11(.
و  روان درمانی ها  ارائه  به  کرده اند  سعی  روانی  رویکردهای  و  نظریه ها 

به   .)14  ،13( کنند  کمک  انسانی  حاالت  بهبود  به  روانی  آموزش های 
تازگی در راستای تالش متخصصان سالمت، یکی از راهکارهای مؤثر برای 
پیشگیری و درمان چاقی و کاهش پیامدهای روانی، اجتماعی و اقتصادی 
آن، در نظر گرفتن برنامه های درمانی روان شناختی در کنار سایر روش های 
درمانی پزشکی و ورزشی است. در سال های اخیر، بحث زیادی درباره 
مداخالت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی مطرح شده است. این درمان ها به 
عنوان موج سوم رفتار درمانی شناخته می شوند. درمان مبتنی بر پذیرش 
و تعهد ))Acceptance and Commitment therapy )ACT( یکی 
از رایج ترین درمان های موج سوم رفتار درمانی است و هدف آن، کمک به 
مراجع برای رسیدن به یک زندگی غنی، ارزشمند و رضایت بخش است که 
از طریق انعطاف پذیری روان شناختی ایجاد می شود. هدف اصلی درمان 
مبتنی بر پذیرش و تعهد، افزایش انعطاف پذیری روان شناختی به معنای 
با وجود تمام احساسات،  با زمان حال  ارتباط آگاهانه  توانایی فرد برای 
انجام  و  تجربه می کند  لحظه  در  بدنی که  احساسات  و  افکار، خاطرات 

رفتارهایی در خدمت اهداف و ارزش  های انتخابی فرد است )15(. 
از جمله درمان های هیجان مدار که می تواند بر عالیم روان شناختی افراد 
مبتال به چاقی تأثیر داشته باشد و تاکنون کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار 
 )Emotion Regulation training( گرفته است، آموزش تنظیم هیجان
است )16(. آموزش تنظیم هیجان به مجموعه ای از فرایندها اشاره دارد که 
افراد از طریق آنها به دنبال نظارت، ارزیابی و هدایت مجدد جریان خودکار 
هیجانات، مطابق با نیازها و اهداف خود هستند. این مداخله، با آموزش 
شیوه های سازگارانه مقابله با هیجان های منفی، منجر به این می شود که 
افراد به جای این که به غذا خوردن به عنوان راهی برای فرار از هیجان های 
منفی پناه ببرند، ارزش غذا و خوردن را در جایگاه اصلی آن، یعنی برطرف 
کردن نیاز فیزیولوژیکی فرد به هنگام گرسنگی برای ایجاد تعادل زیستی، 
بر  اثربخشی درمان مبتنی  بگیرند )17(. پژوهش های مختلفی  نظر  در 
تنظیم هیجان، همجوشی  بر  تنظیم هیجان  تعهد و آموزش  و  پذیرش 
عنوان  به  داده اند.  نشان  مختلف  بیماران  در  را  ذهن آگاهی  و  شناختی 
مثال؛ برادران و همکاران در پژوهش خود به اثربخشی درمان مبتنی بر 
تعهد و پذیرش بر همجوشی شناختی و شاخص های سالمت جسمانی 
بیماران مبتال به فشار خون اساسی اشاره کردند )18(. همچنین یراقچی و 
همکاران در پژوهشی نشان دادند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، باعث 
افزایش راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان می شود )1(. حیدریان 
سامانی و همکاران نیز بیان داشتند که براي افزایش ذهن آگاهي و بهبود 
پذیرش مادران داراي کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم مي توان از 
و  )19(. طوافی  استفاده کرد  تعهد  و  پذیرش  بر  مبتني  درمان گروهي 
همکاران نیز در پژوهشی اثربخشی درمان گروهی نظم جویی هیجانی در 
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تنظیم هیجان افراد دارای اضافه وزن را نشان دادند )20(. 
پژوهش های اندکی اندکی در زمینه مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر 
پذیرش و تعهد و آموزش تنظیم هیجانی بر ویژگی های روان شناختی 
مبتال به چاقی در دسترس است که نیاز به انجام پژوهش در این حیطه 
روش های  بودن  موثر  تایید  صورت  در  طرفی  از  می نماید.  ضروری  را 
درمانی فوق پس از بررسی در پژوهش حاضر، گزینه های بیشتری برای 
درمان گران در جهت درمان این افراد وجود خواهد داشت. بنابراین با 
توجه به پیامدهای روانی رفتاری فوق در مورد اضافه وزن توجه به علل و 
درمان این اختالل از ضرورت های پژهش حاضر می باشد. عالوه بر این، 
با توجه به درصد باالی افراد دارای اضافه وزن در ایران، آسیب پذیری 
زیاد آنان و تاثیر غیرقابل انکار سالمت آنان در سالمت جامعه و نسل های 
درمان  درمانی  گروه   اثربخشی  مقایسه  دنبال  به  حاضر  مطالعه  آینده، 
مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش تنظیم هیجانی بر تنظیم هیجانی، 

ذهن آگاهی و همجوشی شناختی در افراد مبتال به چاقی می باشد.   

روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون/پس آزمون 
چاقی  به  مبتال  زنان  روی  بر   1398 سال  در  که  بود  گواه  گروه  با 
غرب  در  روان شناسی  و  روان پزشکی  درمانگاه های  به  مراجعه کننده 
تهران انجام شد. انتخاب گروه مداخله بدین صورت بود آزمودنی ها طی 
مالک های  به  توجه  با  و  درمانگاه ها  مسئولین  با  مشورت  و  هماهنگی 
ورود مطالعه به شرکت در پژوهش دعوت شدند. سپس از میان آنان 45 
بیمار به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه 
گروه 15 نفره )گروه آزمایش مبتنی بر پذیرش و تعهد، گروه آزمایش 
آموزش تنظیم هیجان و گروه گواه( قرار گرفتند. پیش از شروع پژوهش 
و  ارائه گردید  بیماران  به  اهداف مطالعه  زمینه  اطالعات الزم در  ابتدا 
آنها با تمایل و اختیار خود وارد مطالعه شدند. در نهایت از تمام بیماران 
رضایت نامه آگاهانه دریافت شد. معیارهاي ورود به پژوهش شامل: سن 
باالی 16 سال، داشتن اضافه وزن، نداشتن اختالل روان شناختی، عدم 
دریافت درمان روان شناختی دیگر بود. معیار خروج از مطالعه نیز عدم 
تمایل افراد به ادامه همکاري و حداکثر دو جلسه غیبت برای بیمار بود. 
براي جمع آوري اطالعات شرکت کنندگان در دو مرحله پیش آزمون و 
پس آزمون از پرسشنامه استاندارد همجوشی شناختی Guillanders و 
همکاران، پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی و مقیاس دشواری در تنظیم 
هیجان Gratz و Roemer  استفاده شد. ابتدا هر دو گروه در مرحله 
دو  هر  مداخله  مرحله  در  کردند.  تکمیل  را  پرسشنامه ها  پیش آزمون 
یک  هفته ای  به صورت  ساعته   2 جلسه   12 به صورت  آزمایش  گروه 

جلسه تحت آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )15( و آموزش 
تنظیم هیجانی )21( قرار گرفتند، اما گروه گواه درمانی دریافت نکردند 
نهایت دو  قابل مشاهده است(. در  )خالصه جلسات در جدول 1 و 2 
آزمودنی های سه گروه پس آزمون عمل  از  از درمان مجدد  هفته پس 
SPSS-21 صورت  نرم افزار  از  استفاده  با  آمد. تجزیه و تحلیل داده ها 
آزمون  با  داده ها  توزیع  بودن  نرمال  ابتدا  که  صورت  بدین  گرفت، 
کولموگروف_اسمیرنوف بررسی شد. سپس برای بررسی تفاوت دو گروه 
از نظر متغیرهای پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس بهره گرفته شد. 
قبل از به کارگیری آزمون تحلیل واریانس، مفروضه های آن به وسیله 

آزمون لون و شیب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.

و   Guillanders شناختی  همجوشی  استاندارد  پرسشنامه 
 Standard Cognitive Fusion Questionnaire of( همکاران

 )Guillanders et al

این پرسشنامه توسط Guilanders و همکاران در سال 2010 طراحی 
بعدها  بوده است که  دارای 44 سوال  ابتدا  این پرسشنامه  است.  شده 
پس از نتایج تحلیل عاملی تعداد سواالت آن به 28 سؤال تقلیل یافت 
که در نهایت در یک فرایند تجربی و با استفاده از تحلیل عاملی و آلفای 
 .)12( یافت  تقلیل  به 13 سؤال  مقیاس همجوشی شناختی  کرونباخ، 
پرسشنامه 13 سؤالی همجوشی  اعتبار سازه  بررسی  به  زارع )1393( 
شناختی Guillanders پرداخت. نتایج استفاده از روش های اکتشافی 
سوال ها  به  مربوط  عاملی  بارهای  که  داد  نشان  عامل ها  استخراج  به 
گسلش  و  همجوشی  عامل  دو  بود،   0/50   از  باالتر   13 سوال  جز  به 
به  تبیین می کند. سوال 13  را  واریانس  از کل  شناختی 0/49 درصد 
دلیل داشتن بار عاملی کمتر از 0/50 از پرسشنامه حذف شد و تعداد 
سوال ها از 13 به 12 سوال تقلیل یافت )22(. نسخه دارای 12 سوال 
طیف  اساس  بر  و  می باشد  شناختی  گسلش  و  همجوشی  مؤلفه  دو  و 
هفت گزینه ای لیکرت با سواالتی مانند )حتی وقتی افکار ناراحت کننده 
به سراغم می آید می دانم که این افکار در نهایت بی اهمیت می شوند( 
همکاران  و   Guillanders می پردازد.  شناختی  همجوشی  سنجش  به 
بازآزمایی  پایایی  ضریب  و   0/93 را  پرسشنامه  کرونباخ  آلفاي  ضریب 
را در فاصله 4 هفته اي 0/80 گزارش کردند )12(. نتایج پژوهش زارع 
پایایی  بوده و ضریب  برخوردار  روایی مطلوبی  از  پرسشنامه  داد  نشان 

پرسشنامه 0/76 گزارش شد )22(. 

 Questionnaire (FFMQ(( ذهن آگاهی  عاملی   5 پرسشنامه 
 )Five Factor Mindfulness
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یک مقیاس خودسنجی 39 آیتمی است که توسط Baer و همکاران 
تحول یافته است )8(. مولفه های این پرسشنامه شامل؛ مشاهده، عمل 
غیر  و  توصیف  درونی،  تجربه  به  بودن  قضاوتی  غیر  هشیاری،  با  توأم 
واکنشی بودن می باشد. آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای 
از 1 )هرگز و یا بسیار به ندرت( تا 5 )اغلب یا همیشه( میزان موافقت 
یا مخالفت خود با هر یک از عبارت را بیان کند. دامنه نمرات در این 
مقیاس 195-39 می باشد. از جمع نمرات هر زیرمقیاس یک نمره کلی 
به دست می آید که نشان می دهد که هر چه نمره باالتر باشد ذهن آگاهی 
هم بیشتر است )8(. در مطالعه ای که بر روی اعتباریابی و پایایی این 
آزمون بازآزمون  همبستگی  ضرایب  گرفت،  انجام  ایران  در  پرسشنامه 
پرسشنامه FFMQ در نمونه ایرانی بین r=0/57 )مربوط به عامل غیر 
همچنین  گردید.  مشاهده  مشاهده(  )عامل   r=0/84 و  بودن(  قضاوتی 
ضرایب آلفا در حد قابل قبولی )بین α=/05 مربوط به عامل غیرواکنشی 

بودن و α=0/83 مربوط به عامل توصیف( به دست آمد )23(.

     Roemer و   Gratz هیجان  تنظیم  در  دشواری  مقیاس 
)Difficulties in Emotion Regulation Scale

شده  ساخته   Roemer و   Gratz توسط   2004 سال  در  مقیاس  این 
است که 36 سوال دارد که سوال های 1، 2، 6، 7، 8، 10، 17، 20، 
پرسشنامه  می شوند.  نمره گذاری  معکوس  صورت  به   34 و   24  ،22
داری 6 بعد: عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری در انجام رفتار 
دسترسی  هیجانی،  آگاهی  فقدان  تکانه،  کنترل  در  دشواری  هدفمند، 
محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و عدم وضوح هیجانی می باشد. 
نمره گذاری سوال های پرسشنامه لیکرت پنج درجه ای است )خیلی به 
ندرت=1، گاهی=2، تقریبا در نیمی از موارد=3، بیشتراوقات=4، تقریبا 
 0/93 باالیی  درونی  همسانی  از  پرسشنامه  اصلی  نسخه  همیشه=5(. 
از  حاصل  داده های  اساس  بر  نیز  ایران  در   .)24( می باشد  برخوردار 
شمس و همکاران )1388( میزان آلفای کرونباخ این پرسشنامه 0/92 

برآورد شد )25(.

جدول 1. شرح جلسات آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد 

(

محتوای جلساتجلسات

آشنایی و ایجاد ارتباط با اعضای گروه، آموزش روانی، درک همجوشی شناختی، ذهن آگاهی و هیجان از دیدگاه ACT، توزیع پرسشنامهاول

بحث در مورد تجربیات و ارزیابی آنها، ایجاد ناامیدی خالقانه، تقاضا از افراد جهت گفتگو درباره اضطراب هایشان، کارآمدی بررسی تمرین هفته بعددوم

معرفی تمایل به تجربه هیجان به این عنوان که یک جایگزین برای کنترل، درجه موفقیت ظاهری در کنترل احساسات، برنامه نویسی از رویدادهای درونی، تمرین اعدادسوم

چهارم
مرور تجارب جلسه قبل، تکلیف و تعهد رفتاری، معرفی گسلش، کاربرد تکنیکهای گسلش شناختی، استراحت و پذیرایی مداخله در عملکرد زنجیره های مشکل ساز 

زبان، تضعیف ائتالف خود با افکار و عواطف

مرور تکلیف و تعهد رفتاری مشاهده گر، نشان دادن جدایی بین خود، تجربیات درونی و رفتار، مشاهده خود به عنوان زمینه، تضعیف خود مفهومی و بیان خودپنجم

ششم
سنجش عملکرد، کاربرد روش های ذهن آگاهی، تضاد بین تجربه و ذهن، استراحت و پذیرایی، الگوسازی خروج از ذهن، آموزش دیدن تجربیات درونی به عنوان 

یک فرایند

سنجش عملکرد، معرفی مفهوم ارزش، نشان دادن خطرات تمرکز بر نتایج، کشف ارزش های عملی زندگیهفتم

شناسایی موانع، عمل متعهدانه بر اساس الگوریتم ACT، ثبت اهداف افرادهشتم

استدالل به عنوان علت ها، ادامه تمرین ذهن آگاهی، تمرین عینیت بخشیدننهم

آموزش هدف گزینی و اقدام متعهدانهدهم

یازدهم
توضیح اسارت فکر، بررسی افکاری که به آنها چسبیده ایم و آن افکار نقش اساسی در زندگی را بازی می کنند و بررسی نقش و تاثیر آنها در هیجانات به صورت 

بحث گروهی و نقشی که آنها در رفتار فعلی ما دارند، آموزش چگونگی جدا شدن از افکار، انجام تمرین های گروهی

درک ماهیت تمایل و تعهد، تعیین الگوهای عمل متناسب با ارزش ها و اجرای پس آزموندوازدهم
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همان طور که از اطالعات جدول 4 بر می آید، میانگین نمرات آزمودنی ها 
در پس آزمون دشواری در تنظیم هیجان در گروه آموزش تنظیم هیجان 

برابر با 85/12، در گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برابر با 78/13 
و در گروه گواه 89/38 بوده است. همچنین میانگین نمرات پس آزمون 

یافته ها 
میانگین سنی آزمودنی ها 33/44 سال بود. از نظر مدرک تحصیلی، 9 
نفر دیپلم، 21 نفر کارشناسی، 14 نفر کارشناسی ارشد و 1 نفر دکتری 

داشتند.
نتایج جدول 3 نشان می دهد که میانگین نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون 
تنظیم هیجان در گروه آموزش دشواری در تنظیم هیجان برابر با 95/22، 
در گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برابر با 88/33 و در گروه گواه  

90/33 بوده است. همچنین میانگین نمرات پیش آزمون ذهن آگاهی در 
گروه آموزش تنظیم هیجان برابر با 53/87، در گروه درمان مبتنی بر 
نمرات  بود و میانگین  تعهد 49/13 و در گروه گواه 44/20  و  پذیرش 
پیش آزمون همجوشی شناختی در گروه آموزش تنظیم هیجان برابر با 
گروه  در  و  تعهد 32/43  و  پذیرش  بر  مبتنی  درمان  گروه  در   ،29/38
گواه  30/22 بود. همان گونه که مالحظه می گردد، در مرحله پیش آزمون 

میانگین های متغیر های پژوهش در سه گروه تقریباً با هم برابرند.

جدول 2. شرح جلسات آموزش تنظیم هیجان

محتوای جلساتجلسات

برقراری ارتباط و مفهوم سازی، در زمینه آگاهی از هیجانات مثبت و منفی و انواع آنها )شادی، عالقه مندی، عشق و اضطراب و ...(اول

توجه به هیجانات مثبت و منفی و لزوم استفاده از آنها همراه با مثال به صورت تجسم ذهنیدوم

پذیرش هیجانات مثبت و منفی و پیامدهای مثبت و منفی استفاده از این هیجاناتسوم

تجربه ذهنی هیجانات مثبت به صورت تجسم ذهنیچهارم

بازداری هیجانیپنجم

ابراز مناسب این هیجاناتششم

ابراز هیجانات منفیهفتم

ارزیابی مجدد آنها به آزمودنی هاهشتم

ارائه مثال هایی در خصوص کنترل هیجاننهم

قرار گرفتن در معرض هیجانات واقعی و نحوه برخورد با آنهادهم

ارائه آموزش های الزم توسط آزمودنی ها به دیگرانیازدهم

برگزاری پس آزموندوازدهم

جدول 3. میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه ها در پیش آزمون

گروه
متغیر

گواه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد آموزش تنظیم هیجان

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

95/2222/1888/3318/8190/3319/2دشواری در تنظیم هیجان

53/8711/4849/139/4344/2019/2ذهن آگاهی

29/386/0532/436/3130/226/13همجوشی شناختی
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ذهن آگاهی در گروه آموزش تنظیم هیجان برابر با 74/37، در گروه درمان 
مبتنی بر پذیرش و تعهد 69/23 و در گروه گواه 45/28 بود و میانگین 
نمرات پس آزمون همجوشی شناختی در گروه آموزش تنظیم هیجان برابر 

با 20/18، در گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 21/40 و در گروه 
گواه 31/2 بود. همان گونه که مالحظه می گردد، در مرحله پس آزمون 

میانگین های متغیر های پژوهش در سه گروه تقریباً با هم برابرند.  

جدول 4. میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه ها در پس آزمون

همگنی  و  داده ها  توزیع  بودن  نرمال  پیش فرض های  بررسی  برای 
آزمون  و  کلموگروف_اسمیرنوف  آزمون  از  ترتیب  به  متغیرها  واریانس 
لون استفاده گردید. نتایج آزمون کلموگروف_اسمیرنوف برای هیچ یک 
از متغیرهای پژوهش معنادار نبود )P>0/05(. بنابراین می توان نتیجه 
گرفت که متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال می باشند. نتایج آزمون 

لون نیز نشان داد که واریانس همه متغیرهای پژوهش در بین دو گروه 
فرض همگنی  بنابراین   .)P>0/05( ندارند  معناداری  تفاوت  یکدیگر  با 
نیز پذیرفته شد. سرانجام، آزمون یکسانی شیب رگرسیون  واریانس ها 
نیز نشان داد که تعامل کوواریت ها )پیش آزمون( و متغیرهای وابسته 

    .)P>0/05( در سطوح عامل معنادار نیست )پس آزمون ها(

گروه
متغیر

گواه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد آموزش تنظیم هیجان

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

85/1217/6278/1314/7689/3819/1دشواری در تنظیم هیجان

74/3714/2869/2311/4845/287/04ذهن آگاهی

20/185/2821/406/4131/206/98همجوشی شناختی

مجذور اتاFFمیانگین مجذورهادرجه آزادیمجموع مجذورها

428/562428/5632/650/00010/43پیش آزمون

3564/4213564/42101/1840/00010/87گروه

256/1804114/54خطا

48610/00045کل

جدول 5. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای متغیر دشواری در تنظیم هیجان

همان طور که از نتایج گزارش شده در جدول 6 از آزمون تحلیل واریانس 
 .)P=0/0001( مشخص می شود تفاوت ذهن آگاهی در 3 گروه معنادار است
برای این که بدانیم کدام دو گروه با هم تفاوت دارند از آزمون تعقیبی فیشر 

استفاده شد که نتایج آن نشان داد تفاوت هر کدام از گروه های آموزش 
تنظیم هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با گروه گواه معنادار است 

اما بین نتایج دو نوع درمان تفاوت معناداری وجود نداشت.

جدول 6. نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر ذهن آگاهی

مجذور اتاFFمیانگین مجذورهادرجه آزادیمجموع مجذورها

422/862422/8611/460/00010/31پیش آزمون

3154/2813154/2869/780/00010/59گروه

175/42419/15خطا

86545/00045کل
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همان طور که از نتایج گزارش شده در جدول 7 از آزمون تحلیل واریانس 
است  معنادار  گروه   3 در  شناختی  همجوشی  تفاوت  می شود،  مشخص 
از  تفاوت دارند  با هم  بدانیم کدام دو گروه  این که  برای   .)P=0/0001(

آزمون تعقیبی فیشر استفاده شد که نتایج آن نشان داد تفاوت هر کدام از 
گروه های آموزش تنظیم هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با گروه 
گواه معنادار است اما بین نتایج دو نوع درمان تفاوت معناداری وجود نداشت. 

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 
همجوشی  و  ذهن آگاهی  هیجان،  تنظیم  بر  هیجان  تنظیم  آموزش  و 
هر  که  داد  نشان  آمده  به دست  نتایج  انجام شد.  افراد چاق  شناختی 
هیجان، ذهن آگاهی  تنظیم  بهبود  و  بر همجوشی شناختی  درمان  دو 
بیماری مراجعان تاثیر معناداری دارند. اما در مقایسه میزان اثربخشی 
دو درمان تفاوت معناداری وجود نداشت. این نتایج با یافته های یراقچی 
و همکاران )1(؛ حیدریان سامانی و همکاران )19(؛ گودرزی و همکاران 
بر  برادران و همکاران )18( و محمدی و همکاران )27( مبنی  )26(؛ 
نتایج مطالعه طوافی و همکاران  و  بر پذیرش  اثربخشی درمان مبتنی 
بر  Debeuf و همکاران )28(؛ و قیاسوند و قربانی )29( مبنی  )20(؛ 
روان شناختی  ویژگیهای  بهبود  در  هیجان  تنظیم  آموزش  اثربخشی 
مبتنی  درمان  گفت،  می توان  یافته  این  تبیین  در  است.  همسو  افراد 
مراجع  آن  که طی  آورد  می  وجود  به  را  موقعیتی  تعهد  و  پذیرش  بر 
نسبت به راهکارهای کنترلی خود مبنی بر تالش در جهت حذف افکار 
و احساسات منفی درباره اضافه وزن و اجتناب و فرار کامل از این افکار 
را  زمینه  این حاالت،  درماندگی خالق می کند.  احساس  احساسات،  و 
برای معرفی پذیرش به عنوان یک راه حل جایگزین فراهم می کند و 
بدین وسیله، مجالی برای فرد ایجاد می شود تا به جای تمرکز مداوم بر 
افکار و احساسات منفی و رفتارهای اجتنابی حول اضافه وزن، به امور 
مهم و ارزشمند زندگی خود از جمله سالمت بپردازد. در واقع، یکی از 
افزایش  و  هیجان ها  انطباقی  ماهیت  ACT، درک  در  مهم  بخش های 
آگاهی هیجانی با استفاده از مداخالت مختلف از جمله ذهن آگاهی است. 
پیش بینی کننده  که  است  فنونی  از  یکی  مهارت ذهن آگاهی،  واقع  در 
رفتار خودتنظیمی و حاالت هیجانی مثبت در افراد است. چرا که این 

احساسات  کاهش  هیجان ها،  شناختی  ارزیابی  باعث  یکسو  از  مهارت 
در  و  می شود  سازگارانه  رفتارهای  و  مثبت  احساسات  افزایش  منفی، 

نهایت منجر به افزایش تنظیم شناختی هیجان می شود )30(. 
در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، مفهوم درهم آمیختگی یا گسلش 
شناختی میزان تأثیری است که یک فکر )مثال میل به خوردن( روی 
رفتار دارد؛ رفتار وابسته به بافت و رفتار وابسته به فکر، در پیوستار بین 
درهم آمیختگی یا گسلش شناختی قرار می گیرند و وقتی فرد با افکارش 
خود  از  را  واقعیت  از  خود  ذهنی  قضاوت  نمی تواند  می آمیزد،  هم  در 
واقعیت تمیز دهد. در نتیجه، در این درمان ها با آموزش ذهن آگاهی و 
عمل در زمان حال، به افراد آموزش داده می شود که بتوانند تجربیات 
خود را بپذیرند و به میزانی که آنها بتوانند این تجربیات را بپذیرند، به 

همان میزان می توانند مستقل از این تجربیات عمل کنند )31(.
همچنین، آموزش مهارت هاي تنظیم هیجانی با آگاهی دادن به افراد در 
مورد هیجان هاي مثبت و منفی آنها، پذیرش و کنار آمدن مؤثر با آنها، 
می تواند سالمت روان افراد را ارتقاء بخشد. در واقع در آموزش مهارت هاي 
می توان  که  می شود  تأکید  مهارت هایی  و  تمرینات  بر  هیجانی  تنظیم 
را  سازگارانه  کمتر  راهبردهاي  کاهش  و  سازگارانه  راهبردهاي  افزایش 
با آنها مرتبط دانست. مهارت هاي تنظیم هیجانی مرتبط با تشویق فرد 
براي در نظر گرفتن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، انجام فعالیت هاي 
لذت بخش به طور روزانه و تمریناتی جهت مقابله با خشم و احساس گناه 
و ترس، می تواند آنها را براي پرورش یک زندگی سالم تر و پذیرش تغییر 

در زندگی و افزایش توانایی تنظیم هیجان توانمند سازد )32(. 
گسترش توجه به عنوان سومین خانواده از راهبردهای تنظیم هیجان 
می شود.  شامل  را  سازش نایافته  و  سازش یافته  راهبردهای  از  برخی 

مجذور اتاFFمیانگین مجذورهادرجه آزادیمجموع مجذورها

248/162248/168/360/00010/35پیش آزمون

2857/1812857/1842/680/00010/51گروه

95/12417/65خطا

86545/00045کل

جدول 7. نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر همجوشی شناختی
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نشخوار، نگرانی و حواس پرتی به عنوان برخی از راهبردهای گسترش 
توجه شناخته می شوند که با ذهن آگاهی هم رابطه منفی دارند، بنابراین 
آموزش تنظیم هیجان با هدف کاهش راهبردهای ناسازگارانه )نشخوار، 
نگرانی و حواس پرتی( می تواند زمینه را برای افزایش ذهن آگاهی فراهم 
کند. عالوه بر این آموزش تنظیم هیجان از طریق توجه و اجازه دادن 
به همه هیجان ها به همان صورتی که تجربه می شوند و عدم واکنش 

تکانه ای )خودکار( منجر به افزایش ذهن آگاهی می گردد )33(.    
خود  ابزار  از  استفاده  به  می توان  پژوهش  این  محدودیت هایی  از 
گزارش دهی اشاره نمود که ممکن است افراد در ابراز مشکالت خود و 
پاسخ به پرسشنامه ها صداقت و دقت کامل را به خرج نداده باشند. عدم 
تداوم  از  اطالعاتی  نبودن  نتیجه در دست  و در  پیگیری  وجود مرحله 
تغییر و یا ثبات نتایج محدودیت دیگر پژوهش است. محدودیت دیگر 
مربوط به عدم کنترل عوامل زمینه ای و فردی است. این احتمال وجود 
دارد که شرکت کنندگان به دلیل بعضی از عوامل زمینه ای اثر برنامه را 
بیش برآورد کرده باشند. یک فرض احتمالی دیگر آن است که افراد به 
اثر برنامه را بیش  دلیل تمایل فردی، خوش بینی و عواملی نظایر آن، 

برآورد کرده باشند.

نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تنظیم هیجان و درمان مبتنی بر 

پذیرش و تعهد بر کاهش همجوشی شناختی و بهبود تنظیم هیجان و 
ذهن آگاهی افراد مبتال به چاقی موثر است. بنابراین، با توجه به تایید 
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر 
در  را  درمان  دو  این  درمان گران،  که  می شود  پیشنهاد  چاقی  درمان 
کاهش همجوشی شناختی و بهبود تنظیم هیجان و ذهن آگاهی افراد 

دارای اضافه وزن مد نظر قرار دهند.
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Introduction: Despitemore	than	a	century	of	research	on	how	the	brain	perceives	time,	research	on	EEG	pattern	recognition	related	to	time	

perception	has	been	rare.	A	deficit	in	time	perception	has	been	demonstrated	in	many	mental	and	neurological	disorders	such	as	Parkinson's,	

ADHD,	 depression,	 autism,	 and	 schizophrenia.	 Classification	 of	 event-related	 potentials	 in	 time	 discrimination	 tasks	 could	 be	 used	 as	 a	

screening	tool	for	such	diseases.	This	study	aims	to	recognize	whether	the	duration	is	judged	as	short	or	long	by	a	person	based	on	his	electro-

encephalography	(EEG)	signal.	

Methods: For	this	purpose,	the	oddball	paradigm	was	used.	24	male	and	female	students	of	Tabriz	University	took	part	in	the	experiment.	From	

which	18	were	selected	after	artifact	rejection.	Written	informed	consent	was	obtained	from	all	the	participants.	EEG	of	the	participants	was	re-

corded	simultaneously	with	the	task	presentations.	In	an	oddball	auditory	task,	after	two	or	four	presentation	of	a	pure	tone	of	frequency	1000Hz,	

each	one	lasting	for	500ms	(standard	stimuli)	at	a	constant	interstimulus	interval	of	300ms,	a	tone	of	a	different	frequency	(500hz,700hz,1300hz,	

or	1500hz)	and	with	the	duration	of	400ms	or	600ms	was	presented	(oddball	stimulus).	Participants	were	asked	to	compare	the	duration	of	the	

short	(400ms)	or	long	(600ms)	oddball	stimulus	to	the	duration	of	its	preceding	standard	stimuli	(500ms).	After	the	required	preprocessing	steps,	

averaging	was	performed	to	obtain	the	ERP	segments	at	each	of	the	experimental	conditions.		The	Cz	electrode	was	selected	to	reduce	further	

analysis	among	the	64	channels	used	for	recording	since	most	of	the	factors	were	significant	at	Cz,	and	the	highest	amplitude	of	ERP	components	

was	seen	over	there.	The	labeled	target	samples	(ERP	segments	related	to	either	400ms	or	600ms	oddball	stimuli)	and	labeled	non-target	samples	

(ERP	segments	related	to	the	standard	stimuli)	were	fed	to	the	classifiers	as	the	training	set.		After	training	the	classifiers	with	a	subset	of	this	

dataset,	the	test	was	executed	on	the	reminder.

Results:	Behavioral	results	revealed	that	in	the	four	repetition	conditions,	participants	significantly	perceived	the	oddball	stimulus	as	more	

extended	than	in	the	two	repetition	condition,	which	implies	that	repetition	causes	time	overestimation.		Electroencephalography	results	indi-

cated	that	the	repetition	suppression	effect	was	evident	throughout	the	ERP	waveform.	Repeating	a	standard	stimulus	causes	reduction	in	the	

amplitude	of	ERP	components	elicited	by	it.	Whereas,	presentation	of	a	novel	stimulus	–oddball-	leads	to	an	increase	in	the	corresponding	ERP	

components	amplitude.	Finally,	classification	results	showed	that	SVM	(RBF)	classifier	could	recognize	the	target	samples	(400ms	intervals)	

from	non-target	samples	(500ms	and	600ms	intervals)	with	the	highest	accuracy	of	94.25%	among	decision	tree	and	multilayer	perceptron	

(MLP)	classifiers.	Also,	SVM	(RBF)	yielded	the	highest	accuracy	of	93.98%	when	classifying	600ms	related	samples	(target)	versus	500ms	

and	600ms	related	samples	(non-target).	Finally,	it	achieved	the	best	accuracy	of	87.95%	when	classifying	the	test	samples	into	multiclass	of	

400ms,	600ms,	and	500ms	classes	separately.

Conclusion:	The	study	results	demonstrate	that	machine	learning	could	accurately	detect	patterns	related	to	short	and	long	perceived	intervals	

based	on	the	peoples’	electroencephalography	(EEG)	signal.
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مورد  در  پژوهش  انسان،  مغز  توسط  زمان  ادراک  چگونگی  زمینه  در  مطالعات  سده  یک  از  بیش  وجود  با  مقدمه: 

مطالعه  این  از  هدف  است.  بوده  نادر  افراد  الکتروآنسفالوگرافی  سیگنال  در  زمان  ادراک  به  مربوط  الگوهای  تشخیص 

تشخیص کوتاه یا بلند بودن بازه مورد قضاوت توسط یک فرد، بر اساس سیگنال الکتروآنسفالوگرافی وی بود.

 )400ms( ادبال کوتاه  آزمودنی ها خواسته شد که مدت زمانی محرک  از  ادبال شنیداری،  تکلیف  روش کار: در یک 

تکلیف،  ارائه  با  مقایسه کنند. همزمان  از آن  )500ms( پیش  استاندارد  ارائه محرک های  با مدت  را   )600ms( بلند  یا 

محرک  توسط  شده  برانگیخته  مغزی  )پتانسیل های  هدف  نمونه های  سپس  می شد.  ثبت  افراد  الکتروآنسفالوگرافی 

به  استاندارد(  محرک  توسط  شده  برانگیخته  مغزی  )پتانسیل های  هدف  غیر  نمونه های  و   )600ms یا   400ms ادبال 

الگوریتم های طبقه بندی داده شد. 

یافته ها: طبقه بند SVM با کرنل RBF توانست با باالترین صحت طبقه بندی 94/25 درصد از میان طبقه بندهای 

را   )400ms )بازه  هدف  آزمایش  مورد  نمونه های   ،)MLP( الیه  چند  پرسپترون  عصبی  شبکه  و  تصمیم گیری  درخت 

با صحت 93/98 درصد  الگوریتم  این  600ms( تشخیص دهد. همچنین،  و   500ms )بازه های  نمونه های غیر هدف  از 

با صحت  نهایت  و در  داد  400ms( تشخیص  و   500ms )بازه های  نمونه های غیر هدف  از  را   600ms نمونه های هدف 

87/95 درصد  توانست نمونه های مربوط به بازه های 400ms را از 600ms و 500ms تشخیص دهد. 

نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که یادگیری ماشین می تواند الگوهای مربوط به ادراک بازه کوتاه 

و بلند را بر اساس سیگنال الکتروانسفالوگرافی افراد، با دقت باالیی تشخیص دهد. 
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مقدمه
زمان یک حس ذهنی است که توسط حاالت هیجانی متعددی تحریف 
می شود یعنی کوتاه تر یا طوالنی تر به نظر می رسد. در نتیجه معموال 
متفاوت  است،  ثبت شده  ابتدا در مغز  واقعی که  زمان  از  زمان ذهنی 
عصبی  مدارات  که  می شود  پنداشته  گونه  این  معموال   .)2  ،1( است 
متفاوتی در پردازش بازه های زمانی زیر یک ثانیه و باالتر از یک ثانیه 

دخیل باشند، اگرچه چندین مکانیزم عصبی مشترک هم در آنها وجود 
)شناختی(  توجه  به  مربوط  فرایندهای  ثانیه  یک  طیف  در   .)3( دارد 
کمتر دخیل بوده و معموال زمان به صورت خودکار دریافت می شود )4(. 
هنگام تخمین گذر بازه های زیر یک ثانیه یا انجام تکالیف زمان بندی 
فوقانی  گیجگاهی  شکنج  و  مخچه  عصبی  فعالیت  ثانیه،  زیر  حرکتی 
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مقابل،  در   .)5  ،2( است  ضروری   )Superior Temporal  Gyrus(
قشر پیش پیشانی )Prefrontal(، درگیر پردازش بازه های بیش از یک 
ثانیه است و نیز هنگامی که زمان به همراه دیگر کارکردهای شناختی 
ثانیه  چند  تا  میلی ثانیه  طیف  در  زمان  ادراک   .)5( می شود  پردازش 
برای انجام بسیاری از تکالیف حسی و ادراکی مهم شامل ادراک گفتار، 
است.  بین مدالیته های مختلف ضروری  تعامالت  و  هماهنگی حرکتی 
برای این که مغز با محیط همگام باشد، تفاوت های فیزیکی در سرعت 
و  پردازش  باید  بویایی  مثل  دیگر  مدالیته های  همچنین  و  صدا  نور، 

هماهنگ گردند )2(.     
ادراک زمان به صورت گسترده تحت تاثیر ویژگی های غیر زمانی از جمله 
خصوصیات سطح پایین محرک و زمینه هیجانی محرک است. یک اثر 
زمینه ای مهم در ادراک زمان، تکرار است. طریقی که محرک بازنمایی، 
پردازش و ارزیابی می شود، به این بستگی دارد که آیا در گذشته با آن 
مواجهه رخ داده است یا خیر. هنگام رخ دادن وقایع تکراری، زمان دچار 
تحریف می شود. برای مثال وقتی که محرکی چندین بار تکرار می شود،  
کوتاه تر  بعدی  ارائه های  اما  می رسد،  نظر  به  آن طوالنی تر  ارائه  اولین 
ادراک می شوند. به همین صورت، هنگامی که محرکی متفاوت-ادبال 
می شود،  ارائه  تکراری  محرک های  از  دنباله ای  میان  در   )Oddball(
دیرش زمانی آن طوالنی تر به نظر می رسد )6(. مطالعات متعددی نشان 
داده اند که با تکرار و افزایش احتمال رخداد محرک، فعالیت عصبی در 
طول مسیر حسی کاهش می یابد؛ پدیده ای که به نام "سرکوب تکرار 
)Repetition suppression(" شناخته می شود )Pariyadath .)7 و 
در  زمان  تحریف  کردند،  ادعا  که  بودند  افرادی  نخستین   Eagleman
خوانده   )Temporal oddball effect( زمانی  ادبال  اثر  که  تکرار  اثر 

می شود، بازتابنده اثر عصبی سرکوب تکرار است )8(. 
فهم پردازش های مغزی نیاز به روش هایی با دقت زمانی و مکانی باال دارد. روش 
پتانسیل وابسته به رویداد ))Event-Related Potential )ERP( ابزاری 
برای بررسی پردازش های حسی، حرکتی و شناختی به صورت غیرتهاجمی 
و با دقت هزارم ثانیه است. در این روش، ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرافی 
محرک صورت  ارائه  با  همزمان   )Electroencephalography  )EEG((
می گیرد. پس از ثبت این سیگنال ها از سطح جمجمه و بعد از فیلترینگ و 

میانگین گیری، پتانسیل های وابسته به رویداد حاصل می شوند )9(. 
با وجود بیش از یک سده تحقیقات در مورد ادراک زمان، هنوز توافق 
ندارد.  وجود  آن  تبیین کننده  نظریه های  و  مولد  مدل های  سر  بر  کلی 
یک مسیر تحقیقاتی جدید در این حوزه، استفاده از EEG برای بررسی 
ارتباط بین پاسخ های ERP و زمان ادراک شده است )10(. پژوهش ها 
 CNV(( در این حوزه بیشتر متمرکز بر مولفه ERP با استفاده از روش

Contingent Negative Variation( بوده است. CNV یک موج منفی 

کند در نواحی پیشانی و مرکزی است که هنگامی که افراد مشغول بازتولید 
یا قضاوت در مورد یک بازه زمانی نسبت به یک بازه زمانی دیگر هستند، 
ایجاد می شود. مطالعات پیشین نشان داده اند که دامنه CNV متناسب 
با بازه زمانی مورد قضاوت است )15-11(. اما، پژوهش های انجام شده 
در زمینه به کارگیری یادگیری ماشین برای تشخیص زمان ادراک شده 
بر مبنای مولفه های ERP افراد نادر بوده است. تا جایی که نویسندگان 
بررسی کرده اند، تنها در مقاله )16( با استفاده از روش تشخیص الگوی 
چندمتغیره )Multivariate Pattern Recognition Technique( این 
فرضیه مطرح شده است که دامنه مولفه P3 می تواند برای پیش گویی 

بیش تخمینی دیرش یک محرک ادبال به کار رود.
نقص در ادراک زمان در بسیاری اختالالت عصبی و روانی مانند پارکینسون  
)17، 18(، اسکیزوفرني )20 ،19(، ADHD )21، 22(، افسردگی )23( 
و اوتیسم )24، 25( مشاهده می شود. اختالالت خاصي مثل دیس لکسي 
و آفازي اختالل در زمان بندي هستند تا اختالل در زبان )26، 27(. از این 
رو، بررسی چگونگی ادراک زمان در سطح الکتروفیزیولوژی و درک عمیق 
مکانیسم های آن می تواند در پژوهش های بعدی در مورد این بیماری ها 
به  کار برده شود، به ویژه روش های طبقه بندی مبتنی بر پتانسیل های 
ابزار  یک  به  عنوان  می تواند  زمان  ادراک  تکالیف  در  رویداد  به  وابسته 
غربال گر در این دسته از بیماری ها استفاده گردد. این موضوع ضرورت 

انجام این پژوهش و اهمیت کاربردی آن را نیز آشکار می سازد. 
ادبال  پارادایم  بر  مبتنی  زمانی  افتراق  تکلیف  یک  از  تحقیق  این  در 
صوت  یک  زمان  مدت  هستند  ملزم  افراد  می شود.  استفاده  شنیداری 
متفاوت )ادبال( از نظر مدت ارائه و فرکانس را با صوت های تکراری پیش 
از آن که از نظر مدت ارائه و فرکانس با هم برابر هستند )محرک های 
هدف-ادبال-  صوت  آیا  که  دهند  پاسخ  و  کرده  مقایسه  استاندارد(، 
روش  از  منظور  این  برای  است.  قبلی  اصوات  از  طوالنی تر  یا  کوتاه تر 
همچنین  و  ادبال  محرک  ارائه  مدت  اثرات  می گردد.  استفاده   ERP
مغزی  )پتانسیل های   ERP مولفه های  بر  استاندارد  محرک های  تکرار 
سپس،  می گیرد.  قرار  تحلیل  مورد  محرک ها(  توسط  شده  برانگیخته 
بررسی می شود که آیا امواج ERP اشخاص در حاالت گوناگون آزمایش 
متمایز  یکدیگر  از  کافی  اندازه  به  بلند(  یا  کوتاه  بازه های  با  )اصوات 
این  به  فرد  یک   ERP روی  از  می توان  آیا  دیگر،  عبارت  به  هستند. 
موضوع پی برد که آیا او یک بازه زمانی را کوتاه یا بلند ادراک کرده است. 
برای نیل به این هدف، از روش های طبقه بندی هوش مصنوعی استفاده 
می شود. کارایی این الگوریتم ها با استفاده از معیار صحت گزارش شده 
کاربردهای  در  می تواند  تحقیق  این  نتایج  می گردند.  مقایسه  نتایج  و  )
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به هدف   )Brain-Computer  Interface  )BCI(( مغز_رایانه  واسط 
شناسایی مدت زمانی ادراک شده توسط یک فرد بر اساس ERP وی 

به کار گرفته شود. 

روش کار
اساس مطالعات مشابه،  بر  این مطالعه شبه آزمایشی،  در  آزمودنی ها: 
تعداد 24 نفر از دانشجویان دختر و پسر )13دختر و 11 پسر( مقطع 
کارشناسی دانشگاه تبریز با طیف سنی بین 19 تا 24 سال )با میانگین 
20/59 و انحراف معیار 1/3 سال( که به طور داوطلبانه تمایل به همکاری 
داشتند، به صورت غیرتصادفی و نمونه های در دسترس انتخاب گردیدند. 
دریافت شد.  رضایت نامه  آزمایش  در  برای شرکت  آزمودنی ها  کلیه  از 
مالک های ورود شامل این موارد بود: افراد شرکت کننده مشکل شنوایی 
شرکت  مشابه  آزمایش  در  قبال  و  باشند  دست  راست  باشند.  نداشته 
نکرده باشند. به عالوه، خستگی یا خواب آلودگی آزمودنی در حین ثبت 
و وجود نویزهای اضافه نظیر تعریق موجب خروج فرد از آزمون می شد. 
از این تعداد 18 نفر )12 دختر و 6 پسر با میانگین سنی 20/22 سال 
و انحراف معیار 0/91 سال( پس از حذف آرتیفکت ها برای تحلیل های 

بعدی برگزیده شدند.

در  افراد  انجام شد.  کم  و صدای  نور  با  اتاقی  در  آزمایش  اجرا:  روش 
فاصله 70cm  از نمایش گر LCD 17 اینچی قرار گرفته و اصوات از دو 
بلندگو که در دو طرف صفحه نمایش رایانه جای داشتند، پخش می شد. 
از آزمودنی ها خواسته شد در طول آزمایش به صورت کامال بی حرکت 
وسط  در  که   * عالمت  یک  به  و  گرفته  قرار  مناسب  صندلی  روی  بر 
رفع خستگی  برای  یکبار،  دقیقه  هر 5  کنند.  نگاه  بود  واقع  نمایش گر 
به آنها اجازه استراحت و حرکت دادن سر و بدن داده می شد. در حین 
ثبت  آزمودنی ها   EEG به  صورت همزمان  ادراک زمان،  تکلیف  اجرای 
می گردید. آزمایش در صبح )بین ساعت هشت صبح تا دو بعد از ظهر(، به  
صورت انفرادی صورت گرفته و به مدت حدود یک ساعت طول می کشید. 

 )Pure Tone( دنباله ای از اصوات خالص )Trial( تکلیف: در هر آزمایه
برخی  )در  می شد  تکرار   500ms مدت  به  و  هرتز   1000 فرکانس  با 
آزمایه ها دو بار و در برخی چهار بار(. به دنبال این محرک های استاندارد، 
فرکانس  می شد.  ارائه  متفاوت  دیرش  و  فرکانس  با  خالص  صوت  یک 
 ،700hz ،500hz صوت محرک ادبال به  صورت تصادفی یکی از مقادیر
با احتساب حاالت مختلفی که تعداد دفعات  1500hz ،1300hz بود. 
ارائه محرک استاندارد می پذیرد )دو حالت( و حاالت مختلفی که مدت 

مختلف  فرکانس   4 و  حالت(   2( می گیرد  خود  به  ادبال  محرک  ارائه 
محرک ادبال، جمعا 16 )4*2*2( نوع آزمایه وجود داشت. هر آزمایه 26 
بار تکرار می شد. فاصله بین محرک ها )Inter-Stimulus-Interval( در 
تمام طول آزمایش 300ms در نظر گرفته شد. از آزمودنی ها خواسته 
شد مدت زمان ارائه محرک ادبال را با مدت زمان ارائه محرک استاندارد 
مقایسه کنند. پس از هر آزمایه آنها به مدت 1800ms فرصت داشتند تا 
پاسخ دهند. طراحی تکلیف با استفاده از نرم افزار eevokeTM )محصول 

شرکت ANT Neuro هلند( انجام گردید. 

ثبت ERP: الکتروآنسفالوگرافی افراد به  صورت پیوسته و همزمان با 
ارائه تکلیف، با استفاده از یک کاله waveguardTM )محصول شرکت 
ANT Neuro هلند( 64 کاناله مطابق با سیستم بین المللی10/20 که 
متصل به آمپلی فایر DC 64 کاناله با ولتاژ ورودی باال asaTM( محصول 
شرکت ANT Neuro هلند( بود ثبت می شد. محرک ها توسط نرم افزار 
eevokeTM ارائه شده که کدهای همگام سازی )Synchronizing( را 

برای عالمت گذاری ابتدای محرک ها به آمپلی فایر ثبت EEG می فرستاد. 
یک  به  نسبت   EEG سیگنال های  شد.  انتخاب   AFz زمین  الکترود 
مرجع متوسط ماستوئیدها )Average Mastoid( ثبت می شدند. نرخ 
نمونه برداری 250hz انتخاب گردید و امپدانس بین الکترودها و پوست 

سر آزمودنی ها زیر 10hz نگه داشته شد.

توسط  خط  برون  به  صورت   EEG سیگنال های  داده ها:  استخراج 
تحلیل  هلند(   ANT Neuro شرکت  )محصول     asalabTM نرم افزار 
نواحی  انتخاب گردید.   30hz تا   0/16 hz بین  میان گذر  فیلتر  شدند. 
از آن برای  تا 900ms پس  از شروع محرک  از 100ms پیش   EEG
استفاده  با  چشم  حرکات  و  زدن  پلک  شدند.  برگزیده  میانگین گیری 
گردید.  اصالح   )Principal  Component  Analysis( الگوریتم  از 
از  پس  که  افرادی  شدند.  حذف  دستی  صورت  به   آرتیفکت ها  سایر 
حذف آرتیفکت ها از هر نوع آزمایه کمتر از 20 کوشش در ثبت خود 
از طی مراحل  بعدی کنار گذاشته شدند. پس  تحلیل های  از  داشتند، 
فوق، اندازه گیری متوسط بزرگ )Grand Average( برای 18 آزمودنی 
باقیمانده )12 دختر و 6 پسر با میانگین سنی 20/22 سال و انحراف 
معیار 0/91 سال( انجام گرفت. برای تک  تک آزمودنی ها میانگین دامنه 
موج ERP در بازه ]900ms و 100ms-[ نسبت به شروع محرک به 
تفکیک هر یک از 16 حالت مورد مطالعه محاسبه شد. در نهایت، داده ها 
نرمالیزه   1 تا   0 عدد  بین  طبقه بندی،  الگوریتم های  اجرای  منظور  به 

شدند.
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تحلیل  از  استفاده  با  دیرش  و  تکرار  سرکوب  اثرات  آماری:  تحلیل 
 Measure Analysis of Variance( واریانس با اندازه گیری های مکرر
از  کرویت،  فرض  نبودن  برقرار  صورت  در  شد.  بررسی   )Repeated
شد.  استفاده   )Greenhouse-Geisser( هاوس_گایزر  گرین  تصحیح 

سطح معناداری 0/05 در نظر گرفته شد.

باالبردن  برای  ماشین  یادگیری  و  مصنوعی  هوش  در  طبقه بندی: 
انتخاب  از روش های  الگو  و سامانه شناسایی  و دقت طبقه بند  سرعت 
ویژگی استفاده می شود. این عمل موجب می گردد ویژگی های با دامنه 
اطالعات زیاد و مفید از ویژگی های کم اهمیت تمیز داده شوند. از این 
رو، انتخاب ویژگی یک مرحله مهم و تاثیرگذار پیش از طبقه بندی است. 
در مرحله انتخاب ویژگی از معیارهای متفاوتی همچون بهره اطالعاتی 
نبودن  افزونه  و   )Relevancy( بودن  مربوط   ،)Information gain(
)Non redundant( استفاده می شود. به طور خالصه، در این روش ها 
با  و  بوده  بیشترین اطالعات  انتخاب شوند که حاوی  باید ویژگی هایی 
الگوریتم  از  تحقیق  این  در  باشند.  نداشته  اطالعاتی  تداخل  یکدیگر 
Fisher جهت انتخاب ویژگی استفاده می شود )28، 29(. عملکرد این 
نظر  در  وزن  یک  ویژگی  هر  برای  که  است  صورت  این  به  الگوریتم 
گرفته می شود. اهمیت هر ویژگی با وزنی که این الگوریتم به آن نسبت 
می دهد، مشخص می گردد. حال برای جدا کردن ویژگی های مهم باید 
یک فیلتر طراحی گردد. به این صورت که ویژگی های با وزن بیش از 
0/8 میانگین وزن ها حفظ شده و بقیه ویژگی ها حذف می گردند. با این 
کار ویژگی های با اهمیت زیاد از ویژگی های کم اهمیت جدا می گردند. 

این فرایند برای هر فرد به صورت مجزا انجام می شود.
در این پژوهش، ویژگی هایی که برای هر فرد به عنوان ورودی به الگوریتم 
انتخاب ویژگی داده شده است، 250 نمونه از یک ثانیه ERP است که با 
نرخ نمونه برداری 250 هرتز حاصل شده اند. همان طور که پیش از این 
ذکر شد، محرک ادبال در تکلیف به کار رفته می تواند 16 حالت مختلف 
داشته باشد، در نتیجه برای هر فرد ERP 16 برانگیخته شده توسط 
محرک ادبال وجود دارد. ERP مربوط به محرک های استاندارد اول و 
دوم هر کدام 16 حالت مختلف دارند بسته به این که پیش از کدامیک 
محرک های  و  باشند  شده  ظاهر  ادبال  محرک  گوناگون  حالت   16 از 
استاندارد سوم و چهارم هریک 8 حالت مختلف دارند. زیرا در حالت دو 
بار تکرار، دیگر محرک استاندارد برای بار سوم و چهارم تکرار نمی شود. 
از این رو، برای هر کدام 8 حالت حذف می شود. به این ترتیب، جمعا 64 
ERP برای هر فرد موجود است که هر یک 250 ویژگی دارند. به منظور 
برآوردن هدف این پژوهش که تشخیص بازه کوتاه از بازه بلند، مبتنی 

برERP فرد است، از میان 64 نمونه ERP هر فرد، ERP 8 مربوط به 
محرک ادبال کوتاه و ERP 8 مربوط به محرک ادبال بلند، به عنوان 
هدف انتخاب شده و به مابقی ERP 48 برچسب غیرهدف داده می شود. 
در این میان نقش طبقه بند، تعیین طبقه هر نمونه )هدف یا غیر هدف 
از نمونه ها برای  بودن آن( مورد آزمایش است پس از آن که تعدادی 

آموزش به آن داده شده است.
می شود.  انجام  قبل  مرحله  برگزیده  ویژگی های  اساس  بر  طبقه بندی 
تصمیم گیری  درخت  مثل  معروف  طبقه بند  چند  از  مطالعه  این  در 
 Machine )SVM(( ماشین بردار پشتیبانی ،)Decision tree )DT((
 MLP(( چندالیه  پرسپترون  عصبی  شبکه  و   )Support  Vector
باال  برای  و همچنین  می شود  استفاده   )Multi-Layer Perceptron
  ERP بردن پایداری نتایج، هر یک از این طبقه بندها بر روی داده های
برای  نهایی  نتیجه  عنوان  به  آنها  میانگین  و  شده  اجرا  بار   5 فرد  هر 
"صحت  معیار  اساس  بر  طبقه بندها  کارایی  می گردد.  گزارش  فرد  هر 
)Accuracy(" ارزیابی و مقایسه می شود. صحت به این معنی است که 
مقدار اندازه گیری شده چقدر به مقدار واقعی نزدیک است و رابطه آن 

به صورت زیر است:
 Accuracy=(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)

که در این رابطه TP، TN، FP و FN به شرح زیر هستند:
مثبت صحیح )TP( )True Positive(: یعنی تعداد دفعاتی که موارد 
هدف، توسط الگوریتم طبقه بند، به درستی هدف تشخیص داده شده اند.
مثبت کاذب )FP( )False Positive(: یعنی تعداد دفعاتی که موارد 

غیرهدف، به اشتباه هدف تشخیص داده شده است.
منفی صحیح )Negative	TN( )True(: یعنی تعداد موارد  غیرهدف، 

که به درستی غیرهدف تشخیص داده شده اند.
منفی کاذب )Negative	FN( )False(: یعنی تعداد موارد هدف که به 

اشتباه غیرهدف تشخیص داده شده اند.

یافته ها 
نتایج داده های رفتاری این تحقیق در مورد تاثیر تکرار بر تخمین زمان، 
پیش از این به صورت مفصل گزارش شده و مورد بحث قرار گرفته است 
)30(. به طور خالصه می توان گفت که افراد در حالت 4 بار تکرار به 
 صورت معناداری محرک ادبال را طوالنی تر از 2 بار تکرار ادرک کرده 

بودند و تکرار موجب بیش تخمینی زمان می شد.

از میان تمام   Cz الکترود  برای کاهش حجم تحلیل ها،   :ERP نتایج 
64 الکترود به کار رفته انتخاب گردید زیرا اکثر عوامل مورد نظر در آن 

(

)
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اثر سرکوب تکرار بر مولفه های N1 و P2 قبال در مرجع )30( به تفصیل 
گزارش شده و مورد بحث قرار گرفته است. اثر سرکوب تکرار در تمام 
مولفه های ERP مشاهده می شود. به این معنی که تکرار محرک استاندارد 
موجب کاهش دامنه موج ERP برانگیخته شده توسط آن می گردد، در 
حالی که ارائه یک محرک جدید –ادبال- موجب افزایش دامنه مولفه های 

ERP مربوطه می گردد. همان طور که در شکل 1-الف مشاهده می شود، 
 P2 ،N2 ،P3 هنگام دو بار تکرار محرک استاندارد، دامنه قله مولفه های
وN1 اولین محرک استاندارد )رنگ آبی( بزرگتر از دامنه قله مولفه های 
P2 ،N2 ،P3 وN1 محرک ادبال )رنگ مشکی( و آن نیز بزرگتر از دامنه 

قله مولفه های P2 ،N2 ،P3 وN1 دومین محرک استاندارد )رنگ قرمز( 

معنادار بودند و بیشترین دامنه شکل موج ERP در آن مشاهده می شد. 
استاندارد  ادبال و  از حاالت گوناگون محرک های   ERR شکل 1 موج 
مولفه  آزمایش، یک  نشان می دهد. در همه حاالت   Cz الکترود  را در 
زودرس N1 بین 100 تا 180ms پس از شروع محرک و پس از آن 
یک مولفه مثبت 300ms-150( P2( با قله ای حوالی 200ms مشاهده 
می شد. به دنبال این مولفه های زودرس، یک موج منفی طوالنی )250-
استاندارد  محرک های  برای  قله اش  که  می کرد  ظهور   N2	 (ms  500

حوالی 350ms و برای محرک های ادبال بسته به فرکانس و دیرش بین 
350 تا 400ms متغیر بود. به دنبال موج N2 یک مولفه P3 در نواحی 
ظهور   )Centro-Parietal( مرکزی_آهیانه ای  و   )Central( مرکزی 
می کرد که قله اش برای محرک های استاندارد در حوالی 700ms، برای 
محرک های ادبال با دیرش 400ms حوالی 600ms، و برای محرک های 
ادبال با دیرش 600ms حوالی 800ms بود. معناداری اثر اصلی دیرش 

بر دامنه و تاخیر مولفه P3 در جدول 1 گزارش شده است.

شکل 1. امواج ERP متوسط بزرگ برای محرک های ادبال و استاندارد در الکترود Cz که اثر سرکوب تکرار را بر تمام مولفه ها )P3، N2، P2 و N1( و اثر دیرش را بر مولفه های 
N2 و P3 نشان می دهد.

P3 جدول 1. نتایج تحلیل واریانس اثر اصلی دیرش بر دامنه و تاخیر مولفه

تاخیردامنهناحیه

P3
F1،17=5/741، P=0/028

η=0/252

F1،17=5/084، P=0/0001

η=0/747
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بار تکرار محرک استاندارد )شکل 1-ب(،  است. به  عالوه، هنگام چهار 
دامنه قله مولفه های P2 ،N2 ،P3 وN1 اولین محرک استاندارد )رنگ 
آبی( بزرگتر از دامنه قله مولفه های P2 ،N2 ،P3 وN1  محرک ادبال 
)رنگ مشکی( و آن نیز بزرگتر از دامنه قله مولفه های P2 ،N2 ،P3 و
N1 دومین، سومین و چهارمین محرک استاندارد )رنگ های سبز و زرد 

و قرمز( است. معناداری اثر سرکوب تکرار بر دامنه و تاخیر مولفه های 
N2 و P3 در جدول 2 گزارش شده است.  

حالت  سه  هدف  غیر  و  هدف  برچسب گذاری  در  طبقه بندی:  نتایج 
در نظر گرفته شد: در حالت اول ERP 8 برانگیخته شده توسط بازه 
تعیین  هدف  غیر  حاالت  بقیه  و  شده  تعیین  هدف  عنوان  به  کوتاه 
می شوند. در حالت دوم ERP 8 بازه بلند به عنوان هدف انتخاب شده، 
مابقی غیرهدف و در حالت سوم ERP 16 مربوط به بازه های کوتاه و 
بلند به عنوان هدف انتخاب شده و مابقی به عنوان غیر هدف انتخاب 

می شوند.    

برای هر آزمودنی الگوریتم انتخاب ویژگی به صورت مجزا اجرا گردید. 
 ERP ویژگی های انتخاب شده، یعنی یک زیر مجموعه از 250 نمونه
هر فرد به الگوریتم های طبقه بندی داده شد و طبقه بندی در هر سه 
حالت به صورت مجزا انجام گردید. سپس صحت خروجی هر الگوریتم 

طبقه بندی محاسبه گردید. صحت اجرای هر یک از سه الگوریتم درخت 
تصمیم گیری )DT(، ماشین بردار پشتیبانی )SVM( و شبکه عصبی 
در جدول  آزمودنی   18 از  یک  هر  برای   )MLP( چندالیه  پرسپترون 

شماره 3 آورده شده است.  

جدول 2. نتایج تحلیل واریانس اثر اصلی سرکوب تکرار بر دامنه و تاخیر مولفه های P3 و N2 در حالت 2 بار تکرار و 4 بار تکرار

4 بار تکرار2 بار تکرار

تاخیردامنهتاخیردامنه

N2
F4،68=29/83، P=0/0001

η=0/637

F4،68=11/142، P=0/0001

η=0/396

F4،68=11/203، P=0/0001

η=0/397

F4،68=6/79، P=0/0001

η=0/285

P3
F4،68=5/758، P=0/007

η=0/253

F4،68=3/74، P=0/051

η=0/253

F4،68=11/088، P=0/0001

η=0/395

F4،68=2/84، P=0/031

η=0/0143

جدول 3. نتایج صحت پیاده سازی الگوریتم های طبقه بندی )بر حسب درصد( بر روی داده های ERP       آزمودنی در سه حالت هدف گذاری

طبقه بند
حالت سومحالت دومحالت اول

SVMMLPDTSVMMLPDTSVMMLPDT

1001008310083/3376/6691/6683/3353/27آزمودنی 1

1009066/67100809091/6683/3376/66آزمودنی 2

1008066/6710093/338091/6673/3333/33آزمودنی 3

91/6693/3310091/6683/337091/6673/3373/33آزمودنی 4

83/3383/335091/6686/6683/3383/3373/3356/66آزمودنی 5

10086/6610091/6686/6663/3383/3363/3370آزمودنی 6

10093/3391/6100908091/6673/3373/32آزمودنی 7

10083/3363/3383/3383/338083/3376/6676/66آزمودنی 8

83/3386/6683/3383/3386/6673/3391/667046/6آزمودنی 9

83/3386/6666/671009086/6683/3366/6656/66آزمودنی 10

18



دوره 23، شماره 1، بهار 1400مجله تازه های علوم شناختی

80

طبقه بند
حالت سومحالت دومحالت اول

SVMMLPDTSVMMLPDTSVMMLPDT

10091/669091/6686/6693/3383/337059/82آزمودنی 11

1009073/3310086/6676/6691/6683/3370آزمودنی 12

83/3386/669010083/3383/3383/338056/67آزمودنی 13

10093/3393/331009076/6610096/6656/67آزمودنی 14

83/3383/3383/3391/6693/3383/3383/3373/3363/33آزمودنی 15

83/3386/6683/3391/669093/3391/667076/66آزمودنی 16

1008073/3383/33808083/3363/3356/66آزمودنی 17

10083/3393/3391/669083/3383/336063/33آزمودنی 18

94/2587/9580/62593/97886/8480/7387/9574/0762/2میانگین

الگوریتم های طبقه بندی نشان می دهد که هر سه روش به کار  نتایج 
رفته توانستند بازه زمانی کوتاه )400ms( را از دیگر بازه های طوالنی 
از  استفاده  با   )500ms( استاندارد  محرک  بازه های  و   )600ms(
مولفه های ERP تشخیص دهند. باالترین صحت را در هر سه حالت، 
با  توانست   SVM الگوریتم  که  معنی  این  به  داشت.   SVM طبقه بند 
میانگین صحت 94/25 درصد در میان 18 آزمودنی، ERP برانگیخته 
برانگیخته شده توسط دیگر  پتانسیل های  از  را  بازه کوتاه  شده توسط 
 ERP درصد   93/98 صحت  میانگین  با  دهد،  تشخیص  محرک ها 
برانگیخته شده توسط بازه بلند را از پتانسیل های دیگر محرک ها و با 

میانگین صحت 87/95 درصد ERP مربوط به بازه بلند را از بازه کوتاه 
و دیگر محرک های استاندارد متمایز کند.

به عالوه، پس از الگوریتم انتخاب ویژگی بررسی گردید که برای هر فرد، 
بهترین ویژگی ها در بازه کدامیک از مولفه های N2، P2، N1 و P3 قرار 
دارند. جدول 4 نسبت تعداد ویژگی های انتخاب شده توسط الگوریتم انتخاب 
ویژگی در بازه مربوط به هر مولفه را به تعداد کل ویژگی های انتخابی، 
نشان می دهد. همان طور که در این جدول مشخص است، برای اکثر افراد، 
بیشترین ویژگی های انتخاب شده، در بازه مولفه P3 هستند. از این رو، 
می توان نتیجه گرفت که طبقه بندی بر اساس این مولفه صورت گرفته است. 

جدول 4. نتایج پیاده سازی الگوریتم انتخاب ویژگی بر روی داده های ERP 18 آزمودنی در سه حالت هدف گذاری، اعداد، بیان گر نسبت تعداد ویژگی های انتخاب شده توسط 
الگوریتم انتخاب ویژگی در بازه مربوط به هر مولفه به تعداد کل ویژگی های انتخابی هستند.

حالت سومحالت دومحالت اول

N1P2N2P3N1P2N2P3N1P2N2P3مولفه

0/433/435/4330/430/385/387/3812/386/516/514/5124/51آزمودنی 1

0/440/442/4422/440/300/302/3021/300/320/320/3221/32آزمودنی 2

0/252/255/4812/250/270/2713/2714/270/210/216/216/21آزمودنی 3

2/482/489/2527/480/240/242/2412/240/360/362/3617/36آزمودنی 4

0/180/180/1818/180/150/150/158/150/200/207/209/20آزمودنی 5

0/444/444/4436/440/407/4014/4016/400/246/248/2410/24آزمودنی 6
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بحث
مولفه های  دامنه  کاهش  با  که  تکرار  سرکوب  اثر  حاضر،  پژوهش  در 
برانگیخته شده توسط محرک های استاندارد و افزایش دامنه مولفه های 
برانگیخته شده توسط محرک ادبال آشکار می شود، موجب بیش تخمینی 
زمان گردید. مطابق با جدیدترین آزمایش های انجام شده در این حوزه 

که تاثیر سرکوب تکرار را بر ادراک زمان نشان می دهد )10، 31-33(. 
اثر معنادار دیرش بر دامنه مولفه P3 موافق با یافته های Jaramillo و 
همکاران )2000( )34( و Tarantino و همکاران )2010( )35( است. 
همچنین ظهور مولفه P3 حدود 200 تا 250ms پس از پایان محرک 
شناسایی  مرحله  به  مربوط  بلند(  و  کوتاه  ادبال  محرک  دو  هر  )برای 
و   Picton یافته های  با  سازگار  و  پاسخ  انتخاب  مکانیزم  و  محرک 
است.   )37(  )2003( همکاران  و   Roeber و   )36(  )1978( همکاران 
این یافته و همچنین نتایج الگویتم انتخاب ویژگی داللت بر این موضوع 
دارد که می توان از ERP یک فرد و به طور ویژه مولفه P3 قضاوت نمود 
که وی دیرش یک بازه زمانی را چگونه تشخیص داده است. این موضوع 
که مولفه P3 می تواند با دقت باال متمایزکننده ادراک زمان در بازه های 
زمانی کوتاه و بلند باشد، موید ادعای Ernst و همکاران )2017( است 
آنها  البته مطالعه  ادبال زمانی است )16(.  اثر  P3 همبسته عصبی  که 

را   P3 مولفه  آنها  که،  این  از جمله  داشت.  مطالعه  این  با  تفاوت هایی 
نسبت به زمان شروع محرک در نظر گرفتند و قله P3 قبل از رخ دادن 
زمان  به  نسبت   P3 در مطالعه حاضر،  اما  پایان محرک ظاهر می شد. 
پایان محرک محاسبه گردید. از این رو، آنها چنین استنتاج کردند که 
مدت زمان واقعی محرک بر پاسخ عصبی )P3( تاثیر نمی گذارد، بلکه 
پاسخ عصبی بر مدت زمان ذهنی محرک تاثیر می گذارد )16(. در حالی 
که در این مطالعه بر خالف نتایج آنها )16(، اثر دیرش محرک هدف بر 
دامنه و به ویژه تاخیر مولفه P3 به وضوح مشاهده شد. به این صورت 
که، برای محرک هدف 400ms قله P3 حدود 600ms و برای محرک 

هدف 600ms حدود 800ms بروز می کرد.
یادگیری  طبقه بندی  روش های  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
زمانی  بازه های  افراد   ERP مبنای  بر  باالیی  دقت  با  می توانند  ماشین 
کوتاه و بلند را تشخیص دهند. تا جایی که نویسندگان بررسی کرده اند، 
بازه های زمانی کوتاه و  برای تشخیص  این شیوه  به  تاکنون مطالعه ای 
بلند از روی داده های ERP انجام نشده بود )به جز مقاله )16( که البته 
در   ERP پاسخ های  کردن  مجزا  برای  مرسوم  و  رایج  طبقه بندهای  از 
بازه های زمانی مختلف )حاالت مختلف آزمایش( استفاده نکرده است.(. 

حالت سومحالت دومحالت اول

N1P2N2P3N1P2N2P3N1P2N2P3مولفه

5/353/435/4330/430/385/387/3812/386/516/514/5124/51آزمودنی 7

0/600/442/4422/440/300/302/3021/300/320/320/3221/32آزمودنی 8

0/142/255/4812/250/270/2713/2714/270/210/216/216/21آزمودنی 9

4/222/489/2527/480/240/242/2412/240/360/362/3617/36آزمودنی 10

0/220/180/1818/180/150/150/158/150/200/207/209/20آزمودنی 11

0/164/444/4436/440/407/4014/4016/400/246/248/2410/24آزمودنی 12

0/290/298/2921/290/410/410/4124/410/416/4116/4119/41آزمودنی 13

2/410/417/4132/410/170/170/173/170/878/8723/8739/87آزمودنی 14

0/360/360/3633/360/280/2814/2814/280/240/240/2424/24آزمودنی 15

0/330/3321/3312/330/200/200/2018/200/190/190/1914/19آزمودنی 16

0/240/2410/2414/240/390/390/3931/390/500/5019/5031/50آزمودنی 17

12/35 0/240/2412/2412/240/383/384/3825/380/354/3515/35آزمودنی 18
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نتایج این پژوهش می تواند در کاربردهای واسط مغز_کامپیوتر )BCI( به 
 ERP هدف شناسایی دیرش زمانی ادراک شده توسط یک فرد بر مبنای
نیازمند   BCI البته کاربردهای بالدرنگ  قرار گیرد.  استفاده  وی، مورد 
تشخیص بازه مبتنی بر تک آزمایه )Single trial( هستند در حالی که در 
این تحقیق طبقه بندی بر روی داده های ERP صورت گرفت که حاصل 
میانگین گیری حداقل 20 آزمایه بودند. روش های طبقه بندی تک آزمایه 
تفاوت هایی با روش های طبقه بندی بر اساس ERP میانگین گیری شده 
بر  آزمودنی،  برای هر  آموزش طبقه بند  آنها  این که در  از جمله  دارند 

اساس داده های آزمودنی های دیگر انجام می شود )38، 39(.  
متوسط  و  بلند  کوتاه،  بازه های  بین  باال  دقت  با  طبقه بندی  عالوه،  به 
)مربوط به محرک استاندارد( تفاوت های معنادار مشاهده شده در شکل 
1 و جدول 1 بین ERPهای ناشی از محرک های با دیرش کوتاه، بلند 

و متوسط را تایید می کند.     

نتیجه گیری
بازه های  آنجا که پردازش  از  همان طور که در بخش مقدمه ذکر شد، 
زیر یک ثانیه و بیشتر از آن متفاوت است، بسط نتایج این پژوهش به 
بازه های بیش از یک ثانیه نیاز به بررسی و انجام آزمایش ها در طیف 

بازه های مربوطه دارد. در نتیجه، به طور خالصه می توان گفت که در 
بازه های  به  مربوط   ERP بین  فرد، طبقه بندی  برای هر  پژوهش،  این 
با  ادبال شنیداری  ثانیه در یک تکلیف  بلند و متوسط زیر یک  کوتاه، 
دقت باال انجام گرفت. به عالوه، موثرترین ویژگی های به کار رفته در این 

طبقه بندی، دربازه زمانی مربوط به مولفه P3 بودند.

تشکر و قدردانی
کردند  همکاری  پژوهش،  این  مختلف  مراحل  در  که  کسانی  همه  از 
تشکر  صمیمانه  پژوهش،  در  شرکت کننده  آزمودنی های  همه  ویژه  به 

می نماییم.  

مالحظات اخالقی
از کلیه آزمودنی ها برای شرکت در آزمایش رضایت نامه دریافت شد. به 
آنان اطمینان داده شد که تمام اطالعات محرمانه خواهد ماند و فقط 
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Introduction: The	concept	of	academic	engagement	emphasizes	the	role	of	self-awareness	in	the	study,	designing	metacognitive	ideas	and	

self-regulation.	This	study	aimed	to	test	the	model	of	academic	engagement	based	on	students’	basic	psychological	needs	in	school	through	the	

mediation	of	conscious	academic	control	in	procrastinating	students.	

Methods: The	statistical	population	included	all-female	high	school	students	in	Bandar	Imam	Khomeini	(RA)	studying	in	the	academic	year	

2018-2019.	First,	a	sample	of	400	people	was	selected	using	the	cluster	random	sampling	method.	Based	on	the	criteria	for	entering	the	re-

search	(High	school	education,	being	single,	and	not	having	a	history	of	severe	medical	and	psychiatric	illnesses	require	medication,	a	standard	

deviation	score	higher	than	the	average	of	the	prototype	on	the	procrastination	scale).	A	total	of	167	procrastinating	students	were	selected	as	

the	research	sample	and	answered	the	questionnaires	of	Tian	et	al.'s	basic	psychological	needs	of	students	in	school	according	to	Perry	et	al.'s	

Perceived	academic	control	and	Reeve	academic	engagement	questionnaires.	Data	were	analyzed	using	structural	equation	modeling	using	

statistical	software	package	for	social	sciences	SPSS-23,	and	torque	structure	analysis	software	AMOS-23.

Results:	The	mean	and	standard	deviation	of	the	age	of	the	study	participants	were	15.06	and	2.4	years,	respectively.	The	results	revealed	that	the	

proposed	model	has	a	good	fit	in	all	fitness	indicators.	Data	analysis	results	showed	a	direct,	positive,	and	significant	relationship	between	basic	

psychological	needs	and	academic	activity	(P≤0.01	and	β=0.27).	Also,	the	direct	relationship	between	academic	control	and	academic	engagement	

is	positive	and	significant	(P≤0.05	and	β=0.16).	In	addition,	the	direct	relationship	between	basic	psychological	needs	and	academic	control	was	

statistically	significant	(P≤0.01	and	β=0.28).	With	the	presence	of	the	mediating	variable	of	perceived	academic	control,	the	relationship	between	

students'	basic	psychological	needs	in	school	and	academic	engagement	was	still	significant.	This	means	that	perceived	academic	control	mediates	

the	relationship	between	students'	basic	psychological	needs	at	school	and	academic	engagement.

Conclusion:	As	a	result,	procrastination	among	students	can	be	improved	by	meeting	their	basic	psychological	needs	in	school,	their	perceived	

control	over	education,	which	leads	to	more	academic	engagement.	Finally,	the	researcher	considers	it	necessary	to	mention	that	the	findings	

of	the	present	study	need	to	be	interpreted	and	generalized	in	the	context	of	its	limitations.	The	most	crucial	point	that	needs	to	be	mentioned	

is	that	the	hypothetical	model	of	this	research	has	been	tested	on	students	of	procrastination.	The	relationships	proposed	in	this	research	model	

should	be	generalized	to	other	groups	with	particular	caution.	Conducting	research	using	only	self-reporting	tools	instead	of	studying	behavior	

was	another	limitation	that	requires	special	care	in	generalizing	and	interpreting	the	results.	Complementary	research	with	experimental	and	

causal-comparative	methods,	especially	with	the	control	of	students'	gender,	is	recommended	in	this	research	field.
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1. دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران
2. گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران

و  فراشناختی  عقاید  طراحی  مطالعه،  در  خودآگاهی  نقش  بر  تحصیلی  مشغولیت  مفهوم  کلی  طور  به  مقدمه: 

بنیادین  نیازهای  اساس  بر  تحصیلی  مشغولیت  مدل  تدوین  هدف  با  حاضر  پژوهش  می کند.  تأکید  خودنظم دهی 

روان شناختی دانش آموزان در مدرسه با میانجی گری کنترل آگاهانه تحصیلی در دانش آموزان اهمال کار انجام شد.

روش کار: پژوهش حاضر همبستگی و از نوع مدل یابی معادالت ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان 

دختر دورة متوسطه شهر بندر امام خمینی بود که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند. ابتدا نمونه  

انتخاب شد. سپس بر اساس مالک های  از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای  با استفاده  اولیه ای به حجم 400 نفر 

بنیادین  نیازهاي  انتخاب و به پرسشنامه هاي  از دانش آموزان اهمال کار به عنوان نمونه پژوهش  نفر  ورود تعداد 167 

مشغولیت  و  همکاران  و   Perry اگاهانه  تحصیلی  کنترل  همکاران،  و   Tian مدرسه  در  دانش آموزان  روان شناختي 

و   SPSS-23 از  استفاده  با  ساختاری  معادالت  مدل یابی  روش  از  استفاده  با  داده ها  دادند.  پاسخ   ،Reeve تحصیلی 

AMOS-23 تجزیه و تحلیل شد. 

یافته ها: نتایج نشان داد رابطه مستقیم نیازهای بنیادین با مشغولیت تحصیلی و کنترل آگاهانه تحصیلی معنادار 

 .)P>0/01( است. همچنین بین کنترل آگاهانه تحصیلی و مشغولیت تحصیلی، رابطه معناداری وجود داشت

نتیجه گیری: کنترل آگاهانه تحصیلی رابطه بین نیازهای بنیادین روان شناختی دانش آموزان در مدرسه و مشغولیت 

برآورده کردن  با  کار  اهمال  دانش آموزان  بین  در  نتیجه مي توان  در  نمود.  میانجی گری  به صورت جزئی  را  تحصیلی 

نیازهای بنیادین روان شناختی در مدرسه، میزان کنترل ادراک شده آنها بر تحصیل را ارتقا داد که این خود منجر به 

مشغولیت بیشتر تحصیلی می شود. 
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نوجوانی  سنین  در  فرزندشان  مورد  در  خانواده ها  که  نگرانی هایی 
تحصیلی  کاری  اهمال  خاص  طور  به  یا  تکالیف  انجام  در  تعلل  دارند 
)Academic procrastination( آنها است. اهمال کاری تحصیلی، به 
عواقب  پیش بینی  وجود  با  تکلیف  یک  انجام  در  عمدی  تأخیر  صورت 

نامطلوب آن تعریف شده است )1(. در سال های اخیر به دلیل ظهور 
اینترنت،  و  تلفن همراه  پدیده های مانند شبکه های اجتماعی مجازی، 

رفتار اهمال کاری در بین دانش آموزان شدت گرفته است )2(.      
یکی از سازه های بسیار مهم که در پژوهش های جدید تعلیم و تربیت 
تحصیلی  مشغولیت  است،  کرده  جلب  خود  به  را  پژوهش گران  توجه 
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صفحات  85-94
موفقیت  در  مهمی  نقش  که  است   )Academic  engagement(
تحصیلی دانش آموزان دارد. دانش آموزان اهمال کار معموال زمان کمتری 
کمتری  تحصیلی  موفقیت   ،)3( می گذرانند  مطالب  بر  تسلط  برای  را 
رفتارهای پرخطر هستند )4(.  بیشتری در معرض  احتمال  به  و  دارند 
برای این که یک دانش آموز، گذر موفقیت آمیزی از دبیرستان به دانشگاه 
آموزش های  در  فعال  به صورت  است  الزم  باشد  داشته  کار  بازار  یا  و 
انتقال  این  برای  تا دانش و مهارت های الزم  باشد  مدرسه خود درگیر 
را کسب کنند )5(. مشغولیت تحصیلی یک سازه چند بعدی است که 
نظریه پردازان مختلف آن را به شکل های محتلفی مفهوم سازی کرده و 
ابعاد مختلفی برای آن در نظر گرفته اند )6(. در پژوهش حاضر درگیری 
تحصیلی از عناصر مشغولیت شناختی، مشغولیت عاطفی و مشغولیت 
مشغولیت  پیشین  یافته های  با  مطابق   .)7( است  شده  تشکیل  عاملی 

تحصیلی تحت تاثیر عوامل فردی و بافتی قرار دارد )8(.  
از طرفی با توجه به این که اهمال کاری حاصل تعاملی پیچیده از عوامل 
شناختی، رفتاری و هیجانی است، تبعات منفی روانی باالیی به ویژه برای 
نوجوانان که نسبت به شکست بسیار حساس هستند، به همراه دارد، یکی 
از عواملی که بر برون دادهای تحصیلی دانش آموزان اهمال کار به ویژه 
در دوران نوجوانی اثر دارد، برآورده شدن نیازهای بنیادین روان شناختی 
)Basic Psychological Needs( است )9(. نظریه نیازهای بنیادین 
روان شناختی، یکی از مهمترین نظریه های مرتبط با بهزیستی است. این 
نظریه یک انشعاب فرعی از نظریه خود تعیین گری است که پیشنهاد 
رفتار  ارتقاء  موجب  روان شناختی  اساسی  نیاز  سه  ارضای  که  می کند 
در وجود همه  ذاتاً  نیازها  این  بهزیستی ذهنی می شود.  و  افراد  مثبت 
انسان ها بوده و عبارتند: از نیاز به استقالل، شایستگی و ارتباط )10(. 
این نظریه در زمینه های  به بررسی  علی رغم پژوهش های بسیاری که 
از جمله ورزشی )11( و تحصیلی )12(، پرداخته اند، پژوهش  مختلف 
در زمینه نیازهای بنیادین دانش آموزان در مدرسه و اندازه گیری آن به 

سال های اخیر مربوط می باشد )13(.   
نوجوانان  است.  نوجوانان  زندگی  وجوه  مهمترین  از  یکی  مدرسه 
و  می کنند  سپری  مدرس  در  را  خود  عمر  از  بسیاری  ساعت های 
پژوهش ها در چهارچوب نظریه خود تعیین گری حاکی از آن است که 
حس استقالل در نوجوان و به صورت همزمان احساس تعلق و تعامل با 
محیط در پیشرفت تحصیلی آنان نقش دارد. همچنین درک شایستگی 
مثبت  تأثیر  خودمختار  تحصیلی  انگیزش  بر  دانش آموزان  تحصیلی 
گذاشته و این به نوبه خود تأثیر مثبتی بر عملکرد مدرسه آنها دارد. این 
نتایج به یک معنا، نشان می دهد که این سه نیاز اساسی روانی )استقالل، 
موفقیت  تا  شود  برآورده  مدرسه  محیط  در  باید  شایستگی(  و  ارتباط 

تحصیلی و رفتار مثبت دانش آموزان در مدرسه ارتقا یابد )14(. بسیاری 
از پژوهش ها نشان داده اند برآورده شدن نیازهای بنیادین و بهزیستی 
است  ارتباط  در  تحصیلی  مثبت  رفتارهای  با  دانش آموزان  تحصیلی 
)15(. به عنوان مثال برآوردن این نیازها به عنوان پیش بین مثبتی برای 
مشغولیت رفتاری دانش آموزان در تحصیل گزارش شده است )16(. اما 
عدم رفع این نیازها با عدم مشغولیت در تکالیف درسی و در نتیجه با نتایج 
تحصیلی ضعیف تر همراه است. زمانی که ساختار مدرسه از برآورده شدن 
این نیازها )استقالل، ارتباط و شایستگي( حمایت مي کند، دانش آموزان 
احساس خود تعیین گري کرده و انگیزش دروني خواهند داشت، اما با 
انگیزش بیروني  برآورده نشدن این نیازها آنها احساس کنترل کرده و 
خواهند داشت. انگیزش دروني نیز با مشغولیت در تحصیل، تالش، نشاط 
و موفقیت بیشتر در تکالیف درسی مرتبط است و لذا دانش آموزاني که 
نیازهاي روان شناختي آنها برآورده شود، مشغولیت تحصیلی بیشتر و در 

نتیجه پیشرفت تحصیلي باالتري خواهند داشت )17(.
متغیر دیگری که در این پژوهش به عنوان میانجی مورد بررسی قرار 
 academic  control( تحصیلی  آگاهانه  کنترل  مفهوم  است،  گرفته 
Perceived( است که به عنوان ارزیابی باورهای دانش آموزان از توانایی 
تحصیل  جریان  در  تحصیلی،  پیامدهای  بر  گذاشتن  تأثیر  برای  خود 
بین  در  ادراک شده  بررسی کنترل تحصیلی  است )18(.  تعریف شده 
افرادی  از آن است که  پژوهشی حاکی  با سوابق  دانش آموزان، مطابق 
که ادراک باالیی از کنترل تحصیلی خود دارند، بر پیامدهای تحصیلی 
خود نیز کنترل داشته و نسبت به دانش آموزانی که ادراک پائین تری 
پیش بین  و   )19( مشتاق ترند  یادگیری  به  دارند  تحصیلی  کنترل  از 
موفقیت های تحصیلی حتی در دانشگاه نیز خواهد بود )20(. از آنجایی 
می دهد؛  رخ  یادگیری  خاص  محیط  یک  در  یادگیری  رفتارهای  که 
با  ارتباط  و  خودمختاری  شایستگی،  احساس  دانش آموز  که  هنگامی 
دانش آموز  تا  شود  فعال  می تواند  درونی  انگیزه  باشد،  داشته  محیط، 
احساس تسلط و کنترل درونی بر فرایند یادگیری داشته باشد و بتواند 
به این واسطه جهت درگیر شدن در فرایند تحصیل و رسیدن به عملکرد 

باالتر تالش کند )17(. 
روابط موجود در این پژوهش مطابق با ادبیات پژوهش مورد تایید است. 
با توجه به چند بعدی بودن مشغولیت تحصیلی )7(، ممکن است  اما 
رابطه ای ترکیبی بین عوامل برقرار باشد. مرور پژوهش ها حاکی از آن 
است که هر چند ارتباط متغیرهای روان شناختی مختلف با این سازه ها 
با  سازه ها  این  رابطه  خصوص  در  اما  است،  گرفته  قرار  مطالعه  مورد 
یکدیگر مطالعه ای صورت نگرفته است. بنابراین در پژوهش حاضر این 
رابطه ترکیبی با آزمون فرضیه های زیر در قالب یک مدل ساختاری و بر 
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اساس نظریه سبک های اسنادی بررسی شده است.
بنیادین  نیازهای  اساس  بر  تحصیلی  مشغولیت  مدل   )1 فرضیه 
آگاهانه  کنترل  میانجی گری  با  مدرسه  در  دانش آموزان  روان شناختی 

تحصیلی در دانش آموزان اهمال کار برازش دارد.
بنیادین  نیازهای  بین  رابطه  تحصیلی  آگاهانه  کنترل   )2 فرضیه 
در  را  تحصیلی  مشغولیت  و  مدرسه  در  دانش آموزان  روان شناختی 

دانش آموزان اهمال کار میانجی گری می کند. 

روش کار
بود.  ساختاری  معادالت  مدل یابی  نوع  از  و  همبستگی  حاضر  پژوهش 
دوره  دختر  دانش آموزان  تمام  شامل  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه 
امام خمینی بود که در سال تحصیلی 1397-98  متوسطه شهر بندر 
مشغول به تحصیل بودند. جهت آزمون مدل پیشنهادی و فرضیه های 
اساس نظر متخصصان  بر  و  تعداد متغیرها  با در نظر گرفتن  پژوهش، 
مدل یابی معادالت ساختاری )21(، جمعاً نمونه  اولیه ای به حجم 400 
نفر )با در نظر گرفتن احتمال داشتن ریزش آزمودنی ها، پرسشنامه های 
تصادفی  نمونه گیری  روش  از  استفاده  با  پرت(  داده های  و  مخدوش 
از  الزم،  مجوز  کسب  از  پس  که  شد  انتخاب  ترتیب  این  به  خوشه ای 
تصادفی  به صورت  دو مدرسه دخترانه  امام خمینی  بندر  مدارس  کل 
برگزیده شدند. مالک های ورود شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 
تحصیل در دوره متوسطه، مجرد بودن و نداشتن سابقه اختالالت جدی 
به  رضایت نامه  فرم  بود.  دارو  مصرف  مستلزم  روان پزشکی  و  پزشکی 
دانش آموزان آن داده شد تا در صورت رضایت برای شرکت در پژوهش 
این  بود که شرکت کنندگان  تصریح شده  فرم  این  در  کنند.  پر  را  آن 
به  کامل  اختیار  اساس  بر  پژوهش  از  مرحله  هر  در  که  دارند  را  حق 
همکاری خود با پژوهش گر خاتمه دهند و در خصوص محرمانه بودن 
اطالعات نیز به شرکت کنندگان اطمینان خاطر داده شد. دانش آموزان 
و  کار  اهمال  دسته  دو  به  تحصیلی  کاری  اهمال  پرسشنامه  اساس  بر 
عادی تقسیم شدند. به این صورت که میانگین نمونه اولیه در مقیاس 
اهمال کاری تحصیلی 49/74 و انحراف معیار آن 8/67 بود. تعداد 173 
انحراف  آنها در مقیاس اهمال کاری یک  از دانش آموزان که نمره  نفر 
استاندارد باالتر از میانگین نمونه اولیه بود، انتخاب و وارد پژوهش شدند 
و به بقیه پرسشنامه ها با راهنمایی پژوهشگر پاسخ دادند. پس از حذف 
پرسشنامه های ناقص و مخدوش، و همچنین حذف داده های پرت تک 
متغیری و چند متغیری، تعداد 167 پرسشنامه باقیمانده، با استفاده از 
روش مدل یابی معادالت ساختاری با استفاده از SPSS-23 و نرم افزار 
AMOS-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار اندازه گیری مورد 

استفاده در این پژوهش عبارت بود از: 

اهمال  بعد  سه  شامل  پرسشنامه  این  کاری:  اهمال  ارزیابی  مقیاس 
از  ناشی  کاری  اهمال  و  از خستگی  ناشی  کاری  اهمال  کاری عمدی، 
اکتشافی در پژوهش سواری  نتایج تحلیل عوامل  بی برنامگی می باشد. 
نشان داد که داده ها پس از شش بار چرخش، آزمونی مرکب از 12 ماده 
و سه عامل با عنوان اهمال کاری عمدی )5 ماده(، اهمال کاری ناشی 
از خستگی جسمی_روانی )4 ماده( و اهمال کاری ناشی از بی برنامگی 
پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ برای کل  )3 ماده( ساخته شد. 
آزمون 0/85، برای عامل اول 0/77، برای عامل دوم 0/60 و برای عامل 
سوم 0/70 به دست آمد )22(. روایی آزمون یاد شده از طریق همبسته 
کردن با آزمون اهمال کاری Tuckman تعیین و مقدار آن 0/35 برآورد 
گردید که نشان از روایی نسبتا خوب آن آزمون است )23(. در پژوهش 
حاضر پایایی این ابزار از روش آلفای کرونباخ 0/74 محاسبه شد. روایی 
تربیتی  روان شناسی  متخصصان حوزه  نظر  از  استفاده  با  نیز  محتوایی 
انحراف  یک  که  دانش آموزانی  پژوهش حاضر  در  گزارش شد.  مطلوب 
معیار باالتر از میانگین نمونه اولیه بودند به عنوان دانش آموز اهمال کار 

شناخته شده و وارد پژوهش شدند. 

مقیاس نیازهاي بنیادین روان شناختي دانش آموزان در مدرسه: 
در  دانش آموزان  روان شناختي  بنیادین  نیازهاي  سوالي   15 مقیاس 
مدرسه یک مقیاس لیکرت 6 درجه ای از 1 )کاماًل مخالفم( تا 6 )کاماًل 
موافقم( نمره گذاري مي شود و شامل 3 خرده مقیاس نیاز به استقالل، 
نیاز به ارتباط و نیاز به شایستگي مي باشد. نمره کل مقیاس از طریق 
نمره  به دست مي آید، که کسب  مقیاس  نمره سه خرده  جمع کردن 
بنیادین  نیازهاي  از  به معناي رضایت مندي کم  این مقیاس  پایین در 
معناي  به  باال  نمره  کسب  و  است  مدرسه  محیط  در  روان شناختي 
رضایت مندي زیاد از نیازهاي بنیادین روان شناختي در محیط مدرسه 
مي باشد. ضریب آلفا براي خرده مقیاس اول 0/85، خرده مقیاس دوم 
0/80، خرده مقیاس سوم و 0/77 براي کل مقیاس 0/83 گزارش شده 
دروني  همساني  همکاران  و  شیخ االسالمی  نیز  ایران  در   .)24( است 
بر    را  در مدرسه  دانش آموزان  روان شناختي  بنیادین  نیازهاي  مقیاس 
همبستگی  با ضرایب  و  کردند  محاسبه  کرونباخ  آلفاي  حسب ضرایب 
0/70 تا 0/82 تایید کردند )25(. در پژوهش حاضر پایایی این ابزار از 

روش آلفای کرونباخ 0/83 محاسبه شد.  

دو  شامل  مقیاس  این   :Perry اگاهانه  تحصیلی  کنترل  مقیاس 
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زیرمقیاس مسئولیت پذیری تحصیلی و کنترل پذیری تحصیلی مي باشد و 
هشت سوال دارد، چهار جمله مثبت و چهار جمله منفي با درجاتي از بسیار 
موافقم تا بسیار مخالفم، که نمره )5-1( را در بر می گیرد. گویه های 1، 3 و 
6 مربوط به مولفه کنترل پذیری تحصیلی و گویه های 2، 4، 5، 7 و 8 مربوط 
به مولفه مسئولیت پذیری تحصیلی است. در این مقیاس پاسخ ها با جمالت 
منفي به طور معکوس جمع شده است و بیشترین نمرات نشان دهنده 
کنترل تحصیلی باالتر است )18(. Perry و همکاران )2001( پایایی آن 
را در پژوهش خود به وسیله آلفای کرونباخ 0/80 گزارش کرده اند )18(. 
در پژوهش حسینی و خیر )1390(، پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای 
کرونباخ 0/70 گزارش شده است )26(. در پژوهش حاضر پایایی این ابزار 
از روش آلفای کرونباخ 0/77 محاسبه شد. روایی محتوایی نیز با استفاده از 

نظر متخصصان حوزه روان شناسی تربیتی مطلوب گزارش شد.

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی Reeve: این مقیاس شامل 17 سؤال 
لیکرت  یک طیف  روی  بر  را  خود  پاسخ های  پاسخ دهندگان  که  است 
می کنند.  درجه بندی  موافقم  کاماًل  تا  مخالفم  کاماًل  از  درجه ای  هفت 
این پرسشنامه از چهار خرده  مقیاس عاملی، رفتاری، شناختی و عاطفی 
تشکیل شده  است. سؤال های 1 تا 5 مشغولیت عاملی، 6 تا 9 مشغولیت 
رفتاری، 10 تا 13 مشغولیت شناختی و 14 تا 17 مشغولیت عاطفی 
را می سنجد )Reeve .)27 در تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل به 

رفتاری،  عاملی،  مقیاس های  پایایی خرده  او  این  بر  آورد. عالوه  دست 
عاطفی و شناختی را به ترتیب 0/86، 0/86، 0/90 و 0/84 به  دست 
آورد؛ که نشان دهنده همسانی درونی مطلوبی است )28(. همچنین در 
ایران یافته های پژوهش رمضانی و خامسان، نشان داد که پرسشنامه از 
پایایی مطلوبی )0/92(، برخوردار است و همچنین تحلیل عامل تاییدی 
با معرفی مشغولیت   Reeve پرسشنامه مشغولیت تحصیلی  داد  نشان 
عاملی می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای سنجش سازه  مشغولیت 
تحصیلی در ایران استفاده شود )29(. در پژوهش حاضر نیز پایایی این 

ابزار به روش آلفای کرونباخ 0/86 به  دست آمد. 

یافته ها 
میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان در پژوهش به ترتیب برابر 
این که مبنای تجزیه و تحلیل  به  با توجه  بود.  با 15/06 و 2/4 سال 
الگوهای علی ماتریس همبستگی است، لذا، جدول 1 میانگین، انحراف 
معیار، حداقل و حداکثر نمره و همبستگی بین متغیرهای پژوهش را 

نشان می دهد.
جدول 1، عالوه بر شاخص های توصیفی یاد شده، نتایج آزمون همبستگي 
پیرسون براي بررسي رابطه بین متغییرهاي پیش بین، میانجي و مالک 
را نشان مي دهد. نتایج حاکی از آن است که تمام متغیرهاي پژوهش، 

داراي همبستگی معناداری هستند. 

جدول 1. شاخص های توصیفی و همبستگی متغیرها 

شاخص
مقیاس

123بیشترین نمرهکمترین نمرهانحراف معیارمیانگین

1
نیازهای بنیادین روان شناختی 

دانش آموزان در مدرسه
49/137/293457

1

20/186/031329کنترل تحصیلی آگاهانه2
0/271

0/001

42/9212/462169مشغولیت تحصیلی3
0/280/221

0/0010/001

معادالت  مدل یابی  آماری  روش  از  استفاده  با  داده ها  تحلیل  از  قبل 
بودن،  خطی  متغیری،  چند  بهنجاری  پیش فرض هاي  ابتدا  ساختاری، 
هم خطی چندگانه و استقالل خطاها  آزمون و تایید شدند. با توجه به 
اساس  بر  را  پیشنهادی  برازندگی مدل  مفروضه ها می توان  این  رعایت 

شده  آزمون  مدل  برازش   ،2 جدول  کرد.  ارزیابی  برازندگی  معیارهای 
پیشنهادی را بر اساس شاخص های برازندگی نشان می دهد. مطابق با 
مقادیر به دست آمده، مدل پیشنهادی در تمام شاخص های برازندگی 

دارای برازش مطلوبی است.  
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پیشنهادی  الگوی  در  را  استاندارد مسیرها  نمودار 1، ضرایب  ادامه  آزمون شده نشان مي دهد.    در 

الگوي ساختاري، مسیرها و ضرایب استاندارد آنها در مدل پیشنهادي 
مطابق جدول 3 قابل مشاهده مي باشد. بر اساس ضرایب پارامتر استاندارد 
و سطح معناداری متناظر ارائه شده در جدول 3، تمام مسیرهای مستقیم 
در مدل معنادار بود. به این صورت که بین نیازهای بنیادین روان شناختی 

با مشغولیت تحصیلی رابطه مستقیم، مثبت و معنادار وجود داشت.  
)P>0/01 و β=0/27(. رابطه مستقیم بین کنترل تحصیلی و مشغولیت 
تحصیلی نیز مثبت و معنادار بود )P>0/05 و β=0/16(. رابطه مستقیم 
آماری  نظر  از  تحصیلی  کنترل  و  روان شناختی  بنیادین  نیازهای  بین 

تعیین  برای  پژوهش  این  در   .)β=0/28 و   P>0/01( بود  معنادار 
میانجی گری  نقش  بررسی  و  متغیرها  مستقیم  غیر  رابطه  معنا داری 
اضطراب پیشرفت تحصیلی، از آزمون بوت استرپ صدکی و بوت استرپ 
سوداری تصحیح شده استفاده شده  است. جدول 4، نتایج این آزمون 
را نشان می دهد. به این منظور ابتدا اثر کلی متغیر پیش بین به مالک 
بدون حضور میانجی تعیین شد که نتایج نشان داد بین نیازهای بنیادین 
روان شناختی دانش آموزان در مدرسه با مشغولیت تحصیلی بدون حضور 

میانجی رابطه معنادار وجود دارد.

جدول 2. برازش الگوی آزمون شده بر اساس شاخص های برازندگی 

نمودار 1. ضرایب استاندارد مسیر مدل پیشنهادی آزمون شده 

ᵪ2df—I FITLICFINFIRMSEAشاخص برازندگی

21/06181/170/990/990/990/970/03مدل پیشنهادی

جدول 3. ضرایب مسیر استاندارد مربوط به اثرهاي مستقیم متغیرها در مدل پیشنهادي  

مدل پیشنهادی

βPمسیر

0/270/001نیازهای بنیادین روان شناختی ← مشغولیت تحصیلی

0/160/04کنترل تحصیلی ← مشغولیت تحصیلی

0/280/001نیازهای بنیادین روان شناختی ← کنترل آگاهانه

ᵪ2

df
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اگر وقتی متغیر میانجی گر وارد مدل می شود، رابطه  مستقیم بین متغیر 
نظر،  مورد  متغیر  حالت  این  در  شود  معنادار  غیر  مالک  و  پیش بین 
میانجی گر  متغیر  در حضور  رابطه  این  اگر  اما  است.  کامل  میانجی گر 
همچنان معنادار باقی بماند، نقش متغیر میانجی گر، جزئی خواهد بود. 
مطابق با یافته های جدول 4، در مسیر غیر مستقیم، نشان داده  شد که 

با حضور متغیر میانجی کنترل آگاهانه تحصیلی، رابطه نیازهای بنیادین 
تحصیلی همچنان  مشغولیت  با  مدرسه  در  دانش آموزان  روان شناختی 
رابطه  تحصیلی  آگاهانه  کنترل  که  است  معنی  بدان  این  بود.  معنادار 
بین نیازهای بنیادین روان شناختی دانش آموزان در مدرسه و مشغولیت 

تحصیلی را به طور جزئی میانجی گری می کند. 

جدول 4. آزمون میانجی گری از روش بوت استرپ 

نتیجهاثر مستقیماثر غیر مستقیماثر کلیمسیر

از طریق  به مشغولیت تحصیلی  بنیادین روان شناختی  نیازهای 
کنترل تحصیلی

P= 0/001

β=0/28

P= 0/03

β=0/05

P= 0/001

β=0/27
میانجی جزئی

بحث
آگاهانه  کنترل  میانجی گری  مدل  حاضر  پژوهش  یافته های  با  مطابق 
دانش آموزان  روان شناختی  بنیادین  نیازهای  بین  رابطه  در  تحصیلی 
در مدرسه و مشغولیت تحصیلی برازنده داده ها بود. به منظور بررسی 
نقش میانجی گری کنترل آگاهانه تحصیلی مسیرهای مربوطه به تفکیک 
بررسی شد. نخستین مسیر، با توجه به این  که یکی از شروط بررسی 
به مالک  پیش بین  متغیر  رابطه مستقیم  بودن  معنا دار  میانجی،  نقش 
مشغولیت  با  روان شناختی  بنیادین  نیازهای  مستقیم  رابطه  می باشد؛ 
تحصیلی بود. در خصوص مسیر اول نتایج با یافته های پژوهش های Yu و 
همکاران 14( 2015(، Jang و همکاران 2012 )Zhen ،)16 و همکاران 
2017 )17( و غالمعلی و همکاران 1396 )30( همسو بود. در تبیین این 
یافته می توان گفت برآوردن سه نیاز روان شناختی، انگیزة خودپیرو را در 
دانش آموزان افزایش می دهد و فرد را به سوی پیوستار انگیزش درونی 
به اشتیاق تحصیلی منجر می شود.  انگیزه درونی  این  سوق می دهد و 
به  روان شناختی  اساسی  نیازهای  ارضا  گفت  می توان  دیگر  عبارت  به 
ویژه در مدرسه به دلیل حس شایستگی که یکی از خرده مقیاس های 
و  تحصیل  فرایند  در  دانش آموز  بیشتر  درگیری  به  منجر  می باشد  آن 
در  استقالل  به  نیاز  که  زمانی  شد.  خواهد  بیشتر  تحصیلی  مشغولیت 
تایید  و  ارزش  از  حسي  تجربه  دانش آموز  می شود،  برآورده  مدرسه 
رفتارش در مدرسه را خواهد داشت، و منجر به خودپیروي دانش آموزان 
و داشتن حس انتخاب در شروع، نگهداري و تنظیم فعالیت هاي مدرسه 
است. با برآورده شدن نیاز به ارتباط، روابط عاطفی و صمیمانه در محیط 
مدرسه بهینه بوده و این ارتباط بر ساختار انگیزشی دانش آموز اثر دارد، 
وظایف  دادن  انجام  بهتر  سبب  آن،  از  ناشی  شده  ادراک  حمایت  زیرا 

مدرسه و در نتیجه مشغولیت بیشتر تحصیلی می شود )31(.  

در تبیین رابطه بین نیازهای بنیادین دانش آموزان در مدرسه با کنترل 
آگاهانه تحصیلی، همسو با یافته های پیشین که از رابطه بین نیازهای 
بنیادین و خود تنظیمی )32( و بهزیستی مدرسه )13( و خودکارآمدی 
بنیادین  نیازهای  شدن  برآورده  می باشد.  می کنند  حمایت   ،)17(
و  باشند  مسئولیت پذیرتر  آنها  می شود  سبب  مدرسه  در  دانش آموزان 
همچنین کنترل بیشتری را بر برون دادهای تحصیلی خود ادراک کنند. 
مسیر بعدی یعنی رابطه کنترل آگاهانه تحصیلی و مشغولیت تحصیلی نیز 
همسو با یافته های پیشین )33(، اجتناب ناپذیر است. زیرا کنترل تحصیلی 
ادراک شده، نوع خاص دامنه کنترل درونی و اعتقاد شخص به تأثیر خود 
بر موفقیت یا عدم موفقیت است. این ویژگی درونی بوده و نسبتاً پایدار 
است و یک توضیح احتمالی برای این رابطه می تواند حلقه های بازخورد 

باشد که در نظریه ارزش کنترل فرض شده است )33(. 
می توان  نیز  تحصیلی  آگاهانه  کنترل  میانجی گری  نقش  خصوص  در 
و همکاران )17(،   Zhen پژوهش  نتایج  با  تا حدودی  یافته  این  گفت 
که نقش میانجی گری خودکارآمدی و هیجانات تحصیلی را در ارتباط 
بین نیازهای بنیادین روان شناختی و درگیری تحصیلی بررسی کرده اند، 
همسو است. با توجه به این که اهمال کاری حاصل تعاملی پیچیده از 
باالیی  روانی  منفی  تبعات  است،  هیجانی  و  رفتاری  شناختی،  عوامل 
هستند،  حساس  بسیار  شکست  به  نسبت  که  نوجوانان  برای  ویژه  به 
این روابط در بین دانش آموزان اهمال کار می تواند به  به همراه دارد، 
نیز می توان  یافته  این  تبیین  در  باشد.  داشته  بیشتری  اهمیت  مراتب 
از  دور  عاملی  است  روان شناختی ممکن  اساسی  نیازهای  تأمین  گفت 
ذهن باشد که مشغولیت تحصیلی را با استفاده از برخی عوامل درون 
فردی مانند حس کنترل بر پیامدهای تحصیلی پیش بینی کند. هنگامی 
که فرد در یک فعالیت احساس استقالل و خودمختاری می کند، تمایل 
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احساس  و  کند  درونی  کنترل  احساس  رفتارهای خود  به  نسبت  دارد 
کنترل باالیی از خود نشان دهد. تحقق در شایستگی، اعتقاد فرد را به 
انجام یک کار تقویت می کند، بنابراین باعث افزایش باور فرد به کنترل 
بر اوضاع می شود. همچنین رضایت از ارتباط نشان سبب می شود که 
مشکالت  رفع  هنگام  در  دیگران  پشتیبانی  و  مراقبت  از  دانش آموزان 
لذت برند، برآورده شدن این سه نیاز اساسی در مدرسه موجب ادراک 
باالتری از کنترل دانش آموز بر برون دادهای تحصیلی شده و دانش آموز 
مشغولیت تحصیلی بیشتری را به لحاظ شناختی، رفتاری، عاطفی و به 

ویژه عاملی خواهد داشت.   
یافته های  که  می داند  ضروری  را  نکته  این  ذکر  پژوهشگر  پایان  در 
پژوهش حاضر الزم است در بافت محدودیت های آن تفسیر و تعمیم 
شود. مهمترین نکته که ذکر آن ضروری است این است که مدل مفروض 
بنابراین  است،  آزمون شده  کار  اهمال  دانش آموزان  روی  پژوهش  این 
روابط مطرح شده در این مدل پژوهشی را می بایست با احتیاط ویژه به 
سایر گروه ها تعمیم داد. اجرای پژوهش با استفاده صرف از ابزار خود 
گزارش دهی به جای مطالعه رفتار از دیگر محدودیت ها بود که تعمیم 
پژوهش های  انجام  می نماید.  ویژه  احتیاط  نیازمند  را  نتایج  تفسیر  و 
مکمل با روش های آزمایشی و علی مقایسه ای به ویژه با کنترل جنس 

دانش آموزان، در این زمینه پژوهشی، پیشنهاد می گردد.     

نتیجه گیری
با توجه به اهمیت مشغولیت تحصیلی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان، 

برای  مناسبی  کارگاه های  و  آموزش ها  با  می توان  می رسد  نظر  به 
دانش آموزان، خانواده و مدرسه به برآورده شدن نیازهای بنیادین به ویژه 
در دانش آموزان اهمال کار اهتمام نمود، تا از طریق حس کنترل پذیری 
فرایند تحصیل درگیر  را در  آنها  این دانش آموزان،  و مسئولیت پذیری 
دانش آموز  ورود  آن  نتیجه  در  و  تحصیلی  موفقیت  موجبات  و  نموده 

اهمال کار به سیکل موفقیت انگیزش، را فراهم نمود.

تشکر و قدردانی
و  معلمان  مدیران،  کلیه  از  که  می دانند  الزم  برخود  نویسندگان 
و  تشکر  کمال  خمینی  امام  بندر  متوسطه  مقطع  دختر  دانش آموزان 

قدردانی را داشته باشند.  

مالحظات اخالقی
در ابتدای پژوهش فرم رضایت نامه به دانش آموزان داده شد تا در صورت 
رضایت برای شرکت در پژوهش آن را تکمیل نمایند. در این فرم تصریح 
از  مرحله  هر  در  که  دارند  را  حق  این  شرکت کنندگان  که  بود  شده 
خاتمه  پژوهش گر  با  به همکاری خود  کامل  اختیار  اساس  بر  پژوهش 
شرکت کنندگان  به  نیز  اطالعات  بودن  محرمانه  خصوص  در  و  دهند 

اطمینان خاطر داده شد.  
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Introduction: Domestic	violence	is	a	particular	type	of	violence	that	is	perpetrated	at	the	family	level	and	leads	to	physical,	psychological,	and	

sexual	harm	or	suffering.	Considering	violence	against	women	is	more	and	more	observed	in	our	country	due	to	social	and	economic	issues.	

Due	to	the	vulnerability	of	this	group	of	women	whose	psychological	injuries	do	not	end	in	the	individual	and	may	become	social	injuries,	it	

is	necessary	to	use	interventions	to	improve	the	mental	health	of	these	women,	so	this	issue	is	felt	more	than	ever.	The	present	study	aimed	

to	compare	the	effectiveness	of	Cognitive	Behavioral	Therapy	(CBT)	and	Emotion	Focused	Therapy	(EFT)	on	loneliness	in	married	women	

victims	of	domestic	violence.	

Methods: The	experimental	 research	method	with	 the	pretest-posttest	design	was	 follow-up	with	 the	control	group.	The	 study’s	 statistical	

population	included	all	women	victims	of	domestic	violence	who	were	referred	to	counseling	centers	in	Tehran	in	2019.	For	sampling	among	

the	counseling	centers	of	Tehran,	two	centers	were	randomly	selected,	and	among	their	clients	were	selected	by	purposive	sampling.	Inclusion	

criteria	included	a	score	higher	than	the	average	in	the	questionnaires	of	domestic	violence	against	women	and	feelings	of	loneliness,	being	

married,	having	at	least	three	years	of	cohabitation,	age	range	25-40	years,	commitment	to	participate	in	all	treatment	sessions,	and	not	receiving	

individual	counseling	and	psychological	services	during	participation	in	treatment	sessions	and	also	not	having	a	specific	physical	or	mental	

illness.	Exclusion	criteria	included	remarriage,	absence	from	treatment	sessions,	and	unwillingness	to	continue	participating	in	the	study.	After	

selecting	the	eligible	samples	and	selecting	them	randomly	in	the	experimental	and	control	groups	(20	people	in	each	group),	the	first	experi-

mental	group	underwent	cognitive-behavioral	therapy	(CBT),	the	second	experimental	group	under	(EFT),	and	the	control	group	on	the	waiting	

list	were	treated.	Haj	Yahya	Domestic	Violence	and	Loneliness	Questionnaires	Ditommasso,	Brannen	&	Best	were	used	to	collect	data.	The	

experimental	groups	underwent	cognitive-behavioral	therapy	(CBT)	(8	sessions	of	90	minutes)	and	emotion	therapy	(EFT)	(8	sessions	of	90	

minutes);	the	control	group	was	placed	on	a	waiting	list	for	treatment.	Data	were	analyzed	using	analysis	of	covariance.

Results:	The	results	revealed	that	both	cognitive-behavioral	(CBT)	and	emotion-oriented	(EFT)	therapies	were	effective	in	reducing	feelings	of	

loneliness	in	married	women	victims	of	domestic	violence.		This	effect	persisted	over	time	(P<0.01)	between	the	effectiveness	and	persistence	of	

therapeutic	effects.	There	was	no	significant	difference	between	cognitive-behavioral	(CBT)	and	emotion-oriented	(EFT)	in	reducing	loneliness	

in	married	women	victims	of	domestic	violence	(P>0.05).

Conclusion:	Therefore,	using	these	treatment	methods	can	improve	the	mental	health	of	married	women	victims	of	domestic	violence	and	

the	use	of	these	methods	by	counselors	and	psychologists	in	the	judiciary,	prison	administration,	Imam	Khomeini	Relief	Committee,	and	the	

Association	of	Parents	and	Educators	in	education	and	Breeding	is	recommended.	It	is	suggested	that	similar	studies	can	be	conducted	with	

different	groups	of	women	in	domestic	violence	(especially	men	affected	by	domestic	violence)	in	other	cities	and	with	different	cultures	to	

remove	the	limitations	of	the	generalizability	of	the	results.	Performing	follow-up	in	future	research	will	determine	the	continued	effectiveness	

of	the	treatments	used.
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مقدمه: خشونت خانگی نوع خاصی از خشونت است که در سطح خانواده اعمال و منجر به آسیب یا رنج جسمی، 

روانی و جنسی می شود. هدف این پژوهش، مقایسه اثربخشی درمان های شناختی_ رفتاری و هیجان مدار بر احساس 

تنهایی در زنان متأهل قربانی خشونت خانگی بود.

روش کار: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش 

شامل کلیه زنان قربانی خشونت خانگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره تهران در سال 1398 بودند. جهت نمونه گیری از بین 

مراکز مشاوره شهر تهران دو مرکز به صورت تصادفی انتخاب گردیدند و از بین مراجعین آنها 60 نفر به روش نمونه گیری 

هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه  آزمایشی و یک گروه کنترل )هر گروه 20 نفر( قرار گرفتند. گروه های 

آزمایشی در 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت هفتگی تحت درمان شناختی_ رفتاری و درمان هیجان مدار قرار گرفتند؛ گروه 

کنترل در لیست انتظار درمان قرار گرفت. به منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه  های خشونت خانگی و احساس تنهایی 

استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغییری با نرم افزار SPSS-24 تجزیه و تحلیل شدند. 

متأهل  زنان  در  تنهایی  احساس  بر کاهش  و هیجان مدار  درمان  شناختی_ رفتاری  دو  داد، هر  نشان  نتایج  یافته ها: 

اثر  تداوم  و  اثربخشی  بین   .)P>0/001( داشت  تداوم  زمان  در طول  اثر  این  و  بودند  اثربخش  خانگی  قربانی خشونت 

 .)P<0/05( درمان های شناختی_ رفتاری و هیجان مدار بر کاهش احساس تنهایی تفاوت معناداری وجود نداشت

نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد با استفاده از این روش های درمانی می توان سالمت روانی زنان متأهل 

قربانی خشونت خانگی را بهبود بخشید، بنابراین به کارگیری این روش ها توسط مشاوران و روان شناسان در دادگستری ها، 

اداره زندان ها، کمیته امداد و انجمن اولیا و مربیان در آموزش و پرورش توصیه می شود. 
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مقدمه
امنیت  احساس  خود  اعضای  به  که  است  نهادی  اساسی ترین  خانواده 
و آرامش می دهد، اما وجود تعارضات در خانواده، اضطراب و ناامنی را 
قتل های  روانی،  بیماری های  گسترش  آن  پیامد  که  می دهد  گسترش 
خانوادگی، کودک آزاری و خشونت علیه زنان است )1(. هرگونه رفتار 
به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روانی و  وابسته  خشن 

رنج زنان شود را خشونت علیه زن می گویند )2(. خشونت خانگی نوع 
خاصی از خشونت است که در سطح خانواده اعمال و منجر به آسیب یا 
رنج جسمی، روانی و جنسی می شود )3(. بر اساس آمار سازمان جهانی 
تا 17 درصد  از 13  بهداشت شیوع خشونت خانگی در چندین کشور 
متغیر بوده است و مطالعات مبتنی بر جوامع در دسترس، بیان گر آن 
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است که میزان خشونت خانگی بین 23 تا 27 درصد می باشد )4(. با 
توجه به تحلیل ملی بر روی خشونت خانگی که در سال 1380 در 28 
ایرانی حداقل  از خانواده های  انجام شده است 66 درصد  استان کشور 
یک بار تجربه خشونت خانگی را داشته اند )5(. عوامل مختلفی نظیر فقر، 
اعتیاد، اختالالت روان پزشکی، جنسیت زن و اعتیاد به الکل و مواد مخدر 
تمامی خشونت هاي  است.  دانسته شده  موثر  خانگی  بروز خشونت  در 
کالمی، فیزیکی و مالی با وضعیت اقتصادي در ارتباط است و در طبقه 
کارگر و با وضعیت اقتصادي پایین تر شایع تر است. از عوامل موثر دیگر 
در بروز خشونت خانگی می توان به تحصیالت پایین، منزل اجاره اي و 
زندگی با همسر بیکار و معتاد به الکل اشاره کرد. زنان در زندگی خود 
چهار شکل خشونت شامل فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی را تجربه 
می کنند. اگر چه عبارت زندگی بدون خشونت در اعالمیه جهانی حقوق 
آسیب پذیر  ویژه جمعیت  به  مردم  از  بسیاری  می خورد،  به چشم  بشر 
اگر   .)6( زندگی می کنند  زنان همچنان در شرایط خشونت آمیز  مانند 
چه خشونت های خانگی معموالً در حریم خانواده رخ می دهد، اما زندگی 
کیفیت  زنان  علیه  خشونت  می سازد.  متأثر  عرصه ها  همه  در  را  زنان 
زندگی زنان و فرزندانشان، توانایی، استقالل و مولد بودن زندگی عادی 

آنها را به شدت تهدید می کند و به اختالل می کشاند )7(.      
با توجه به این که خشونت در خانواده در محیط بسته باقی مانده و به 
بیرون درز پیدا نمی کند، چه بسا مشکالتی مانند تنهایی، افسردگی و 
استرس از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا می کند. از جمله این مشکالت 
که کمتر به آن پرداخته شده احساس تنهایی است )8(. انزواي اجتماعي 
زنان، معاشرت محدود با همسایه ها یا دوستان و آشنایان، عدم دسترسي 
به سیستم هاي حمایتي و وجود فشار هاي روانی تحمیل شده، رضایت 
پایین از زندگی زناشوئی آنها را در معرض فشار مضاعف قرار مي دهد و 
احتمال قربانی خشونت شدن این قشر آسیب پذیر را افزایش می دهد. 
تجربیات سوء استفاده دوران  با  اگر  تنهایی مخصوصا  احساس  واقع  در 
کودکی همراه باشد، منجر به با کاهش میزان حمایت عاطفی و اجتماعی 
درک شده در زنان شده و بدین ترتیب احتمال خشونت خانگی آنها را 
افزایش می دهد )9(. پژوهش های بسیاری از رابطه بین قربانی بودن در 
خشونت و احساس تنهایی حمایت می کند )10(. احساس تنهایی یک 
سازه روان شناختی مستقل از دیگر مشکالت در نظر گرفته مي شود که 
خطرات منحصر به فرد خود را دارد )11(. احساس تنهایی محرومیت 
عینی از رفاقت بیرونی نیست، بلکه منظور احساس تنهایی درونی است 
احساس های  که  کرد  استدالل  گونه  این  پژوهشی  در   Panda  .)13(
تداعی شده با احساس تنهایی، عدم وجود روابط اجتماعی مناسب را به 

فرد گوشزد می سازند )14(.  

زنان  علیه  خشونت  بروز  آن  دنبال  به  و  زناشویی  اختالفات  افزایش 
جامعه،  و  فرزندان  زوجین،  روانی  سالمت  بر  آن  منفی  اثر  و  طالق  و 
پژوهش گران را بر آن داشته که به دنبال راه کارهایی باشند تا موجب 
تحکیم روابط زناشویی و نهاد خانواده شوند )15(. با توجه به این که 
بسیاری از خشونت های خانگی گزارش شده از نوع خشونت عاطفی و 
کالمی می باشند و با در نظر گرفتن این نکته که در فرهنگ کشور ما 
لذا  است.  زنان همراه  برای  ویژه  به  بسیاری  منفی  پیامدهای  با  طالق 
احساس تنهایی در زنان می تواند به این قشر از زنان کمک کند تا در 
مواجهه با انواع خشونت قدرت تحمل شرایط را داشته باشند و در جهت 

اصالح امور و حفظ رابطه در عوض طالق و جدایی، تالش کنند.    
روان شناختی  نوین  مداخالت  میان  از  پژوهش،  پیشینه  با  مطابق 
زنان  به  کمک  جهت  مختلفی  درمان های  و  مداخالت  تاکنون   ،)16(
مداخالت  آنها  از  یکی  که  است،  شده  انجام  خانگی  خشونت  قربانی 
 ،)Cognitive  Behavioral  Therapy  )CBT(( شناختی_رفتاري 
غیرمنطقی،  عقاید  اصالح  آموزشی  شیوه  این  هدف   .)17( می باشد 
باورهای ناکارآمد، تفسیرهای غلط و خطاهای شناختی، احساس کنترل 
بر زندگی، تسهیل خودگویی های سازنده و تقویت مهارت های مقابله ای 
احساس  ایجاد  در  را  شناختی  فرایند  شناختی،  رویکرد   .)17( است 
بین  به وجود می آید که  زمانی  تنهایی  احساس  مؤثر می داند.  تنهایی 
انواع روابط بین فردی که شخص انتظار دارد و روابط بین فردی شخص 
احساس  دیگر،  عبارت  به  باشد.  داشته  وجود  تفاوت  حاضر،  حال  در 
و  خویشتن  اجتماعی  روابط  از  فرد  ارزیابی  یا  ادراک  مستلزم  تنهایی 
مقایسه وضعیت کنونی با وضعیت مطلوب و آرمانی است )18(. وقتی 
قرار  شناختی_رفتاری  درمان  مداخله  تحت  و  گروه  فضای  در  زنان 
اجتماعی  تعامالت  از  مناسبی  شبکه  به  که  می کنند  احساس  بگیرند، 
از  عموماً  تنهایی  احساس  نشانه های  بنابراین  کرده اند؛  پیدا  دسترسی 
قربانی  زنان  مهارت  شناختی_رفتاری،  درمان  همچنین،  می رود.  بین 
خشونت را در کنترل افکار ناکارآمد و برقراری ارتباط صمیمی و مثبت 
افزایش داده و از طریق تغییر عقیده و فکر و رفتار اشتباه فرد، روابط 
آنها را بهبود می بخشد )19(. در همین راستا، Newman در پژوهشی 
نشان داد گروه درمانی به شیوه شناختی_رفتاری، در سالمت روان زنان 
قربانی خشونت خانگی اثر بخش بوده است )7(. سعیدی و همکاران نیز 
بر کاهش  اثربخشی درمان شناختی_ رفتاری  در پژوهشی نشان دادند 
احساس تنهایی زنان در شرف طالق مؤثر است )9(. قاسم زاده و جانی 
نیز در پژوهشی نشان دادند که گروه درمانی شناختی_رفتاری همراه 
با آموزش مهارت حل مساله بر خود نظم دهی خشم و احساس تنهایی 
اثربخشی  به  دیگری  پژوهش های  در   .)20( است  اثربخش  دانشجویان 
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درمان شناختی_رفتاری بر کاهش احساس تنهایی در دختران نوجوان 
احساس  کاهش  و   )22( زنان  خانگی  خشونت  کاهش   ،)21( فراری 

تنهایی در زنان مطلقه )23( اشاره داشته اند.
خشونت  قربانی  زنان  به  کمک  برای  می تواند  که  مداخالتی  دیگر  از 
 Therapy	 (EFT(( هیجان مدار  درمانی  روش  باشد،  موثر  خانگی 
Emotion Focused( می باشد. درمان هیجان مدار درماني نوسان گرا 
و تجربي است. در درمان هیجان محور تمرکز درمان گر نه تنها بر به 
آگاهي در آوردن محتواي ذهني است که از جانب درمان جو مورد انکار 
یا تحریف قرار گرفته است، بلکه ایجاد معني تازه متأثر از تجربه بدني 
درمان جو را نیز در نظر دارد )24(. این رویکرد توسط پیشگامان عصر 
حاضر در حوزه زوج درمانی با نام Johnson و Greenman معرفی شده 
است )25(. این درمان شامل چند مفهوم اصلی شامل همدلی، هیجانات 
بازسازی روابط عاشقانه است  و  به دلبستگی، حفظ  و صدمات مربوط 
)25(. این درمان منجر به تسهیل ابراز و بیان نیازهای دلبستگی ابراز 
نشده، پذیرش نیازهای دلبستگی همسر و پردازش مجدد احساسات به 
منظور التیام جراحات دلبستگی می گردد. ابراز هیجانات سبب افزایش 
خانواده  اعضای  بین  در  بین فردی  گرمی  صمیمیت،  رضایت،  احساس 
شده و آسیب پذیری زنان در برابر عواطف منفی را کاهش می دهد و به 
نوعی منجر به کاهش احساس تنهایی در آنان می شود )26(. پژوهش ها 
آسیب  زنان  تنهایی  احساس  بر کاهش  درمان  این  اثربخشی  از  حاکی 
دیده از روابط فرازناشویی )27(؛ بهبود رضایت زناشویی و کاهش گرایش 
به روابط فرازناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی )28( و کاهش 

خشونت جنسی )29( می باشند.  
بر اساس گزارش بانک جهاني، خشونت خانگي بیش از بیماري هایي نظیر 
سرطان سینه و رحم و تصادف سبب از بین رفتن سالمتي زنان 15-44 
ساله مي شود و در ایران نیز خشونت علیه زنان یک معضل مهم اجتماعي 
است )30(. همچنین، علی رغم  اهمیت نقش زن در خانواده و سالمت 
روانی و جسمی، تحقیقات معدودي در زمینه خشونت خانگی علیه زنان 
انجام گرفته است، از طرف دیگر با توجه به سودمندی درمان شناختی_
تنهایی در نمونه های  رفتاری و درمان هیجان مدار در کاهش احساس 
مختلف، لزوم به کارگیری مداخالتی جهت کمک به ارتقا بهداشت روان 
این زنان بیش از پیش احساس می شود، لذا پژوهش حاضر در پی بررسی 
مقایسه اثربخشی درمان های شناختی_رفتاری و هیجان مدار بر احساس 

تنهایی در زنان متأهل قربانی خشونت خانگی است. 

روش کار
نیمه آزمایشی  روش،  نظر  از  و  کاربردی  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش 

با گروه کنترل بود. جامعه  با طرح پیش آزمون_پس آزمون و پیگیری، 
آماری پژوهش شامل کلیه زنان قربانی خشونت خانگی مراجعه کننده 
به مراکز مشاوره خانواده شهر تهران در سال 1398 به تعداد 127 زن 
بودند. جهت نمونه گیری از بین مراکز مشاوره شهر تهران دو مرکز به 
صورت تصادفی انتخاب شدند و از بین مراجعین آنها 60 نفر به صورت 
نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه  آزمایشی و 
یک گروه کنترل )هر گروه 20 نفر( قرار گرفتند. مالک های ورود شامل، 
زنان  علیه  خانگی  خشونت  پرسشنامه های  در  میانگین  از  باالتر  نمره 
و احساس تنهایی، متاهل بودن، داشتن حداقل 3 سال سابقه زندگی 
تمام  در  شرکت  جهت  به  تعهد  سال،   25-40 سنی  دامنه  مشترک، 
جلسات درمان و عدم دریافت خدمات مشاوره و روان شناختی فردي در 
طول شرکت در جلسات درمانی و نیز نداشتن بیماری جسمی یا روانی 
خاص بود. مالک های خروج نیز شامل ازدواج مجدد، غیبت در جلسات 
درمانی و عدم تمایل به ادامه شرکت در پژوهش در نظر گرفته شد. گروه 
آزمایشی اول تحت مداخله درمان شناختی_رفتاری، گروه آزمایشی دوم 
تحت درمان هیجان مدار قرار گرفتند. گروه کنترل نیز در لیست انتظار 
درمان قرار گرفت. بعد از اتمام جلسات آموزشی، از گروه های آزمایشی و 
کنترل در شرایط یکسان پس آزمون به عمل آمد و دو ماه بعد آزمودنی ها 
در مرحله پیگیری مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون 
تحلیل کوواریانس تک متغیری در نرم افزار SPSS-24 تجزیه و تحلیل 

شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های زیر استفاده شد: 

این  زنان:  به  نسبت  خشونت  سنجش  استاندارد  پرسشنامه 
این   .)31( شد  طراحی  سال 1999  در  یحیی  حاج  توسط  پرسشنامه 
پرسشنامه شامل 32 سوال و چهار خرده مقیاس می باشد عامل اول که 
شامل ماده های 1 تا 16 می باشد خشونت روانی را می سنجد، عامل دوم 
تا 27 می باشد خشونت فیزیکی را می سنجد،  که شامل ماده های 17 
و  می باشد خشونت جنسی  تا 30  ماده های 28  که شامل  عامل سوم 
عامل چهارم که شامل ماده های 31 و 32 می باشد خشونت اقتصادی را 
می سنجد )31(. در پژوهش حاضر از نمره کل آزمون استفاده شده است. 
در پژوهش امیری شمیلی، برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ 
استفاده شد که مقدار آن برابر با 0/86 به دست آمده است )32(. در 
پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از آلفای کرونباخ 
استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ 0/83 به دست آمده است. 

احساس  پرسشنامه  شده  کوتاه  فرم  تنهایی:  احساس  پرسشنامه 
و   DiTommasso وسیله  به  بزرگساالن  عاطفی  و  اجتماعی  تنهایی 
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این پرسشنامه  تهیه گردید )33(.  همکاران در سال 2004 طراحی و 
رمانتیک،  بعد:  در سه  را  تنهایي  احساس  است که  بعدي  ابزاري چند 
خرده   3 و  سؤال   15 دارای  و  مي کند  ارزیابي  اجتماعي  و  خانوادگي 
مقیاس است. هر سؤال در یک طیف لیکرتی از 1 تا 5 )از کامال مخالفم 
تا کامال موافقم( نمره گذاری می شود. تمامی عبارت ها به جز 14 و 16 
به شیوه معکوس نمره گذاری می شوند و کسب نمره بیشتر در هر یک 
از ابعاد این مقیاس، نشان دهنده  احساس تنهایی بیشتر در آن بعد است 
)33(. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس در نسخه اصلی بین 0/87 تا 

0/90 بدست آمد )33(. در پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی 
پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ 

0/85 به دست آمده است.  

شناختی_رفتاری  درمان  روش  بر  مبتني  جلسات  محتواي  مداخله: 
)CBT( طبق پروتکل تهیه شده توسط Kendall )34( در قالب یک 
برنامه گروهی 8 جلسه 90 دقیقه ای به طور هفتگی به شرح زیر اجرا 

شد.

جدول 1. خالصه جلسات درمان شناختی_رفتاری

Greenman )26( در 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت هفتگی به شرح زیر ارائه شد. محتواي جلسات مبتني بر روش درمان هیجان مدار )EFT( توسط Johnson و 

شرح مختصری از جلساتجلسات

آشنایی و معرفی شرکت کنندگان، ارائه اطالعات درباره درمان شناختی_رفتاری، بیان و شرح اصول رازداریاول

آشنایی با مفاهیم افکار، احساسات، رفتار و تفاوت بین آنها، توضیح سبک های ناکارآمد تفکر، بیان خطاهای شناختی معمولدوم

بازسازی افکارسوم

نشانه ها و زنجیره ها، بررسی زنجیره علت، پاسخ، پیامد، توضیح درباره چگونگی قرارگیری پیامدها در زنجیره رفتاری بزرگ ترچهارم

جرات ورزی، تعریف رفتار جرات مندانه، تصور موقعیتی مشکل جهت داشتن رفتار جرات مندانهپنجم

تکانش گری، خودکنترلی و افزایش خلق، تعریف تکانه و بحث در زمینه مدیریت تکانش ها و راهکارهایی برای خودکنترلی بیشترششم

مدیریت استرس و حل مسئله، توضیح درباره استرس، مدیریت استرس، راه کارهایی برای حل مسئله، آموزش آرامش عضالنیهفتم

حساس شدن به نشانه های عزت نفس، بیان چگونگی نداشتن عزت نفس به دلیل خود ارزیابی های منفیهشتم

جدول 2. خالصه جلسات درمان هیجان مدار

شرح مختصری از جلساتجلسات

ایجاد ارتباط اولیه )معرفی اعضاء به یکدیگر، تعریف مشکل از دیدگاه مراجعان و بررسی وضعیت ارتباط زناشویی و رضایت جنسی( اول

دوم
آشنایی با بعد شخصیتی در نظریه هیجان مدار و ارزیابی میزان تعارض و خشونت در روابط زناشویی )کشف حوادث برجسته، ارزیابی میزان تعهد نسبت به 

ازدواج، روابط فرازناشویی(

سوم
مشخص کردن الگوهای تعامل خودافشایی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی )پذیرش احساس تصدیق شده، کشف ناایمنی دلبستگی و خودافشایی زنان قربانی 

خشونت(

پاسخ های هیجانی )بازسازی پیوند اولیه زنان قربانی( چهارم

آشنایی با درگیری عاطفی زنان قربانی خشونت خانگی )عمق بخشیدن به درگیری عاطفی زنان قربانی خشونت بر مبنای دلبستگی(پنجم

راه حل های جدید برای مشکالت خشونت خانگی )آموزش یافتن راه حل های جدید برای مشکالت قدیمی( ششم

استفاده از دستاوردهای درمانی )استفاده از دستاوردهای درمانی در زندگی روزانه( هفتم

حفظ درگیری هیجانی )حفظ درگیری هیجانی به منظور ادامه تقویت دلبستگی(هشتم
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یافته ها 
درمان  شناختی_رفتاری؛  درمان  گروه  آزمودنی های  سنی  میانگین 
 33/74±6/41 5/53±34/52؛  ترتیب  به  کنترل  گروه  و  هیجان مدار 
درصد(   25( شناختی_رفتاری؛  درمان  گروه  در  بود.   31/11±6/75 و 
5-1 سال؛ )55 درصد( 10-6 سال و )20درصد( 15-11 سال از زمان 
ازدواجشان می گذشت. در گروه درمان هیجان مدار؛ )40 درصد( 1-5 

زمان  از  سال   11-15 درصد(   10( و  سال   6-10 درصد(   50( سال؛ 
ازدواجشان می گذشت. در گروه کنترل؛ )30 درصد( 5-1 سال؛ )45 
ازدواجشان  زمان  از  سال   11-15 درصد(   25( و  سال   6-10 درصد( 

می گذشت.
گروه های  در  تنهایی  احساس  معیار  انحراف  و  میانگین   3 جدول  در 

آزمایش و کنترل ارائه شده است. 

این  از  اطمینان  برای  فرضیه ها،  به  مربوط  داده های  تحلیل  از  قبل 
برآورد  را  کوواریانس  تحلیل  مفروضه های  پژوهش  این  داده های  که 
می کنند، به بررسی مفروضه های آن پرداخته شد. بدین منظور نرمال 
بودن داده ها، به واسطه عدم معنادار بودن Z کولموگروف_اسمیرنوف 
نشان داد که متغیر احساس تنهایی از توزیع بهنجار بودن تبعیت می کند 
همگنی  مفروضه  بررسی  برای  همچنین،   .)P=0/421،  Z=1/325(
واریانس ها از آزمون لوین استفاده شد که )F=0/007 و P=0/993( به 
دست آمد. نتایج نشان داد مفروضه همگنی واریانس ها برقرار و استفاده 
از تحلیل کوواریانس مجاز است. همچنین، به منظور بررسی مفروضه 
شد  استفاده  واریانس  تحلیل  آزمون  از  رگرسیون  خط  شیب  همگنی 
که )F=2/036 و P=0/324( به دست آمد. معنادار نبودن این تعامل، 
نشان دهنده رعایت مفروضه همگنی شیب خط رگرسیون است. بنابراین 

فرض همگنی شیب خط رگرسیون برای متغیرهای پژوهش نیز برقرار 
است و مي توان از آزمون تحلیل واریانس استفاده کرد.  

تحلیل   F نسبت  می گردد،  مشاهده   4 جدول  در  که  همان طور 
کوواریانس تک متغیری برای متغیر وابسته در هر دو مرحله پس آزمون 
و پیگیری نشان می دهد که در متغیر احساس تنهایی بین گروه های 
تفاوت  کنترل  گروه  و  هیجان مدار  درمان  شناختی_رفتاری،  درمان 
معنا دار وجود دارد. بنابراین حداقل یکی از درمان ها بر متغیر وابسته 
جهت  دارد.  تداوم  زمان  طول  در  تاثیر  این  و  دارد  معناداری  تأثیر 
تداوم  و  تاثیر  بین  آیا  و  بوده  مؤثر  درمان  کدام  که  این  به  بردن  پی 
از  خیر،  یا  است  داشته  وجود  معنادار  تفاوت  مختلف  درمان های  اثر 
نتایج آزمون تعقیبی LSD استفاده شد که نتایج آن در جدول 5 و 6 

مشاهده می کنید.    

با هر دو گروه مداخله  میانگین گروه کنترل  تفاوت   5 احساس مطابق جدول  متغیر  در  هیجان مدار  درمان  و  شناختی_رفتاری  درمان 

جدول 3. میانگین و انحراف معیار متغیر وابسته در گروه های آزمایش و کنترل در پیش آزمون، پس آزمون

سنجشمتغیر وابسته
پیگیریپس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

احساس تنهایی
74/204/4449/933/2152/262/68درمان شناختی_رفتاری

75/464/4749/265/2852/533/11درمان هیجان مدار

76/133/5274/203/1673/863/79گروه کنترل

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

اندازه اثرمجذور اتاFPمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمرحله

5591/0422795/52242/100/00010/6681پس آزمون

4269/5322134/76303/110/00010/590/99پیگیری
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تنهایی معنادار است )P>0/01(؛ به این معنا که هر یک از دو مداخله 
به کار رفته بر احساس تنهایی اثرگذار بوده اند. اما تفاوت بین دو گروه 
نبود  معنادار  هیجان مدار  درمان  و  شناختی_رفتاری  درمان  مداخله 

درمان شناختی_ گروه  بین  که  نشان می دهد  یافته  این   .)P<0/05(
رفتاری و گروه درمان هیجان مدار بر احساس تنهایی تفاوت معنا داری 

وجود ندارد.  

جدول 5. نتایج آزمون LSD در مرحله پس آزمون

حد باالحد پایینPخطای استانداردتفاوت میانگین هاگروه های مورد مقایسه

CBT23/291/270/000120/7225/86 و کنترل

EFT24/621/240/000122/1027/14 و کنترل

EFT و CBT1/331/250/29-1/203/86

مطابق جدول 6 تفاوت میانگین گروه کنترل با هر دو گروه مداخله 
احساس  متغیر  در  هیجان مدار  درمان  و  شناختی_رفتاری  درمان 
تنهایی معنادار شد )P>0/01(؛ به این معنا که هر یک از دو مداخله 
تفاوت  اما  است.  داشته  ماندگار  اثر  تنهایی  احساس  بر  رفته  کار  به 

و درمان هیجان مدار  بین دو گروه مداخله درمان شناختی_رفتاری 
این  بین  اثر  تداوم  لحاظ  از  بنابراین  )P<0/05(؛  نیست  معنادار 
وجود  معناداری  تفاوت  آزمودني ها  تنهایی  احساس  بر  مداخله  دو 

نداشت.

جدول 6. نتایج آزمون LSD در مرحله پیگیری

حد باالحد پایینPخطای استانداردتفاوت میانگین هاگروه های مورد مقایسه

CBT20/810/990/000118/8022/81 و کنترل

EFT21/130/970/000119/1623/10 و کنترل

EFT و CBT0/320/970/74-1/652/30

بحث
هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان های شناختی_
رفتاری و هیجان مدار بر احساس تنهایی در زنان متأهل قربانی خشونت 
خانگی بود. یافته ها نشان داد که هر دو بر کاهش احساس تنهایی در 
زنان متاهل قربانی خشونت خانگی اثربخش هستند و تداوم اثر دارند. 
همچنین، نتایج حاکی از این بود که بین درمان های مذکور بر احساس 
درمان  داد،  نشان  یافته  اولین  نداشت.  وجود  معنا داری  تفاوت  تنهایی 
قربانی  متأهل  زنان  در  تنهایی  احساس  کاهش  بر  شناختی_رفتاری 
سعیدی  پژوهش های  نتایج  با  یافته  این  است.  مؤثر  خانگی  خشونت 
و  مهدوی   ،)7(  Newman  ،)20( جانی  و  قاسم زاده   ،)9( همکاران  و 
همکاران )21( و علی مرادی و همکاران )23( هماهنگ و همسو است. 
در تبیین این یافته می توان گفت درمان شناختی_رفتاری، مهارت زنان 
ارتباط  برقراری  و  ناکارآمد  افکار  کنترل  در  را  خانگی  قربانی خشونت 

رفتار  و  فکر  و  تغییر عقیده  از طریق  و  افزایش داده  و مثبت  صمیمی 
اشتباه فرد، روابط وی را بهبود بخشیده است )9(. عزت نفس یکی از 
عوامل تعیین کننده رفتار انسان در محیط اجتماعی محسوب می شود و 
به عنوان سپر و محافظی در مقابل ناسازگاری روان شناختی عمل می کند 
و باعث ارزیابی مثبت فرد از زندگی می گردد. از آنجا که خودارزیابی های 
منفی موجب نبود عزت نفس می شود و افراد تنها اغلب در مهارت های 
آموزش  طریق  از  شناختی_رفتاری  درمان  دارند،  نقص  اجتماعی 
خودگویی مثبت و افزایش عزت نفس و رفتار جرات مندانه به آنان کمک 

می کند تا احساس تنهایی آنها به طور چشمگیری کاهش یابد )9(.  
تنهایی  احساس  کاهش  بر    هیجان مدار  درمان  داد،  نشان  دیگر  یافته 
نتایج  با  یافته  این  است.  مؤثر  قربانی خشونت خانگی  متأهل  زنان  در 
در  همچنین،   .)35( است  همسو  همکاران  و  فاطمی اصل  پژوهش  
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پژوهش های نزدیک، پورمحمد قوچانی و همکاران به این یافته رسیدند 
به  گرایش  و کاهش  زناشویی  بهبود رضایت  بر  درمان هیجان مدار  که 
است  اثربخش  از خشونت خانگی  زنان آسیب دیده  فرازناشویی  روابط 
بر  هیجان مدار  درمان  که  دادند  نشان  نیز  همکاران  و   Gunst  .)36(
یافته  این  تبیین  کاهش خشونت جنسی زوجین مؤثر است )37(. در 
هیجان مدار  درمان  که  این  به  توجه  با  که،  نمود  بیان  چنین  می توان 
از رویکردهای سیستمی، دلبستگی مدار و  یک درمان تلفیقی متشکل 
تجربی نگر است، به جای تمرکز بر موضوع ها و عوامل برون فردی بروز 
تعارض، بیشتر بر عوامل درون فردی و فرایندهای بروز تعارض متمرکز 
است. همچنین، درمان هیجان مدار یک مدل مداخله در عمق است و بر 
زیرساخت های درون روانی )هیجانات عمیق با خاستگاه امنیت جویانه( 
درمان گران  نظر  از   .)37( دارد  تمرکز  زوجین  بین فردی  روابط  در 
هیجان مدار، زنان دارای سابقه خشونت خانگی، به دلیل احساس ناامنی 
ناشی از تزلزل پیکره دلبستگی معموالً بر سر هر چیزی با همسران خود 
را شعله ور می سازد،  تعارض  این  ترتیب، آن چه  این  به  دارند.  تعارض 
احساس ناامنی و نیاز به امنیت است. به عبارت دیگر، اگر فردی معتقد 
باشد که رابطه فعلی او در گسترش قابلیت ها و توانایی هایش از قابلیت 
اندکی برخوردار است، احتماالً به منظور جبران این امر، روابط جدیدی 
درمان  اساس  که  دلبستگی  نظریه  اعتقاد   .)36( کرد  خواهد  برقرار 
هیجان مدار محسوب می گردد، زمانی که فرد با پیکره دلبستگی دچار 
تعارض می شود، به دو طریق واکنش نشان می دهد، یا فزون کنشی یا 
شکل  مجدد  دلبستگی  همبستگی،  ایجاد  با  لذا  کم کنشی.  و  اجتناب 
خشونت  با  همراه  روابط  از  قبل  مرحله  به  می تواند  روابط  و  می گیرد 

خانگی یعنی عدم احساس تنهایی برگردد )37(. 
دیگر یافته پژوهش نشان داد، بین گروه درمان شناختی_رفتاری و گروه 
درمان هیجان مدار بر احساس تنهایی تفاوت معنا داری وجود نداشت. به 
طور کلی، آموزش مهارت حل مسئله و مهارت های ارتباطی، شناسایی 
افکار  با  افکار مثبت  ارزیابی شناختی و جایگزینی  افکار منفی، اصالح 
منفی، جایگزینی رفتارهای سالم با رفتارهای ناسالم، روش های رفتاری 
و آرام سازی و تمرین های ارائه شده برای تلفیق شیوه های آموخته شده 
و  شده  منفی  احساسات  کاهش  باعث  واقعی  زندگی  موقعیت های  با 
موجب مقابله سازگارانه و کاهش احساس تنهایی گردیده است )37(. 
با توجه به این که تبیین و توجیه اکثر افراد از احساس تنهایی بیشتر 
افکار  با شناسایی  ذهنی است، درمان شناختی_رفتاری و هیجان مدار 
ناسازگار که  باورها و طرحواره های  این  تغییر  باورهای غیرمنطقی و  و 
روش های  از  استفاده  با  و  می شوند  نتایج  تفسیر  در  سوگیری  موجب 
رفتاری همچون آرمیدگی و تصویرسازی ذهنی، توان مقابله زنان متأهل 

می دهد.  افزایش  ناخوشایند  رویدادهای  با  را  خانگی  خشونت  قربانی 
همچنین درمان هیجان محور به عنوان راهبردی مقابله ای، با فعال سازی 
نظام تسکین و افزایش حمایت اجتماعی و با یادآوری تجربیات مشترک 

انسانی موجب کاهش احساس تنهایی و انزوا می شود )35(.    
احساس  نمره  پیگیری  مرحله  در  می دهد  نشان  نتایج  که  همان طور 
تنهایی آزمودنی های پژوهش اندکی افزایش پیدا کرده است. علت این 
امر را می توان به کاهش تکرار و تمرین مهارت های آموزش داده شده در 
جلسات درمان، خارج شدن از جو درمان گروهی )حضور در گروه درمان 
عالوه بر کسب حمایت توسط سایر اعضای گروه و درمان گر، از طریق 
دریافت بازخورد نسبت به عملکرد، منجر به افزایش توانایی فرد در به 
کارگیری راهبردهای آموزش داده شده و بهبود عملکرد وی می گردد( 
از  استفاده  به  می توان  حاضر،  تحقیق  مهم  محدودیت های  از  دانست. 
پرسشنامه های خود گزارشی اشاره کرد، لذا براي حصول اطمینان بیشتر 
مثل  دیگر  ابزارهاي  از  پرسشنامه،  کنار  در  پیشنهاد می شود  نتایج،  از 
یافته ها  غناي  بر  تا  استفاده شود  روان شناختی  آزمون های  و  مصاحبه 
افزوده گردد. از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر می توان به محدود 
پژوهش بر زنان قربانی خشونت خانگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره 
تهران در سال 1398 اشاره کرد، لذا پیشنهاد می شود پژوهش های مشابه 
مردهای  )علی الخصوص  خانگی  خشونت  مختلف  گروه های  با  دیگری 
آسیب دیده از خشونت خانگی( در سایر شهرها و با فرهنگ های متفاوت 

انجام شود تا محدودیت تعمیم پذیری نتایج رفع گردد.     

نتیجه گیری
درمانی  روش های  این  از  استفاده  با  داد،  نشان  مطالعه  این  یافته های 
بهبود  را  خانگی  خشونت  قربانی  متأهل  زنان  روانی  سالمت  می توان 
بخشید، بنابراین به کارگیری این روش ها توسط مشاوران و روان شناسان 
در دادگستری ها، اداره زندان ها، کمیته امداد امام خمینی و انجمن اولیا 

و مربیان در آموزش و پرورش توصیه می شود.

تشکر و قدردانی
از تمامی مشاوران و روان شناسان مراکز مشاوره شهر تهران که در انجام 

این پژوهش با همکاری نموده اند کمال تشکر را داریم.   

مالحظات اخالقی
در  اطالعاتی  شرکت کنندگان  کلیه  اخالقی،  مالحظات  رعایت  جهت 
مورد اهداف پژوهش دریافت کردند، در هر مقطع زمانی، می توانستند 
مطالعه را ترک کنند. این اطمینان به آنان داده شد که تمام اطالعات 
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Introduction: Gifted	students	have	unique	characteristics	and	needs.	Family	dynamics	can	play	an	important	role	in	psychological	wellbeing	

and	actualization	of	the	giftedness	in	these	students.	Increasing	mothers’	emotional	regulation	and	resiliency	are	critical	for	having	a	calm	and	

blooming	family	environment	for	a	gifted	child.	Increasing	problem-solving	skills	in	the	parents	of	gifted	children	and	adolescents,	especially	

mothers	who	usually	have	more	interaction	with	the	children,	might	improve	their	coping	skills	and	facilitate	their	future	success	and	their	

blooming	to	their	full	potentials.	Since	research	studies	show	a	significant	relationship	between	mothers’	emotional	regulations	and	their	chil-

dren’s	behavior	problems,	acquiring	or	lacking	these	skills	would	reflect				their	children’s	lives.	Also,	another	variable	that	affects	the	health	and	

performance	of	the	family	members	is	their	resiliency,	which	is	healthy	reaction	and	performance	despite	problems.	Given	the	importance	of	

problem-solving	skills	for	mothers,	this	study	focused	on	studying	the	effectiveness	of	creative	problem-solving	training	programs	on	emotional	

management	and	resilience	in	mothers	of	gifted	high	school	students.

Methods: This	study	was	conducted	as	semi-experimental	research	with	a	pre-test-post-test	design	and	a	control	group.	Twenty	male	high	

school	students	with	a	high	IQ	using	multiple	intelligence	measurements	and	teachers’	recommendations	were	selected.		Their	mothers	were	

randomly	assigned	to	 the	experimental	and	the	control	group.	Participants	participated	in	 the	 ten	sessions	of	 the	creative	problem-solving	

training	program	in	each	session	(70-90	minutes)	of	creative	interpersonal	problem	solving,	and	the	control	group	waited	on	the	waiting	list	to	

receive	the	same	intervention	afterward.	

The	creative	problem-solving	intervention	was	designed	based	on	the	Creative	Problem	Solving	Program	(Treffinger	et	al.	2006),	was	based	

on	Osborn-Parns	Creative	Problem	Solving	model;	but	modified	to	fit	mothers	of	gifted	children	and	their	needs	and	characteristics.	Creative	

problem	solving	is	the	ability	to	generate	new	solutions	to	problems	using	knowledge,	principles,	concepts,	and	various	thinking	strategies.	

This	is	more	than	just	solving	problems,	but	it	has	creative	aspects	to	the	offered	solutions.	In	this	intervention	program,	promoting	creativity	

in	solving	problems	was	encouraged	and	practiced	by	multiple	scenarios.		Examples	suitable	for	mothers	facing	possible	everyday	problems	of	

their	gifted	children	include	perfectionism	and	high	expectations,	low	motivation	and	underachievement,	loneliness,	lack	of	appropriate	social	

interaction	with	peers,	and	synchrony	or	asynchrony,	which	is	uneven	development	of	the	abilities	of	gifted	children.	In	order	to	assess	emotion	

regulation,	Cognitive	Emotion	Regulation	Questionnaire	(CERQ;	Garnefski	et	al.,	2001)	and	for	evaluating	resilience,	Conner	and	Davidson	

questionnaire	of	Resilience	(2003)	were	used.

Results:	The	obtained	data	were	analyzed	using	Multiple	Analysis	of	Covariance	(MANCOVA).	The	findings	showed	significant	differences	

(P<0.05)	between	the	experimental	and	the	control	group	in	both	emotional	regulation	and	resilience.	The	effect	size	for	emotional	regulation	

was	0.483	and	for	the	resilience	was	0.522.

Conclusion:	 In	 the	 end,	 applying	a	 creative	 interpersonal	problem-solving	program	 for	 improving	emotional	 regulation	and	 resilience	 in	

mothers	of	gifted	high	school	boys	was	discussed.	It	was	concluded	that	creative	problem-solving	training	could	improve	mothers’	resiliency	

and	emotional	management	of	gifted	high	school	students.
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1. استادیار گروه روان شناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
2. استادیار گروه روان شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران 
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مقدمه: تقویت مهارت حل مسئله بین فردي در افراد مي تواند به آنها در مواجهه با مشکالت بین فردي یاري دهد. با 

توجه به اهمیت مهارت حل مسئله براي مادران و ارتباط بین ویژگی ها و مهارت های مادر با آرامش و سالمت خانواده به 

ویژه کودکان، در این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش حل مسئله با رویکرد خالقانه بر مدیریت هیجان و تاب آوری 

در مادران دانش آموزان سرآمد پرداخته شد.

روش کار: پژوهش حاضر شبه آزمایشي با طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل بود. 20 نفر از دانش آموزان مقطع 

متوسطه یک دبیرستان پسرانه که توسط معلمین خود به عنوان دانش آموز سرآمد شناسایی شده بودند و با استفاده از  

بررسی های هوشی متعدد از سرآمد بودن آنان اطمینان حاصل شده بود، به صورت در دسترس انتخاب و مادران آنها به طور 

تصادفي به گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش در 10 جلسه برنامه آموزش حل مسئله خالقانه، 

هر جلسه به مدت )90-70( دقیقه حل مسئله خالق بین فردي شرکت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. 

 Connor-Davidson 2001( و پرسشنامه تاب آوری( Garnefski داده ها با استفاده از پرسشنامه تنظیم هیجان شناختي

)2003( جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار SPSS-22 تحلیل شدند. 

یافته ها: یافته ها نشان داد که در مدیریت هیجان بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداري وجود 

داشت. آموزش حل مسئله  خالقانه تاثیر مطلوبی بر مدیریت هیجان و تاب آوری مادران دانش آموزان سرآمد داشت که 

این میزان برای مدیریت هیجان برابر با 0/483 و برای تاب آوری برابر با 0/522 بود. 

نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند که از آموزش مهارت حل مسئله بین فردی خالقانه می توان 

در ارتقای مدیریت هیجان و تاب آوری مادران دانش آموزان سرآمد استفاده نمود. 
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مقدمه
سرآمد  دانشآموزان  آموزش  و  روانشناسي  زمینه  در  پژوهش 
بوده است  توجه  دیرباز مورد  از   )Education of gifted students(
و این افراد در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده اند، به ویژه جوامعي 
که به اعتال و پیشرفت خود اهمیت مي دهند، به افراد سرآمد خود توجه 
ویژه اي مبذول مي دارند. دانش آموزان سرآمد به دلیل ویژگي هاي خاص 

ویژه اي هستند که  آموزشي  و  اجتماعي  عاطفي،  نیازهاي  داراي  خود، 
توجه به آنها، زمینه ساز رشد و شکوفایي هرچه بیشتر این دانش آموزان 
دانش آموزان  این  خانوادگی  محیط  به  توجه  همچنین  بود.  خواهد 
دانش آموزان  این  بیشتر  چه  هر  شکوفایی  است؛  فراوان  اهمیت  حائز 
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3(، به ویژه مادران نقش بسیار مهمی در آموزش و سالمت روان این 
دانش آموزان ایفا می کنند و می توانند تسهیل گر یا مانع موثری در مسیر 

رشد این دانش آموزان باشد )4(.      
از جمله این ویژگی ها می توان به کمال طلبی )Perfectionism( منفی 
اشاره نمود که استانداردهای شخصی باالی غیرواقعی، حساسیت نسبت 
یا  نگرش همه  و  به شکست  اشتباه، کالفگی شدید نسبت  و  انتقاد  به 
هیچ شدید را شامل می شود، که اثرات نامطلوب آن در کودکان سرآمد 
نیز مورد بررسی قرار گرفته  است )7-5(. مسئلة افت تحصیلی )پیشرفت 
پایین تر از انتظار( )Underachievement( کودکان سرآمد که می تواند 
به سبب عدم تطابق دانش آموز سرآمد با برنامة درسی یا اعتماد به  نفس 
اضطراب، سعی  آیندة شغلی،  از  روشن  تصور  و  انگیزه  نداشتن  پایین، 
برای همرنگ شدن با همساالن، برنامه های درسی نامناسب، فشار روانی 
شدید جهت برآوردن خواسته ها و انتظارات اطرافیان باشد. پژوهش ها به 
نقش محیط اجتماعی شامل خانواده و مدرسه در ایجاد انگیزه برای غلبه 
بر مشکالت تحصیلی در دانش آموزان سرآمد تأکید دارد )8(. از جمله 
مسائلی که کودکان سرآمد ممکن است به آن دچار باشند، رشد نامتوازن 
)Synchrony or Asynchrony( است که تفاوت یا عدم توازن شدید 
به  و  بوده  دانش آموز  حرکتی  و  عاطفی  شناختی،  توانمندی های  بین 
میزان تیزهوشی بستگی داشته باشد و می تواند به آسیب پذیری، تنهایی 
و کالفگی منجر گردد )9(. این دانش آموزان به رویکردها و محیط هایی 
مشکل ساز  بودن"  "متفاوت  آنها  در  که  دارند  نیاز  دوستانه  و  منعطف 
نباشد، تا بتوانند استعدادهای بالقوة خود را شکوفا سازند )10(. همچینن 
این دانش آموزان به دلیل این  که معموال می توانند واکنش های عاطفی 
کودکان  دیگر  از  آسیب پذیرتر  کنند،  ابراز  و  درک  عمیق تر  به  طور  را 
دانش آموزان  از  جامعه  و  آموزگاران  والدین،  گاهی  می رسند.  نظر  به 
بهترین شکل   به  تمامی حوزه ها  و در  دارند که همیشه  انتظار  سرآمد 
عمل کنند، در حالی  که ممکن است استعداد ویژه ی آنان تنها در یک 
زمینه باشد )11(. همچنین حس تنهایی و تمایل به تنها بودن یکی از 
رایج ترین مشخصات کودکان سرآمد است )12(. برخی از این کودکان 
حتی زمانی که در بین همساالن خود محبوبیت دارند، باز هم احساس 
تیزهوشی  برای حفظ دوستی ها  ناچارند  معموالً  زیرا  تنهایی می کنند، 
خود را پنهان کنند. خصوصاً دختران سرآمد ممکن است احساس کنند 
که توانایی های شناختی و تحصیلی باال با روحیه زنانه در تناقض هستند 
و این توانایی ها را در خود مخفی کنند تا از اذیت و آزار دیگران در امان 
از  بسیاری  تمرین  و  کسب  فرصت  دلیل  همین  به  13(؛   ،12( باشند 
مهارت های اجتماعی مانند حل و فصل تعارض ها، یا آغازگر رابطه بودن 
و سازگاری با دیگران که الزمه دوستی و رابطة اجتماعی است را کسب 

عاطفی،  نیازهای  دارای  دانش آموزان  دالیل  این  همة  به   .)14( نکنند 
اجتماعی، آموزشی و مشاوره ای ویژه ای هستند )4( و این موضوع، لزوم 
توجه به آموزش والدین و خانواده که اولین و مهمترین محیط و منبع 

ارتباطی تمامی کودکان است را هر چه بیشتر نشان می دهد.  
پژوهش های اندکی با تمرکز بر خصوصیات و ویژگی های والدین کودکان 
تیزهوش وجود دارند، اما به نظر می رسد والدین کودکان تیزهوش ممکن 
احساس  عادی  والدین کودکان  به  نسبت  بیشتری  بار مسئولیت  است 
کنند )15، 16(. یکی از ابعاد مهمی که در پرتوی نهاد خانواده به آن 
توجه می شود، سالمت هیجانی افراد است که نقش مهمی در جنبه های 
مختلف زندگی نظیر سازگاری با تغییرات زندگی و رویدادهای تنیدگی زا 
ایفا می کند. کسب مدیریت هیجان ها می تواند در شناخت هیجان ها و 
و  ادراک  ارزیابی،  به  صحیح  طور  به  تا  کند  کمک  مادران  به  تکانه ها 
بروز هیجان ها و استفاده از آنها در تفکر و اقدام بپردازند و هیجان های 
مختلف خود را متناسب با موقعیت و زمان و روش مناسب بروز دهند 
دهند  تشخیص  را  خود  فرزندان  خصوص  به  دیگران،  هیجان های  و 
در  که  ژرفی  تحوالت  امروزه  دهند.  نشان  واکنش  آنها  با  متناسب  و 
شیوه های  در  تغییر  باعث  آمده،  وجود  به  جوامع  فرهنگی  بنیان های 
این  که  جایی  تا  زندگی شده  مسائل  با  آنان  رویارویی  و  افراد  زندگی 
زندگی  مشکالت  و  مسائل  با  مواجهه  در  را  آنان  آسیب پذیری  مسئله 
افزایش داده است. مهارت حل مسئله می تواند افراد را در این موقعیت ها 
یاری دهد تا با توجه به گزینه های مختلف به روش های نظام مند بهترین 
انتخاب ها را انجام دهند )17(. افزایش آگاهی والدین به ویژه مادران که 
در تعامل بیشتری با فرزندان خود هستند، نسبت به مهارت حل مسئله 
و دستیابی به مهارت های مدیریت هیجان موجب می شود که در شیوه ی 
برخورد آنان تغییر ایجاد کند و به افزایش سازگاری و احتمال موفقیت 
کودکان در موقعیت های مخاطره آمیز انجامد. کسب یا فقدان این مهارت 
که  جایی  تا  شود،  نمایان  نیز  مادران  این  فرزندان  رفتار  در  می تواند 
پژوهش ها به ارتباط معنادار بین تنظیم هیجان مادر و مشکالت رفتاری 
بنابراین  کرده اند،  اشاره  فرزند  هیجان  تنظیم  میانجی گری  با  فرزندان 

لزوم آموزش مهارت حل مسئله به مادران احساس می شود )18(.     
قالب  در  خانواده  اعضاي    کارکردهاي  مي تواند  که  دیگری  عوامل  از 
تفکر، خلق و رفتار را بهبود دهد و توان مقابله با مشکالت هیجاني و 
روانشناختي دهد، تاب آوری است که تنها پایداري در برابر آسیب ها یا 
با شرایط خطرناک  رویارویي  انفعالي در  و حالتي  تهدیدکننده  شرایط 
است.  خود  پیراموني  محیط  در  سازنده  و  فعال  شرکت  بلکه  نیست 
تعادل زیستي_رواني، در شرایط  برقراري  فرد در  توانمندي  تاب آوري، 
خطرناک و نامطلوب است که پیامد آن نوعي ترمیم خود با پیامدهاي 
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مثبت هیجاني، عاطفی و شناختی است )19(.
با این که والدین کودکان با استعداد اغلب چالشهاي مضاعف در نقش 
خود به عنوان والدین تجربه ميکنند، این چالشها به خوبي قابل درک 
و توصیف نیست، زیرا پژوهش هاي تجربي در زمینه والدین کودکان و 
دانش آموزان با استعداد محدود بوده، و نیاز برای پژوهش های بیشتري 
رابطه  اما  دارد.  وجود  گروه  این  ویژگیهاي شناختی_رواني  زمینه  در 
خودتنظیمی و تاب آوری در پژوهشی نشان داد که میان خودتنظیمی 
نشان  همچنین،  داشت.  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه  تاب آوری  و 
راهبردهای مساله مدار  باالتری در  نمرات  افراد  زمانی  که  داده شد که 
 .)20( برخوردارند  خودتنظیمی  و  تاب آوری  باالتر  از سطوح  می گیرند 
تاب آوری  و  هیجان  تنظیم  مسئله،  مداخالت حل  زمینه  در  همچنین 
پژوهشی  در  مثال  برای  است؛  گرفته  پژوهش هایی صورت  خانواده  در 
نشان داده شد که هر دو رویکرد آموزش مهارت حل مسئله و بازسازی 
تاثیر  خانواده  اعضای  کارکرد  و  هیجان  شناختی  تنظیم  بر  شناختی 
مثبت و معنادار داشته  است )21(. در زمینه مداخالت حل مسئله در 
و  والدین  در  مسئله  حل  مهارت  افزایش  که  شد  داده  نشان  خانواده 
کاربست آن در ارتباط با فرزندان خود باعث تقویت پیوندهای عاطفی 
مشکالت  دچار  کمتر  بیرونی  محیط های  در  کودکان  این  و  گردیده 
ارتباطی شدند )22(. در پژوهش دیگری بر روی مادران کودکانی که 
به تازگی مبتال به سرطان شده بودند، نیز نشان داده شد که شرکت در 
8 جلسه برنامه مداخله آموزش حل مسئله برای مادران گروه آزمایش 
در  کاهش  و  روانی  بهزیستی  سطح  در  بهبود  کنترل  گروه  به  نسبت 
سطح افسردگی و اضطراب در پی داشت )22(. همچنین آموزش حل 
دریافت  اتیسم  تشخیص  تازگی  به  فرزندشان  که  مادرانی  به  مسئله 
کرده  بود نیز به ارتقای مهارت حل مسئله و سالمت روان منجر گردید 
دوره  در  داد شرکت  نشان  دیگری  پژوهش   یافته های  )23(. همچنین 
آموزش مهارت  های حل مسئله برای مادران اثر مثبتی بر عملکرد آنان 
در فرایندهای خانوادگی آنها و سبک های فرزندپروری داشت؛ به طوری 
و  متقابل  احترام  و  انسجام  ارتباطی،  مهارت های  بهبود  به  منجر  که 
مهارت مقابله والدین شده و سبب کاهش استفاده والدین از شیوه های 
فرزندپروری سهل گیرانه و مستبدانه شد )17(. با استناد به پژوهش های 
انجام گرفته در گروه ها و متغیرهای مختلف و با توجه به اهمیت موارد 
به دلیل  به ویژه مادران  اعضای خانواده  تمام  ذکر شده می توان گفت 
نقش پررنگ و دارای اهمیت آنان می توانند با آموزش های الزم و موثر 
در راستای مشکالتی که با آن مواجه می شوند، خود را توانمند سازند. 
اما مداخالتی که هدف آن آموزش مهارت حل مسئله به مادران بوده 
است عمدتا در پی آموزش مراحل حل مسئله در مادران بوده است تا 

بدانند که در مواجهه با مسائل با استفاده از مراحل از قبل مشخص  شده 
به حل مسائل دست یابند. اما تاکید مدل حل مسئله خالقی که در این 
پژوهش مورد آموزش قرار گرفت عالوه بر اهداف مدل های حل مسئله 
دیگر استفاده از روش های پرورش خالقیت بود. تا مادران با استفاده از 
خالقیت ارتقا یافته خود به حل مسائل خود بپردازند )24(؛ اگرچه که 
اثربخشی رویکرد خالقانه در آموزش حل مسئله بر مولفه های مختلف 
سالمت روان و شناخت در پژوهش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته 
است )25، 26(، اما اثر آموزش آن بر مادران مورد بررسی قرار نگرفته 
مسئله  حل  آموزش  شده،  انجام  پژوهش های  اساس  بر  طرفی  از  بود. 
آموزش  که  طوری  به  دارند  سویه ای  دو  رابطه  اجرایی  کارکردهای  و 
مهارت حل مسئله می تواند در پرورش کارکردهای اجرایی موثر باشد 
و بالعکس )27( و پرورش کارکردهای اجرایی نیز تاب آوری )28( و بر 
اشاره  نتایج پژوهش های  بر  بنا  باشد.  تاثیرگذار  مدیریت هیجان )29( 
شده، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی اثربخشی آموزش حل مسئله با 
رویکرد خالقانه بر مدیریت هیجان و تاب آوری در مادران دانش آموزان 

سرآمد بود.  

روش کار
برحسب  و  کاربردی  پژوهش های  نوع  از  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش 
نحوه گردآوری داده ها، از نوع شبه آزمایشی با طرح دو گروهی و گمارش 
شامل  حاضر  پژوهش  جامعه  بود.  پیش آزمون_پس آزمون  با  تصادفی 
20 نفر از مادران دانش آموزان سرآمد مدرسه پسرانه ای در منطقه یک 
شهر تهران بود. معیارهای ورود به پژوهش داشتن فرزندی بود که در 
آزمون های هوشی متعددی که از آنان گرفته شد، دارای هوش بهر باالی 
130 بوده و آموزگاران با توجه به عملکرد آنها در حوزه های مختلف آنان 
را تیزهوش معرفی کرده بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند با 
استفاده از نمونه گیری در دسترس و گمارش تصادفی بود که تعداد 10 
نفر به عنوان گروه آزمایش و 10 نفر گروه کنترل مادران دانش آموزان 
در  یک  متوسطه  مقطع  هشتم  کالس  در  پسرانه  دبیرستان  سرآمد 
اندازه گیری  ابزارهای  به سواالت  نظر گرفته شد. همه شرکت کنندگان 
متغیرها پاسخ دادند، سپس گروه آزمایش در جلسات مداخله شرکت 

کرده و هر دو گروه به سواالت پاسخ نامه ها پاسخ دادند. 

ابزار 
همکاران  و   Garnefski شناختي  هیجان  تنظیم  پرسشنامه 
 :)CERQ: Cognitive  Emotion Regulation Questionnaire(
به   )30(  )2001(   همکاران  و   Garnefski توسط  پرسشنامه  این 
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منظور ارزیابی راهبردهاي شناختی که هر فرد بعد از تجربه رخدادهاي 
تهدیدکننده یا فشارهای روانی زندگی به کار می برد ساخته شده است و 
شامل 9 خرده مقیاس است که هر کدام یک راهبرد خاص از راهبردهاي 
شناختی را ارزیابی می کند. این ابزار دارای 36 سوال بوده و هدف آن 
سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان )مالمت خویش، 
پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، 
ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، مالمت دیگران( است. 
از عبارات  نمره هر راهبرد از طریق جمع نمرات داده شده به هر یک 
تشکیل دهنده آن راهبرد به دست می آید و می تواند در دامنه اي از 4 تا 
20 و جمع کل نمرات در دامنه اي از 36 تا 180 قرار بگیرد )30(. در 
از  استفاده  با  آن  پایایی  پرسشنامه  این  روان سنجی  مشخصات  بررسی 
به دست  با 0/91، 0/87، 0/93  برابر  ترتیب  به  کرونباخ  آلفاي  ضریب 
آوردند )30(. در ایران نیز روایی آن از طریق همبستگی نمره کل با نمرات 
خرده مقیاس ها بررسی شد که دامنه اي از 0/40 تا 0/68 با میانگین 0/56 
پرسشنامه در  پایایی  بودند.  معنادار  آنها  بر می گرفت که همگی  در  را 
فرهنگ ایرانی توسط یوسفی )1382( با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 

براي کل مقیاس های شناختی 0/82 گزارش شده است )31(. 

  Scale )CD-RIS(( Davidson و Connor پرسشنامه تاب آوری
 Connor این پرسشنامه را :)The Connor-Davidson Resilience
و Davidson )2003( )32( با مرور منابع پژوهشي 1991-1979حوزه 
لیکرتي  تهیه کردند که دارای 25 عبارت و در یک مقیاس  تاب آوري 
بین صفر )کاماًل نادرست( تا چهار )همیشه درست( نمره گذاري مي شود. 
باالتر  نمرات  و  دارد  قرار  تا 100   0 بین  آزمون  نمرات  بنابراین طیف 
بیان گر تاب آوری بیشتر آزمودنی است. نتایج تحلیل عاملی حاکی از آن 
است که این آزمون دارای 5 عامل: تصور شایستگی فردی، اعتماد به 
غرایز فردی، تحمل عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن، 

کنترل و تأثیرات معنوی است. برای تعیین روایی این مقیاس نخست 
همبستگی هر عبارت با نمره کل مقوله محاسبه و سپس از روش تحلیل 
به  کل  نمره  با  نمره  هر  همبستگی  محاسبه  شد.  گرفته  بهره  عاملی 
جز عبارت 3، ضریب های بین 0/41 تا 0/64 را نشان داد. پایایی این 
روایی  و  تحلیل عوامل  )به روش  روایی  و  مقیاس، 0/93 گزارش شده 
هم گرا و واگرا( در گروه های مختلف عادی و در خطر احراز گردید. به 
منظور تعیین پایایی این مقیاس در ایران از روش آلفای کرونباخ بهره 

گرفته شده که ضریب پایایی 0/89 گزارش شده است )33(.  

برنامۀ آموزش حل مسئله بین فردی با رویکرد خالقانه: این برنامه 
با توجه به آن چه که مطرح شد توسط پژوهشگر به مادران گروه آزمایش 
هفته ای یک روز به شکل گروهی آموزش داده شد، تا فرصت تعامل و 
بهره گیری از نظرات و نقد برای مادران مهیا گردد. در این پژوهش از 
شد  استفاده  خالقانه  رویکرد  با  بین فردی  مسئله  حل  برنامه  محتوای 
که می تواند به استفاده بیشتر شرکت کنندگان از روش های خالقانه در 
از  الهام گرفتن  با  برنامه  این  حل مسائل بین فردی منجر گردد )34(. 
چارچوب حل مسأله خالق Osborn-Parnes طراحی شده است. مدل 
حل مسئله خالق Osborn-Parnes که توسط این دو پژوهشگر حوزه 
 Treffinger و   )35( مطرح   1950 دهه  میانی  سال های  در  خالقیت 
و همکاران 2006 )36( این چارچوب را به صورت برنامه ای کاربردی 
فارسی  به  و مدون طراحی کرده که توسط کاشانی وحید و همکاران 
بین فردی مستخرج  برنامه حل مسئله خالق  اثربخشی  و  ترجمه شد 
دانش آموزان  اجتماعی  مهارت های  و  ارتقای خالقیت  منظور  به  آن  از 
سرآمد مورد بررسی قرار گرفت )24(. در پژوهش حاضر نیز این مدل 
بر داشتن مولفه های  به منظور در  با گسترش قسمت های مختلف آن 
فرهنگی،  مسائل  گرفتن  نظر  در  با  و  ارتباطی  و  اجتماعی  مهارت های 

ویژگی ها و نیازهای مادران نوجوانان تیزهوش، مناسب سازی شد.

جدول 1. سرفصل مباحث و محتوای برنامه حل مسئله بین فردی با رویکرد خالقانه برای مادران دانش آموزان سرآمد

موضوع روابط بین فردیموضوع حل مسئلهجلسات

معرفی برنامهمعرفی برنامه، اجرای پیش آزمون1

فواید استفاده از روش حل مسئله در روابط بین فردیمعرفی روش حل مسئله2

مدیریت هیجانات به ویژه مدیریت خشم، توجه به احساسات دیگران، نگاه از منظر دیگرانمقدمه برای پله اول نردبان حل مسئله، مدیریت هیجانات3

4
پله اول حل مسئله: شناخت مسئله، معرفی

 جدول های 6 چ و بیان مثبت مسئله
پیشگیری از پیش قضاوت ها و حفظ آرامش
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با توجه به میزان F و سطح معناداری در جدول فوق که کمتر از 0/05 
است، فرض صفر رد می شود. یعنی اختالف معنادار بین میانگین نمرات 
آموزش  دارد. همچنین  مدیریت هیجان دو گروه در پس آزمون وجود 
حل مسئله خالقانه، نمرات مدیریت هیجان مادران دانش آموزان سرآمد 

اثر  اندازه  میزان  بر  تاکید  با  طرفی  از  است.  داده   افزایش  حدی  تا  را 
می توان متوجه شد که آموزش حل مسئله  خالقانه تاثیر مطلوبی را بر 
با  برابر  مادران دانش آموزان سرآمد گذاشته است که  مدیریت هیجان 

0/483 است. 

جدول 2. شاخص های توصیفی نمرات متغیرهای مورد پژوهش در پیش آزمون و پس آزمون

موضوع روابط بین فردیموضوع حل مسئلهجلسات

عدم پذیرش شکست پس از امتحان اولین راه حل ها و ادامه استفاده از راه حل های دیگرپله دوم: راه حل های جایگزین5

انتخاب بین راه حل های جایگزین بر اساس پیامدهاپله سوم: بررسی پیامدهای راه حل های گوناگون6

صبر در برابر ناکامی ها  و نامالیمات و حفظ آرامش در انجام کارهاپله های نهایی: تصمیم گیری و اجرا7

----------بحث و بررسی و نتیجه گیری، اجرای پس آزمون8

این برنامه در اختیار 3 نفر از متخصصان حوزه حل مسئله قرار گرفت 
و این متخصصان پس از مطالعه برنامه، بازخوردهای خود را به صورت 
اختیار  در  آزاد  بیان  به صورت  یا  و  پرسشنامه  سواالت  به  پاسخ گویی 
تا  بود  آنها خواسته شده  از  این پرسشنامه  قرار دادند. در  پژوهشگران 
درباره مناسب بودن این برنامه برای مخاطبین نظر دهند. متخصصین 
در تمامی موارد، توافق باالیی داشته و پژوهشگران تالش نمودند تا در 
مواردی که متخصصان نظر مخالف ابراز کرده بودند، به رفع نقایص و 

بهبود برنامه بپردازند.  

یافته ها 
با توجه به نتایج جدول 2 می توان نتیجه گرفت که اختالف محسوسی 
بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در هر دو متغیر قابل 
مشاهده است. اما این اختالف بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه 
کنترل مشاهده نمی شود. همچنین میزان کجی و کشیدگی داده ها در 
تمامی مولفه ها از│2│کمتر است، پس داده  ها از توزیع نرمال برخوردار 
هستند. همچنین در سطح اطمینان 95 درصد فرض همگنی واریانس  

داده های پژوهش در هر دو گروه کنترل و آزمایش پذیرفته شد.

گروهمتغیر
پس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

مدیریت هیجان
111/707/42121/1011/14آزمایش

97/0010/0796/106/77کنترل

تاب آوری
69/8012/3185/0010/24آزمایش

75/907/7276/208/35کنترل

جدول 3. تحلیل کوواریانس یک طرفه مرتبط با اثرات آموزش حل مسئله خالقانه بر مدیریت هیجان مادران دانش آموزان سرآمد

شدت اثرFPمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

1751/18411751/184132/5380/000پیش آزمون
0/483

209/5711209/57115/8610/001گروه
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با توجه به میزان F و سطح معناداری در جدول 3، که کمتر از 0/05 
میانگین  بین  معنادار  اختالف  یعنی  می شود.  رد  صفر  فرض  است، 
همچنین  و  دارد  وجود  پس آزمون  در  گروه  دو  تاب آوری  نمرات 

تاب آوری  نمرات  خالقانه،  مسئله  حل  آموزش  که  می شود  مشاهده 
با 0/522  برابر  داده است که  افزایش  را  مادران دانش آموزان سرآمد 

می باشد.

بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش حل مسئله با رویکرد خالقانه 
بر مدیریت هیجان و تاب آوری در مادران دانش آموزان سرآمد اثربخش 
بود. هدف اصلی آموزش حل مسئله این است که افراد مهارت هایی را 
بیاموزند که هنگام مواجهه با مشکالت و موقعیت های فشار زا به شیوه 
خالقانه، موثر و کارآمد با حداکثر کارایی اندیشیده، بهترین راه حل را 
از میان آنها برگزیده و در نهایت به شیوه ای موثر رفتار کنند. در این 
پژوهش هدف شناسایی اثر استفاده از آموزش حل مسئله بر مدیریت 
این  یافته های  بود.  سرآمد  فرزند  دارای  مادران  تاب آوری  و  هیجان 
پژوهش همسو با یافته های شکوهی یکتا و همکاران )1395( در زمینه 
اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله به مادران بر ارتباط های خانوادگی 
اثربخشی  زمینه  در   ،)1394( گودینی   ،)17( فرزندپروری  سبک  و 
پسران  رفتاری  اختالالت  در  مادران  به  تنظیم هیجان  مهارت  آموزش 
آموزش  اثربخشی  زمینه  در   )2002( همکاران  و   Sahler  ،)21( آنان 
مهارت حل مسئله به مادرانی که فرزند آنان به تازگی به سرطان مبتال 
زمینه  در   )2016( همکاران  و   Nguyen پژوهش  و   )22( است  شده 
آموزش مهارت حل مسئله به مادرانی که فرزند آنان تشخیص اتیسم 

گرفته اند )23( همسو بود. 
از آنجا که خانواده از بسیاری جهات برای کمک به سازگاری و سالمت 

روانی، بافتی منحصر به فرد است که اعضای آن می توانند با آموزش های 
الزم و موثر در راستای مشکالتی که با آن مواجهه می شوند به یکدیگر 
یاری دهند. از این رو الزمه ی پیشگیری و عدم بروز اختالالت رفتاری 
در جامعه، سالمت روان خانواده به ویژه مادران است و برای حفظ آن 
فرزندانی  و  برای داشتن خانواده  پیشگیرانه  اقدامات  است که  ضروری 
سالم انجام گیرد. به نظر می رسد افزایش آگاهی والدین به ویژه مادران 
که در تعامل بیشتری با فرزندان خود هستند به فرایند حل مسئله و 
نحوه  در  که  می شود  موجب  هیجان  مدیریت  مهارت های  به  دستیابی 
برخورد آنان با فرزندان خود اثر گذاشته، حتی  می تواند در روابط خود با 
همسران خود این اثر به صورت مستقیم و معناداری نمایان باشد که در 
نهایت به افزایش سازگاری و موفقیت اعضای خانواده منجر گردد. وقتی  
قدرت حل مسئله افراد باال باشد، بیشتر قادر خواهند بود تا بر مشکالت 
فائق آمده و تعارضات را به خوبی حل و فصل نمایند. همچنین کنترل 
بهترین  از  استفاده  و  شرایط  دقیق  تشخیص  اثر  در  رفتار  و  هیجانات 
راه حل بروز می کند )33(. از سوی دیگر فقدان مهارت های حل مسئله 
منجر به بروز اختالل در هیجانات و مدیریت آنها، باعث کاهش عملکرد 
نظر  به  می گردد.  منجر  زندگی  از  رضایت  کاهش  و  اجتماعی  فردی، 
می رسد آموزش مهارت حل مسئله به افراد باعث آگاهی بیشتر نسبت 

شدت اثرFPمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

224/6161713/213خطا
0/483
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جدول 4. تحلیل کوواریانس یک طرفه مرتبط با اثرات آموزش حل مسئله خالقانه بر تاب آوری مادران دانش آموزان سرآمد

شدت اثرFPمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

1378/08611378/086121/0630/000پیش آزمون

0/522
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Introduction: Language	is	a	constituent	of	human	behavior	and	perhaps	one	of	the	most	complex	cognitive	skills.	The	use	of	language	is	a	

substantial	part	of	social	and	cultural	lives.	Another	significant	aspect	of	the	way	we	interact	with	the	world	around	us	is	emotion.	Humans	

experience	different	emotions	at	the	same	time	and	express	them	through	language.	Several	authors	have	remarked	that	there	is	a	bi-directional	

relationship	between	language	and	emotion,	where	not	only	language	evokes	emotions	and	affects	emotional	perception,	but	emotional	content	

influences	language	processing	and	use.	Based	on	recent	studies,	it	has	been	suggested	that	bilingual	speakers	feel	different	emotionality	for	

their	first	(L1)	and	second	(L2)	language,	and	L2	is	emotionally	distant.	The	present	study	aimed	to	examine	the	additional	sense	of	anger	

emotionality	in	Turkish-Persian	bilinguals’	first	and	second	language.

Methods: In	this	respect,	18	Turkish-Persian	sequential	bilinguals	(with	an	average	age	of	26)	who	were	students	of	Tehran	universities	were	

selected	using	targeted	sampling,	participated	in	this	experimental	research.	At	first,	participants	filled	out	language	history,	General	Health,	

Positive	and	Negative	affect	schedule,	and	Handedness	questionnaires	to	make	sure	that	they	meet	all	the	requirements.	Then,	they	participated	

in	an	auditory	task	with	anger-inducing	and	neutral	words	of	two	languages	as	the	stimuli,	and	their	electroencephalogram	(EEG)	signals	were	

recorded	simultaneously.	The	task	was	divided	into	four	blocks	with	a	break	between	them.	Two	separate	blocks	for	each	language	containing	

a	list	of	60	anger-inducing	or	neutral	words	were	presented	indifferently	randomized	order	for	each	participant,	one	language-one	emotion	per	

run.	The	order	of	words	in	blocks	was	randomized	as	well,	and	they	were	presented	via	the	speaker.	The	participants	were	tested	individually	

in	a	quiet	room.	The	electrodes	were	placed	on	their	head	with	gel	to	increase	the	conductivity	with	the	skull.	They	fixed	their	gaze	on	the	

center	of	the	screenand	then	ran	the	task.		Electroencephalograms	were	continuously	recorded	in	each	block	from	64	active	Ag/AgCL	scalp	

electrodes,	which	were	embedded	in	an	elastic	cap	according	to	the	extended	10/20	system	concerning	the	right	auricular	(A2)	electrode.	The	

entire	experimental	session	lasted	approximately	25	minutes	and	stored	raw	data	for	subsequent	offline	analysis.	Average	ERPs	were	gener-

ated	separately	for	each	participant,	electrode,	stimulus	type	(anger-inducing	and	neutral	words),	and	language	(L1	vs.	L2).		Finally,	the	peak	

and	latency	of	the	N400	component	were	measured	from	stimulus	onset	to	the	most	negative	peak	in	the	300-600	ms	time	intervals	and	later	

analyzed	using	Friedman	statistical	test.

Results:	The	results	of	comparing	N400	latency	among	blocks	revealed	that	there	was	a	significant	difference	in	30	channels.	Paired	comparison	

results	using	the	Wilcoxon	test	revealed	that	the	mean	N400	latency	at	some	channels	was	significantly	less	(P<0.05)	for	Turkish	anger	words	

comparing	to	Persian	ones.

Conclusion:	Turkish	anger	words’	faster	processing	revealed	that	the	participants’	L1	attracted	their	attention	faster	and	led	to	easier	emotional	

lexical	processing.	In	addition,	the	first	language	induced	more	emotionality	followed	by	easier	lexical	access	and	semantic	processing,	whereas	

second	language	processing	was	less	automatic.	Based	on	the	results,	it	is	concluded	that	since	they	have	acquired	Turkish	at	home	and	in	the	

context	of	their	family,	it	has	been	led	to	the	establishment	of	emotional	resonances	and	has	been	felt	more	emotional	than	their	L2,	which	has	been	

learned	at	school.		Finally,	it	can	be	stated	that	L1	emotional	words	are	more	deeply	coded	and	have	deeper	emotional	associations	than	L2	ones.
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مقدمه: طبق نتایج پژوهش های سال های اخیر، چنین اظهار شده که میزان هیجان زبان اول و دوم گویش وران دو 

زبانه متفاوت است و زبان دوم به لحاظ هیجانی فاصلة بیشتری با فرد دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تفاوت 

هیجان خشم در زبان اول و دوم افراد دو زبانة ترکی_ فارسی بود.

روش کار: بدین منظور، 18 نفر دو زبانة متوالی ترکی_ فارسی )با میانگین سنی 26 سال( از دانشجویان دانشگاه های 

ابتدا  کردند. شرکت کنندگان  نیمه آزمایشی شرکت  پژوهش  این  در  و  شده  انتخاب  هدفمند  نمونه گیری  روش  به  تهران 

تکمیل کردند. سپس، در یک  را  برتری دست  و  و منفی،  زبانی، سالمت عمومی، خلق مثبت  تاریخچة  پرسشنامه های 

آزمون شنیداری که محرک های آن واژه های خشم برانگیز و خنثی از هر دو زبان آنها بود شرکت کرده و همزمان سیگنال 

 N400 الکتروانسفالوگرام آنها در 64 کانال نیز ثبت می شد. پس از استخراج مؤلفه های پتانسیل وابسته به رویداد، مؤلفة

با استفاده از آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

واژه های خشم  با  مقایسه  در  ترکی  واژه های خشم  برای   N400 مؤلفة  تأخیر  میانگین  یافته ها،  اساس  بر  یافته ها: 

 .)P>0/05( فارسی در برخی از کانال ها به طور معناداری کمتر بود

نتیجه گیری: پردازش سریع تر واژه های خشم ترکی نشان داد که زبان اول شرکت کنندگان توجه شان را سریع تر جلب 

کرده و باعث پردازش آسان تر واژگانی_ هیجانی شده است. در مجموع، زبان اول باعث برانگیخته شدن هیجان بیشتری 

می شود و پیرو آن، دسترسی واژگانی و پردازش معنایی آسان تر می شود. در حالی که میزان خودکار بودن پردازش زبان 

دوم کمتر است. بنابراین، می توان گفت که واژه های هیجانی زبان اول به شکل عمیق تری رمزگذاری شده اند و دارای 

تداعی های هیجانی عمیق تری می باشند. 
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مقدمه
زبان بخشی از رفتار انسان و یکی از پیچیده ترین مهارت های شناختی 
اوست؛ این در حالی است که احساس و هیجان نیز یکی از جنبه های 
مهم تعامل او با دنیای اطرافش است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند 
که بین زبان و هیجان ارتباطی دوسویه وجود دارد. بدین صورت که زبان 
هیجانات را برمی انگیزد و بر درک هیجانی افراد تأثیر می گذارد و از سوی 

دیگر، هیجانات از جمله ترس، خشم، اندوه و ... که واکنش هایی کلی به 
یک رویداد همراه با یک حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند هستند و 
دارای ابعاد گوناگون جسمی، شناختی و رفتاری می باشند نیز عالوه بر 
اعمال شناختی، بر پردازش و کاربرد زبان هم تأثیرگذارند )1، 2(.      

به دنبال یادگیری یک زبان، مفاهیم احساسی و هیجانی نیز فراگرفته 

چکیده

117

doi.org/10.30514/icss.23.1.116

Citation:	Samimifar	M,	Bahrami-Khorshid	S,	Akbari	Chermahini	S,	Esmaeilinasab	M,	Fayyaz	E.	The	N400	latency	for	
language	emotionality	differences	of	first	and	second	language:	Inquiring	Turkish-Persian	bilinguals.	Advances	in	Cogni-
tive	Sciences.	2021;23(1):116-127.

http://dx.doi.org/10.30514/icss.23.1.116
http://orcid.org/0000-0002-4461-3584


بررسی تفاوت  های هیجانی زبان اول و دوم افراد دو زبانهمرضیه صمیمی فر و همکاران

118

می شوند. به خصوص در فرایند یادگیری زبان اول، هیجانات و احساسات 
ارتباط به شمار می روند )3( و نقشی اساسی در ایجاد  بخش ضروری 
بازنمایی های معنایی )semantic representations( دارند )4(. رابطة 
زبان و هیجانات به گونه ای است که به نظر می رسد در افراد دو زبانه 
میزان هیجانی بودن هر یک از دو زبان متفاوت است. اکثر این افراد، به 
ویژه دو زبانه های متوالی که زبان دومشان را پس از زبان اول آموخته اند، 
علی رغم این که در هر دو زبان مهارت کافی داشته و معانی هیجانی 
زبان دوم را کاماًل درک می کنند، مکرراً اظهار داشته اند زبان اولشان در 

مقایسه با زبان دوم هیجانی تر است )5-10(.  
پژوهش های بسیاری به بررسی تفاوت های موجود بین زبان اول و دوم در 
پردازش محتوای هیجانی واژه ها پرداخته و هیجانی تر بودن زبان اول را 
تأیید کرده اند )11(. به ویژه در سال های اخیر، بسیاری از پژوهشگران با 
استفاده از روش های مختلف تصویربرداری مغزی به بررسی دقیق تر این 
Event-( موضوع پرداخته اند. به طور مثال، پتانسیل وابسته به رویداد
درک  برای  می تواند  که  است  روشی   ERP یا   )Related	Potential
زبانه ها  دو  واژگانی_معنایی  پردازش  در  دخیل  شناختی  سازوکارهای 
مفید باشد )12( و پاسخ نورون ها به زبان را در حد هزارم ثانیه مشخص 
بهترین  از  یکی   N400 ،ERP مؤلفه های مختلف  میان  از   .)13( کند 
نمونه ها برای مطالعة زبان است )14(. مؤلفة N400 نسبت به معنا )15( 
باعث شده مؤلفة  امر  و پردازش هیجانی )16( حساس است و همین 
کارآمدی در پردازش های معنایی و هیجانی باشد. هنگامی که شخصی 
معنای هیجانی واژه ای را ارزیابی می کند، N400 نمایان می شود )17( و 
مشخصاً، برانگیختگی هیجانی باعث تسهیل پردازش معنایی و در نتیجه 

کاهش دامنة )magnitude( N400 می گردد )18(.      
پژوهش های بسیاری با استفاده از ویژگی های این مؤلفه به بررسی دو 
زبانگی، هیجان، و رابطة بین این دو پرداخته اند. در مطالعه ای، واژه های 
خنثی بعد از واژه های هیجانی قرار گرفته بودند و تأثیر واژه های هیجانی 
در  خنثی  واژه های   )semantic  integration( معنایی  همبستگی  بر 
حین درک جمله سنجیده شده است. نتایج حاکی از آن بود که واژه های 
به  نسبت  متفاوتی  شیوة  به  معنا،  هم  و  ادراک  در سطح  هم  هیجانی 
واژه های خنثی پردازش می شوند. همچنین، عالوه بر تأثیر ویژة واژه های 
هیجانی بر همبستگی معنایی حین درک جمله، تأثیر هیجان بر شناخت 
)cognition( نیز مورد تأیید قرار گرفت )19(. در مطالعة دیگری برای 
یک  هیجانی،   )Concept( مفاهیم  پردازش  و  بازنمایی  به  بردن  پی 
و  طراحی   )lexical  decision  task( واژگانی  تصمیم گیری  آزمون 
هم زمان سیگنال مغزی افراد ثبت شده است. نتایج پردازش سیگنال ها 
زودتر  هیجانی  واژه های  در   N400 مؤلفة   )Peak( قلة  که  داد  نشان 

پدیدار شده است و این حاکی از آن بود که مغز، مفاهیم هیجانی را در 
مقایسه با سایر مفاهیم سریع تر پردازش می کند )18(. چند پژوهشگر 
دیگر نیز در مطالعة خود به بررسی چگونگی پردازش N400 در مواجهه 
با محرک های منفی و خنثی پرداخته اند. پس از مشاهدة کاهش دامنة 
که  کردند  تأیید  نیز  آنها  منفی،  محرک های  با  مواجهه  در  مؤلفه  این 
واژگانی_معنایی  دسترسی  افزایش  به  منجر  واژه  هیجانی  محتوای 
)lexico-semantic access( و متعاقباً پردازش راحت تر معنایی شده 
که  بسیاری  پژوهش های  شد،  ذکر  که  مواردی  بر  عالوه   .)20( است 
به بررسی پردازش زبانی در افراد دو زبانه پرداخته اند، اظهار داشته اند 
که تأخیر مؤلفة N400 در پاسخ به زبان دوم دیرتر از زبان اول اتفاق 
می افتد )12، 21(. همچنین، چنین بیان شده است که به دلیل وجود 
به  خنثی  واژه های  با  مقایسه  در  هیجانی  واژه های  هیجانی،  محتوای 
دیگر،  عبارت  به   .)22( می شوند  پردازش  و  درک  سریع تری  شکل 
محرک های هیجانی توجه افراد را به خود جلب می کنند و باعث تسهیل 
پردازش واژگانی می گردند. از همین روی، تصمیمات واژگانی در مواجهه 

با واژه های هیجانی سریع تر از واژه های خنثی روی می دهد )23(.
نکتة قابل تأمل در این خصوص آن است که تاکنون پژوهش مشابهی 
در زبان فارسی و به طور مشخص در خصوص زبان های ترکِی آذری و 
فارسی انجام نشده است. از این گذشته، تا به حال بررسی این موضوع 
در دو زبانی که مربوط به یک کشور و فرهنگ باشند، صورت نگرفته 
بودن  هیجانی تر  از  حاکی  که  پیشین  پژوهش های  به  استناد  با  است. 
این  بررسی  به  زبان دوم است، پژوهش حاضر  با  اول در مقایسه  زبان 
همین  در  است.  پرداخته  فارسی  و  آذری  ترکی  زبان های  در  فرضیه 
زبان  حساسیت  آیا  که  است  این  پژوهش  این  در  اصلی  مسألة  راستا 
یا خیر؟  اول است  زبان  زبان، همانند  به محتوای هیجانی  دوم نسبت 
دوم  و  اول  زبان  در  هیجان خشم  تفاوت  بررسی  به  منظور،  این  برای 
افراد دوزبانة ترکی_فارسی پرداختیم و آزمونی طراحی شد که در آن 
واژه های القاکنندة خشم به دو زبان ترکی و فارسی و همچنین، واژه های 
خنثی به هر دو زبان در قالب چهار بلوک به صورت شنیداری پخش 
شدند. در همین هنگام، امواج مغزی شرکت کننده ها به کمک دستگاه 
مغزنگاری الکتریکی )Electroencephalography( یا EEG ثبت شد. 
در ادامه، چگونگی طراحی و اجرای آزمون به تفصیل شرح داده شده 
و سپس، شیوة تحلیل داده ها و تفسیر آنها با توجه به پرسش پژوهش 

حاضر ذکر شده و بر اساس آنها نتیجه گیری صورت گرفت.   

روش کار
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی محسوب می شود که پس 
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)کد  ایران  پزشکي  علوم  دانشگاه  اخالق  کمیتة  تأییدیة  و  تصویب  از 
IR.IUMS.REC.1397.414( انجام گرفت. آزمودني هاي این پژوهش 

آگاهانه  رضایت  و  اطالعات  بودن  محرمانه  اخالقي  موازین  حفظ  با 
ملی  آزمایشگاه  محل  در  پژوهش  این  کردند.  پژوهش شرکت  این  در 
نقشه برداری مغز در تهران انجام شد. به منظور انتخاب شرکت کنندگان 
چک  بر  عالوه  پژوهش  این  در  نیاز  مورد  داده های  جمع آوری  نیز  و 
زبانی  تاریخچة  پرسشنامه  از  جمعیت شناختی،  ویژگی های  لیست 
برتری  پرسشنامه   ،)24(  )questionnaire  History  Language(
 ،)25( )Edinburgh handedness inventory( Edinburgh دست
 )General  Health  Questionnaire( عمومی  سالمت  پرسشنامه 
 Negative Affect Schedule( مقیاس عاطفة مثبت و منفی ،)26(
واژه های  ارائة  به منظور  رایانه ای  and	Positive( )27( و یک آزمون 

خشم برانگیز و خنثی فارسی و ترکی استفاده شد. 
متوالی  زبانة  دو  نفر   18 پژوهش  این  شرکت کنندگان  آزمودنی ها: 
تا  ترکی_فارسی، شامل 9 نفر مرد و 9 نفر زن در محدودة سنی 22 
32 سال و دانشجو بودند که از دانشگاه های تهران به صورت هدفمند 
اساس  بر  کردند.  شرکت  پژوهش  این  در  و  شده  انتخاب  داوطلبانه  و 
افراد ترکی آذری و  این  زبان مادری  زبانی،  تاریخچة  نتایج پرسشنامه 
زبان دوم شان فارسی بود که آن را بین سنین 5 تا 7 سالگی در مدرسه 
آموخته بودند و به لحاظ توانایی صحبت کردن در هر دو زبان مهارت 
کامل داشتند. همچنین بر اساس نتایج پرسشنامه برتری دست، تمامی 
از  استفاده  عدم  این،  بر  عالوه  می شدند.  محسوب  دست  راست  آنها 
داروهای خاص، سیگار و الکل، و همچنین عدم سابقة جراحی در ناحیة 

سر یا ابتال به صرع نیز بررسی شد. 
سالمت  در  شدید  یا  متوسط  مشکل  بیان گر  که  بالینی  برش  نقطة 
عمومی می باشد، در جمعیت ایرانی، برای زنان 23 باالتر و برای مردان 
25 است. بررسی نتایج آزمون سالمت عمومی نشان داد که هیچ کدام از 
شرکت کنندگان این پژوهش نمرة باالتر از 22 کسب نکرده و بنابراین 
فرض بر سالمت عمومی آنها گذاشته شد. داده های مربوط به مقیاس 
خلق مثبت و منفی نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از این 
بود که هیچ یک از شرکت کنندگان در روز آزمایش، نمرات باال )باالتر 
از 1± انحراف معیار از میانگین( در بعد خلق منفی و مثبت نداشتند.   
مواد آزمایشی: برای جمع آوری محرک های این آزمون، تعداد 298 واژه 
 Lexicon( از منبع واژه های تداعی هیجان القاکنندة خشم  از واژه های 
Word-Emotion Association( استخراج شدند }این منبع که به نشانی 
به   )https://saifmohammad.com/WebPages/NRC-Emotion-Lexicon.htm(

صورت رایگان در دسترس می باشد، حدود 14000 واژة انگلیسی را از لحاظ القای حس 

مثبت یا منفی به طور مشخص در مورد حس های خشم، انتظار، ترس، غم، شادی، تعجب 

و اطمینان بررسی کرده و ترجمة هر یک را به چند زبان زندة دنیا از جمله فارسی، عربی، 

چینی، فرانسوی، آلمانی و غیره در فهرست خود قرار داده است. وجود یا عدم وجود هر 

حس با اعداد 1 و 0 مشخص شده است{. سپس، این واژه ها به کمک چند نفر 

ترک زبان بومی بررسی و از میان آنها 144 واژه به ترکی ترجمه شد. برخی 
از آنها به دلیل کاربرد غیرمرتبط با موقعیت خشم در فرهنگ ترکی حذف 
شدند و در نهایت 118 مورد باقی ماند. همین روند برای واژه های خنثی 
نیز انجام و 102 واژه انتخاب شد. سپس، تعداد 50 نفر شامل 25 مرد و 
25 از جامعة هدف، واژه ها را از نظر این که چه حسی را )شادی، غم، ترس، 
تعجب، خشم و عصبانیت، و هیچ حسی(  و به چه میزان )از خیلی کم تا 
خیلی زیاد( در آنها بر می انگیزد، ارزیابی کردند. در نهایت، واژه هایی که 
طبق آمار بیشترین امتیاز را در برانگیختن خشم داشتند )مانند جنگ، 
تجاوز، کودک آزاری و ...( به عنوان واژه های القاکنندة خشم، و واژه هایی که 
هیچ حسی یا کمترین حس را در افراد ایجاد می کردند )مانند سینی، نخ، 
قاشق، کمد و ...( به عنوان واژه های خنثی انتخاب شدند. روایی واژه ها به 
صورت محتوایی و صوری با مشورت با اساتید و همچنین گروهی از افراد 
دو زبانة ترکی_فارسی )در خصوص ترجمة ترکی واژه ها( بررسی شد و مورد 
تأیید قرار گرفت. در مورد پایایی هم با استفاده از روش دو نیمه کردن پس 
از ارزیابی و سنجش بر روی یک گروه 50 نفره محاسبه شد که برای واژه ها 
همبستگی ها بیش از 0/95 به دست آمد که باال و قابل قبول بود. در مرحلة 
بعد، تمامی واژه ها توسط یک مرد ترک زبان اهل تبریز به وسیلة نرم افزار 
ضبط صوت حرفه ای اچ. دی )HD Audio Recorder Pro( ضبط شده 
و به منظور حذف بخش ها و صداهای اضافه )noise( به وسیلة نرم افزار 

Audacity ویرایش شدند.
واژه های  بلوک  بلوک شامل دو  این آزمون در چهار  طراحی آزمون: 
فارسی  واژه های  بلوک  دو  و  مجزا(  صورت  به  خنثی  و  )خشم  ترکی 
)خشم و خنثی به صورت مجزا( طراحی شد و واژه ها به وسیلة بلندگو 
برای افراد پخش شد. در هر بلوک قبل از ارائة هر محرک، یک نقطة 
روی   500ms مدت  به  شرکت کننده  تمرکز  برای   )+ )عالمت  تثبیت 
همان  یا  محرک  سپس،  می شد.  داده  نمایش  او  روبروی  نمایش گر 
برای   2000ms مدت  به  می شد  انتخاب  تصادفی  صورت  به  که  واژه 
شرکت کننده پخش می شد، دوباره نقطة تثبیت نمایش داده می شد و 
هر سه مرحلة فوق به ترتیب و به صورت مکرر تکرار شد تا زمانی که 
باید متذکر شویم  اینجا  اتمام می رسید. در  به  بلوک  هر 60 واژة یک 
که به طور تصادفی بعد از هر چند محرک )بعد از هر 2، 3، 4، یا 5 
شنید  خواهید  اکنون  که  واژه ای  »آیا  جملة  قالب  در  پرسشی  واژه( 
پرسیده می شد. وی  از شرکت کننده  یا خیر؟«  است  قبلی  واژة  تکرار 
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و  "بله"  پاسخ  برای  راست  کلیک  به صورت  را  خود  پاسخ  می بایست 
منظور  به  امر  این  می نمود.  مشخص  "خیر"  پاسخ  برای  چپ  کلیک 
جلب توجه افراد به محرک های آزمون بود تا اطمینان حاصل شود که 
به تمامی محرک ها به دقت توجه کرده و پاسخ خود را ثبت می کردند. 
به عبارتی دیگر، شرکت کننده ها اطالع نداشتند که هدف از شنیدن این 
واژه ها چیست تا روی عملکردشان تأثیر نگذارد. پس از اتمام هر بلوک، 
بلوک  سپس  و  می کرد  استراحت  دقیقه   2-5 مدت  به  شرکت کننده 

داده شده  نشان   1 در شکل  بلوک ها  اجرای  روند  می شد.  آغاز  بعدی 
است. به منظور برقرار کردن تعادل )counterbalance(، ترتیب اجرای 
شرکت کننده ها  بین  تصادفی  طور  به  مختلف  هیجان های  و  زبان ها 
نسخة 2016   MATLAB نرم افزار  از  استفاده  با  آزمون  بود.  متفاوت 
طراحی،  از  پس  شد.  طراحی   Psychtoolbox	 )plug-in( افزونة  و 
درستی آن توسط کارشناس آزمایشگاه تأیید و برای اطمینان از صحت 

عملکرد آن به صورت آزمایشی اجرا شد.

شکل 1. ترتیب بلوک ها و مدت زمان نمایش هر بخش

1 
 

قبل از ارائۀ هر  در هر بلوکشد. بلندگو برای افراد پخش  به وسیلۀ هاو واژهفارسی )خشم و خنثی به صورت مجزا( طراحی شد 

 شد.میروی نمایشگر روبروی او نمایش داده  ms266کننده به مدت محرک، یک نقطۀ تثبیت )عالمت +( برای تمرکز شرکت

دوباره  شد،میپخش  کنندهشرکتبرای  ms2666شد به مدت که به صورت تصادفی انتخاب می یا همان واژه محرکسپس، 

بلوک یک واژۀ  06صورت مکرر تکرار شد تا زمانی که هر  هر سه مرحلۀ فوق به ترتیب و بهشد و مینقطۀ تثبیت نمایش داده 

واژه( پرسشی  2، یا 4، 3، 2در اینجا باید متذکر شویم که به طور تصادفی بعد از هر چند محرک )بعد از هر رسید. میبه اتمام 

-میشد. وی پرسیده می کنندهشرکتاز  «ر؟یخ ای است یقبل ۀواژ تکرار دیشن دیخواه اکنون که یاواژه ایآ»در قالب جملۀ 

نمود. این امر به مشخص می "ریخ"چپ برای پاسخ  و کلیک "بله"راست برای پاسخ  پاسخ خود را به صورت کلیکبایست 

و پاسخ  ها به دقت توجه کردهاطمینان حاصل شود که به تمامی محرکتا بود آزمون  هایمحرک منظور جلب توجه افراد به

تا روی  ها چیستها اطالع نداشتند که هدف از شنیدن این واژهکننده. به عبارتی دیگر، شرکتکردندخود را ثبت می

سپس بلوک بعدی آغاز  کرد ودقیقه استراحت می 2-2به مدت  کنندهشرکتپس از اتمام هر بلوک، . عملکردشان تأثیر نگذارد

اجرای ترتیب ، (counterbalance) کردن تعادل به منظور برقرار است. نشان داده شده 1در شکل ها روند اجرای بلوکشد. می

نسخۀ  MATLABافزار آزمون با استفاده از نرمها متفاوت بود. کنندهشرکتتصادفی بین  طور به مختلف هایهیجانها و زبان

طراحی شد. پس از طراحی، درستی آن توسط کارشناس آزمایشگاه تأیید و برای  Psychtoolbox (plug-in) افزونۀو  2610

 اطمینان از صحت عملکرد آن به صورت آزمایشی اجرا شد.

 

  (2666 ms) 

 (2666 ms) 

 (266 ms) + 
محرک خشم یا خنثی 
 )واژۀ ترکی یا فارسی(

+ 
 پرسش تصادفی

 4بلوک  استراحت 1بلوک  … 2بلوک 

… 

 کنندهپاسخ شرکت

+ 

 واژۀ شصتم

ابتدا  آزمایشگاه،  به  شرکت کننده  هر  ورود  از  بعد  آزمون:  اجرای 
توضیحی دربارة نحوة انجام پژوهش و هدف کلی آن توسط آزمایش گر 
ارائه می شد. سپس، فرم رضایت نامه آگاهانه در اختیار فرد قرار می گرفت 
جمعیت شناختی  اطالعات  ابتدا  پژوهش،  انجام  با  موافقت  از  پس  و 
شامل سن، جنسیت، تحصیالت، ... و پرسشنامة سالمت عمومی جهت 
خلق  مقیاس  سپس  و  فرد  روان شناختی  عمومی  سالمت  از  اطمینان 
به  فرد  هر  می شدند.  تکمیل  شرکت کننده ها  توسط  منفی  و  مثبت 
صورت جداگانه در اتاقی ساکت قرار می گرفت و شرایط آزمون از جمله 
بی خطر بودن آزمایش و این که عملکرد فرد در آزمون چیست )نگاه 
مستقیم به نمایش گر، تا حد امکان اجتناب از حرکت کردن، نشستن 
به طور کامل  و غیره(  پاسخ دهی،  نحوة  آرامش،  با  و  در حالت سکون 
توضیح داده شد. سپس، الکترودها به سر وی متصل شده و از عملکرد 
درست آنها اطمینان حاصل می شد. در مرحلة بعد، آزمون رایانه ای اجرا 

می شد. تکمیل پرسشنامه ها، اتصال الکترودها، و انجام آزمون برای هر 
فرد مجموعاً 60 دقیقه طول می کشید.

آزمون ابتدا یک جلسه به صورت پیش آزمایش )pilot( با حضور یکی 
از شرکت کنندگان ترک زبان برگزار شد. بدین منظور، شرکت کننده در 
و  خلق  سنجش  پرسشنامه  تکمیل  از  پس  و  یافت  حضور  آزمایشگاه 
رضایت نامه و توضیح کامل شرایط، توسط پزشک مقیم در آزمایشگاه 
عدم  از  اطمینان  خون،  فشار  سنجش  برای  معاینه  این  شد.  معاینه 
استفاده از داروهای خاص و الکل یا سیگار، عدم ابتال به بیماری خاص 
یا بیماری های قلبی_ریوی و کم خونی، شرایط کلی جسمانی )قد، وزن، 
از  انجام گرفت. پس  و غیره( و سالمت عمومی  نبض، سابقة جراحی، 
تأیید پزشک، شرکت کننده به محل ثبت سیگنال راهنمایی شد. سپس،  
-20 سیستم  اساس  بر  کاناله   64 کاله   )Active( فعال  الکترودهای 
و  متصل شد  وی  به  الکتریکی  مغزنگاری  بخش  کارشناس  توسط   10
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شرکت کننده در فاصلة 60 الی 70 سانتی متر از یک نمایشگر 19 اینچی 
قرار گرفت. پس از اطمینان از اتصال همة الکترودها و الکترود مرجع 
بود،  شرکت کننده   )A2 )کانال  راست  گوش  اللة  که   )Reference(
 rate( با نرخ نمونه برداری )Bipolar( ثبت سیگنال به صورت دوقطبی
 G. HIamp مدل   G.tec دستگاه  وسیلة  به  هرتز   512  )sampling
ارائة  با  زمان  تصادفی پخش شدند. هم  ترتیبی  با  بلوک ها  و  آغاز شد 
رایانة   )Parallel port( موازی  پورت  طریق  از  تریگرهایی  محرک ها، 
ارسال   )Amplifier( تقویت کننده  دیجیتال  ورودی  به  تحریک  ارائة 
شدند. داده های خام در افزونة Psychtoolbox ذخیره شد. بعد از هر 
بلوک شرکت کننده به مدت 2 الی 5 دقیقه استراحت داشت. علی رغم 
و  آزمون  به  فرد  توجه  جلب  برای  آزمون  در  موجود  پرسش  که  این 
پیش گیری از پرت شدن حواس او بوده و در تحلیل ها دخیل نبود، برای 
به  شرکت کننده  پاسخ  درستی  محرک ها،  به  کامل  توجه  از  اطمینان 
پرسش ها نیز بررسی شد. پس از تأیید داده های به دست آمده از جلسة 

پیش آزمایش، همین روند با 17 شرکت کننده دیگر تکرار شد.
نرم افزار  به وسیلة  پردازش سیگنال ها  مرحله،  این  در  تحلیل داده ها: 
انجام شد. برای محاسبة قله و   Psychtoolbox افزونة MATLAB و 

با فرکانس قطع   )lowpass filter( ابتدا فیلتر میان گذر  N400 تأخیر
باالی  قطع  فرکانس  و  هرتز   0/5 )lower cutoff  frequency( پایین 
)upper cutoff frequency( 30 هرتز روی داده ها اعمال شد. سپس، 
سیگنال ها از طریق بررسی دیداری )visual inspection( نمایش داده 
شده و قسمت های نویزدار در ابتدا و انتهای سیگنال حذف شد و رویدادها 
)Events( با استفاده از کانال تریگر به سیگنال افزوده شد. در مرحلة بعد، 
 )Independent Component Analysis( تحلیل مؤلفه های مستقل 
کمک  به  مغزی  غیر  مستقل  مؤلفه های  و  شد  اعمال  سیگنال ها  روی 
افزونه های ADJUST و MARA و بررسی دیداری حذف شدند. مدت 
زمان )epoch( سیگنال ها طبق لحظة رویداد بدین صورت تنظیم شد که 

 edge	or	positive	edge	)low to high transition(( لبة باالروندة
 1000ms یا لحظة اعمال تحریک و )onset( تریگر به عنوان آغاز )rising

بعد از آن به عنوان مدت زمان سیگنال در نظر گرفته شد. برای حذف خط 
مبنا )baseline(، میانگین سیگنال 100ms قبل از لحظة آغاز از مدت 
سیگنال حذف شد و برای هر کانال به طور مجزا اجرا شد. میانگین )و 
انحراف معیار( اپوک های وارد شده در تجزیه و تحلیل آماری برای بلوک 
خشم ترکی )4/8(55، بلوک خشم فارسی )2/9(55/8، بلوک خنثی ترکی 
)6/2(56، و بلوک خنثی فارسی )7/3(52/8 می باشد. درصد اپوک های 
حذف  شده برای هر بلوک به ترتیب 5 درصد، 4/2 درصد، 4 درصد و 7/2 
درصد می باشد. همچنین، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین میانگین 
 15(=0/345، P<0/05( اپوک های 4 بلوک تفاوت معناداری وجود نداشت
،F)3(. سپس، از مدت زمان های حاصل برای تمامی 60 محرک در هر 
بلوک برای همة کانال ها میانگین گیری شده و سیگنال ERP به دست 
آمد. برای استخراج ویژگی ها، نخست اندازة قله در بازة مد نظر به دست 
آمده و زمان قله استخراج شد. مقدار قلة کمینه در بازة 600-300 بعد 
از نقطة آغاز برای به دست آوردن این مؤلفه بررسی شد. تحلیل آماری 
به   )Friedman( فریدمن  آماری  آزمون  با  فاز  این  از  حاصل  داده های 

وسیلة نرم افزار SPSS-21 انجام شد.

یافته ها 
در تحلیل آماری، ابتدا به بررسی برقرار بودن پیش فرض های استفاده 
از آزمون های آماری پارامتری جهت مقایسة میانگین تأخیر N400 در 
توزیع  نبودن  نرمال  به علت  پرداخته شد.  بلوک و در 63 کانال  چهار 
داده ها از آزمون ناپارامتری فریدمن استفاده شد که نتایج حاصل از آن 
در ادامه آمده است. نتایج مقایسة تأخیر N400 نشان داد که در 30 
کانال از 63 کانال بین بلوک ها تفاوت معنادار وجود دارد. این نتایج در 

جدول 1 و شکل 2 ارائه شده است. 

جدول 1. داده های توصیفی و نتایج آزمون فریدمن جهت مقایسة تأخیر N400 در چهار بلوک خشم فارسی، خنثی فارسی، خشم ترکی، خنثی ترکی )ردیف های پررنگ مربوط 
به کانال هایی است که بین بلوک های خشم ترکی و خشم فارسی تفاوت معناداری وجود دارد(.

کانالردیف
میانگین رتبه

2χdfnسطح معناداری
خنثی ترکیخشم ترکیخنثی فارسیخشم فارسی

1Af32/562/861/642/9411/653180/009

2Afz2/363/111/832/699/53180/023

3C12/52/921/612/9712/963180/005
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کانالردیف
میانگین رتبه

2χdfnسطح معناداری
خنثی ترکیخشم ترکیخنثی فارسیخشم فارسی

4C22/443/141/52/9217/313180/001

5C42/643/031/612/7212/353180/006

6C52/52/061/943/516/273180/001

7C62/53/141/752/6110/683180/016

8Cp12/562/831/722/899/43180/024

9Cp22/532/921/722/839/733180/021

10Cp32/562/891/642/9211/623180/009

11Cp42/893/061/52/5615/83180/001

12Cp62/582/971/812/647/993180/046

13Cpz2/533/111/563/8114/773180/002

14Cz2/5631/472/9716/773180/001

15F12/442/721/723/1111/133180/011

16F22/532/971/812/698/223180/042

17F32/562/891/672/8910/923180/012

18Fc12/52/891/61312/873180/005

19Fc22/562/941/672/8311/053180/011

20Fc32/672/51/613/2214/473180/002

21Fc42/393/111/832/679/273180/026

22Fc52/692/191/833/2812/823180/005

23Fcz2/283/061/53/1719/473180/0001

24Fz2/442/891/643/0312/753180/005

25P22/442/921/832/817/83180/049

26P32/362/861/832/948/73180/034

27P42/692/891/692/729/863180/02

28P62/673/141/942/258/773180/033

29Pz2/782/611/752/868/503180/037

30T72/671/972/083/2811/853180/008
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در  که  داد  نشان  ویلکاکسون  آزمون  در  زوجی  مقایسه های  نتایج 
کانال های P4 ،F3 ،Cp4 ،Cp1 ،C4 ،C2 و Pz تفاوت بین بلوک خشم 
 Pz البته در کانال ،)P>0/05( فارسی و بلوک خشم ترکی معنادار بوده

نزدیک به معناداری بوده و همان طور که در شکل 3 قابل مشاهده است، 
N400 برای بلوک خشم ترکی به طور معناداری زودتر از خشم فارسی 

ظاهر شده است.

شکل 2. توزیع کانال هایی که تفاوت بین 4 بلوک معنادار بوده با رنگ قرمز، و معناداری بلوک خشم فارسی و ترکی به رنگ قرمز و سیاه پررنگ مشخص شده است

12 
 

 در چهار بلوک خشم فارسی، خنثی فارسی، خشم ترکی، خنثی ترکی ERPهای لفهؤنمودارهای مربوط به م .3شکل 

 

 

 خنثی فارسی  خشم فارسی  خنثی ترکی  خشم ترکی 

شکل 3. نمودارهای مربوط به مؤلفه های ERP در چهار بلوک خشم فارسی، خنثی فارسی، خشم ترکی، خنثی ترکی
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بحث
در این پژوهش، واژه های خشم محرک های اصلی و در واقع واژه های 
در  هدف  واژه های  با  مقایسه  برای  نیز  خنثی  واژه های  بودند.  هدف 
هیجانی  بار  دارای  خشم  واژه های  که  آنجا  از  شدند.  گنجانده  آزمون 
را به خود جلب کرده و به شکل خودکار و  منفی هستند، توجه فرد 
اختصاص  از  نشانه ای   N400 مؤلفة  ویژه  به  پردازش می شوند.  سریع 
به  منجر  هیجانی  معناسازی  و   )28( است  هیجانی  واژه های  به  توجه 
ظاهر شدن این مؤلفه می گردد )29(. همان طور که مشاهده شد، مقدار 
میانگین تأخیر این مؤلفه در بلوک خشم ترکی کمتر از خشم فارسی 
بوده است. این امر نشان می دهد که توجه افراد در زبان ترکی به شکل 
بار  با  ارزیابی محرک هایی  سریع تری معطوف به محرک شده و زمان 
هیجانی یکسان در زبان ترکی کمتر بوده است. واژه های هیجانی در 
زبان دوم در مقایسه با زبان اول آهسته تر پردازش می شوند و این تأثیر 
هیجانی  واژه های   .)31  ،30( می شود  مالحظه  واکنش  زمان های  در 
 )autonomous  arousal( خودکار  برانگیختگی  باعث  دوم  زبان 
واژه های  پردازش  زمان  تفاوت  باعث  امر  همین  و  می شوند  کمتری 
هیجانی در زبان های مختلف دوزبانه ها می شود )32(. باید توجه داشت 
نشان دهندة  بلکه  نیست،  معنایی  ویژگی های  دارای  تنها   N400 که 
هیجانی  پردازش  در  تفاوت  و   )33( می باشد  نیز  واژگانی  دسترسی 
هیجانی  محتوای  کمتر  فعال سازی  از  ناشی  است  ممکن  دوم  زبان 
به  توجه  با  بنابراین،   .)30( باشد  واژگانی  دسترسی  در  تأخیر  یا  واژه 
به پرسش مطرح شده در  پاسخ  یافته ها، در  و  مؤلفه  این  ویژگی های 
این پژوهش باید گفت که واکنش سریع تر به واژه های خشم در زبان 
ترکی نشان دهندة سهولت بیشتر پردازش واژگانی و معنایی آنها برای 

دو زبانه های ترکی فارسی است.  
با  مقایسه  در  می شوند  فراگرفته  اول  زبان  در  هیجانی  واژه های  وقتی 
معادل هایشان در زبان دوم به شکل عمیق تری رمزگذاری می شوند، در 
بافت های بیشتری تجربه می شوند و به شیوه های متنوعی به کار گرفته 
می شوند )34(. بنابراین، واژه های هیجانی در زبان دوم فاقد تداعی های 
 .)34( می شوند  نیز  کمتری  هیجانی  فعال سازی  باعث  و  بوده  هیجانی 
تعامالت  طریق  از  و  طبیعی  صورت  به  که  زبان هایی  این،  بر  عالوه 
اجتماعی فرا گرفته می شوند، در مقایسه با زبان هایی که در بافتی رسمی 
یاد گرفته شده اند هیجانی تر به نظر می رسند )35(. در هر حال، ترکی 
زبان اول این افراد است و در خانه و در بافت خانواده فرا گرفته شده است 
و در مقایسه با زبان فارسی که زبان دومشان است و در بافت آموزشی یاد 
گرفته شده برایشان تداعی های بیشتر و هیجانی تری دارد. به همین دلیل 
بازنمایی های هیجانی زبان ترکی قوی تر از زبان فارسی است و همین امر 

باعث تفاوت در تأخیر مؤلفة N400 بین این دو زبان شده است، به این 
صورت که زبان اول موجب برانگیختگی خودکار و جلب توجه سریع تر، و 

سهولت در دسترسی واژگانی و پردازش معنایی می شود.  
طور  به  می دهند،  نشان  هم  قبلی  پژوهش های  که  همچنان  بنابراین، 
کلی می توان گفت زبان اول هیجانی تر از زبان دوم است. اگرچه افراد دو 
زبانه معنای هیجانی واژه های زبان دوم را به خوبی درک می کنند، این 
برانگیختگی خودکار شدید  اولشان باعث  واژه ها نمی توانند مانند زبان 
در آنها شوند که همین امر باعث کاهش سرعت فعال سازی معنایی و 
هیجانی در زبان دوم می شود )6، 11(. یافته های این پژوهش مبنی بر 
هیجانی تر بودن زبان اول نسبت به زبان دوم، همسو با نتایج پژوهش های 
پیشین )30، 32، 38-36( در این حوزه است و همچنین، تأییدی بر 
رویکرد وجود رابطة تعاملی )interactive relationship( بین هیجان 
هم  بر  هیجانی  و  زبانی  پردازش های  آن،  اساس  بر  که  است  زبان  و 
تصمیم گیری،  توجه،  جمله  از  شناختی  پردازش های  می گذارند.  تأثیر 
و پردازش زبانی تحت تأثیر هیجانات است )35(. به دلیل وجود رابطة 
پیچیده بین بازنمایی زبانی یک مفهوم و جنبه های هیجانی مربوط به آن، 
در حین پردازش واژه، حوزه های زبان و هیجان باید به صورت هماهنگ 
و مشترک فعالیت داشته باشند )39(. به عالوه، چون دو زبانگی باعث 
ایجاد و اصالح ساختارها و عملکردهای مرتبط با مهارت های شناختی 
در مغز می شود، بین دو زبانگی و پردازش های مغزی و شناختی تعامل 
و  زبانگی  دو  بین  رابطة  که  این  علی رغم  بنابراین،   .)40( دارد  وجود 
پردازش هیجانات پیچیده است، باید گفت که هیجان نقش مهمی در 

پردازش زبان اول و دوم ایفا می کند )34(.      

نتیجه گیری
به منظور مطالعة تفاوت هیجان خشم در زبان اول و دوم افراد دوزبانه، 
در این پژوهش به بررسی تفاوت پردازش واژه های خشم برانگیز و خنثی 
با ثبت  افراد دوزبانة ترکی_فارسی در یک آزمون شنیداری همراه  در 
همزمان سیگنال EEG پرداخته شد. با توجه به تفاوت های موجود بین 
موجب  ترکی  واژه های خشم برانگیز   ،N400 مؤلفة  تأخیر  در  زبان  دو 
دسترسی  در  سهولت  و  سریع تر  توجه  جلب  و  خودکار  برانگیختگی 
واژگانی و پردازش معنایی شد. همچنین، نشان داده شد که پردازش 
و  دارد  نیاز  مغز  بیشتری در  فعالیت  به  فارسی  زبان  واژه های هیجانی 
میزان خودکار بودن پردازش زبان دوم کمتر است. در حالی که پردازش 
صورت  به  و  زیاد  فعالیت  به  نیاز  بدون  ترکی  زبان  هیجانی  واژه های 
این  اساس  بر  می شود.  پردازش  فعالیت  میزان  نظر  از  بهینه شده ای 
یافته ها، چنین نتیجه گیری می شود که فراگرفتن زبان اول دوزبانه های 
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ترکی_فارسی در خانه و بافت خانواده موجب تشدید هیجانی این زبان 
فارسی  از  عمیق تر  ترکی  زبان  دیگر،  عبارت  به  است.  شده  آنها  برای 
رمزگذاری شده و تداعی های هیجانی بیشتری برای این افراد دارد و از 
همین روی، هیجانی تر از زبان دومشان است که در بافت آموزشی یاد 

گرفته اند. 

تشکر و قدردانی
فناوری های  و  علوم  توسعة  ستاد  مالی  حمایت  با  حاضر  مقالة 
حمایت  از  تشکر  ضمن  است.  رسیده  انجام  به   )5952 )کد  شناختی 
نیز  و  ارزشمندشان،  نظرات  بابت  مؤمنیان  محمد  دکتر  از  ستاد،  آن 
بابت همکاریشان صمیمانه  این پژوهش  از تمامی شرکت کنندگان در 

سپاسگزاریم.    

مالحظات اخالقی
این پژوهش مطابق با اصول اخالقی فصلنامة تازه های علوم شناختی و 
 )COPE( همچنین بر اساس کدهای اخالقی کمیتة بین المللی اخالق نشر
به انجام رسیده است. پیش از انجام آزمون، اطالعاتی در مورد پژوهش و 
نحوة انجام آن در اختیار کلیة آزمودنی ها قرار گرفت و رضایت نامة آگاهانه 
از هر یک دریافت شد. به آنان اطمینان داده شد که تمام اطالعاتشان 
محرمانه خواهد ماند و فقط به منظور امور پژوهشی مورد استفاده قرار 
می گیرد. به عالوه، این اختیار به آنها داده شد که در هر مقطع زمانی از 

آزمایش، در صورت عدم تمایل به ادامه، مطالعه را ترک کنند.   

تعارض منافع
نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی در این مطالعه نداشته اند. 
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Introduction: Learning	and	memory	processes	are	two	essential	cognitive	functions	that	have	no	meaning	without	the	other.	The	learning	

and	memory	mechanisms	are	faced	with	many	challenges	due	to	the	complexity	of	many	challenges.	It	is	believed	that	the	brain	organizes	the	

information	using	the	coexistence	of	scale-free	and	oscillatory	activities.	Nevertheless,	previous	studies	have	mainly	focused	on	neural	oscil-

lations	during	memory	formation,	while	our	understanding	of	scale-free	behavior	has	remained	limited.	So,	the	memory	content	can	also	be	

considered	in	the	case	of	stimulus.	Despite	research	into	the	effect	of	stimuli	on	human	EEG	signal	and	memory	formation,	nothing	has	been	

done	about	behavioral	learning	tests	and	nonlinear	analysis	of	EEG	signals	simultaneously	to	measure	changes	in	auditory	memory	content.	

Such	that,	in	previous	studies,	learning	and	memory	processes	only	would	lead	to	transient	sensory	memory.

One	of	the	tools	for	investigating	self-organizing	dynamics	during	learning	is	EEG	signals	analysis.	The	purpose	of	this	study	is	to	investigate	the	

dynamics	of	learning	and	memory	processes	(coding,	maintenance,	and	retrieval)	in	the	brain.	For	this	purpose	in	this	research,	the	researchers	

used	the	Rey	auditory	verbal	learning	test	(RAVLT)	to	create	learning	and	memory	processes	and	evaluate	related	functions.

Methods: Eighteen	volunteer	healthy	subjects	age	range	18–23	assigned	to	evaluate	Rey	auditory	verbal	learning	test	(RAVLT).	All	of	them	

are	university	students	and	right-handed.	EEG	signals	are	recorded	during	five	stages	of	RAVLT	and	so	before	and	after	the	behavioral	test.	Si-

multaneous	to	estimate	learning	rate	and	memory	process	through	RAVLT	cognitive	and	behavioral	assessment,	the	dynamics	of	these	changes	

are	investigated	by	Higuchi	fractal	dimension	(HFD)	estimation	EEG	signals.

Results:	In	this	study,	for	the	first	time,	the	specific	dynamics	of	brain	activity	in	learning	conditions	in	the	human	brain	have	been	modeled	

by	fractal	analysis	of	EEG	signals	and	the	extent	of	self-organizing	function	or	the	effect	of	brain	components,	including	fractal	and	oscillating	

has	been	investigated.	From	this	research,	we	have	shown	changes	in	brain	signals	in	the	learning	process.	The	input	information	that	is	audibly	

passed	through	the	sensory	memory	related	to	hearing	in	the	behavioral	test,	and	activating	the	working	memory,	encodes	the	input	information	

and	places	it	in	the	semantic	memory,	the	output	of	which	is	as	a	reminder	of	this	information	through	verbal	memory	is	provided.	

The	results	of	this	study	showed	that	increasing	the	number	of	words	recalled	or	increasing	the	learning	rate	of	participants	is	inversely	pro-

portional	to	the	Higuchi	fractal	dimensionality	of	the	EEG	signals.	The	power	spectrum	obtained	show	an	increase	in	the	overall	frequency	

spectrum	of	the	EEG.

Approximation	entropy	confirms	reducing	the	chaotic	behavior	of	signals	due	to	decreasing	the	complexity	of	signals	 the	during	memory	

process	increases.

Conclusion:	The	fractal	and	oscillatory	components	behavior	of	 the	EEG	signals	present	brain	organization	during	 learning	and	memory	

processes.	It	is	possible	to	compare	the	results	with	a	healthy	community,	which	can	be	used	to	study	people	with	learning	disabilities	such	as	

Alzheimer's	disease,	attention	deficit	hyperactivity	disorder	(ADHD),	and	autism.
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مقدمه
یادگیری و حافظه دو کارکرد شناختی بسیار مهم و پیچیده می باشند 
انسان دارند. حافظه به  که رابطه بسیار نزدیک و درهم تنیده در مغز 
علوم  پژوهشگران  و  می باشد  وابسته  حافظه  به  یادگیری  و  یادگیری 
به  یادگیری  ندارد.  مفهومی  یادگیری  بدون  حافظه  معتقدند  شناختی 
توانائی یا فرایند تبدیل امواج حسی دریافتی از محیط به دانش می باشد 

که عملکردهای آینده را هدایت می کند. حافظه در مفهوم گسترده به 
دانش ایجاد شده داخلی به عنوان نتیجه یادگیری اشاره دارد. مشخص 
گردیده است توانایی یادگیری و فرایندهای حافظه )کدگذاری، نگهداری 
مولفه های  در  مغز  سازمان دهی  خود  دینامیک  با  مرتبط  یادآوری(  و 
فعالیت مغزی مرتبط با مقیاس های زمانی و فرکانسی قرار گرفته است و 
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این مقیاس های فرکانسی به دلیل هندسه فرکتالی مغز از خود  خاصیت 
خود متشابهی نشان می دهد )1(. که یکی از ابزار قدرتمند مطالعه این 
ویژگی تحلیل فرکتالی می باشد )2(. در این مطالعه به منظور بررسی 
دینامیک یادگیری و فرایندهای خلق حافظه از ویژگی خود متشابهی 
و کالمی  شنیداری  یادگیری  آزمون  اجرای  هنگام  در  مغز  فرکتالی  یا 
استفاده   )Rey auditory verbal  learning  test(  )RAVLT(( ری 
شده است. الگوی رفتاری به کار برده شده بر خالف پژوهش های قبلی 
 Event related )ERP(( وابسته به زمان های کوتاه وابسته به رویداد
potential( نمی باشد و در طی چندین مرحله یادگیری و حافظه سازی 

بر روی سوژه اجرا می گردد )3(.       
در بررسی دینامیک یادگیری و فرایندهای حافظه پژوهش های زیادی 
از  استفاده  با  فرکانسی  باندهای  زیر  یا همان  ریتم های مغزی  بر روی 
تحلیل های مختلف انجام شده که عمده آنها با بررسی مراحل فرایندهای 
حافظه فعال )Working memory( از طریق الگوهای ارزیابی رفتاری 
 )ERP( و اندازه گیری میزان دامنه و تاخیر پتانسیل وابسته به رویداد
ناشی از این تغییرات در مغز مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده 
است که در تکالیف دیداری با نمایش مرفولوژی و مقایسه صورت افراد 
میزان توان طیفی )Power spectral density( باند تتا در فاز کدگذاری 
اطالعات تصویری که یکی از مهمترین مراحل فرایند یادگیری است )4( 
عمدتا در نواحی قشری پیشانی )Frontal cortex( افزایش داشته و این 
 )Synchrony( باند فرکانسی در تکالیف شناختی، وظیفه همزمان سازی
بخش های مختلف مغز را به عهده دارد. توان باند فرکانسی بتا نیز در 
فاز نگهداری و تثبیت اطالعات در مغز کاهش می یابد به گونه ای که 
این توان فرکانسی فقط در نواحی گیجگاهی توسعه داده شده و هرگونه 
خطا در فاز به خاطرآوری برای افراد مورد مطالعه فقط در صورت عدم 
استفاده  در   .)4( است  شده  ایجاد  چهره ها  از  بعضی  شناسائی صحیح 
همزمان EEG و fMRI با هدف افزایش وضوح زمانی و مکانی، افزایش 
رویدادی  حافظه  خاطرآوری  به  با  ارتباط  در  بتا  و  آلفا  باندهای  توان 
گزارش شده که در آن ارتباط قوی بین فرایندهای حافظه و تاالموس 

در مغز مشاهده شده است )5(.   
همدوسی  همبستگی،  همانند  مغز  عملکردهای  ارتباطات  میزان 
)Coherency( و شاخص تاخیر فاز کانال های ثبتی EEG یکی دیگر از 

روش های بررسی فرایندهای حافظه می باشد )6(.     
عملکردی  ارتباطات  دینامیک  حاصل  که  مغزی  شبکه  طراحی  در 
آمده  دست  به  ارزشمندی  اطالعات  می باشد،  مغز  مختلف  بخش های 
تکالیف  شرایط  در  مغزی  شبکه  شده  مشخص  که  گونه ای  به  است، 
یادگیری و حافظه از نوع 2back دارای پیکربندی با حداکثر دینامیک 

ادغام  دینامیک  دارای   1back تکالیف  در  و   )Segregation( تفکیک 
)Integration( بوده است و این تغییرات دینامیک در پیکربندی شبکه 
ارزیابی  و  یادگیری  تکالیف  در  تحریکی  بار  افزایش  مقابل  در  پاسخی 

حافظه فعال بوده است )7(.
در بررسی پیچیدگی امواج EEG در طی حافظه کوتاه مدت، نشان از 
کاهش پیچیدگی در تکالیف یادگیری به دست آمده، می باشد، به طوری 
که میزان این کاهش، متناسب با مقدار یادگیری در فرد مورد مطالعه 
بوده و همچنین میزان انرژی باند تتا به عنوان یک باندهای تاثیرگذار در 

فاز کدگذاری و به خاطرآوری اطالعات بحث شده است )8(.
توان  نسبت  و حافظه سازی  یادگیری  فرایند  در  تاثیرگذار  عوامل  یکی 
پژوهش های  در  که  طوری  به  می باشد،  یکدیگر  به  فرکانسی  باندهای 
توان  این که میزان  صورت گرفته دو موضوع بررسی شده است: یکی 
نسبی کلیه باندهای فرکانسی تغییرات داشته است و دیگر این که نسبت 
 occipital cortex( توان آلفا به بتا در ناحیه دو طرف قشر پس سری
Bilateral( در تکالیف دیداری در فاز کدگذاری و به خاطرآوری کاهش 

داشته است )9(.
نقش دینامیک فعال قشر پیش پیشانی )Prefrontal cortex( در فعالیت 
زیادی مالحظه  تحقیقات  در  دیداری  تکالیف  در شرایط  کاری  حافظه 
شده و مشخص گردیده است که قشر پیش پیشانی مغز نقش حیاتی در 
ذخیره و دستکاری اطالعات در حافظه کاری را به عهده دارد )10(. یک 
سوم قشر مغز انسان مختص به لوب پیشانی می باشد که این ناحیه نیز 
به سه قسمت مهم شامل: قشر پیش حرکتی، پارالیمیبیک و پیش پیشانی 
این هم خود قشر پیش پیشانی قسمت های  بر  تقسیم می گردد. عالوه 
کوچک تری دارد که مسئول عملکرد مولفه های مختلف حافظه کاری 
می شوند  منتقل  حافظه  به  تجربیات  آنها،  در  که  فرایندهای  می باشد. 
مرتبط با واحد هیپوکامپ در ناحیه میانی لوب های گیجگاهی می باشد. 
پژوهشگران علوم شناختی معتقدند، این واحد نقش مهمی در تقویت 

یادگیری و بهم مرتبط شدن تحریکات ورودی را بر عهده دارد )11(.
در برخی از مطالعات قبلی نشان داده شده که باندهای فرکانسی تتا و 
آلفا غالب ترین فرکانس در طی شناخت و تکالیف حافظه کاری )12( 
به خاطرآوری  فاز  در  بتا  و  آلفا  فرکانسی  باندهای  فعالیت  و همچنین 

حافظه رویدادی گزارش شده است )13(.
در یکی از پژوهش های که الگوی یادگیری آن وابسته به رویداد نمی باشد 
از طریق نمایش فرمول های شیمی برای افراد مورد مطالعه به عنوان یک 
الگوی رفتاری استفاده شده، که مشخص شده در طی یادگیری به طور 
غالب توان های طیفی باندهای فرکانسی دلتا و تتا نسبت به بقیه افزایش 
بیشتری دارد و همچنین توان فرکتالی یا همان توان طیفی با محورهای 
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ویژگی  همان  یا  منحنی  این  شیب  و  داشته  صعودی  روند  لگاریتمی، 
با بهره یادگیری رفتاری همبستگی   )Scale free( از مقیاس مستقل 
مقیاس مغزی در  بدون  رفتار  افزایش محدود  از  نشان  و  داشته  منفی 
هنگام یادگیری به منظور تجمیع و هم گرایی تحریکات ورودی و امکان 
اتصال اطالعات جدید وارد شده به مغز با استفاده از اطالعات از قبل 

ذخیره شده دارد )14(.
غیر از تاثیر تخصصی باندهای فرکانسی، منابع تولید آنها نیز در تعدادی 
از پژوهش های گزارش شده، بر این اساس فاز کدگذاری اطالعات جدید 
در مغز را مرتبط با فعالیت تتا در حلقه فیدبکی قشر مغز )هیپوکمپ( و 
کاهش نوسانات آلفا دو )13-10 هرتز( را مرتبط با حلقه فیدبکی قشر 

مغز )تاالموس( می دانند )15(.
از روش های تحلیل فرکتالی  نمای هرست )Hurst exponent( یکی 
همان  یا  مدت  بلند  وابستگی  است  قادر  قوی  طور  به  که  می باشد، 
اندازه گیری  را   EEG امواج  مثل  زمانی  سری  یک  حافظه  محتویات 
موسیقی،  مثل  شنوائی  تحریکات  تاثیر  بررسی   .)16( نماید  تخمین  و 
آمیخته به انواع نویزهای صورتی و سیاه بر روی محتویات حافظه ایجاد 
شده در امواج EEG نشان داده شده است، به طوری که در هر تحریک 
شنوائی، نمای هرست امواج EEG با مقادیر H<0/5 اندازه گیری شده 
نتیجه گیری کرد  امواج می توان  نمای هرست  تغییر  به  توجه  با  است. 
 buffer( که حافظه سازی فقط مربوط به مرحله حسی یا حافظه حسی
Sensory( بوده و به دلیل عمر کوتاه این اطالعات برای فرد منجر به 

حافظه طوالنی مدت نشده است )17(.
تغییرات Plasticity در ماده خاکستری و سفید مغز در ساختار مغز در 
طی یادگیری مهارتی نشان داد که با تکرار و تمرین بدنی در فرد مورد 
مطالعه، مهارت ایجاد می گردد. این یادگیری با تغییر حجم ماده سفید 
قابل  تصاویر پزشکی تشدید مغناطیسی  و خاکستری در قشر مغز در 

ارزیابی می باشد )17(.
بررسی رفتار مغز در شرایط یادگیری با استفاده از تحلیل امواج مغزی با 
وضوح باالی 128 کانال که در آن توزیع حداکثر طیف توانی در باندهای 

تتا و گاما بررسی شده است )17(.
از بازی های رایانه ای نیز برای مدل سازی حافظه معنایی و تعامل با حافظه 
رویدادی استفاده شده است، به طوری که این مدل جدید برای بازنمائی و 

یادگیری انواع مختلف دانش معنائی به کار رفته است )18(.
یکی از مهمترین مدل های موجود در یادگیری و تعامل حافظه مربوط به 
مدل Shiffrin و Atkinson می باشد که در این مدل اطالعات از طریق 
حواس پنج گانه وارد حافظه موقت حسی شده، با توجه به عمر کم این 
اطالعات در حدود چند ثانیه، عمده این اطالعات از بین می رود و فقط 

از این اطالعات که  انتخاب یک نوع محرکه خاص  در صورت توجه یا 
عمدتا از نوع دیداری و شنوائی می باشد وارد حافظه کوتاه مدت می گردد 
این همان حافظه کاری  معتقدند که  پژوهشگران  از  بعضی   .)19-21(
است که به دلیل دینامیک فعال خود ضمن نگهداری اطالعات ورودی، 
آن را دستکاری و در صورت نیاز به اطالعات از قبل ذخیره شده در مغز 
پیوند می دهد )20( و در صورت تکرار و تمرین این اطالعات به حافظه 
بلند مدت انتقال داده می شود که می تواند چندین روز یا حتی در طول 
زندگی در حافظه انسان پایدار بماند. فرایندهای حافظه با سه مولفه خود 
 )Maintenance( شامل کدگذاری اطالعات ورودی، تثبیت و نگهداری
و در مرحله آخر فرد با به خاطرآوری اطالعات ورودی )Retrieval( طبق 
شکل 1 امکان ماندگاری اطالعات در مغز فراهم می گردد. هرچه تعداد 
بیشتر  مغز  در  اطالعات  ماندگاری  باشد  بیشتر  مرحله  سه  این  اجرای 
خواهد شد و منجر به ایجاد حافظه معنائی )Semantic memory( و 

رویدادی )Episodic memory( می گردد )21(.
و  یادگیری  شرایط  در  بررسی  عدم  قبلی  پژوهش های  محدودیت های 
حافظه سازی معنائی در مغز بوده و همچنین بررسی فعالیت های دینامیکی 
به  تغییرات  این  که  ایجاد شده می باشد  اثرگذاری محتویات حافظه  و 
در  تائید می گردد.  مطالعه  مورد  افراد  در   RAVLT آزمون های  وسیله 
از کانال حافظه حسی  این مقاله، برخالف پژوهش های قبلی اطالعات 
عبور کرده )17( که به علت تکرار و تمرین زیاد )Rehearsal( اطالعات 
ورودی تا حد زیادی کدگذاری، تثبیت و به خاطرآوری شده و نهایتا به 

حافظه شنیداری و کالمی تقریبا پایداری تبدیل می گردد.
در این مقاله، ما از تحلیل غیر خطی فرکتال جهت محاسبه بُعد فرکتالی 
هیگوچی امواج EEG استفاده کرده ایم که بازه بُعد فرکتالی هیگوچی 
این  میانگین  ولی  می باشد  متفاوت  هم  با  رفتاری  آزمایش  مراحل  در 
متغیر با افزایش مقدار حافظه در قشر مغزی روند کاهشی پیدا می کند 
و این کاهش بُعد فرکتالی امواج به معنی کاهش میزان تصادفی بودن یا 
کاهش پیچیدگی امواج می باشد که به وسیله تخمین آنتروپی تقریب، 
تائید گردیده است. به موازات تغییرات بُعد فرکتالی زیر باندها، تغییرات 
میانگین توان امواج مغزی در مراحل مختلف یادگیری نیز بررسی شده 
که این مقدار آهنگ افزایشی داشته، که نشان از دینامیک فعال مغز در 
فرایندهای حافظ را دارد که هم جهت با پژوهش های پیشین می باشد. 
منظور شکل گیری  به  مقاله،  این  در  استفاده شده  پیشنهادی  ساختار 

فرایندهای حافظه، در شکل 1 نشان داده شده است.
هدف این مطالعه بررسی رفتار خود سازمانده مغز در روند یادگیری و 
فرایندهای حافظه ایجاد شده به وسیله اجرای آزمون RAVLT می باشد 
که در این راستا دینامیک حاصل از تغییرات حافظه و نوسانات امواج 
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با استفاده از تحلیل های غیر خطی و تخمین توان طیفی بررسی شده 
است و این تغییرات با معیارهای ارزیابی RAVLT و نقشه مغزی توزیع 

تائید  یادگیری  مراحل  با  مرتبط   EEG توان  تغییرات  و  فرکتالی  بُعد 
گردیده است.

شکل 1. فرایندهای حافظه شامل کدگذاری، تثبیت و نگهداری و یادآوری

روش کار
الف( دادگان 

دانشگاه  مرد  دانشجویان  از  آزمایش  این  در  داوطلب  نفر   18 تعداد 
صنعتی اراک با میانگین سنی 23-18 سال شدند، که از نظر شنیداری 
و گفتاری در شرایط سالمت و از نظر اختالل نورولوژی و اثرات داروئی 

کامال عاری بودند. 
و  یادگیری  فرایند  در  هیجان  و  استرس  اضطراب،  اثر  به  توجه  با 
حافظه سازی کلیه داوطلبان به وسیله آزمون ارزیابی اضطراب، استرس 
و هیجان DASS-42، بررسی و اندازه گیری شده است )22(. در صورت 
یادگیری  آزمون  اجرای  امکان  آزمون،  این  در  نصاب  حد  نمره  کسب 
شنیداری و گفتاری ری برای این داوطلبان وجود دارد، این آزمون به 
 Atkinson و Shiffrin دلیل تکرار و تمرین اطالعات ورودی طبق مدل

امکان انتقال اطالعات به حافظه میان مدت را دارد )21،19، 23(.  
که  بوده  هلسینکی  بیانیه  با  مطابق  حاضر  پژوهشی  اخالق  مالحظات 
تائید گردیده که شامل موارد فوق بود: کلیه  از طرف دانشگاه صنعتی 
آزمودنی ها اطالعاتی در مورد پژوهش دریافت کردند و با رضایت آگاهانه 
در پژوهش مشارکت داشتند و می توانستند در هر مقطع زمانی، مطالعه را 
ترک کنند. این اطمینان به آزمودنی ها داده شد که تمام اطالعات محرمانه 
خواهد ماند و فقط برای امور پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرند. به 

منظور رعایت حریم خصوصی، مشخصات آزمودنی ها ثبت نشد.
آزمون شناختی ارزیابی یادگیری شنیداری_کالمی RAVLT: این 
آزمون جهت تعیین نرخ یادگیری می باشد. این بسته آزمون یادگیری 
با نسخه فارسی )24( در طی 20  دقیقه و در 5  مرحله  اجرا می گردد 
در هر مرحله برای فرد مورد مطالعه تعداد 15 کلمه مثل سرباز، بچه، 
یکنواخت  ریتم  یک  با  ندارند  یکدیگر  با  ارتباطی  هیچ  که   .... و  کاسه 

جهت افراد مورد مطالعه تکرار شده و در هر مرحله آزمایش بالفاصله 
از فرد خواسته می شود هر تعدادی از کلماتی که برایش خواند شده را 
تکرار کند در صورتی که فرد، کلمه ای را چند بار در هر مرحله به خاطر 
آورد و تکرار کند تنها یک امتیاز برای او محسوب می گردد در این روش 
یادگیری رفتاری، احتمال به خاطرآوری کلمه از خارج فهرست بسیار 
توسط  آزمایش  اجرای  کلماتی، که در هر مرحله  تعداد  نادر می باشد. 
فرد به خاطر آورد شده را ثبت می گردد. بعد از 5 بار تکرار 15 کلمه 
مورد نظر آزمایش، تعداد کل کلمات به خاطر آورده شده توسط فرد در 
این 5 مرحله ثبت می گردد. با توجه دستورالعمل منحنی پیشرفت نرخ 
یادگیری یا حافظه سازی فرد در پنج مرحله یادگیری رسم شده و نرخ 
کل یادگیری فرد )Learning of total( بر اساس رابطه )1( محاسبه 
گردید. در صورتی که میزان نرخ یادگیری عددی مثبت باشد، این به 

معنای فعالیت حافظه کاری و ایجاد یادگیری در فرد می باشد )24(.

 LOT=LT-(5*WS1(                       )1(

WS1 - تعداد لغت به یادآوری شده در مرحله اول آزمایش

LT - تعداد کل لغات بیاد آوری شده در کل 5 مرحله آزمایش

LOT - میزان نرخ کل یادگیری

:EEG ب( ثبت امواج
کانال  و  بوده   10-20 سیستم  اساس  بر  مغزی  امواج  کانال   32 ثبت 
EOG چشم  امواج  ثبت  جهت  راست  پائین چشم  به  هم   32 شماره 
اتصال داده شده است. در حد امکان سعی شده محل ثبت امواج افراد، 
 )... و  شهر  هرتز   50 نویز  و  )صوتی  خارجی  تحریک  هرگونه  از  عاری 
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باشد. این تداخالت باعث کاهش کیفیت امواج ثبتی خواهد شد. حداکثر 
امپدانس موجود بین پوست سر و الکترودهای ثبتی 10 کیلو اهم برقرار 
گردیده است. دستگاه EXG استفاده شده در این پژوهش قابلیت ثبت 
اکثر امواج زیستی )،ECoG	،EMG	،EOG		ECG و EEG( را دارد. 
این دستگاه دارای فرکانس نمونه برداری 1 کیلو هرتز و مبدل آنالوگ 
به دیجیتال 24 بیتی می باشد. با توجه طوالنی بودن زمان نمونه برداری 
سر  از حرکت  ناشی   Artifact کاهش  داوطلبان سعی شده، جهت  از 
محل نصب الکترودهای مرجع و زمین در پشت گوش راست در ناحیه 

استخوان ماستوئید باشد.
امواج EEG افراد مورد مطالعه در 7 مرحله و هر مرحله به مدت 120 ثانیه 
 )rest1( RAVLT ثبت شده است. این مراحل شامل قبل از اجرای آزمون
و در حین 5 مرحله اجرای آزمون )trial1,…, trial5( و در شرایط آرامش، 
بعد از اجرای آزمون )rest2( می باشد. مراحل اجرای این مطالعه با توجه به 

بلوک دیاگرام در شکل 2 نمایش داده شده است.
:EEG ج( پیش پردازش امواج

محدود  در  باترورث  فیلتر  از  استفاده  با  میان گذر  فیلترینگ  ابتدا   -1

فرکانسی 45-1 هرتز جهت امواج انجام گردیده است.
2- حذف Artifact ناشی از پلک زدن، حرکت کره چشم و .... با استفاده 

الگوریتم ICA و روش Infomax انجام می شود.
3- حذف Artifactهای باقی مانده با استفاده از معیار آماری کرتوزیس 
امواج با توجه به رابطه )2( محاسبه و در صورت بیشتر بودن از آستانه 
مورد نظر )k<5( امواج کانال مورد نظر حذف و با انجام درون یابی کروی 
)Spherical interpolation( کانال های مجاور کانال مورد نظر مربوطه 

تخمین می گردد.

                        )2(

4- 60 ثانیه اول امواج که مرتبط با زمان اجرای آزمایش بوده انتخاب 
می گردد، به طوری که 15 ثانیه اول آن مربوط به تکرار 15 کلمه جهت 
افراد مورد مطالعه بوده و ورود اطالعات به حافظه شنیداری و کدگذاری 
به  مربوط  زمان  این  مابقی  و  است  بوده  مغز  در  اطالعات  نگهداری  و 

یادآوری کلمات از طرف داوطلبان می باشد.

شکل 2. نمودار مراحل پژوهش

9 
 

 زیستی امواجقابلیت ثبت اکثر  پژوهشاستفاده شده در این  EXGاهم برقرار گردیده است. دستگاه  کیلو 11الکترودهای ثبتی 

(ECoG ،EMG ،EOG ،ECG  وEEG) هرتز و مبدل آنالوگ به دیجیتال  کیلو 1برداری نمونهدارای فرکانس  دستگاه نیا .را دارد

ناشی از حرکت سر  Artifactبرداری از داوطلبان سعی شده، جهت کاهش نمونهباشد. با توجه طوالنی بودن زمان میبیتی  24

 .باشدمحل نصب الکترودهای مرجع و زمین در پشت گوش راست در ناحیه استخوان ماستوئید 

 آزمونثانیه ثبت شده است. این مراحل شامل قبل از اجرای  121مرحله و هر مرحله به مدت  7در  مطالعه مورد افراد EEG امواج

RAVLT (rest1 ) مرحله اجرای  5و در حین( آزمونtrial1,…, trial5)  آزمونو در شرایط آرامش، بعد از اجرای (rest2) می-

 نمایش داده شده است. 2 باشد. مراحل اجرای این مطالعه با توجه به بلوک دیاگرام در شکل

 :EEG امواجپردازش پیشج( 

 انجام گردیده است. امواجهرتز جهت  1-45با استفاده از فیلتر باترورث در محدود فرکانسی  گذرابتدا فیلترینگ میان-1

 شود.می انجام Infomax روشو  ICAحرکت کره چشم و .... با استفاده الگوریتم  ،ناشی از پلک زدن Artifactحذف -2

( محاسبه و در صورت بیشتر بودن 2با توجه به رابطه ) امواجباقی مانده با استفاده از معیار آماری کرتوزیس های Artifactحذف -3

های مجاور ( کانالSpherical interpolationیابی کروی )کانال مورد نظر حذف و با انجام درونامواج( k>5از آستانه مورد نظر )

 گردد.میکانال مورد نظر مربوطه تخمین 

(2)     (   ) 
   

 15ثانیه اول آن مربوط به تکرار  15که  طوریه گردد، بمیکه مرتبط با زمان اجرای آزمایش بوده انتخاب  امواجثانیه اول  4-61

بوده و ورود اطالعات به حافظه شنیداری و کدگذاری و نگهداری اطالعات در مغز بوده است و مابقی  مطالعه مورد افرادکلمه جهت 

 باشد.می داوطلباناین زمان مربوط به یادآوری کلمات از طرف 
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:EEG د( پردازش های اصلی امواج
تحلیل اصلی امواج مغزی: کلیه تحلیل های این مقاله با استفاده از 
این  است.  شده  انجام   SPSS-20 و   MATLAB-2016 نرم افزارهای 
متغیرها شامل تخمین بُعد فرکتالی هیگوچی، آنتروپی تقریب و چگالی 
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نرم افزار MATLAB محاسبه گردیده است، به طوری که x نشان دهنده 

سری زمانی موج و N نشان دهنده تعداد ابعاد موج می باشد.

یافته ها 
به  کلمات  کل  تعداد  میانگین  که  داده  نشان   RAVLT آزمون  نتایج 
خاطرآوری شده یا نرخ یادگیری )Learning rate( در کل افراد مورد 
یادگیری دارای روند  افزایش مراحل  با  الف(  نمودار )3-  مطالعه طبق 
صعودی می باشد که در تحلیل آماری ANOVA این نمودار با تغییرات 
 )ω2 باالی )74/52=	 تاثیر در حد  اندازه  با  و   )P>0/05( زیاد معنادار 

تائید گردیده است.
باعث  یادگیری  مراحل  افزایش  که  شده  مشاهده  3-ب(،   ( شکل  در 
کاهش متوسط بُعد فرکتالی هیگوچی )HFD( امواج EEG افراد مورد 
افزایش  و  پیچیدگی  میزان  کاهش  منزله  به  این  که  می شود،  مطالعه 
آنتروپی  تخمین  با  تغییرات  این  می باشد.  مغزی  فعالیت  قاعده مندی 

تقریب تائید گردیده است.  
مطابق شکل  ثبتی،  کانال های  در  فرکتالی  بُعد  تغییرات  مقایسه  برای 
3- ج مشاهده شده است که میانگین بُعد فرکتالی هیگوچی 31 کانال 
اجرای  از  بعد  و  قبل  شرایط  در  داوطلبان  کل  با  مرتبط   EEG ثبتی 
اندازه  مقدار  بیشترین  که  بوده  کاهشی  روند  دارای  یادگیری،  آزمون 
این بُعد فرکتالی و تغییرات آن، مربوط به کانال های شماره T8( 10( و 
کانال T7( 20( بوده که در ناحیه قشر گیجگاهی و محل استقرار مرکز 

حافظه شنیداری ایجاد شده است )27(.

)
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  (.26، 25) باشدیم زینسبت به نو تیحساسدارای  بُعد فرکتالیهای تخمین طرفی الزم به ذکر است این روش نسبت به دیگر روش
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(5)       

 

(6                                                           )(  )     
         

 امواج، با افزایش محتویات حافظه در  EEGامواج بُعد فرکتالیباشد و مقادیر می =5/1Dبرای یک سری زمانی کامال تصادفی 

EEGدست هب( 6) رابطه اساس بر زین هرست ینما مقدار. ابدییمکاهش  (5دلیل افزایش مقادیر نمای هرست طبق رابطه )ه ، ب 

-یمعداد مشاهدات ت گرانیب  nعددد ثابدت و c ،انحراف معیار سری زمدانی S ،همان دامنه تجدید مقیاس شده R که در آن دیآیم

 (.26، 25) باشد

 کی و صفر نیب آن مقدار که باشد،یم یزمان یهایسر در ینظمیب زانیم یریگاندازه یبرا یاریمع بیتقر یآنتروپ :بیتقر یآنتروپ

که با استفاده از تابع  ،شودیم ترکیدنز کی مقدار به کند دایپ شیافزا یسر کی ینظمیب ایبودن و  یتصادف زانیم چقدر هر و بوده

 دهندهنشان N و موج یزمان یسر دهندهنشان   که یطوره ب است، دهیگرد محاسبه MATLAB افزارنرم در (   )    

 .باشدیم موجتعداد ابعاد 

 

 هاافتهی

 افراد( در کل Learning rateخاطرآوری شده یا نرخ یادگیری )ه نشان داده که میانگین تعداد کل کلمات ب RAVLT آزموننتایج 

این  ANOVA باشد که در تحلیل آماریالف( با افزایش مراحل یادگیری دارای روند صعودی می -3طبق نمودار ) مطالعه مورد

 تائید گردیده است.(     52/74با اندازه تاثیر در حد باالی ) ( وP<15/1) تغییرات معنادار زیادنمودار با 

 . 
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شکل 3. )الف( میانگین کلی تعداد کلمات به خاطرآوری شده داوطلبان به همراه خطای استاندارد.  )ب( تغییرات بُعد فرکتال هیگوچی )HFD( امواج مغزی داوطلبان در هفت 
مرحله آزمایش یادگیری. )ج( میانگین بُعد فرکتال هیگوچی )HFD(  داوطلبان در قبل و بعد از یادگیری.

جدول 1. تحلیل آماری واریانس یک طرفه مربوط به بُعد فرکتال هیگوچی امواج مغزی در 7 مرحله ثبت EEG در زمان اجرای آزمون یادگیری  

FPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

0/047540/011942/500/0000001بین گروه

0/04191500/0003درون گروه

0/0894154کل

شکل 4 نیز نقشه مغزی توزیع بُعد فرکتالی کانال ها به همراه تغییرات 
متوسط بُعد فرکتالی هیگوچی کل افراد مورد مطالعه )به صورت منحنی 
میله ای( را در هفت مرحله ثبت امواج مغزی نشان داده است که کاهش 

بُعد فرکتالی هیگوچی )HFD(، با افزایش مراحل یادگیری )شامل: قبل 
از یادگیری )rest1(، در حین یادگیری )trial1 ,… ,trial5( و بعد از 
یادگیری )rest2( مطابق است. ارزش این تغییرات با استفاده از تحلیل 
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اندازه  و   )P>0/05( زیاد تغییرات معنادار  با  تاثیر 59.82	ω2 =  در حد قابل قبولی تائید گردیده است.واریانس مطابق جدول 1 

شکل 4. تغییرات میانگین بُعد فرکتال هیگوچی امواج مغزی به همراه نقشه مغزی توزیع در مراحل اجرای آزمون و قبل و بعد از آن

همان طور که در شکل 4 مشخص است، کاهش بُعد فرکتالی به صورت 
افزایش میزان فعالیت مغز برای حافظه سازی بوده که  با  منظم همراه 
دینامیک حاصل از این تغییرات، به صورت نامتقارن در دو نیم کره مغزی 
نمایش داده شده، که بیشترین تراکم آن در نواحی قشر گیجگاهی و 

آهیانه چپ و قسمتی از قشر مرکزی حاصل شده است.
این  در  که  بوده  مغزی  نوسانات  مغز،  سازمان دهی  مولفه های  از  یکی 

مطالعه نیز از چگالی طیف توان )Power spectrum density( امواج 
و  یادگیری  ارزیابی  آزمون  اجرای  از  بعد  و  قبل  در دو وضعیت  مغزی 
فرایند حافظه مطابق شکل )5-الف( استفاده شده است. نتایج حاصل 
از این شکل نشان می دهد که میزان چگالی طیف توان امواج مغزی در 
راستای نگهداری و سازمان دهی اطالعات ورودی در کل بازه فرکانسی 

افزایش پیدا کرده است.

شکل 5. الف( مقایسه تغییرات چگالی طیف توان EEG در شرایط قبل از یادگیری )قرمز( و بعد از یادگیری )مشکی(.   ب( نقشه مغزی توزیع چگالی طیف توان امواج مغزی قبل 
و بعد از اجرای آزمون یادگیری و تفاوت این دو حالت  
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نقشه مغزی تغییرات چگالی طیفی توان EEG ثبت شده، قبل و بعد از 
اجرای آزمون رفتاری یادگیری نشان از این افزایش قابل توجه را دارد که 
مطابق شکل )5-ب( گسترش مناطق قرمز رنگ در قشر مغزی، حاصل 
رشد توان امواج مغزی به دلیل فعالیت یادگیری و حافظه سازی بوده است.
میزان تفاوت حاصل از طیف توان طیفی مغز در قبل و بعد از اجرای 
آزمون مطابق شکل )5-ب( حکایت از افزایش گسترده توان امواج مغزی 
به صورت متقارن در دو نیمکره مغز بوده است که این روند افزایشی 

مولفه  فعالیت  از  نشان  یادگیری،  از  بعد  و  در حین  مغزی  امواج  توان 
نوسانی در فرایندهای حافظه و یادگیری دارد.

در این مطالعه مشخص شده است که تغییرات در شبکه مغزی نیز حکایت 
از افزایش ارتباطات همزمانی بین کانال های مغزی یا مراکز مغزی طبق 
به  یادگیری،  مغزی در حین  مراکز  فرکتالی  بُعد  دارد. کاهش  شکل 6 
همراه افزایش محتویات حافظه نیز نشان دهنده تمایل دینامیک شبکه 

مغزی به کاهش  پیچیدگی دارد.

شکل 6. نمایش ضریب همبستگی تقاطعی کانال های مغزی: الف( و ب( نمایش ماتریس رنگی از ضرایب همبستگی متقاطع )Cross correlation( کانال های مغزی در شرایط 
قبل و بعد از یادگیری و حافظه سازی   ج( و د(  نمایش میزان همبستگی متقاطع کانال ها به صورت ارتباط خطی )Graph( در شرایط قبل و بعد از یادگیری و فرایند حافظه

بحث
در این مقاله برای اولین بار دینامیک فعالیت مغزی  به صورت تخصصی 
در شرایط یادگیری در مغز انسان به وسیله تحلیل های فرکتال امواج  
EEG مدل سازی شد و میزان عملکرد خود سازمان دهی یا اثرگذاری 
نتایج  گردید.  بررسی  نوسانی  و  فرکتال  شامل  مغز  مولفه های  فعالیت 
صورت  به  که  ورودی  اطالعات  می دهد  نشان  پژوهش،  این  از  حاصل 
حسی  حافظه  از  شده  داده  داوطلبان  به  رفتاری  آزمون  در  شنیداری 

فعال سازی  با  و  کرده  عبور  به شنوائی  مربوط   )Sensory memory(
حافظه کاری اطالعات ورودی را کدگذاری و در حافظه معنائی مستقر 
می کند، که خروجی آن به صورت به خاطرآوری این اطالعات از طریق 
حافظه کالمی ارائه می گردد )21(. در این مطالعه روش ثبت و پردازش 
ایجاد  و   RAVLT یادگیری  ارزیابی  رفتاری  روش های  با  مغزی  امواج 
حافظه منطبق می باشد. بیشترین اندازه تائیر حاصل از دینامیک خود 
فرکتالی  یا   )Self-similarity( متشابهی  خود  رفتار  در  سازمان دهی 
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این  است.  آمده  دست  به  هیگوچی  فرکتالی  بُعد  تخمین  اساس  بر 
و  است  شده  تائید  تقریب  آنتروپی  کاهشی  نمودار  وسیله  به  تغییرات 
از  نشان  که  کرده  پیدا  کاهش  یادگیری  مراحل  افزایش  با  آن  میزان 
برای  مغزی  امواج  بودن  تصادفی  میزان  کاهش  یا  پیچیدگی  کاهش 
تجمیع تحریکات ورودی بوده است. بر اساس نظریه دینامیک تعادلی 
بحرانی  خودسازمان دهی  پدیده  افزایش  سبب  تغییرات  این  شبکه ها، 
)Self-Organizing Criticality(، تمایل شبکه مغزی در حرکت از 
شرایط بی نظمی )Disorder( به سمت نظم )Order(، کاهش آنتروپی 
و پیچیدگی می باشد که نیازمند پژوهش های وسیع تری در این زمینه 
می باشد. بررسی آماری نیز به طور قوی، تغییرات معنائی متغیرهای این 
مطالعه را با تائید کرده است. در هیچ کدام از پژوهش های قبلی )17-
آزمون  روش  از  حافظه  فرایندهای  و  یادگیری  بررسی  به  مربوط   )14
استفاده   EEG امواج  دینامیک  بررسی  و  پردازش  با  همراه   RAVLT
شده  پژوهش  رفتاری  فرم  به  منحصراً   RAVLT اجرای  است.  نشده 
است. در بیشتر پژوهش های )17-14( انجام شده در زمینه یادگیری و 
فرایندهای حافظه از روش های یادگیری وابسته به رویدادهای لحظه ای 
و   N-back با حافظه کاری مثل  تکلیف مرتبط  از  )ERP( که عمدتا 
 RAVLT آزمون  در  که  صورتی  در  است  شده  استفاده   Sternberg	
مدت  میان  حافظه  به  اطالعات  انتقال  امکان  تکرار  و  تمرین  دلیل  به 
گذشته نگر  حافظه  دینامیک  بررسی  امکان  همچنین  دارد.  وجود 
)Retrospective( و حافظه آینده نگر )Prospective memory( نیز 
در این پژوهش می باشد که تاکنون انجام نشده است. در کارهای آینده 
بردن دقت  باال  برای  داوطلبان  تعداد  افزایش  پیشنهاد می شود، ضمن 
نتایج، بررسی تاثیر جنسیت بر نرخ یادگیری نیز لحاظ گردد. با توسعه 
این روش می توان راهی برای بررسی هوشمند میزان نرخ یادگیری در 

افراد مختلف با استفاده از روش های پردازش امواج مغزی ایجاد نمود. 
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