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Introduction: Attention-Deficit/Hyperactivity	Disorder	(ADHD)	is	one	of	the	most	adverse	neu-

rological disorders associated with multiple defects in cognitive and behavioral dimensions and 

sometimes continues until adulthood. Today, due to the side effects of drugs, non-drug treatments 

have been welcomed for this disorder. The present study aims to investigate the effects of cognitive 

therapy based on mindfulness on inhibition control and selective attention in adults with ADHD. 

Methods: This semi-experimental study has a pretest-posttest design. The statistical population is 

all	people	with	ADHD	in	Rasht	city.	The	sample	selection	(30	males,	15	people	in	each	group)	was	

made in a purposeful and accessible way through internet calls based on the psychologist's initial 

diagnosis, the researcher's clinical interview, and the research diagnostic test. Cognitive therapy 

based on mindfulness included eight 90-minute sessions and 45-minute homework three days a 

week.	After	the	intervention	period	(February	2019),	the	post-test	was	conducted,	and	the	follow-up	

phase	was	conducted	after	three	months.	Instruments	include	the	Conners	Adult	Attention-Deficit/

Hyperactivity	Screening	Scale,	 the	Stroop	Test,	and	the	Go/No-Go	Test.	 In	order	 to	analyze	the	

data, the analysis of variance with repeated measures was used.

Results: The results showed that mindfulness-based cognitive therapy has been effective in the 

post-test and follow-up stages compared to the pre-test.

Conclusion:	According	to	the	findings	of	this	study,	it	can	be	concluded	that	the	aesthetic	intelligence	

of people has a close relationship with their aesthetic sensitivity and this close relationship exists at 

the level of the components of the two. Also, theIt is recommended that cognitive therapy based on 

mindfulness be used in clinics and psychological service centers as an effective intervention method.
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Extended Abstract
Introduction
Attention-Deficit/Hyperactivity	 Disorder	 (ADHD)	 is	 a	

psychological disorder that begins in childhood and in-

volves disproportionate levels of development in the 

areas of inattention, impulsivity, and hyperactivity. The 

prevalence of this disorder in children is 3.53%. In many 

cases, it showed that they persist into adulthood, and the 

prevalence of ADHD in adulthood is 3.4%. This disor-

der is one of childhood’s most pervasive developmental 
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neurological disorders, which has been shown to be hy-

peractive, inattentive, or both, and is associated with nu-

merous	deficits	in	cognitive	dimensions	such	as	attention	

and	 inhibition	 control.	 Other	 cognitive	 deficiencies	 in	

this disorder include attention, controlling, and schedul-

ing problems, indicating that the disorder is in the context 

of executive functions. Today, due to the side effects of 

drugs, the compulsion to continue consumption in order 

to maintain the effects, and weak adherence to drug ther-

apy, non-drug treatments have been welcomed for this 

disorder. Non-drug treatments such as cognitive therapy 

based on mindfulness are a combination of cognitive-be-

havioral therapy and mindfulness and use sustainable at-

tention training methods that include attention regulation, 

emotional regulation, and physical awareness. Thus, in 

this study, an attempt is made to improve the dimensions 

of selective attention and inhibitory control in ADHD by 

using cognitive therapy based on mindfulness.

Methods
The present study is applied in terms of purpose. In terms 

of control of variables, it is an experimental type with a 

pretest-posttest design in which the experimental group 

was exposed to mindfulness-based cognitive therapy 

training. The control group did not receive any interven-

tion. The statistical population of this study includes all 

people with ADHD in Rasht. The number of participants 

in	 this	 study	was	30	 (18-35	years	old)	males	 (N:	15	 in	

each	group)	that	were	selected	in	a	targeted	and	accessible	

way and also through an online call based on the initial 

diagnosis of a psychologist, clinical interview researcher, 

and diagnostic test. The inclusion criteria in this study 

are the presence of ADHD syndrome from childhood. 

Criteria for exclusion were other psychological disorders 

(other	than	ADHD).	Mindfulness-based	cognitive	thera-

py interventions are based on Segal, Williams & Teasdale 

treatment program (19). The program consisted of eight 

90-minute sessions and 45-minute homework three days 

a	week	 (February	2021).	The	post-test	was	held	 for	 all	

members of the groups after the intervention sessions. A 

follow-up session was performed after three months to 

evaluate the durability of the intervention method. Pre-

test and post-test data analysis were performed by SPSS 

statistical calculation software version 25. Instruments 

include the Connors Adult ADHD Screening Scale, the 

Stroop	Test,	and	the	Go/No-Go	Test.	In	order	to	analyze	

the	 data,	 in	 addition	 to	 descriptive	methods	 (mean	 and	

standard	deviation)	for	inferential	analysis	of	test	hypoth-

eses, repeated measures analysis of variance was used.

Results
The mean of pre-test, post-test, and follow-up inhibition 

control in the mindfulness group was 17.60, 14.47, and 

14.40, with a standard deviation of 1.35, 1.95, and 1.50, 

respectively. The mean of pre-test, post-test, and fol-

low-up inhibition control in the control group is equal to 

18.00,	16.87	and	17.20,	with	a	standard	deviation	of	1.89,	

1.52,	and	1.85,	respectively.	The	mean	of	pre-test,	post-

test, and follow-up selective attention in the mindfulness 

group	 are	 16,	 12.80,	 and	 11.60,	with	 a	 standard	 devia-

tion	of	1,	0.86,	and	0.73,	respectively.	Also,	the	mean	of	

pre-test, post-test, and follow-up selective attention in the 

control	group	is	equal	to	16.80,	15.93,	and	15.53,	with	a	

standard deviation of 1.61, 1.22, and 1.06, respectively. 

In the mindfulness group, post-test scores, and follow-up 

inhibition control and selective attention decreased com-

pared	to	the	pre-test	(P<0.01),	while	in	the	control	group,	

there	was	no	significant	difference	in	the	three	stages	of	

the	 test	 (P<0.05).	 Therefore,	 mindfulness	 therapy	 has	

been effective in improving inhibition control and selec-

tive attention in the post-test and follow-up stages. 

Conclusion
The treatment is a combination of relaxation and mind-
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fulness. The use of relaxation techniques in mindful-

ness-based cognitive therapy has had a positive effect on 

reducing impulsivity in patients with ADHD. According 

to neuroimaging studies, mindfulness exercises cause 

structural changes in the prefrontal areas and strengthen 

cognitive mechanisms, including attention located in the 

prefrontal	area.	Based	on	the	current	study’s	findings,	it	

is recommended to perform cognitive therapy on mind-

fulness in clinics and psychological service centers as an 

effective intervention method of treatment.
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ابعاد  در  نقایصی  با  که  می باشد  تحولی  عصبی  اختالالت  نافذترین  از  یکی  توجه/بیش فعالی،  نقص  اختالل  مقدمه: 

شناختی_ رفتاری همراه بوده و گاهی تا بزرگسالی ادامه دارد. امروزه به دلیل عوارض جانبی داروها، از درمان های غیردارویی 

برای درمان این اختالل استقبال شده است. پژوهش حاضر درصدد بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی 

بر کنترل بازداری و توجه انتخابی افراد بزرگسال مبتال به اختالل بیش فعالی/نقص توجه بود.

روش کار: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری، کلیه افراد مبتال به اختالل 

نقص توجه/بیش فعالی شهر رشت بود. انتخاب نمونه )30 مرد، 15 نفر در هر گروه( به صورت هدفمند و در دسترس از 

طریق فراخوان اینترنتی بر اساس تشخیص اولیه روان شناس، مصاحبه بالینی پژوهشگر و آزمون تشخیصی پژوهش انجام 

شد. مداخالت شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی شامل 8 جلسه 90 دقیقه ای، و تکالیف خانگی 45 دقیقه ای و 3 

روز در هفته انجام شد. پس از اتمام مداخله آموزشی )بهمن ماه 1399(، مرحله پس آزمون اجرا و در نهایت مرحله پیگیری 

 Conners، سه ماه پس از برگزاری پس آزمون انجام شد. ابزارها شامل مقیاس غربال گری نقص توجه بزرگساالن/بیش فعالی

Stroop، و تست Go/No-Go بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل واریانس با اندازه های مکرر استفاده شد. 

یافته ها: نتایج نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کنترل بازداری و توجه انتخابی در مراحل 

پس آزمون و پیگیری مؤثر بوده است.

نتیجه گیری: توصیه می شود روش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کلینیک ها و مراکز خدمات روان شناسی به 

عنوان یک روش مداخله ای موثر به کار گرفته شود.
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مقدمه
 Hyperactivity Disorder )ADHD(( اختالل نقص توجه/بیش فعالی
Attention Deficit(، اختاللی روان شناختی با شروع در دوران کودکی 
است که سطوح نامتناسب تحولی را در زمینه های بی توجهی، تکانشگری 
و بیش فعالی در بر می گیرد؛ شیوع این اختالل در کودکان 5/3 درصد 
و  می یابند  تداوم  بزرگسالی  تا  نشانگان  موارد  از  بسیاری  در  می باشد؛ 
شیوع این اختالل در بزرگسالی 3/4 درصد می باشد )1(. این اختالل، 

یکی از نافذترین اختالالت عصبی تحولی دوران کودکی می باشد )2(، 
می باشد  دارا  را  دو  هر  یا  بی توجهی  بیش فعالی،  رفتاری  نشانگان  که 
بازداری  ابعاد شناختی مثل توجه و کنترل  نقایص متعدد در  با  )3( و 
بازداری  اختالل شامل  این  در  نقایص شناختی  است. سایر  )4( همراه 
معیوب، مشکالت توجهی، کنترل انگیزشی و زمان بندی می باشد )5( که 
 Functions( نشان می دهد این اختالل، در زمینه کارکردهای اجرایی

چکیده
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Executive( است )6(.

اختالل  عصب روان شناختی  شکل بندی  در  آشکار  ناهمگونی  علی رغم 
بیش فعالی/نقص توجه )7(، دو مدل اصلی برای تبیین نقایص رفتاری 
این اختالل فرض شده است: یکی »مدل مبتنی بر بازداری یا کژکاری 
بازداری،  بر  مبتنی  اجرایی  نقایص  است که مطرح می کند  شناختی« 
نقص اصلی در این اختالل است و منجر به شکست در کنترل اجرایی 
بیش فعالی می انجامد. »مدل  و  تکانشی  رفتار  به  واقع  در  می شود که 
کژکاری انگیزشی« بر پردازش معیوب پاداش به جای نقایص شناختی 
توجه/ نقص  اختالل  رفتاری در  نقایص  دارد که مطرح می کند  تاکید 

عبارت  به   .)8( می باشد  یافته  کاهش  برانگیختگی  نتیجه  بیش فعالی 
دیگر، منابع اجرایی ضعیف )مدل مبتنی بر بازداری( و نقایص کنترل 
انگیزشی(  کژکاری  )مدل  می شوند  بیش فعالی  به  منجر  که  تکانه 
بیش فعالی  اختالل  فیزیولوژی  آسیب شناسی  زمینه  در  موثر  نظریات 
به  منجر  تصمیم گیری  عامل  اول،  مدل  طبق  می باشد.  توجه  نقص 
پشتی  پیش پیشانی  قشر  کاری  کم  با  توام  ناقص  اجرایی  عملکردهای 
بیش فعالی  نیز  و   )Dorsolateral Prefrontal Cortex( جانبی 
مناطق زیرقشری می شود )9(. برخی واکنش های اجرایی ممکن است 
مثل  کنند،  بازی  اختالل  این  نقایص  و  نشانگان  در  اساسی تری  نقش 

انعطاف پذیری شناختی، کنترل بازداری، و توجه انتخابی )10(. 
به شدت  اخیر  دارو در سال های  تجویز  اختالل،  این  زمینه درمان  در 
اجبار  داروها،  جانبی  عوارض  دلیل  به  امروزه  اما  است؛  یافته  افزایش 
از  درمان،  به  ضعیف  پای بندی  و  اثرات  حفظ  برای  مصرف  ادامه  به 
به  زیادی  استقبال  اختالل  این  درمان  برای  غیردارویی  درمان های 
 therapy( ذهن آگاهی  بر  مبتنی  درمانی  شناخت  است.  آمده  عمل 
غیردارویی  درمان های  از  یکی   )Mindfulness-based cognitive

بر  مبتنی  استرس  کاهش  مدل  اساس  بر  درمانی  رویکرد  این  است. 
ذهن آگاهی Kabat-Zinn و با اضافه کردن اصول درمان شناختی به 
آن ایجاد شده و تلفیقی از درمان شناختی_رفتاری و ذهن آگاهی بوده و 
از روش های آموزش توجه پایدار استفاده می کند. از مسیرهای درمانی 
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می توان به تنظیم توجه، تنظیم 
و  ذهن آگاهی  اول،  نگاه  در   .)11( کرد  اشاره  بدنی  آگاهی  و  هیجانی 
ADHD ترکیبی متناقض به نظر می آیند؛ اما در نظر گرفتن جنبه های 

عالئم  بهبود  برای  را  روش  این  بودن  مفید  نحوه  ذهن آگاهی  کلیدی 
اختالل مذکور شفاف می سازد. ذهن آگاهی با آگاه کردن فرد از آن چه 
باعث حواس پرتی او شده و کمک به بازگرداندن توجه به آن چه قبال 
روی آن متمرکز بوده، به فرد مبتال کمک می کند و می توان گفت در 
ایجاد  از  مطالعات  همچنین  است.  هیجان  و  توجه  تمرین  نوعی  واقع 

تغییرات مغزی در حین تمرینات ذهن آگاهی حکایت می کنند )12(.
نتایج نشان داده است که میانگین نمرات بازداری رفتاری، برنامه ریزی 
نسبت  ذهن آگاهی  بر  مبتنی  شناختی  مداخله  مورد  گروه  در  توجه  و 
 Zylowska پژوهش های   .)13( است  یافته  کاهش  کنترل  گروه  به 
بر  ذهن آگاهی  که  می دهد  نشان   )14(  Shecter و   )11( همکاران  و 

بازداری رفتاری تاثیر مثبتی دارد.
سه بخش عمدة توانایي هاي توجهي که به نوعي با ذهن آگاهي در ارتباط 
طبق  توجه.  انتقال  و  انتخابي  توجه  پایدار،  توجه  از:  عبارتند  هستند، 
مطالعه ای ضریب همبستگی ذهن آگاهی با کنترل مهاری و توجه انتخابی 
0/62، با توجه پایدار 0/44 و با حافظه 0/41 به دست آمد )15(. طبق 
مطالعه Shapiro و همکاران تمرین هاي شناختي مبتني بر ذهن آگاهي، 
بهبود  نیز  را  انتخابي  توجه  فرد ظرفیت  پایدار  توجه  تأثیر در  بر  عالوه 
است  داده  نشان  گرفته  صورت  آزمایشي  بررسي هاي   .)16( مي بخشد 
باالتري در  افرادي که، در تمرینات ذهن آگاهي شرکت مي کنند، نمرة 

آزمون Stroop )ارزیابي کنندة توجه انتخابي( کسب مي کنند )11(.
حدود 30 درصد از بزرگساالن مبتال به این اختالل به مداخالت دارویی 
استاندارد پاسخ نمی دهند )17(. در بهترین حالت، اثرات متوسط رفتار 
عوارض  علت  به  دارویی  درمان  گذاشتن  کنار  باالی  میزان  درمانی، 
جانبی، و نگرش انتقادی والدین به دارو درمانی بر نیاز ضروری توسعه 
موارد  به  توجه  با   .)18( می کنند  تاکید  جایگزین  درمانی  راهبردهای 
بر  مبتنی  شناختی  درمان  اثر  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف  شده  ذکر 

ذهن آگاهی بر کنترل بازداری و توجه انتخابی بود.       

روش کار
این مطالعه، پژوهشی کاربردی و به لحاظ کنترل متغیرها، از نوع نیمه 
آزمایشي با طرح پیش آزمون_پس آزمون بوده که در آن گروه آزمایش 
آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی دریافت نمودند و گروه 
کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرده اند. جامعه آماری این پژوهش، 
شامل کلیه افراد مبتال به اختالل نقص توجه/بیش فعالی شهرستان رشت 
بود. با توجه به دشواری کار با افراد دچار اختالل بیش فعالی/نقص توجه 
به دلیل ناتوانی شان در حضور مداوم و منظم در جلسات طوالنی مدت و 
همچنین  به خاطر ریزش نفرات شرکت کننده در خالل جلسات آموزش 
ذهن آگاهی، علی رغم شروع کار با تعداد آزمودنی های بیشتر، نهایتا تعداد 
افراد شرکت کننده در گروه آزمایش به 15 نفر رسید و متعاقبا برای گروه 
کنترل نیز همین تعداد )15 نفر( انتخاب شدند که این فرایند به صورت 
هدفمند و در دسترس و همچنین از طریق فراخوان اینترنتی بر اساس 
تشخیص اولیه روان شناس، مصاحبه بالینی پژوهشگر و آزمون تشخیصی 
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آزمودنی ها در  انتخاب و تخصیص تصادفی  از  انجام شد. پس  پژوهش 
دو گروه کنترل و آزمایش، آزمون های مطالعه در مرحله پیش آزمون 
برای کلیه افراد دو گروه اجرا شد. مداخالت شناخت درمانی مبتنی بر 
این  بود )19(.  و همکاران   Segal برنامه درمان  اساس  بر  ذهن آگاهی 
برنامه شامل 8 جلسه 90 دقیقه ای، و تکالیف خانگی  45 دقیقه ای و 
سه روز در هفته انجام شد. پس از انجام دوره مداخله آموزشی )بهمن 

)گروه  شرکت کنندگان  تمامی  برای  پس آزمون  مرحله   ،)1399 ماه 
آزمایش و کنترل( اجرا شد و در نهایت مرحله پیگیری جهت بررسی 
تداوم اثرات احتمالی مداخله، سه ماه پس از برگزاری پس آزمون انجام 
توجه/ نقص  اختالل  نشانگان  وجود  پژوهش  این  در  ورود  مالک  شد. 

به  ابتال  مداخله  از  خروج  مالک های  بود.  کودکی  زمان  از  بیش فعالی 
اختالل روان شناختی دیگر )به جز اختالل بیش فعالی/نقص توجه( بود.   

جدول 1. خالصه جلسات مداخله شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی

تکایف خانگیآموزش تمریناتتمرینات مدیتیشنمحتوای جلسات

هدف از شرکت کردن در جلساتوارسی بدنی1- آشنایی مقدماتی

- وارسی بدنی

- خوردن آگاهانه

- فعالیت روزمره آگاهانه

- تمرین کشمش

وارسی بدنی2- مواجه با موانع
-تمرین مشاهده "قدم زدن در 

خیابان"

-تنفس آگاهانه

- وارسی بدنی یا آگاهی از 

تنفس

- تجربه خاطرات مثبت

- آگاهی از فعالیت روزمره

3- آگاهی از تنفس
- تمرینات حرکتی دراز کشیدن

- آگاهی از تنفس و بدن
3 دقیقه فضای تنفسی

- وارسی بدنی یا حرکات 

جنبشی

- تجربه خاطره منفی

- 3 بار در روز تنفس 3 دقیقه ای

4- بودن در زمان حال
- مدیتیشن نشسته

- مدیتیشن قدم زدن
روان آموزشی "پاسخ به استرس"

- مدیتیشن قدم زدن یا نشستن 

یا حرکات تمرینی

- خاطره استرس

- 3 دقیقه تنفس

5- اجازه دادن
- مدیتیشن نشسته

- مدیتیشن قدم زدن

برنامه روان آموزشی کمک یا فقدان 

کمک افکار مربوط به اضطراب، خشم 

و افسردگی

- مدیتیشن قدم زدن

- مدیتیشن نشستن

- تمرین ارتباط آگاهانه

- 3 دقیقه تنفس

6- ارتباطات آگاهانه
- تمرینات جنبشی ایستاده

- 3 دقیقه تنفس در شرایط استرس زا

- برنامه روان آموزشی "ارتباطات"

- تمرین ارتباطات کالمی و غیرکالمی

- مدیتیشن قدم زدن

- مدیتیشن نشسته، وارسی 

بدنی یا تمرینات جنبشی

- 3 دقیقه تنفس

- مدیتیشن نشسته
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)گروه  افراد  تمامی  برای  پس آزمون  مداخله،  جلسات  اتمام  با  همزمان 
آزمایش و کنترل( برگزار شد. جلسه پیگیری نیز مشابه با آزمون های قبلی 
بعد از سه ماه صورت گرفت تا ماندگاری روش مداخله ای بررسی گردد. 
فرایند فوق الذکر از ابتدای پیش آزمون تا زمان تکمیل جلسات پیگیری 
انجامید )تابستان و پاییز 1399(. تحلیل داده ها توسط  6 ماه به طول 
IR.GUMS. انجام شد. این پژوهش با شناسه اخالق SPSS-25 نرم افزار

REC.1399.160 توسط دانشگاه علوم پزشگی گیالن مصوب گردید و 

در وبگاه سامانه کمیته ملی اخالق نیز قابل مشاهده می باشد.  

ابزار پژوهش 
توجه  بیش فعالی/نقص  اختالل  خودگزارشی  غربال گری  مقیاس 

 Conners بزرگسالی
این پرسشنامه تشخیصي، توسط Conners و همکاران در سال 1999 به 
کار برده شد )20( که شامل 26 گویه بوده و به صورت صفر تا 3 نمره گذاري 
مي شوند و داراي پنج زیرمقیاس است. زیرمقیاس ها عبارتند از: کم توجهي/

مشکل حافظه بي قراري/بیش فعالي، تکانشگري، مشکالت با تصور کلي از 
خود، و شاخص بیش فعالي/کم توجهي. نتایج تحلیل تمایزات نشان داد که 
 ADHD میزان حساسیت این پرسشنامه با نقطه برش 50 برای تشخیص
بزرگساالن، 70 درصد و میزان اختصاصی بودن آن 99 درصد می باشد )21(.

  Go/No-Go تکلیف
بازداری  کنترل  اندازه گیری  برای  توسط  بار  اولین  برای  آزمون  این 
باید به  استفاده شد )22( و شامل دو دسته محرک است. آزمودنی ها 
دسته ای از محرک ها پاسخ دهند )برو( و از پاسخ دهی به دسته دیگر 

خودداری کنند )نرو(. از آنجایی که تعداد محرک های برو معموالً بیشتر 
ارائه پاسخ در فرد بیشتر است.  برای  نرو است آمادگی  از محرک های 

اعتبار این آزمون 0/87 به دست آمده است )23(.

Stroop آزمون
آزمون Stroop یا اثر Stroop در سال 1935 توسط Stroop معرفي 
)کلمه(  با وجود یک محرک   Stroop اثر  از 24(.  نقل  )به  است  شده 
دارای دو مشخصه پدید می آید. دراین آزمون فرد باید به یک مشخصه 
مثال محتوای کلمه بدون توجه به رنگ کلمه توجه نماید. در واقع اثر 
بازداری  و  یک مشخصه  به  توجه  دلیل  به  که  است  تاخیری   Stroop

محرک های دیگر، ایجاد می شود. از جمله فرایندهای شناختي که بیشتر 
این  و  مي باشد  انتخابي  توجه  دارد،  قرار  مدنظر  آزمون  این  اجراي  در 
این  پایایی  قرار مي دهد.  ارزیابي  را مورد  این عملکرد  آزمون نقص در 

آزمون 0/88 گزارش شده است )25(.
و  )میانگین  توصیفي  بر روش هاي  داده ها عالوه  تحلیل  تجزیه  و  براي 
انحراف معیار( براي تحلیل استنباطی فرضیه های آزمون از روش آماری 

تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد.

یافته ها
برای مقایسه سه گروه مورد مطالعه از لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی 
)سن و سطح تحصیالت( از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. 
بر اساس جدول 2 میزان کجی و کشیدگی سن و سطح تحصیالت در 
دامنه 1 و 1- قرار دارد که نشانگر آن است که این متغیرها از توزیع 

نرمال برخوردار هستند.

اثربخشی ذهن آگاهی بر کنترل بازداری و توجه انتخابی مبتالیان به ADHDسارا مرادی کالرده و همکاران

7

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

تکایف خانگیآموزش تمریناتتمرینات مدیتیشنمحتوای جلسات

7- مراقبت از خودتان
- مراقبه نشستن و آگاهی-باز

تعادل انرژی و پیشگیری از عود- فضای تنفسی 3 دقیقه ای

- تمرین ذهنی اراده

- برنامه پیشگیری از عود

- 3 دقیقه تنفس

-آموزش ارزیابی و نگاه به آیندهوارسی بدنی8- از استرس تا قدرت درونی

جدول 2. اطالعات توصیفی )سن و سطح تحصیالت(

گروه
تحصیالتسن

کشیدگیکجیانحراف معیارمیانگینکشیدگیکجیانحراف معیارمیانگین

0/60-0/53-0/052/470/91-27/403/750/74ذهن آگاهی

0/11-0/34-0/452/800/86-29/334/250/78کنترل
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و  نمرات پس آزمون  نشان می دهد که در گروه ذهن آگاهی  جدول 5، 
پیگیری کنترل بازداری و توجه انتخابی، نسبت به پیش آزمون کاهش 
معناداری  تفاوت  در گروه کنترل  در حالی  که   ،)P<0/01( پیدا کرده

بنابراین   .)P<0/05( است  نیامده  دست  به  آزمون  مرحله  سه  در 
درمان ذهن آگاهی بر بهبود کنترل بازداری و توجه انتخابی در مراحل 

پس آزمون و پیگیری نسبت به پیش آزمون مؤثر بوده است. 

جدول 3. اطالعات توصیفی متغیر کنترل بازداری در سه مرحله )پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری(

نتایج جدول 3، نشان می دهد که میانگین پیش آزمون، پس آزمون و 
پیگیری کنترل بازداری در گروه ذهن آگاهی به ترتیب برابر با17/60، 
14/47 و 14/40 با انحراف معیار 1/35، 1/95 و 1/50 است. بر اساس 
و  پس آزمون  پیش آزمون،  میانگین  که  می شود  مشاهده  فوق  جدول 
 ،18/00 با  برابر  ترتیب  به  کنترل  گروه  در  بازداری  کنترل  پیگیری 

16/87 و 17/20 با انحراف معیار 1/89، 1/52 و 1/85 است. همچنین 
بر اساس جدول 3 میزان کجی و کشیدگی متغیر کنترل بازداری در 
دامنه 1 و 1-  )یا نزدیک به این دامنه( قرار دارد که نشانگر آن است 
برخوردار  نرمال  توزیع  از  گروه  دو  هر  در  بازداری  کنترل  متغیر  که 

است.  

گروه

پیگیریپس آزمونپیش آزمون

میانگین
انحراف 

معیار
میانگینکشیدگیکجی

انحراف 
معیار

میانگینکشیدگیکجی
انحراف 

معیار
کشیدگیکجی

0/75-0/07-1/2714/401/50-0/56-0/5814/471/95-17/601/350/45ذهن آگاهی

0/71-0/3917/201/850/28-0/6516/871/520/65-18/001/890/44کنترل

و  پس آزمون  پیش آزمون،  میانگین  که  می دهد  نشان   ،4 جدول  نتایج 
پیگیری توجه انتخابی در گروه ذهن آگاهی به ترتیب برابر با  16، 12/80 
میانگین  همچنین  است.   0/73 و   0/86  ،1 معیار  انحراف  با   11/60 و 
پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توجه انتخابی در گروه کنترل به ترتیب 

برابر با 16/80، 15/93 و 15/53 با انحراف معیار 1/61، 1/22 و 1/06 
است. بر اساس جدول 4 میزان کجی و کشیدگی متغیر توجه انتخابی 
در دامنه 1 و 1- )یا نزدیک به این دامنه( قرار دارد که نشانگر آن است 

که متغیر توجه انتخابی در هر دو گروه از توزیع نرمال برخوردار است. 

جدول 4. اطالعات توصیفی توجه انتخابی در سه مرحله )پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری(

گروه

پیگیریپس آزمونپیش آزمون

میانگین
انحراف 

معیار
میانگینکشیدگیکجی

انحراف 
معیار

میانگینکشیدگیکجی
انحراف 

معیار
کشیدگیکجی

0/390/42-1/5411/600/73-0/9112/800/860/43-1610/49ذهن آگاهی

1/13-1/1815/531/060/31-0/66-1/6515/931/22-16/801/610/13کنترل

جدول 5. تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای گروه های ذهن آگاهی و کنترل

گروه ها

کنترلذهن آگاهی

تفاوت 
میانگین

خطای 
استاندارد

P
تفاوت 
میانگین

خطای 
استاندارد

P

3/130/71P<0/0011/130/44P<0/05کنترل بازداری
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بحث
بر  مبتنی  شناختی  درمان  اثربخشی  بررسی  حاضر  پژوهش  از  هدف 
ذهن آگاهی در بهبود کنترل بازداری و توجه انتخابی بزرگساالن مبتال 
به اخالل ADHD می باشد. نتایج نشان داد که درمان شناختی مبتنی 
مراحل  در  انتخابی  توجه  و  بازداری  کنترل  بهبود  بر  ذهن آگاهی  بر 
پس آزمون و پیگیری نسبت به پیش آزمون مؤثر بوده است. این نتایج 
  .)14  ،13  ،11( می باشد  همراستا  شده  مطرح  پژوهش های  نتایج  با 
زیرشاخه های  از  یکی  رفتاری  و  شناختی  بازداری  که  این  به  توجه  با 
پژوهش های  نتایج  و  می دهد  تشکیل  را  اجرایی  کارکردهایی  اصلی 
عصب شناختی نیز نشانگر فعالیت قشر پیشانی به هنگام انجام تکالیف 
مربوط به بازداری است )26( و از آنجا که Semple )27( در پژوهش 
را  پیشانی  قشر  فعالیت  ذهن آگاهی  تمرین های  که  داده  نشان  خود 
تسریع می کند، انتظار می رود بهبود وضعیت خودآگاهی در افراد صرف 
در  را  آنها  توانایی  اجرایی،  کارکردهای  در  آنها  توانایی  میزان  از  نظر 
بازداری، ارتقا بخشد. نتایج پژوهش حاضر به نوعی با نتایج پژوهش های 
Cairncroos و Miller )28( و Mitchell و همکاران )29( مبنی بر 

این که آموزش ذهن آگاهی در افزایش توجه، خودکنترلی، انعطاف پذیری 
روانی و کاهش مشکالت رفتاری، اضطراب، تکانشگری و بیش فعالی موثر 
است، همسو است. تنظیم توجه، آگاهی از تجربه شناختی و هیجانی را 
در حالی که لحظه به لحظه اتفاق می افتد ارتقاء می بخشد. تمریناتی که 
برای افزایش ذهن آگاهی طراحی شده اند، معموال شامل آموزش مفصل 
می باشد.  تجربه  از  حال  لحظه  آگاهی  رساندن  حداکثر  به  برای  توجه 
شایان ذکر است که بر اساس مطالعات تصویربرداری عصبی، در طول 
تمرینات ذهن آگاهی، تغییرات ساختاری در مناطق مغزی پیشانی ایجاد 
مکانیسم های  می تواند  خود  خودی  به  ذهن آگاهی  واقع  در  می شود. 

کنترل شناختی منطقه پیشانی را افزایش دهد )30(. 
دوره  در  دارویی(  و  )رفتاری  متداول  درمان های  از  تبعیت  که  آنجا  از 
نوجوانی کاسته شده )31( و در این گستره سنی کمتر موفقیت آمیز است، 
بیان کننده  نتایج  بنابراین  نوین احساس می شود.  ضرورت مداخله های 
شناختی  نشانه های  کاهش  برای  ذهن آگاهی  از  می توان  که  است  آن 
آموزش  کرد.  استفاده  بزرگسالی  در  توجه/بیش فعالی  نارسائی  اختالل 
ذهن آگاهی یکی از روش های درمانی مبتنی بر روان درمانی است که 
از کنترل بالفاصله  بازنمایی ذهنی اشیاء موجود در زندگی که  در آن 
انسان خارج است از طریق تنفس و فکر کردن، به افراد آموزش داده 
می شود. در واقع این روش درمانی، تلفیقی از تن آرامی و ذهن آگاهی 
نظر  به  ذهن آگاهی  بر  مبتنی  درمان  در  تن آرامی  فنون  کاربرد  است. 
می رسد در کاهش تکانشگری و بیش فعالی و افزایش توجه مبتالیان به 
اختالل ADHD تاثیر مثبتی داشته باشد. روش ذهن آگاهی به افراد در 
تعدیل الگوهای رفتاری منفی و افکار خودکار و تنظیم رفتارهای مثبت 
مرتبط با سالمتی کمک می کند و از طریق ترکیب سرزندگی و واضح 
دیدن تجربیات می تواند تغییرات مثبتی را در شادکامی و بهزیستی افراد 

ایجاد کند )32(.
پژوهش حاضر دارای محدودیت هایی از جمله پایین بودن حجم نمونه، 
و کنترل  بین مردان،  از  نمونه  انتخاب  نمونه گیری در دسترس،  روش 
نکردن متغیر هوش بود. هم چنین به دلیل طوالنی بودن مدت اجرای 
چشم  به  نیز  آزمودنی ها  خستگی  ذهن آگاهی،  شناختی  درمان  روش 
می خورد. با توجه به این که نمونه انتخاب شده مربوط به شهر رشت 
می باشد، بنابراین تعمیم نتایج به سایر نقاط کشور الزم است با احتیاط 

صورت گیرد.

گروه ها

کنترلذهن آگاهی

تفاوت 
میانگین

خطای 
استاندارد

P
تفاوت 
میانگین

خطای 
استاندارد

P

کنترل بازداری
3/200/56P<0/0010/800/29P<0/05

0/060/70P<0/05-0/330/46P<0/05

توجه انتخابی

3/200/31P<0/0010/860/49P<0/05

4/400/21P<0/0011/260/50P<0/05

1/200/29P<0/0010/400/33P<0/05

1/460/81P<0/051/730/97P<0/05
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نتیجه گیری
با توجه نتایج مطالعه حاضر توصیه می شود روش درمان شناختی مبتنی 
بر ذهن آگاهی در کلینیک ها و مراکز خدمات روان شناسی به عنوان یک 
روش مداخله ای موثر به کار گرفته شود. در پژوهش های آینده پیشنهاد 
می شود که مداخله صورت گرفته در این مطالعه، بر روی سایر اختالالت 
همبود با نقص توجه/بیش فعالی در نوجوانی و جوانی، مانند پیشگیری 
اضطراب،  سلوک،  اختالل  نظیر  اختالالت  دیگر  و  مواد،  سوء مصرف  از 

افسردگی و رفتار ضد اجتماعی بررسی شود.  
    

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری نویسنده اول می باشد. پژوهش 
برای  از جمله کسب رضایت نامه کتبی  با رعایت اصول اخالقی  حاضر 
شرکت در پژوهش، رعایت اصل محرمانه بودن اطالعات شرکت کنندگان 
کد  با  پژوهش  این  شد.  انجام  تحقیق  فرآیند  از  آنها  خروج  آزادی  و 
IR.GUMS.REC.1399.160 توسط کمیته اخالق دانشگاه  اخالقی 
علوم پزشکی گیالن تایید شد. پژوهش به نحوی طراحی شده بود که 
بر  در  آزمودنی ها  برای  روانی  و  جسمی  آسیب  هیچ گونه  آن  اجرای 
رایگان  باشد. همچنین آزمودنی های گروه ذهن آگاهی به طور  نداشته 

آموزش های مربوطه را دریافت نمودند.    

مشارکت نویسندگان 
سارا مرادی کالرده: این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول 
بوده که وظیفه اجرای پروژه، جمع آوری نمونه، برگزاری جلسات مداخله 
و تحلیل و بررسی نتایج را بر عهده داشتند. نیلوفر میکائیلی: نویسنده 
مسئول و راهنمای مراحل اجرایی پژوهش و اصالح مقاله بودند. محمد 
را  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  و  کار  روش  زمینه  در  راهنمایی  نریمانی: 
روز  به  اطالعات  ارائه  به  خانزاده:  حسین  عباسعلی  داشتند.  عهده  بر 
زمینه  در  راهنمایی  و  پژوهش  موضوع  تدوین  زمان  در  ایده پردازی  و 

نگارش مقاله پرداختند.     

منابع مالی
کلیه هزینه های انجام این پژوهش توسط نویسنده اول صورت گرفته است.    

تشکر و قدردانی
با تشکر از کلیه افراد شرکت کننده در این مطالعه، که علی رغم دوری 
مسافت و شرایط آب و هوایی دشوار، مشارکت منظم داشتند و اساتید 

محترمی که در این کار به راهنمایی و مشاوره پرداختند.           

تعارض منافع
این مطالعه برای نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی نداشته است. 
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Introduction: Aging is a process that causes fundamental changes in various body systems and their 

degeneration. Such changes lead to a severe reduction in motor and primarily cognitive functions 

in the elderly. The present study aimed to investigate the effect of training Schedule and attentional 

focus on executive functions in the elderly. 

Methods: The method of the present study was semi-experimental with a pretest-posttest design with 

a	control	group.	A	total	of	60	older	people	with	an	age	range	of	60	to	80	years	(M=74.23,	SD=4.97)	

were selected by voluntary sampling method and randomly were allocated to four experimental 

groups	(variable	training	+	external	attention,	variable	training	+	internal	attention,	constant	training	

+	external	attention	and	constant	training	+	internal	attention).	The	instrument	used	in	this	study	was	

a dart designed on the wall for training, Stroop, and the Wisconsin card sorting test to evaluate execu-

tive	functions.	The	training	intervention	consisted	of	300	dart	attempts	in	ten	sessions	(three	blocks	of	

ten	attempts	per	session)	according	to	the	constant,	variable,	and	external	and	internal	focus	training	

conditions. Executive function data were also recorded in two stages: pretest and post-dart training.

Results:	The	results	revealed	that	all	research	groups	had	a	significant	effect	on	improving	executive	

functions in the elderly; However, among the research groups, the combined group of external focus 

+	variable	training	created	a	more	significant	improvement	in	the	Stroop	and	Wisconsin	subtests	

(P<0.05)	of	the	elderly.

Conclusion: In general, external focus instructions and variable training are recommended as 

helpful methods in the executive functions of the elderly.
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Extended Abstract
Introduction
Aging refers to people over 60 years of age in terms of 

developmental and functional processes and causes neg-

ative changes in various body systems. One of these fun-

damental changes is a reduction in cognitive or execu-

tive functions. Executive functions are brain-based skills 

needed to perform purposeful behaviors successfully. 

The vast majority of related studies have suggested that 

physical activity and motor interventions are factors that 
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greatly enhance cognitive function. Several researchers 

have researched executive functions and practice, which 

differs from this research in several ways. The main focus 

of this research has been on extensive exercises with dif-

ferent	skills	(e.g.,	basketball	andtennis)	without	the	goal	

of	motor	learning	(or	without	focusing	on	motor	learning	

variables).	However,	some	research	has	examined	the	ef-

fect of learning variables on the executive or cognitive 

functions, which are different from our society and the 

purpose of the current research. Therefore, this study-

aimed to investigate the effect of training schedule and 

attentional focus on the executive functions of the elderly.

Methods
The method of the present study is semi-experimental 

with a pretest-posttest design with a control group. In 

terms of purpose, this research is in the category of ap-

plied research. The statistical population of the present 

study	included	older	people	in	Ahvaz	with	an	age	range	

of	60-80	years.	For	this	purpose,	60	people	were	selected	

by voluntary and self-determination sampling methods. 

After obtaining their consent, they were randomly as-

signed	to	one	of	four	groups	(external	attention	+	variable	

training,	 external	 attention	 +	 constant	 training,	 internal	

attention+	variable	training,	internal	attention	+	constant	

training).	All	steps	of	the	present	study	were	carried	out	

under the supervision of the Research Ethics Committee 

of	 the	Islamic	Azad	University,	Central	Tehran	Branch,	

Tehran, Iran, following the basic principles of the Helsin-

ki	Declaration	(1964).	The	primary	tool	used	in	this	re-

search is the purpose of darts designed to be used in darts 

throwing training intervention. Wisconsin and Stroop 

tests were used to assess executive functions in the el-

derly. After selecting the research groups, the partici-

pants	completed	a	pre-test	of	executive	functions	(Stroop	

and	Wisconsin	 tests).	The	 individuals	 then	completed	a	

dart-throwing training intervention. The training inter-

vention consisted of 30 darts throws in 10 days and 30 

attempts each day. The practice of the research groups is 

as follows: The variable practice group performed their 

practice	in	all	conditions	or	at	all	three	distances	(2,	2.60,	

and	3.20)	from	the	dart	center.	The	order	of	the	intervals	

was predetermined and random, with a limit that each in-

terval	occurred	ten	times.	The	fixed	training	group	also	

performed their throw training from a distance of 2.60 

for a total of 30 training attempts (25). The method of 

presenting the instructions was that in the external focus 

group, during the dart training intervention, they received 

instructions to focus on the target heart, and in the inter-

nal focus group, they focused on their hands. Analysis 

of	covariance	(ANCOVA)	was	used	to	analyze	the	data.	

Significance	level	was	considered	for	statistical	compar-

isons	(P<0.05).	

Results
The	results	showed	that	the	groups	significantly	improved	

in	executive	function	variables	(Stroop	test	and	Wiscon-

sin).	However,	according	to	the	obtained	averages,	it	can	

be seen that among the research groups, the combined 

group of variable training and external focus had creat-

ed more improvement in executive function variables. 

ANCOVA test was used to evaluate the effect of training 

with training Schedule conditions and focus on executive 

functions	(Stroop	test).	The	results	of	the	ANCOVA	test	

showed that the training schedule and attentional focus 

have	a	significant	effect	on	the	number	of	congruent	er-

rors, the number of incongruent errors, congruent correct 

answer, incongruent correct answer, congruent reaction 

time, incongruent reaction time, and interference has a 

significant	effect.	The	results	of	intergroup	differences	in	

the variables of number of consonant errors, number of 

inconsistent errors, correct consonant response, correct 

inconsistent response, consonant reaction time, incon-

sistent reaction time, and interference also showed that 
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there	was	 a	 significant	 difference	 between	 the	 research	

groups and between the research groups variable exer-

cise	group	+	external	focus	had	led	to	better	results	in	the	

variables of the Stroop test of executive functions than 

the	other	groups.	Nevertheless,	no	significant	difference	

was observed between other research groups. Also, the 

ANCOVA test was used to evaluate the effect of training 

with training Schedule conditions and focus on executive 

functions	(Wisconsin	test).	The	results	of	the	ANCOVA	

test showed that the schedule of the training and the focus 

of	attention	significantly	affected	the	number	of	classes,	

exhaustion	error,	and	specific	error.	Also,	the	results	re-

lated to the difference between groups in the variables of 

the	number	of	classes,	exhaustion	error,	and	specific	error	

showed	 that	 there	was	 a	 significant	 difference	 between	

the research groups and among the research groups, the 

variable	training	+	external	focus	group	led	to	better	re-

sults in the Wisconsin test variables compared to other 

groups.	However,	no	significant	difference	was	observed	

between other research groups. 

Conclusion
The present study aimed to investigate the effect of train-

ing schedule and focus instructions on the executive 

functions of the elderly. The results of this study showed 

that among the conditions in this study, variable training 

conditions	+	external	focus	had	shown	a	significant	im-

provement compared to other groups. Research results of 

Wollesen	&	Voelcker-Rehage	(2014)	(27), and Tait et al. 

(2017)	 (28) showed that the combined effects of exer-

cise instead of its different effects could be more effec-

tive in improving executive functions in the elderly. The 

current study also showed concerning exercise makeup 

intervention and focus. Besides, this research's results are 

consistent	with	the	results	of	Toyofuka	et	al.	(2022)	(31). 

In their research, they used dart training intervention to 

lateralize	 the	 hemisphere	 to	 prevent	 reduced	 cognitive	

function in the elderly. The results showed that the ac-

curacy of the dart throwing test in the elderly group was 

positively correlated with the amount of hemisphere lat-

eralization.	Also,	 the	 obtained	 results	 indicate	 that	 dart	

training intervention strengthens the lateral hemisphere 

in the elderly and has a high potential as a suitable ex-

ercise in preventing dementia and reducing cognitive 

functions. Overall, it can be argued that, conceivably, the 

likelihood of the better performance of the variable train-

ing	+	external	focus	group	combination	can	be	attribut-

ed	to	the	neurological	justifications	cited	in	the	study	by	

Toyofuku	et	al.	(2022)	(31). Because in this research, a 

similar training task was used, as well as the application 

of external focus and variable planning.

Ethical Considerations
Compliance with ethical guidelines

The present study included ethical principles such as ob-

taining	 informed	 consent,	 the	 confidentiality	 of	 partici-

pants	to	keep	their	information	confidential,	and	coding	

participants'	 names.	 The	 study	 also	 provided	 sufficient	

information on conducting the research, and participants 

were free to leave the study. This research was approved 

by	 the	 Ethics	 Committee	 of	 Islamic	 Azad	 University,	

Central Tehran Branch, Tehran, Iran with the ethics code: 

IR.IAU.CTB.REC.1401.041.

Authors’ contributions

Article	writing:	Nahid	Banari;	Analysis	of	statistical	find-

ings	and	scientific	and	literary	editing	of	the	article:	Dr.	

Zahra	Entezari	Khorasani	and	Dr.	Marzieh	Balali.	

Funding

Personal funds funded this study.

       

Acknowledgments

The authors would like to thank all the participants in this 

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

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


دوره 24، شماره 2، تابستان 1401مجله تازه های علوم شناختی

16

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

study for their cooperation and sincere support, as well as 

all the elderly volunteers who participated in this study in 

Ahvaz	who	cooperated	with	us	in	collecting	the	findings	

of the present study. It should be noted that this article is 

taken	from	the	doctoral	dissertation	at	the	Islamic	Azad	

University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran. 

Conflict of interest

The	authors	of	the	present	article	declared	no	conflict	of	

interest.

Table 1. Results of analysis of covariance

Source of changes Total squares df Mean squares F P Partial Squared Eta

Number of class

Assumption of homogeneity 
slope homogeneity

10.83 2 5.41 0.55 0.57 0.020

Pretest 1267.69 1 1267.69 132.19 0.001* 0.702

Group 492.18 2 246.09 25.66 0.001* 0.478

Exhaustion error

Assumption of homogeneity 
slope homogeneity

10.83 2 5.41 0.55 0.57 0.020

Pretest 1267.69 1 1267.69 132.19 0.001* 0.702

Group 492.18 2 246.09 25.66 0.001* 0.478

Especial error

Assumption of homogeneity 
slope homogeneity

10.83
2 5.41 0.55 0.57 0.020

Pretest 1267.69 1 1267.69 132.19 0.001* 0.702

Group 492.18 2 246.09 25.66 0.001* 0.478
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مقدمه: سالمندی فرایندی است که باعث ایجاد تغییرات اساسی در سیستم های مختلف بدن و انحطاط آنها می گردد. 

چنین تغییراتی منجر به کاهش شدید در عملکردهای حرکتی و خصوصا شناختی در سالمندان می گردد. هدف پژوهش 

حاضر، بررسی تاثیر آرایش تمرین و دستورالعمل های کانون توجه بر کارکردهای اجرایی در سالمندان بود.

روش کار: روش پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 60 سالمند با دامنه 

سنی 60 تا 80 سال )میانگین: 74/23، انحراف معیار: 4/97( به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی در 

چهار گروه تجربی )تمرین متغیر+توجه بیرونی، تمرین متغیر+توجه درونی، تمرین ثابت+توجه بیرونی و تمرین ثابت+توجه 

درونی( قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، هدف دارت طراحی شده بر روی دیوار جهت تمرین، آزمون استروپ و 

آزمون مرتب کردن کارت های ویسکانسین جهت ارزیابی کارکردهای اجرایی بود. مداخله تمرینی شامل 300 کوشش پرتاب 

دارت در 10 جلسه )سه بلوک 10 کوششی هر جلسه( با توجه به شرایط تمرینی ثابت و متغیر، و کانون توجه درونی و 

بیرونی بود. داده های کارکردهای اجرایی نیز در دو مرحله پیش آزمون و پس از تمرین دارت ثبت گردید. 

یافته ها: نتایج نشان داد که تمامی گروه های تحقیق بر بهبود کارکردهای اجرایی در سالمندان تاثیر معناداری داشتند؛ 

اما، از بین گروه های تحقیق گروه ترکیبی کانون توجه بیرونی+تمرین متغیر بهبود بیشتری را در خرده آزمون های استروپ 

.)P=0/05( و ویسکانسین سالمندان ایجاد کردند

نتیجه گیری: در کل می توان گفت که استفاده از دستورالعمل های کانون توجه به صورت بیرونی همراه با تمرین به 

صورت متغیربه عنوان یک روش سودمند کارکردهای اجرایی سالمندان توصیه می شود.

دریافت: 1401/02/07                                
اصالح نهایی: 1401/03/05                                     

پذیرش: 1401/03/11
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آرایش تمرین
کارکردهای اجرایی

سالمندان
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رفتار  استادیار  خراسانی،  انتظاری  زهرا 
مرکز،  تهران  اسالمی  آزاد  دانشگاه  حرکتی، 

تهران، ایران
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مقدمه
 60 باالی  افراد  به  کارکردی  و  رشدی  فرایندهای  نظر  از  سالمندی 
در  اساسی  تغییرات  ایجاد  باعث  سالمندی  روند  می شود.  اطالق  سال 
ریخت  تغییرات  می گردد.  آنها  انحطاط  و  بدن  مختلف  سیستم های 
قشرهای  از جمله  مغز  مختلف  قسمت های  در  بیوشیمیایی  و  شناسی 
آهیانه ای و پیشانی، باعث تغییرات در سیستم اسکلتی عضالنی افزایش 
نوسانات خودبه خودی بدن )1(، شیوع باالی زمین خوردن در سالمندان 

اجرایی  کارکردهای  یا  شناختی  عملکرد  شدید  کاهش  خصوص  به  و 
می شود )1، 2(. 

انجام  برای  که  است  مغز  بر  مبتنی  مهارت های  اجرایی  کارکردهای 
موفقیت آمیز رفتارهای هدفمند مورد نیاز می باشد و به سه حوزه اصلی 
بازداری، تنظیم و حافظه کاری تقسیم بندی می شود )3(. اکثر قریب به 
مداخالت  و  بدنی  فعالیت  که  کرده اند  پیشنهاد  مرتبط  مطالعات  اتفاق 

چکیده
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حرکتی عواملی هستند که به شدت باعث افزایش کارکردهای شناختی 
می شوند )4-6(. Tsai و همکاران )2018( به بررسی این که مداخالت 
ورزشی با مهارت باز و بسته باعث ایجاد اثرات مختلف عصبی شناختی 
بر کارکردهای اجرایی در افراد بزرگسال می شود، پرداختند. نتایج این 
پژوهش نشان داد که مهارت های باز و بسته در بهبود کارکردهای اجرایی 
که  می دهد  نشان  علمی  شواهد  همچنین،   .)6( بود  موثر  بزرگساالن 
ورزش شدید یک رفتار مهم برای جلوگیری از کاهش شناخت و اختالل 
در جمعیت سالمند می باشد )7، 8(. دوره سالمندی، دوره ای است که به 
دلیل کاهش در میزان فعالیت بدنی و عدم به کارگیری آنها در مداخالت 
حرکتی، در کارکردهای شناختی آنها اختالالتی مشاهده می شود که این 
کاهش بسیاری از جنبه های زندگی آنها را چه در حوزه حرکتی و چه 
در حوزه شناختی متاثر می کند )7(. خوشبختانه نتایج پژوهش ها نشان 
داده اند که بین فعالیت بدنی و کارکردهای شناختی در سالمندان رابطه 
معناداری وجود دارد و از کاهش در شناخت آنها جلوگیری می کند )12-

طولی  مطالعات  فراتحلیلی  و  سیستماتیک  بررسی های  همچنین،   .)9
نشان داده است که افراد مسن که درگیر تمرینات ورزشی هستند در 
برابر کاهش شناختی مصون می باشند )13، 14(. بنابراین این پژوهش ها 
اهمیت و ضرورت تمرینات و مداخالت حرکتی را در جلوگیری از کاهش 

کارکردهای اجرای سالمندان نشان می دهد. 
و  اجرایی  کارکردهای  مورد  در  شده  انجام  پژوهش های  وجود  این  با 
 ،15 ،12 ،11 ،5( انجام شده است  پژوهشگران چندی  توسط  تمرین 
می باشد.  متفاوت  حاضر  مطالعه  با  متعددی  روش های  در  که   )16
تمرکز اصلی این پژوهش ها بر تمرینات گسترده با مهارت های مختلف 
)بسکتبال، تنیس و ...( بدون هدف یادگیری حرکتی )یا بدون تمرکز بر 
متغیرهای یادگیری حرکتی( بوده است. جدای از این، این پژوهش ها 
تاثیرات متغیرهای یادگیری حرکتی را نیز در کار خود مورد بررسی قرار 
اجرایی  بر کارکردهای  تمرین  اثرات یک دوره  بررسی  به  تنها  و  نداده 
حرکتی؛  یادگیری  مهم  متغیر  دو  حاضر،  مطالعه  در  اما،  پرداخته اند. 
آرایش تمرین و دستورالعمل های کانون توجه مورد بررسی قرار گرفته 
است. با این وجود، به دلیل پیری و ضعف ایجاد شده در حافظه، باورهای 
چنین  و  می یابد  کاهش  سالمندان  در  خودمختاری  و  خودکارامدی 
چیزی عملکرد زندگی روزمره آنها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. اما، 
با توجه به اثرات کانون توجه بر خودکارامدی و خودمختاری؛ می توان از 
چنین کاهشی در عملکرد سالمندان جلوگیری کرد )17(. با این وجود، 
یا  اجرایی  کارکردهای  بر  یادگیری  متغیرهای  تاثیر  پژوهش ها،  برخی 
حوزه شناختی را مورد بررسی قرار داده اند. عابدی و همکاران )1399( 
ام اس  افراد  را در  اجرایی  بین کانون توجه و کارکردهای  ارتباط  یک 

نشان دادند )18(. مرادی و نوش آبادی )1397( نشان دادند که آرایش 
تمرین )اما به شیوه مسدود و تصادفی و نه به صورت متغیر و ثابت( بر 
کارکردهای اجرایی موثر می باشد )19(. اسالمی نصرت آبادی و همکاران 
)1399( نیز اثرات بازی های توجهی بر کارکردهای اجرایی را موثر نشان 
دادند )20(. تمرکز مطالعه مرادی و نوش آبادی )1397( بر روی افراد 
دارای اختالل هماهنگی رشدی )19( و اسالمی نصرت آبادی و همکاران 
و  ما  جامعه  با  که  است  بوده   )20( بیش فعال  افراد  روی  بر   )1399(
اثرات کانون توجه  بنابراین، در زمینه  هدف کار ما متفاوت می باشند. 
و آرایش تمرین به صورت متغیر و ثابت بر روی کارکردهای اجرایی به 
پژوهشی صورت  به حال  تا  می باشد،  مطالعه حاضر  که هدف  صورتی 
نگرفته است؛ و مطالعات صورت گرفته در حوزه کارکردهای اجرایی نیز 
بیشتر متمرکز بر افراد خاص بوده اند )20-18(. بنابراین نبود مطالعه در 
مورد کارکردهای اجرایی سالمندان با توجه به آرایش تمرین و کانون 
پژوهش  انجام  افراد خاص ضرورت  بر  مطالعات  بیشتر  تمرکز  و  توجه 
این  به  با توجه  بنابراین،  را برجسته تر می کند.  این زمینه  تحقیق در 
که کارکردهای اجرایی در فعالیت های روزمره افراد سالمند مفید بوده 
و همچنین در کنترل رفتارهای نامناسب نقش دارد، ارزیابی و توسعة 
مداخالتی که نقص کارکردهای اجرایی را در زندگی هدف قرار داده و 
است.  دارند، حیاتی  کاربرد  مدت  از مشکالت طوالنی  برای جلوگیری 
هدف دار  در  اجرایی  کارکردهای  که  است  شده  داده  نشان  همچنین، 
می کنند  ایفا  را  مهمی  نقش  حرکتی  کنترل  حتی  و  حرکات  بودن 
)21-19(؛ و همچنین با کارکردهای حرکتی یک دستی و دودستی در 
سالمندان در ارتباط عمیقی می باشد )20(. بنابراین، این خالء مطالعاتی 
در این زمینه، ضرورت پژوهش حاضر را بیشتر توجیه می سازد. بنابراین، 
با توجه به موارد اشاره شده در باال، فرض ما در این مطالعه بر این است 
در سالمندان  اجرایی  کارکردهای  بر  توجه  کانون  و  تمرین  آرایش  که 

اثرگذار می باشند.

روش کار
با  پیش آزمون_پس آزمون  طرح  با  تجربی  نیمه  حاضر  پژوهش  روش 
پژوهش های  زمرة  در  پژوهش  این  هدف،  لحاظ  از  بود.  کنترل  گروه 
سالمند  افراد  شامل  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه  دارد.  قرار  کاربردی 
شهر اهواز با دامنه سنی 80-60 سال بود. برای این منظور تعداد 60 نفر 
به روش نمونه گیری داوطلبانه و در پارک های سطح شهر اهواز پس از 
بررسی های و ارزیابی های مربوط به مالک های ورود به پژوهش انتخاب 
شده و پس از کسب رضایت آنها به صورت تصادفی در یکی از چهار گروه 
)گروه توجه بیرونی+تمرین متغیر، گروه توجه بیرونی+تمرین ثابت، گروه 
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توجه درونی+تمرین متغیر، گروه توجه درونی+تمرین ثابت( اختصاص 
داده شدند. مالک ورود به مطالعه، داشتن سالمت کامل جسمی، عدم 
شکستگی در اندام ها یا اختالل عملکردی، عدم مشکل بینایی، داشتن 
رضایت کامل برای شرکت در پژوهش، نداشتن تجربه قبلی در تمرین 
پرتاب دارت بود. همچنین، مالک های خروج از مطالعه شامل به وجود 
آمدن مشکل جسمانی در طول دورة مداخله، عدم همکاری و حضور 
نامنظم در طی جلسات مداخله بود. الزم به ذکر است که تمامی مراحل 
پژوهش حاضر تحت نظر کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی 
بیانیه هلسینکی )1964(  با اصول اساسی  واحد تهران مرکز و مطابق 

انجام گرفت.    

ابزار
هدف دارت: ابزار اولیه به کار گرفته شده در این پژوهش هدف دارت 
طراحی شده جهت استفاده در مداخله تمرینی پرتاب دارت بود. جهت 
یک  مساحت  به  شکل  دایره ای  صفحه  از  دارت  پرتاب  دقت  ارزیابی 
X متر مربع استفاده شد. این صفحه همانند دستگاه مختصات محور

این دو  به دقت 1 سانتیمتر روی  اندازه ها  و  ترسیم گردید  Yها  و  ها 
محور مشخص شد. سپس صفحه به گونه ای به دیوار متصل گردید که 
قوانین  همانند  زمین  تا کف   )0 و   0( نقطة  یعنی  مرکز صفحه  فاصله 
طبق  صفحه  از  شرکت کنندگان  فاصلة  و  متر   1/73 دارت  بین المللی 

قوانین بین الملل 2/37 متر باشد. 

برای  آزمون  این  ویسکانسین:  کارت های  کردن  مرتب  آزمون 
سنجش استدالل انتزاعی و توانایی سازگار کردن راهبردهای شناختی 
فرد با چالش های محیطی طراحی شد )22(. بدین علت، عقیده بر این 
آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین گستره پیچیده ای  است که 
از کنش های اجرایی را می سنجد که شامل برنامه ریزی، سازمان دهی، 
توانایی  شناختی،  قوانین  حفظ  مفهوم،  شکل گیری  انتزاعی،  استدالل 
تغییر و بازداری پاسخ های تکانه ای است. این شکل اولیه در طول زمان 
دچار تغییر شد و نسخه بسیار رایج امروزی که شامل دو دسته کارت 
آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین  آمد.  به وجود  محرک است 
دارای 64 کارت است. بر روی کارت ها چهار نوع شکل )مثلث، ستاره، 
صلیب، دایره( چاپ شده است و تعداد هر یک از شکل ها بر روی هر 
کارت از یک تا چهار در نوسان می باشد. در ضمن هر یک از کارت ها به 
یکی از رنگ های چهارگانه )آبی، قرمز، سبز، زرد( رنگ آمیزی شده است. 
به این ترتیب آزمون دارای سه اصل شکل )چهار نوع(، تعداد چهار حالت 
و چهار رنگ است. ترکیب این سه اصل 64 حالت را تشکیل می دهد. 

در واقع هر یک از کارت ها نمایان گر یک حالت می باشد که مشابه هیچ 
یک از کارت های دیگر نیست. الزم به ذکر است که متغیر های خروجی 
از این آزمون تعداد طبقات، خطای درجاماندگی و خطای خاص بود که 
و همکاران   Strauss داشت.  گزارش دهی  قابلیت  نرم افزار  توسط خود 
)2006(، اظهار می دارند که روایی میان ارزیاب ها، در حد عالی و باالی 
0/83 است و نیز اعتبار آزمون را با استفاده از روش آزمون_باز آزمون، 

0/91 گزارش کرده اند )22(. 

آزمون استروپ: آزمون استروپ براي تعیین سرعت پردازش اطالعات 
در یک محدودة زمانی مشخص استفاده شد. آزمون استروپ اولین بار 
انتخابی  توجه  اندازه گیری  منظور  به  توسط  استروپ   1935 سال  در 
این  ساخته  شد.  دیداری  پردازش  طریق  از  شناختی  انعطاف پذیری  و 
برای  متعدد،  بالینی  گروه های  در  مختلف  پژوهش های  در  آزمون 
اندازه گیری توانایی بازداری پاسخ، توجه انتخابی، تغییرپذیری شناختی 
و انعطاف پذیری شناختی مورد استفاده قرار گرفته  است. مراحل اجرای 

این آزمون به شرح زیر می باشد )23(.

از شرکت کنندگان خواسته می شود  این مرحله  مرحله مقدماتی: در 
نمایش  صفحه  روی  که  دایره ای  رنگ  با  منطبق  دکمه  فشار  با  تا 
می بیند، پاسخ دهد )دایره  در چهار رنگ قرمز، آبی، زرد و سبز نشان 
داده می شود(. هدف این مرحله، تنها تمرین و شناخت رنگ ها و جای 
کلیدها در صفحه کلید است و در نتیجه نهایی تأثیری ندارد. با هر پاسخ 
بازخوردی از درستی یا نادرستی پاسخ روی صفحه نمایش ارایه می شود.

مرحله آزمایشی: در این مرحله دقیقاً بر اساس شیوه ای که در مرحله 
این  هدف  می شود.  عمل  است  شده  داده  توضیح  بعد(  )مرحله  اصلی 
مرحله، تنها تمرین و آشنایی با شیوه پاسخ و جای کلیدها در صفحه 
از  بازخوردی  پاسخ  با هر  ندارد.  تأثیری  نهایی  نتیجه  کلید است و در 

درستی یا نادرستی پاسخ روی صفحه نمایش ارایه می شود.

مرحله اجرای آزمون استروپ: در این مرحله تعداد 48 کلمه رنگی 
  )Incongruent( و 48 کلمه رنگی ناهمخوان )Congruent( همخوان
داده   نمایش  شرکت کنندگان  به  سبز  و  زرد  آبی،  قرمز،  رنگ های  با 
می شود. منظور از کلمات همخوان، یکسان بودن رنگ کلمه با معنای 
کلمه است، مثاًل کلمه سبز که با رنگ سبز نشان داده می شود. منظور 
از کلمات ناهمخوان، متفاوت بودن رنگ کلمه با معنای کلمه است، مثاًل 
کلمه سبز که با رنگ قرمز، آبی یا زرد نشان داده می شود. مجموعه 96 

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


نشان  متوالی  و  تصادفی  صورت  به  ناهمخوان  و  همخوان  رنگی  کلمه 
داده  می شود. تکلیف شرکت کنندگان این است که صرف نظر از معنای 
این  بر  پژوهشگران  کند.  مشخص  را  آن  ظاهری  رنگ  تنها  کلمات، 
باورند که تکلیف رنگ_کلمه، انعطاف پذیری ذهنی و بازداری پاسخ را 
اندازه گیری می کند. زمان ارائه هر محرک بر روی صفحه نمایش گر 2 
ثانیه و فاصله بین ارائه دو محرک 800 هزارم ثانیه است. میزان بازداری 
یا تداخل با کم کردن نمره تعداد صحیح ناهمخوان از نمره تعداد صحیح 
همخوان به  دست می آید. همچنین طوالنی تر بودن میانگین مدت زمان 
پاسخ به محرک های ناهمخوان در مقایسه با همخوان، شاخص دیگری 
برای ارزیابی تداخل محسوب می شود. متغیرهای خروجی از این آزمون 
شامل، تعداد خطا همخوان و ناهمخوان، تعداد پاسخ صحیح همخوان و 
ناهمخوان، زمان واکنش همخوان و ناهمخوان و تداخل بود. پژوهش های 
انجام شده پیرامون آزمون استروپ نشانگر پایایی و روایی مناسب آن 
در سنجش بازداری در بزرگساالن و کودکان است. اعتبار این آزمون از 
طریق باز آزمایی در دامنه ای از 0/80 تا 0/91 گزارش شده است )24(. 
الزم به ذکر است که برحسب شرایط آزمایش می توان مراحل فوق را  با 

برداشتن تیک کنار آن از جریان آزمایش حذف کرد.
شیوه اجرای پژوهش به این صورت بود که در ابتدا پس از کسب مجوز 
با سالمندانی که در پارک های سطح شهر  از دانشگاه،  اجرای پژوهش 
اهواز بودند مالقاتی ترتیب داده شد و پس از ارائه هدف پژوهش و انجام 
رضایت نامه  فرم  تکمیل  به  مربوط  که  اول  هماهنگی های الزم، جلسه 
کتبی، آشنا شدن با هدف مطالعه و کوشش های آشناسازی بود، برای 
اجرای  چگونگی  شامل  آشناسازی  جلسه  شد.  انجام  شرکت کنندگان 
مداخله تمرینی با دارت، آشنایی با شرایط آزمایش بود. شرکت کنندگان 
در این جلسه درباره شیوه اجرای تمرین با دارت دستورالعمل های کالمی 
دریافت کردند. سپس شرکت کنندگان به صورت تصادفی در قالب چهار 
گروه 15 نفری توجه بیرونی+تمرین ثابت، توجه بیرونی+تمرین متغیر، 
توجه درونی+تمرین ثابت و توجه درونی+تمرین متغیر اختصاص داده 
اجرایی  کارکردهای  پیش آزمون،  شرکت کنندگان  از  ابتدا  در  شدند. 
ثبت گردید. سپس  آنها  نمرات  و  استروپ( گرفته شد  و  )ویسکانسین 
افراد به تکمیل مداخله تمرینی پرتاب دارت پرداختند. مداخله تمرینی 
شامل 300 کوشش پرتاب دارت در 10 روز و هر روز 30 کوشش بود 
)سه بلوک 10 کوششی هر روز(. همچنین یک استراحت یک دقیقه ای 
شیوه  شد.  داده  شرکت کنندگان  به  کوشش   10 هر  از  بعد  استراحت 
تمرین گروه های پژوهش به صورت زیر بود: گروه تمرین متغیر در همه 
شرایط و یا هر سه فاصله )2، 2/3، و 2/5( از مرکز دارت تمرین خود را 
اجرا کردند. ترتیب فواصل از قبل تعیین شد و به صورت تصادفی بود، و 

با محدودیتی که هر فاصله 10 بار رخ می داد. گروه تمرینی ثابت نیز از 
فاصله 2/3 تمرین پرتاب خود را برای مجموع 30 کوشش تمرینی اجرا 
کردند )25(. جدای از این، شیوه ارائه دستورالعمل های کانون توجه به 
خاطر این که در شرایط تمرین با گروه های متغیر و ثابت ترکیب شوند 

به صورت زیر بود:
دارت  پرتاب  هنگام  بیرونی  توجه  کانون  گروه  در  شرکت کنندگان 
دستورالعمل تمرکز بر روی مرکز هدف را دریافت کردند. کسانی که در 
گروه کانون توجه درونی بودند دستورالعمل هایی را دریافت کردند که 
هنگام پرتاب دارت بر روی دست آنها متمرکز می شد )26(. همچنین، 
و در  افراد داده شد  به  تمرین  توجه در حین  دستورالعمل های کانون 
آنها مجددا متذکر شدیم که بر دستورالعمل  به  پایان هر 10 کوشش 
تحقیق،  گروه های  ترکیب  برای  کل  در  کنند.  تمرکز  خود  به  مربوط 
ثابت هم به صورت توجه بیرونی و هم به  روش های تمرینی متغیر و 
در  کردند.  تمرین  دارت  مهارت  اجرای  حین  در  درونی  توجه  صورت 
پس آزمون  شرکت کنندگان  از  پژوهش،  مداخله  اتمام  از  بعد  نهایت، 
آنها  نمرات  و  استروپ( گرفته شد  و  اجرایی )ویسکانسین  کارکردهای 

ثبت گردید.
از  و  متغیرها  توزیع  بودن  نرمال  تعیین  برای  شاپیرو_ویلک  آزمون  از 
آزمون لوین برای بررسی همگنی متغیرها در گروه های پژوهش استفاده 
شد. برای تحلیل استنباطی داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. 
سطح معناداری برای مقایسه های آماری )P<0/05( در نظر گرفته شد. 
ضمنا برای انجام محاسبات از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. 

یافته ها
کارکردهای  معیار  انحراف  و  میانگین  با  مرتبط   1 جدول  یافته های 
زیر  و ویسکانسین می باشد که در جدول  استروپ  آزمون های  اجرایی 
ارائه شده است. نتایج این جدول نشان می دهد که گروه ها بهبود باالیی 
ویسکانسین(  و  استروپ  )آزمون  اجرایی  کارکردهای  متغیرهای  در  را 
نشان دادند. اما با توجه به میانگین های به دست آمده در جدول می توان 
تمرین  ترکیبی  بین گروه های مورد مطالعه، گروه  از  مشاهده کرد که 
کارکرد  متغیرهای  در  را  بیشتری  بهبود  بیرونی  توجه  کانون  و  متغیر 

اجرایی تجربه کردند.
پیش از بررسی و تحلیل داده های آماری، پیش فرض های آماری آزمون 
برابری  بررسی  برای  لون  و  طبیعی  توزیع  بررسی  برای  شاپیرو_ویلک 
داد  نشان  آزمون ها  این  نتایج  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  واریانس ها 
نتیجه  در  می باشد؛   0/05 از  باالتر  متغیرها  همه  معنا داری  سطح  که 

پیش فرض های مربوطه مورد تایید قرار می گیرد.   
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آزمون  برای  کوواریانس  تحلیل  آزمون  نتایج  به  مربوط   2 جدول 
استروپ از کارکردهای اجرایی می باشد. همان طور که در این جدول 
آزمون  اصلی  پیش فرض  تایید  جهت  ابتدا  در  می شود،  مشاهده 
مورد  را  رگرسیون  شیب  همگنی  پیش فرض  کوواریانس،  تحلیل 

و  مستقل  متغیر  بین  تعامل  که  داد  نشان  نتایج  گرفت.  قرار  آزمون 
متغیر کووریت در تمامی خرده مقیاس های آزمون استروپ معنادار 
شده  رعایت  رگرسیون  شیب  همگنی  پیش فرض  نتیجه  در  نیست؛ 

است.  

جدول 1. میانگین و انحراف معیار گروه های پژوهش

ثابت+درونیثابت+بیرونیمتغیر+درونیمتغیر+بیرونیمرحلهمتغیر

آزمون استروپ

خطا همخوان
0/52±0/1810/63±0/6210/57±0/3810/64±10/68پیش آزمون

0/48±0/509/09±0/449/16±0/628/80±7/52پس آزمون

خطا ناهمخوان
0/70±0/5613/83±0/6313/92±0/4813/49±13/26پیش آزمون

0/62±0/6610/05±0/5910/58±0/689/89±8/46پس آزمون

پاسخ صحیح همخوان
0/91±0/5028/06±0/5727/78±0/8427/95±28/73پیش آزمون

0/41±0/5829/78±0/6329/55±0/6929/27±32/59پس آزمون

پاسخ صحیح ناهمخوان
0/32±0/3719/74±0/4119/40±0/4319/54±19/64پیش آزمون

0/66±0/6821/63±1/0721/12±1/5921/14±24/35پس آزمون

زمان واکنش همخوان )میلی ثانیه(
2/30±2/601105/08±4/161105/18±5/191106/75± 1108/46پیش آزمون

5/25±6/641085/98±9/811085/96±17/251083/01±1056/90پس آزمون

زمان واکنش ناهمخوان )میلی ثانیه(
4/09±3/831206/99±4/261208/36±5/241206/83±1208/27پیش آزمون

30/46±7/211186/21±9/821184/09±17/301183/08±1156/90پس آزمون

نمره تداخل
1/58±112/92-1/84±113/39-1/67±113/20-1/93±112/79-پیش آزمون

1/01±110/94-0/77±111/06-0/85±109/98-1/91±105/29-پس آزمون

آزمون ویسکانسین

تعداد طبقات
0/17±0/184/54±0/224/59±0/264/58±4/57پیش آزمون

0/09±0/074/94±0/104/99±0/084/98±5/18پس آزمون

خطای درجاماندگی
0/78±0/7825/05±0/8425/24±0/8025/23±25/11پیش آزمون

0/74±0/6923/57±0/7223/26±0/8223/20±20/99پس آزمون

خطای خاص
0/77±0/7626/00±0/8826/27±0/9426/34±26/17پیش آزمون

0/71±0/8024/40±0/7824/49±0/6824/29±21/85پس آزمون
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جدول 2. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقادیر آزمون استروپ 

مجذور اتاFPمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

تعداد خطا همخوان

0/3530/110/510/670/029پیش فرض همگنی شیب رگرسیون

0/0010/188*2/8212/8212/70پیش آزمون

0/0010/671*24/9338/3134/40گروه

تعداد خطا ناهمخوان

0/3530/110/280/830/016پیش فرض همگنی شیب رگرسیون

0/0350/078*1/8111/814/67پیش آزمون

0/0010/553*26/4538/1822/69گروه

پاسخ صحیح همخوان

0/2130/070/240/860/014پیش فرض همگنی شیب رگرسیون

0/0010/197*3/8013/8013/46پیش آزمون

0/0010/821*71/43323/8184/16گروه

پاسخ صحیح ناهمخوان

0/3230/100/340/950/023پیش فرض همگنی شیب رگرسیون

0/0150/102*6/5616/566/24پیش آزمون

0/0010/660*112/27337/4235/45گروه

زمان واکنش همخوان

119/08339/690/360/770/021پیش فرض همگنی شیب رگرسیون

0/0110/113*735/451735/456/99پیش آزمون

0/0010/625*9663/0833221/0230/61گروه

زمان واکنش ناهمخوان

151/68350/560/440/720/025پیش فرض همگنی شیب رگرسیون

0/0200/094*632/451632/455/72پیش آزمون

0/0010/597*8982/4232994/1427/11گروه

تداخل

0/9030/300/200/890/011پیش فرض همگنی شیب رگرسیون

0/0490/069*5/7715/774/04پیش آزمون

0/0010/805*324/273108/0975/69گروه
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متغیرهای  در  جدول،  در  آمده  دست  به  سطوح  به  توجه  با  بنابراین، 
تعداد   ،)F=12/70،  P=0/001،  η2=0/188( همخوان  خطا  تعداد 
صحیح  پاسخ   ،)F=4/67،  P=0/035،  η2=0/078( ناهمخوان  خطا 
صحیح  پاسخ   ،)F=13/46،  P=0/001،  η2=0/197( همخوان 
واکنش  زمان   ،)F=6/24،  P=0/015،  η2=0/102( ناهمخوان 
همخوان )F=6/99، P=0/011، η2=0/113(، زمان واکنش ناهمخوان 
 P=0/049، η2=0/069( تداخل ،)F=5/72، P=0/020، η2=0/094(
به درستی  پیش آزمون  متغیر  که  است  این  از  نشان  نتایج   )F=4/04،

انتخاب شده است.
نتایج مربوط به تفاوت بین گروهی در متغیرهای تعداد خطا همخوان 
ناهمخوان  خطا  تعداد   ،)F=34/40،  P=0/001،  η2=0/671(
همخوان  صحیح  پاسخ   ،)F=22/69،   P=0/001،  η2=0/553(
ناهمخوان  صحیح  پاسخ   ،)F=84/16،  P=0/001،  η2=0/821(

همخوان  واکنش  زمان   ،)F=35/45،  P=0/001،  η2=0/660(
ناهمخوان  واکنش  زمان   ،)F=30/61،  P=0/001،  η2=0/625(
 P=0/001، η2=0/805( تداخل ،)F=27/11، P=0/001، η2=0/597(
تفاوت معناداری  بین گروه های مطالعه  نیز نشان داد که   )F=75/69،
بنفرونی  تعقیبی  آزمون  از  تفاوت ها  جایگاه  بررسی  برای  دارد.  وجود 
استفاده شد. نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد که بین گروه های 
 ،)P=0/001( تمرین متغیر+توجه بیرونی با تمرین متغیر+توجه درونی
با تمرین ثابت+توجه بیرونی )P=0/001( و با تمرین ثابت+توجه درونی 
)P=0/001( تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین سایر گروه های پژوهش 
تفاوت معناداری مشاهده نشد. بنابراین، در آزمون استروپ گروه ترکیبی 

تمرین متغیر+کانون توجه بیرونی بهبود معنادار بیشتری را نشان داد.
آزمون  برای  کوواریانس  تحلیل  آزمون  نتایج  به  مربوط   3 جدول 

ویسکانسین از کارکردهای اجرایی می باشد.

جدول 3. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقادیر آزمون ویسکانسین 

مجذور اتاFPمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

تعداد طبقات

0/0430/012/290/0890/117پیش فرض همگنی شیب رگرسیون

0/0010/226*0/1010/1016/02پیش آزمون

0/0010/583*0/4930/1625/67گروه

خطای درجاماندگی

2/6330/871/740/1680/092پیش فرض همگنی شیب رگرسیون

0/0240/090*2/8312/835/41پیش آزمون

0/0010/687*63/02321/0040/19گروه

خطای خاص

2/3430/781/660/1860/088پیش فرض همگنی شیب رگرسیون

0/0040/145*4/5314/539/30پیش آزمون

0/0010/730*72/36324/1249/47گروه

تایید  جهت  ابتدا  در  ما  می شود،  مشاهده   3 جدول  در  که  همان طور 
همگنی شیب  پیش فرض  کوواریانس،  تحلیل  آزمون  اصلی  پیش فرض 
رگرسیون را مورد آزمون قرار دادیم. نتایج نشان داد که تعامل بین متغیر 
برای خرده مقیاس های ویسکانسین معنادار  مستقل و متغیر کووریت 
نیست؛ در نتیجه پیش فرض همگنی شیب رگرسیون رعایت شده است.  

متغیرهای  در  جدول،  در  آمده  دست  به  سطوح  به  توجه  با  بنابراین، 
تعداد طبقات )F=16/02، P=0/001، η2=0/226(، خطا درجاماندگی 
 η2=0/145( خاص  خطای  و   )F=5/41،  P=0/024،  η2=0/090(
،F=9/30،P=0/004( نتایج نشان از این است که متغیر پیش آزمون به 

درستی انتخاب شده است.
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طبقات  تعداد  متغیرهای  در  گروهی  بین  تفاوت  به  مربوط  نتایج 
 η2=0/687( خطا درجاماندگی ،)F=25/67، P=0/001، η2=0/583(
 P=0/001،  η2=0/730( خاص  خطای  و   )F=40/19،  P=0/001،
،F=49/47( نیز نشان داد که بین گروه های پژوهش تفاوت معناداری 
بنفرونی  تعقیبی  آزمون  از  تفاوت ها  جایگاه  بررسی  برای  دارد.  وجود 
استفاده شد. نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد که بین گروه های 
 ،)P=0/001( تمرین متغیر+توجه بیرونی با تمرین متغیر+توجه درونی
با تمرین ثابت+توجه بیرونی )P=0/001( و با تمرین ثابت+توجه درونی 
گروه های  سایر  بین  اما  دارد.  وجود  معناداری  تفاوت   )P=0/001(
پژوهش تفاوت معناداری مشاهده نشد. بنابراین، در آزمون ویسکانسین 
گروه ترکیبی تمرین متغیر+کانون توجه بیرونی بهبود معنادار بیشتری 

را نشان داد.

بحث
تاثیر آرایش تمرین و دستورالعمل های  هدف از مطالعه حاضر بررسی 
پژوهش  این  نتایج  بود.  سالمندان  اجرایی  کارکردهای  بر  توجه  کانون 
نشان داد که تمامی شرایط آرایش تمرین و کانون توجه منجر به بهبود 
معناداری در کارکردهای اجرایی سالمندان شده بودند. با این وجود، با 
با  و  بین گروهی مشاهده شده در جداول 2 و 3  تفاوت های  به  توجه 
 ،1 مرحله پس آزمون جدول  در  آمده  به دست  میانگین های  به  توجه 
شرایط  مطالعه،  این  در  موجود  شرایط های  بین  از  که  گفت  می توان 
نسبت  را  بیشتری  معناداری  بهبود  بیرونی  توجه  متغیر+کانون  تمرین 
به سایر گروه ها از خود نشان داده بود. بنابراین، گروه ترکیبی تمرین 
متغیر+کانون توجه بیرونی اثرگذاری بیشتری را بر کارکردهای اجرایی 

سالمندان داشتند. 
شناختی  کارکردهای  بهبود  که  است  داده  نشان  قبلی  پژوهش  های 
فردی  به صورت  ذهنی  و  بدنی  تمرینات  از  استفاده  با  مسن  افراد  در 
به  اغلب  ذهنی  و  بدنی  تمرینات  ترکیب  است.  امکان پذیر  ترکیبی  یا 
عنوان تمرین دوگانه شناخته شده و بر کارکردهای اجرایی سالمندان 
با توجه به  نیز  این مطالعه  موثر می باشد )27، 28(؛ چیزی که ما در 
مداخله آرایش تمرین و کانون توجه نشان دادیم. مطالعات اخیر مکرراً 
نشان داده اند که مغز و بدن افراد سالمند انعطاف پذیر باقی می ماند و 
حرکتی  تمرینات  طریق  از  می توان  را  سالمند  افراد  شناختی  عملکرد 
ارتباط  در  بهبود  حال،  این  با   .)30  ،29( بخشید  بهبود  شناختی  یا 
عصبی فیزیولوژیکی با نوع تکالیف تمرینی متفاوت است )29(. بنابراین، 
کار  به  مؤثرتری  طور  به  را  شناختی  منابع  می توان  تمرین  طریق  از 
)تمرینات  تکلیفی  چند  یا  دو  تمرین  مختلف  انواع  این،  بر  عالوه  برد. 

بگذارد  تأثیر مثبت  افراد مسن  بر عملکرد شناختی  ترکیبی( می تواند 
)28(. یافته های ما با نتایج Toyofuku و همکاران )2022( همخوان 
جهت  دارت  تمرینی  مداخله  از  خود  پژوهش  در  آنها   .)31( می باشد 
جانبی کردن نیمکره برای جلوگیری از کاهش عملکردهای شناختی در 
افراد سالمند استفاده کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که دقت آزمون 
پرتاب دارت در گروه سالمند با مقدار جانبی شدن نیمکره همبستگی 
مثبت داشته؛ و به عنوان تمرین ورزشی مناسب در پیشگیری از زوال 
نکته جالب  دارد.  باالیی  پتانسیل  کارکردهای شناختی  و کاهش  عقل 
از  استفاده  و همکاران )2022(   Toyofuku استفاده در مطالعه  مورد 
یک شیوه برنامه ریزی متغیر در به صدا آوردن بوق ها به عنوان محرک 
شرکت کنندگان  از  آنان  مطالعه  در  همچنین  بود.  دارت  پرتاب  جهت 
خواسته شده بود که در ذهن خود تعیین کنند که به کدام قسمت دارت 
که  دارت  مداخله  اثرات  توجیه  در  توجه(.  کانون  )کاربرد  بزنند  ضربه 
می تواند تاییدی نیز بر یافته های ما باشد؛ می تواند از دید عصب شناختی 
مورد بررسی قرار گیرد. سالمندانی که مداخله تمرینی دارت را تکمیل 
کرده بودند جانبی شدن نیمکره ای را در الگوهای فعالیت مغز در لوب 
فرونتال با فعال سازی شکنج قدامی فوقانی پشتی و شکنج قدامی میانی 
در  را  باالیی  فعال سازی  درجه  سالمندان  این،  از  جدای  دادند.  نشان 
لوب آهیانه ای تحتانی به دنبال مداخله دارت نیز نشان دادند. بنابراین، 
چنین چیزی همبستگی مثبتی را بین درجه جانبی شدن نیمکره در 
فعالیت مغز و تجربه سالمندان در مداخله تمرینی دارت نشان می دهد 
مغز  فعال سازی  الگوهای  که  می دهد  نشان  این  این،  از  جدای   .)31(
)لحظه  دارت  پرتاب  برنامه ریزی  طول  در  سالمند،  شرکت کنندگان 
و  متغیر(  برنامه ریزی  به صورت  بوق  محرک  آمدن صدای  در  به صدا 
همچنین در حین تعیین محل ضربه برای پرتاب )تعیین مکان ضربه 
نیمکره  به صورت  بیرونی(،  به صورت  توجه  کانون  کاربرد  یا  ذهن  در 
تمرین  ترکیبی  گروه  بهتر  عملکرد  احتمال  بنابراین،  می شوند.  جانبی 
متغیر+کانون توجه بیرونی می تواند به توجیه های عصب شناختی اشاره 
شده در مطالعه Toyofuku و همکاران )2022( نسبت داده شود؛ زیرا 
در این پژوهش از یک تکلیف تمرینی مشابه و همچنین کاربرد کانون 

توجه بیرونی و برنامه ریزی متغیر استفاده شده بود.
جدای از این، در حوزه های پژوهش دیگر، نتایج ما با یافته های اسالمی 
این  نتایج  می باشد.  همخوان  نیز   )1399( همکاران  و  نصرت آبادی 
پژوهش نشان داد که ترکیب بازی های توجهی و توان بخشی شناختی بر 
کارکردهای اجرایی تاثیر معناداری دارد )20(. در توجیه اثرات ترکیبی، 
آنها نشان دادند که بازی های توجهی به صورت ذاتی دارای عناصری از 
متغیرهای توجهی همچون حفظ توجه، انتقال توجه و همچنین انتخاب 
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محرک های متفاوت می باشند. احتمال دارد که تمرین این متغیرهای 
توان بخشی شناختی  تمرینات  با  بازی و در ترکیب  به صورت  توجهی 
باعث بهبود در این متغیرها و خرده آزمون های کارکردهای اجرایی شده 
که  دادند  نشان  دیگر  تحقیق  در   )1397( نوش آبادی  و  مرادی  باشد. 
استفاده از تمرینات جسماني به صورت آرایش تمرین تصادفي مي تواند 
یک روش ایده آل به منظور بهبود عملکرد اجرایي در کودکان مبتال به 
اختالل هماهنگي رشدي در نظر گرفته شود )19(. آنها در توجیه نتایج 
دوره  از یک  تمرینی پس  مداخالت  از  استفاده  که؛  اشاره کردند  خود 
کامل باعث فعال کردن سیستم عصبی، باال بردن ادراک بصری همراه با 
افزایش سیگنال های بصری، بهبود سالمت عصبی و شناختی، افزایش 
عملکرد پردازش اطالعات و افزایش بهروری از انتقال دهنده های عصبی 
در افراد شده که همین عوامل باعث افزایش توجه و کارکردهای اجرایی 

می شود )32، 33(.
با وجود پژوهش های اشاره شده در باال، تا به حال هیچ پژوهش به طور 
بررسی  مورد  را  توجه  کانون  و  تمرین  آرایش  ترکیبی  اثرات  مستقیم 
قرار نداده؛ و تحقیقات آرایش تمرین و توجه بیرونی در جامعه سالمند 
بیشتر متمرکز بر بهبود یادگیری حرکتی )و نه یادگیری شناختی( بوده 
با این وجود، از سوی دیگر مطالعات نشان می دهند که تثبیت  است. 
حافظه به عنوان تابعی از تمرین متغیر در مقابل تمرین ثابت، به زیر 
ایده  از  که چنین چیزی  )34(؛  است  متکی  متفاوتی  الیه های عصبی 
درگیری ساختارهای متفاوت در حین یا بعد از تمرین حمایت می کند 
تاکید می کند. یکی  بر کارکردهای شناختی  آرایش تمرین  بر نقش  و 
از مهمترین نظریاتی که از شیوه ترکیبی متغیرهای یادگیری حمایت 
 )2017(  Lewthwaite و   Wulf بهینه  یادگیری  نظریه  می کند، 
تحت  اجرا  بهینه،  یادگیری حرکتی  نظریه  به  توجه  با   .)17( می باشد 
یک شرایط انگیزشی مناسب )مثال تمرین متغیر( با شرایط کانون توجه 
بیرونی می تواند ارتباطات عصبی خاصی را در بین مناطق مختلف مغز 
با   )2015( همکاران  و   Menon نتیجه  این  تفسیر  در  دهد.  افزایش 
توجه به ثبت EEG چنین ارتباط عصبی خاص را در مغز با توجه به 
یک شرایط انگیزشی و توجه بیرونی نشان دادند )35(. بنابراین می توان 
نتیجه گرفت که چنین تغییراتی در شبکه های عصبی مغز می تواند به 
عنوان یک عامل حیاتی و مهم برای عملکردهای موفق در نظر گرفته 
شود. از طرف دیگر، برخی از مزایای تمرین متغیر و کانون توجه بیرونی 
به وسیله تسهیل شدن تغییراتی در داخل و در سراسر شبکه های مغز 
رخ می دهد. مجاورت و اتصال سیستم های انگیزشی و حسی_حرکتی، 
شاید در شبکه های برجسته ای، دقت تغییر از شبکه حالت پیش فرض 
تقویت  برای  به یک موقعیت  تبدیل  به شبکه های حرکتی مربوطه،  را 

جفت شدن هدف- عمل می کند. در مقابل، توجه درونی از تغییر شبکه 
)17(. مشخص  به شبکه حرکتی جلوگیری می کند  پیش فرض  حالت 
شده است که متغیرهای یادگیری در مطالعه حاضر، سهم منحصر به 
فردی را برای یادگیری شناختی ایجاد می کند. تمرین متغیر و کانون 
شده  تقویت  امیدواری  موجب  که  شرایطی  همچنین  و  بیرونی  توجه 
که  نظر می رسد  به  متغیر(،  دو  ترکیبی هر  )اثرات  یادگیرنده می شود 
برای یادگیری بهینه یک هدف باشد. در حال حاضر ترکیبی از این دو 
عامل نشان داده شده است که برای یادگیری نسبت به یک عامل یا هیچ 
موثر  مکانیسم های  شاید  که  گفت  می توان  بنابراین،  است.  بهتر  کدام 
تمرین متغیر و توجه بیرونی که منجر به افزایش یادگیری حرکتی در 
سالمندان می شود مشابه با مکانیسم های موثر آنها در بهبود کارکردهای 
اجرایی باشد. البته این نتیجه در حد یک حدس و گمان بوده و نیاز به 

پژوهش های بیشتر در این زمینه را برجسته می کند.
مطالعه  این  بررسی  دارد:  پی  در  عمده  محدودیت  یک  مطالعه  این 
از  می توانند  آینده  مطالعات  بنابراین  مونث.  جنسیت  روی  بر  فقط 
آزمودنی های مونث و یا استفاده از جنسیت به عنوان یک متغیر موثر 
یافته ها  بهتر  تفاوت های جنسیتی جهت تعمیم هر چه  جهت بررسی 

استفاده کنند. 

نتیجه گیری
از مطالعه حاضر مشخص  آمده  به دست  نتایج  اساس  بر  به طور کلی 
بر  بیرونی(  متغیر+توجه  )تمرین  توجه  کانون  و  تمرین  آرایش  شد که 
کارکردهای اجرایی سالمندان تاثیر مثبت دارد. از این رو استفاده از این 
دو متغیر یادگیری به عنوان یک روش سودمند در جلوگیری و کاهش 
مطالعاتی  حوزه  این  می شود.  پیشنهاد  اجرایی  کارکردهای  مشکالت 
جدید، توجه زیادی را در یادگیری حرکتی به خود جلب کرده است؛ اما 
در حوزه کارکردهای شناختی مغفول مانده است. بنابراین، با توجه به 
این که افزایش سن منجر به تغییرات بسیاری در ویژگی های سالمندان 
به خصوص کارکردهای شناختی می شود؛ و از طرفی با توجه به اینکه 
اثرات این دو شیوه تمرینی در سطح عصب شناختی توسط پژوهشگران 
مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، پیشنهاد می شود که افراد سالمند 

از مزیت این شیوه های تمرینی نهایت استفاده را داشته باشند.   
    

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

رضایت نامه  کسب  شامل،  اخالقی  اصول  شامل  حاضر  پژوهش 
اطالعات  بودن  محرمانه  رازداری شرکت کنندگان جهت  اصل  آگاهانه، 

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


تاثیر آرایش تمرین و دستورالعمل های کانون توجه بر کارکردهای اجراییناهید بناری و همکاران

26

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

این  در  همچنین  بود.  شرکت کنندگان  نام  بودن  کدگذاری  آنها، 
و  شد؛  داده  مطالعه  اجرای  مورد چگونگی  در  کافی  اطالعات  پژوهش 
شرکت کنندگان جهت خروج از پژوهش آزاد بودند. این پژوهش با کد 
IR.IAU.CTB.REC.1401.041 توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم 

پزشکی گیالن تایید شده است.   

مشارکت نویسندگان 
ناهید بناری: ارائه طرح اولیه، جمع آوری داده ها و نگارش اولیه مقاله، 
زهرا انتظاری خراسانی: تحلیل داده ها و بازبینی دست نوشته، مرضیه 

باللی: بازبینی دست نوشته و مشاور پژوهشی.     

منابع مالی
این پژوهش از هیچ سازمان و مؤسسه ای حمایت مالی دریافت نکرده 

است.    

تشکر و قدردانی
تمامی  صمیمانه  همگامی  و  همکاری  از  را  خود  سپاس  مراتب 
داوطلب  سالمندان  تمامی  از  نیز  و  پژوهش  این  در  شرکت کنندگان 
مشارکت کننده در این مطالعه در شهر اهواز که در گردآوری یافته های 
پژوهش حاضر با ما نهایت همکاری را داشتند به عمل می آوریم. الزم 
اول در  نویسنده  از رساله دکتری  برگرفته  این مقاله  به ذکر است که 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز می باشد.           

تعارض منافع
نویسندگان مقاله حاضر اعالم می کنند که هیچ گونه تعارض منافعی در 

نگارش این پژوهش وجود ندارد. 
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Introduction: Learning disorders are one of the factors that affect the learning process. Accordingly, 

this study aimed to study the effectiveness of two methods of attention training based on Fletcher’s 

program	and	computerized	cognitive	rehabilitation	on	executive	functions	and	cognitive	avoidance	

of	children	with	specific	learning	disorders.	

Methods: This study was a semi-experimental study with a three-group pre-test-post-test design 

with	the	control	group	(two	experimental	groups	and	one	control	group).	The	statistical	population	

consisted of all students between seven and ten years of learning disorder referred to learning 

disorder centers in Tehran in the academic year 2019-2020, among whom 30 students were se-

lected as the convenience sampling method. Sexton & Dugas Cognitive Avoidance Questionnaire 

(2008),	 and	Executive	 Functions	 (Parent	 Form)	 of	Gioia	 et	 al.	 (2000)	were	 used	 to	 collecting	

data.	Attention	training	was	used	based	on	Fletcher’s	program	(12	group	45-minute	sessions)	and	

computerized	cognitive	rehabilitation	(ten	sessions	of	30	minutes	individually).	Data	analysis	was	

performed using multivariate and one-variable covariance analysis tests using SPSS-24 software.

Results:	Both	attention	training	interventions	based	on	Fletcher’s	program	and	computerized	cog-

nitive rehabilitation method had an effect on increasing executive function and cognitive avoidance 

in	children	with	specific	learning.

Conclusion:	No	significant	difference	was	observed	between	the	two	educational	methods	in	in-

creasing executive functions and cognitive avoidance.
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Extended Abstract
Introduction
In the range of human individual and social life, there are 

numerous topics with different ways to learn. Learning 

can be considered the most fundamental process as a re-

sult of which the helpless and helpless creature becomes 

a transformed person whose cognitive abilities and think-

ing power know no bounds during the interaction with 

physical growth. The term executive functions refer to 

general structures, including several functions such as 
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planning	decisions	and	inhibitions	in	an	organization	that	

require excellent cognitive skills of the brain such as at-

tention, working memory, language, perception, and cre-

ative thinking. These functions help people with learning 

tasks, intelligence stretches, and academic issues. The 

present study aimed to compare the effectiveness of two 

methods of attention training based on Fletcher program 

and	 computerized	 cognitive	 rehabilitation	 on	 executive	

functions and cognitive avoidance of children with par-

ticular learning disabilities.

Methods
This is a quasi-experimental study with a pre-test-post-test 

design	of	three	groups	with	a	control	group	(two	experi-

mental	and	one	control	group).	Attention	training	based	on	

Fletcher’s	program	and	computerized	rehabilitation	train-

ing for children was applied to two experimental groups. 

The control did not receive any training. The statistical 

population of all students aged seven to ten years had 

learning disabilities referring to learning disability cen-

ters in Tehran in the academic year of 2019-2020. Among 

them, 30 people were selected as the statistical sample by 

the convenience sampling method. Then, this number was 

randomly	divided	into	three	groups	(a	10-person	group	for	

attention training based on Fletcher’s program, a 10-per-

son	 group	 for	 computerized	 cognitive	 rehabilitation	 for	

the	child,	and	one	group	of	ten	as	the	control	group).	To	

collect	data,	 this	 study	used	Sexton	and	Dogas’s	 (2008)	

cognitive avoidance questionnaires and executive func-

tions	(parent	form)	Gioia	et	al.	(2000),	Attention	training	

based	on	Fletcher’s	program	(a	12-session	of	45	minutes),	

Computerized	cognitive	rehabilitation	(10	sessions	of	30	

minutes	 individually)	was	used.	 Inclusion	criteria	of	 the	

present study were interesting in participating in the study, 

first-to	fourth-grade	elementary	students	based	on	a	refer-

ral to learning disability centers, IQ test and validation as-

sessment in the center of learning disability, moderate to 

high	intelligence	(no	mental	retardation),	no	other	disor-

ders, and no psychological and medical treatment during 

the last two months. Exclusion criteria were absent from 

more than two sessions, students with intelligence under 

85,	 and	 students	 whose	 learning	 disabilities	 are	 due	 to	

visual, auditory, motor, or mental retardation, emotional 

distress, environmental, cultural, or economic deprivation. 

Children with learning disabilities were selected from the 

centers for this disorder. Admission to these centers is 

such that at the discretion of the normal school teacher, 

they were referred to these centers, and in these centers, 

they were revised by conducting an intelligence test. The 

parents	of	the	children	received	final	confirmation	of	the	

learning disability, and a case was registered in the learning 

disabilities center. First, for students with learning disabil-

ities, the cognitive avoidance questionnaire was presented 

by the student, and the executive functions questionnaire 

(parent	 form)	was	presented	by	one	of	 the	parents	 (pre-

test).	 In	 the	 initial	 assessment,	 students	 with	 approved	

criteria remained in the study, and students who did not 

have	the	approved	criteria	and	had	intelligence	under	85	

were excluded from the study. Students were divided into 

three groups based on inclusion and exclusion criteria. Af-

ter that, training sessions were held in groups for students. 

A group of ten people for the treatment method of atten-

tion training was used based on Fletcher’s program, which 

was implemented in 12 sessions. A group of ten people 

used	computerized	cognitive	rehabilitation	treatment	with	

self-grammar training in ten sessions individually. The 

third group was in the control group without therapeutic 

intervention. Considering the passage of seven to ten days 

after training and treatment, students were re-evaluated by 

cognitive avoidance test, and parents were re-evaluated by 

executive	functions	test	(parent	form)	(post-test).	Post-test	

was retaken after one month to follow-up on the treatment. 

Multivariate and univariate analyses of covariance were 

used	to	analyze	the	data	using	SPSS	software	version	24.	
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Results
Considering	the	level	of	significance	(P<0.05),	it	can	be	stat-

ed that the rate of cognitive avoidance in the control group 

is	significantly	different	from	the	attention	training	groups	

based on Fletcher’s program and cognitive rehabilitation 

(P=0.000).	Nevertheless,	the	cognitive	avoidance	scores	in	

the attention groups based on Fletcher’s program and com-

puterized	cognitive	rehabilitation	did	not	show	a	significant	

difference	 (P=0.051).	This	means	 that	 both	 interventions	

have been able to reduce cognitive avoidance. Due to the 

small	size	of	the	groups,	the	comparison	of	means	was	used	

to	compare	the	reduction	rate.	Considering	the	significance	

level of 0.05, it can be stated that in the executive function 

variable,	the	score	of	the	control	group	showed	a	signifi-

cant difference from the scores of both attention training 

groups	based	on	Fletcher	program	and	computerized	cog-

nitive	rehabilitation	method	(P<0.001).	This	indicates	that	

both Fletcher-based attention training interventions and the 

computerized	 cognitive	 rehabilitation	method	 effectively	

increased children's executive function with unique learn-

ing.	On	the	other	hand,	no	significant	difference	was	ob-

served	between	these	two	methods	(P=0.738).		

Conclusion
The results showed that two methods of attention training 

based	on	Fletcher’s	program	and	the	computerized	cogni-

tive rehabilitation affect executive functions and cognitive 

avoidance of children with particular learning disabilities. 

Applying	cognitive	computerized	exercises	can	improve	

the	performance	of	this	range	of	students	in	the	field	of	

working memory. Besides, the close relationship between 

memory ability and cognitive processes can improve ac-

ademic performance. Due to the cognitive processes in-

volved in learning disabilities, the cognitive rehabilitation 

program mainly focuses on developing cognitive abili-

ties. Thus, it is a special and unique type of treatment. A 

cognitive	 training	computerized	program	provides	 tools	

that can be used to help improve basic mental processes 

that	are	significant	in	high-level	learning.
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مقایسه اثربخشی روش های آموزش توجه بر اساس برنامه Fletcher و روش بازتوانی شناختی 
رایانه ای بر اجتناب شناختی کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختالل یادگیری خاص

مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1401
صفحات  29-42

مرضیه السادات خلیلی1         ،سیده علیا عمادیان2*        ، رمضان حسن زاده

1. دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی، واحد  ساری، دانشگاه آزاد اسالمی ، ساری، ایران
2. استادیار، گروه روان شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران 

3. استاد، گروه روان شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران

مقدمه: یکی از مواردی که روی فرایند یادگیری اثر می گذارد و به تبع آن عالیق و آموزش ها در فرد تحت تاثیر قرار 

می گیرد اختالالت یادگیری است. هدف از پژوهش حاضر، اثربخشی دو روش آموزش توجه بر اساس برنامه Fletcher و 

بازتوانی شناختی رایانه ای بر کارکردهای اجرایی و اجتناب شناختی کودکان دارای اختالل یادگیری خاص انجام شد.

روش کار: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آمون_ پس آزمون سه گروهی با گروه کنترل )دو گروه آزمایش و یک 

به مراکز اختالل  یادگیری مراجعه کننده  تا 10 سال دارای اختالل  بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان 7  گروه کنترل( 

یادگیری آموزش  و پرورش واقع در شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 بودند که از میان آنان 30 نفر به  عنوان نمونه 

به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه های اجتناب شناختی Sexton و 

Dugas )2008( و کارکردهای اجرایی )فرم والدین( Gioia و همکاران )2000( استفاده شد. آموزش توجه بر اساس برنامه 

Fletcher )12 جلسه 45 دقیقه ای گروهی (، بازتوانی شناختی رایانه ای )10 جلسه 30 دقیقه ای به  صورت فردی( استفاده 

 SPSS-24 شد. تجزیه  و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل کوواریانس چند متغیره و یک متغیره و با نرم افزار

انجام گرفت. 

یافته ها: هر دو مداخله آموزش توجه بر اساس برنامه Fletcher، و روش بازتوانی شناختی رایانه ای، بر افزایش کارکرد 

اجرایی و میزان اجتناب شناختی کودکان دارای یادگیری خاص تأثیرگذار بودند. از طرفی تفاوت معنا داری میان این دو 

روش مشاهده نشد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود و نظر به این که به طور تقریبی در تمامی مدارس رایانه وجود 

دارد می توان این گونه برنامه ها را به عنوان بخشی از برنامه آموزشی دانش آموزانی که با مشکالت یادگیری روبه رو هستند 

قرار داد.

دریافت: 1399/12/23                                
اصالح نهایی: 1400/12/20                                     

پذیرش: 1401/01/23
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مقدمه
طور  به  متوسط،  یادگیري  توانایی  وجود  با  خاص  یادگیري  اختالالت 
متوسط با مشکالت غیرمنتظره یادگیري مشخص می شوند )1(. افراد 
مبتال به اختالالت یادگیري براي اولین بار تقریباً دو قرن پیش توسط 
و  مغز  متخصصان  گرفتند.  قرار  توجه  مورد  اعصاب  و  مغز  متخصصان 
با  کودکان  بین  شباهت هاي  بین  ارتباط  ایجاد  به  شروع  اولیه  اعصاب 
مشکالت ویژه یادگیري و افراد مبتال به آسیب هاي موضعی مغزي کردند. 

از نظر منطقی، متخصصان مغز و اعصاب نتیجه گرفتند که اختالالت 
نتیجه گرفتند که  اشتباه  به  اما  "عصبی" دارند،  یادگیري خاص منشأ 
اختالالت یادگیري خاص نیز ناشی از آسیب هاي مغزي است. براي اکثر 
کودکان مبتال به اختالالت یادگیري، همان طور که پژوهش ها پشتیبانی 
می کند، هیچ رویدادي شخصی در مورد ضربه مغزي یا توهین عصبی 
وجود ندارد، حداقل این موارد واضح است. در حالی که پیشرفت هاي 

چکیده
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قابل توجهی در زمینه اختالالت یادگیري در زمینه شناسایی تشخیصی، 
علت  است،  داده  رخ  مدت  طوالنی  پیش آگهی  و  مداخله  رویکردهاي 
اصلی اختالالت یادگیري هنوز به خوبی درک نشده است و همچنان به 
طور کلی به عنوان "عصبی" در اصل توصیف می شود )1(. این اختالل 
یکي از عملکردهاي افراد مانند خواندن، نوشتن و ریاضیات را تحت تأثیر 
قرار می دهد. دانش آموزان مبتال به این نوع اختالالت بسیار کمتر از 
آنچه از سن و سطح هوشي آنها انتظار می رود، موفق شده و در تنظیم 
اطالعات دیداري و شنیداري، حافظه و توجه نیز نقص دارند )2(. این 
گروه علی رغم هوش طبیعي، بدون بهره گیری از آموزش هاي ویژه، قادر 
به ادامه تحصیل نیستند، یا برخي دیگر ممکن است یک روز مطلب را 
به خوبي فراگیرند و روز دیگر تمام آن را فراموش کنند )3(. میزان شیوع 
ناتواني یادگیري در جامعه بسته به نوع، تعریف و ارزیابي که از این گروه 
به عمل، می آید متفاوت بوده، بین 2 تا 10 درصد گزارش شده است. 
حدود 3 تا 5 درصد دانش آموزان مدارس دولتي آمریکا داراي ناتواني 
یادگیري هستند )4(. نرخ شیوع کلی این اختالل در ایران 6/75 درصد، 
در پسران 27/7 و این نرخ برای دختران 6/24 درصد است و فراوانی 
اغلب در سنین 8 تا 15 سال است )5(. حدود 2 تا 10 درصد از کودکان 
مبتال به این اختالل هستند و معموال تعداد پسرها در این اختالل سه 

برابر دخترهاست )6(.  
یادگیری خاص ضعف  به اختالل  از مشکالت دانش آموزان مبتال  یکی 
در کارکرد اجرایی است، کارکرد اجرایی مجموعه از توانایی هاي عالي 
شامل خودگرداني، خودآغازگري، برنامه ریزي، انعطاف شناختي، حافظه 
کاري، سازمان دهي، ادراک پویا از زمان پیش بینی آینده و حل مسئله 
کمک  کودک  به  یادگیری  تکالیف  و  روزانه  فعالیت هاي  در  که  است 
در  او  توانایی  به  زیادی  حد  تا  دانش آموز  تحصیلی  موفقیت  می کند. 
توجه خود،  تنظیم  اطالعات،  اولویت بندی  و  برنامه ریزی، سازمان دهی 
دستکاری اطالعات در حافظه کاری و نظارت بر پیشرفت خود، وابسته 
است )7(. پژوهش ها ارتباط ضعفی بین کارکردهای اجرایی با اختالل 
ریاضی )8(، اختالل خواندن تحولی )9(، اختالل ریاضی و خواندن )10( 
نشان داده اند. ضعف کارکردهای اجرایی در حوزه بازداری پاسخ، توجه 

پایدار، سازمان دهی و برنامه ریزی در این کودکان اشاره دارد.  
از دیگر عواملي که دانش آموزان با آن درگیرند و در جنبه هاي آموزشي 
به آن توجه نمي شود، اجتناب شناختي است. شناختي، انواع راهبردهای 
ذهني است که بر اساس آن افراد تفکرات خویش را در جریان ارتباط 
اجتماعي تغییر می دهند )11(. هر فردي در رویارویي با یک موقعیت 
اجتماعي فرضیه هایی دربارة خود و محیط می سازد )12(. این فضیه، 
معیارهای کمال گرایانه درباره عملکرد اجتماعي مثبت، باورهاي مشروط 

درباره عملکردهاي خویش در روابط بین فردي و توجه سوءگیرانه درباره 
ارزیابی های دیگران است که می تواند منجر به شکل گیری نشانه های 
جسمي و روان شناختي شود )13(. مطالعات نشان داد که دانش آموزان 
داراي اختالل یادگیري خاص پس از یک تجربه ناخوشایند در روابط 
پرداخته و محتویات ذهني خود  پردازش ذهني موقعیت  به  اجتماعي 
تغییر  شناختي  اجتناب  راهبرد  انواع  از  استفاده  با  موقعیت  درباره  را 
از  رهایي  براي  اجتنابي  تمهیدات  از  تا  می کنند  تالش  و  می دهند 
تفکرات نگران کننده درباره موقعیت اجتماعي خویش بهره جویند )14(. 
با  اجتناب شناختي  دادند که  نشان  پژوهشي  پورعبدل و همکاران در 
ایجاد شکاف بین تفکر و هیجانات فرد و اجتناب از پذیرش آن، می تواند 
پیشرفت تحصیلي دانش آموزان داراي اختالل یادگیري خاص را با موانع 
مهمي روبه رو سازد، همچنین در این پژوهش مشخص شد که در متغیر 
یادگیري  اختالل  داراي  و  عادي  دانش آموزان  بین  شناختي  اجتناب 

خاص تفاوت معنادار وجود دارد )15(.
یکی از آموزش هایی که بر کارکرد اجرایی و اجتناب شناختی کودکان 
برنامه  اساس  بر  توجه  آموزش  دارد  اهمیت  خاص  یادگیری  اختالل 
Fletcher می باشد؛ با توجه به این مشکالت در کودکان اختالل یادگیری 

خاص لزوم به کارگیری آموزش توجه براساس برنامه Fletcher احساس 
می شود که یکی از مشکالت عمده دانش آموزان که فرآیند آموزش را 
مختل می کند و موجب کاهش کارایی آنان در عملکرد تحصیلی می شود 
فقدان توجه است. توجه را در اختیار گرفتن ذهن به شکل هدف دار و 
تمرکز بر یک موضوع، فکر یا شی خاص از بین چندین مورد در یک 
زمان، تعریف می کنند )16، 17(. توجه در تمام فرایندهای ذهنی مورد 
نیاز است. در یک فعالیت شناختی ابتدا توجه ما به محرک جلب می شود 
بعد آن را ادراک می نماییم. بنابراین توجه در عملکرد شناختی، رفتاری 
بر  هم  کم توجهی های کوچک  زیرا حتی  دارد  زیادی  اهمیت  ذهنی  و 
عملکرد یادگیری تأثیر می گذارد )18(. توجه مثل دروازه بان ذهن عمل 
می کند، که این کار را با تنظیم و اولویت بندی محرک  های پردازش شده 
توسط سیستم اعصاب مرکزی انجام می دهد. اجزای توجه شامل تنظیم 
یا  توجه  فراخنای  پایدار،  توجه  انتخابی،  توجه  مراقیت،  و  برانگیختگی 
توجه تقسیم شده، بازدارندگی و کنترل رفتار است )19، 20(. هر چند 
تشخیص اجزای توجه و اندازه گیری آن مشکل است به این دلیل که 
می شود  ارزیابی  دیگر  فعالیت های  از  برخی  با  رابطه  در  معموالً  توجه 
گذارند  اثر  توجه  پردازش  در  مغز  متعدد  بخش های  که  این  دیگر  و 
)21(. Fletcher و همکاران )MacClosky ،)22( )2007 و همکاران 
که  کردند  اظهار   )24(  )2004( همکاران  و   Epsy و   )23(  )2009(
توانایی کودکان در کارکردهای اجرایی و توجه در دوران پیش دبستانی 
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به  بعد  ریاضیات در سال های  و  را در خواندن  آنها  توانمندی  می تواند 
یادگیری در حوزه های گوناگون مانع  خوبی پیش بینی کند. اختالالت 

پیشرفت تحصیلی می گردد.
از جمله پرکاربردترین و محبوب ترین این برنامه ها، برنامه هاي رایانه اي 
شناختی است. در این زمینه نیز بسیاري از پژوهشگران اثربخشی این 
گونه تمرین هاي رایانه اي را مورد بررسی قرار داده اند. بازتوانی نقص های 
شناختی به مدت طوالنی ذهن متخصصان عصب روان شناسی را به خود 
مشغول کرده است. مداخالت برای بهبود یا کاهش نقایص شناختی به 
طور کلی در یکی از این سه قلمرو قرار می گیرند: الف( مداخالت محیطی 
که حمایت های موقعیتی برای توانایی های مختل فراهم می آورند؛ ب( 
مداخالتی که هدفشان این است که نقایص موجود را جبران کنند؛ ج( 
استفاده از مداخالت مستقیمی که هدفشان بهبود فرایند های شناختی 
زیربنایی و حذف یا کاهش خود نقص است. فرض مداخالت مستقیم این 
است که توانایی های توجه به وسیله فراهم آوردن فرصت های ساختارمند 
برای تمرین کردن جنبه های مختلف توجه بهبود می یابند. درمان شامل 
تمرین های مکرر مجموعه ای از تکالیف است که نیازمند توجه با سطوح 
متفاوت است. فرض بر این است که فعال کردن مکرر و تحریک مداوم 
این  که  می شود  شناختی  ظرفیت  در  تغییر  باعث  توجه  سیستم های 
در   .)25( است  نورونی  فعالیت  در  زیربنایی  تغییرات  نشان هنده  خود، 
پژوهشی که Loosli و همکاران انجام داده اند، تنها با 2 هفته تمرین 
بین  معناداري  تفاوت  فعال،  حافظه  و  شناختی  تکالیف  در  اختصاصی 
عملکرد کودکان با مشکالت رشدي و کودکان گروه کنترل در حافظه 
فعال و عملکرد خواندن مشاهده گردید )26(. همچنین Dahlin تأثیر 
تمرین حافظه فعال را بر بهبود عملکرد حافظه فعال و پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان با مشکالت یادگیري مورد تأیید قرار داده است )27(. نظر 
به پژوهش های یاد شده، و با توجه به این که درمان و مداخالت انجام 
شده مقایسه اثربخشی مداخالت برنامه Fletcher و بازتوانی شناختی 
و  نداده اند  قرار  بررسی  مورد  توام  یادگیري خاص  اختالل  مورد  در  را 
انجام شده است، ضرورت و اهمیت  اندکی در این زمینه  پژوهش های 
برنامه  و  شناختی  بازتوانی  اثربخشی  مقایسه  هدف  با  پژوهش هایی 
Fletcher در درمان اختالالت یادگیري را دو چندان می نماید. بنابراین 

اثربخشی  ارائه شده هدف پژوهش حاضر بررسی  با توجه به مطالب  و 
بر روي   Fletcher برنامه  با  )رایانه ای( و ترکیب آن  بازتوانی شناختی 

اختالل یادگیري خاص در کودکان دبستانی تهران بود. 

روش کار
سه  پیش آمون_پس آزمون  طرح  با  نیمه آزمایشی  پژوهش  این  روش 

گروهی با گروه کنترل )دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل( بود، که 
آموزش توجه بر اساس برنامه Fletcher و آموزش بازتوانی رایانه ای به 
کودکان برای دو گروه آزمایشی اعمال شد و گروه کنترل هیچ آموزشی 
دارای  سال   10 تا   7 دانش آموزان  کلیه  آماری  جامعه  نکرد.  دریافت 
آموزش  و  یادگیری  اختالل  مراکز  به  مراجعه کننده  یادگیری  اختالل 
پرورش واقع در شهر تهران در سال تحصیلی 99-98 بودند که از بین 
دسترس  در  نمونه گیری  شیوه  به  نمونه  عنوان  به   نفر   30 تهران  آنان 
انتخاب شدند. معیارهای ورود به پژوهش: عالقمندی برای شرکت در 
پژوهش، دانش آموزان پایه اول تا چهارم ابتدایی بر اساس ارجاع به مراکز 
اختالالت یادگیری، انجام تست هوش و سنجش تائید در مرکز اختالل 
یادگیری، هوش متوسط به باال )عدم عقب ماندگی ذهنی(، عدم ابتال به 
اختالل های دیگر، عدم دریافت درمان های روان شناختی و دارویی در 
بیش  در جلسات  معیارهای خروج: عدم حضور  بود.  اخیر  ماه  دو  طی 
از دو جلسه، دارای هوش زیر 85، دانش آموزانی که اختالل یادگیری 
اثر  بر  یا  و  بوده  حرکتی  شنوایی،  بینایی،  نقص های  نتیجه  در  آنان 
محیطی،  محرومیت های  یا  هیجانی  پریشانی  یا  ذهنی  عقب ماندگی 
فرهنگی یا اقتصادی ایجاد شده باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده 
از آزمون های تحلیل کوواریانس چند متغیره و تحلیل کوواریانس یک 

متغیره با نرم افزار SPSS-24 انجام شد.     

ابزار
 Function )BRIEF(( اجرایی  کارکردهای  پرسشنامه 

 )Behavior Rating Inventory of Executive

پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی )فرم والدین(، توسط 
Gioia و همکاران در سال 2000 طراحی شده است )28(. این ارزیابی 

که  می باشد  سؤال  دارای 86  و  است  معلمان  و  والدین  فرم  دو  دارای 
امتیاز  نمره دهی آن لیکرت حداقل و حداکثر نمره 258-86 می باشد 
هر سوال بین"هیچ وقت" و "گاهی اوقات" و "همیشه" به ترتیب از 1 
پرسشنامه  این  اعتبار  نمره گذاری می شود. ضریب  والدین  توسط  تا 3 
و  می باشد   0/82-0/98 آن،  والدین  فرم  در  بالینی  نمونه های  برای 
میزان  این  استفاده شود،  آن  از  هنجار  جامعه  ارزیابی  برای  که  زمانی 
به 0/97-0/80 می رسد. در پژوهش شهابی و همکاران روایی و اعتبار 
خرده  آزمون_ بازآزمون  پایایی  ضریب  کـه  شد  سنجیده  پرسشنامه 
کارکرد  در  اجرایی  کارکردهاي  رفتاري  رتبه بندي  آزمون  مقیاس هاي 
کار  به  آغاز   ،0/91 هیجانی  کنترل   ،0/81 جهت دهی   ،0/90 بازداري 
0/80، حافظه فعال 0/71، برنامه ریزی 0/81، سازمان دهی اجزاء 0/79، 
 0/87 فراشناخت  شاخص   ،0/90 رفتار  تنظیم  شاخص   ،0/78 نظارت 
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آمد. ضریب همسانی  به دست  اجرایی 0/89  نمره کلی کارکردهای  و 
درونی برای این پرسشنامه از 0/87 تا 0/94 می باشد که نشان دهنده 
باال بودن همسانی درونی کلیه خرده مقیاس های پرسشنامه است )29(. 

پرسشنامه اجتناب شناختی 
این پرسشنامه یک ابزار مداد کاغذی است که 25 سوال دارد که برای 
نخستین بار توسط Sexton و Dugas )2008( ساخت و اعتباریابی شد 
)11(. حداقل و حداکثر نمره 125-25 می باشد. بساک نژاد و همکاران 
کل  نمره  برای  کرونباخ  آلفای  روش  به  را  مقیاس  این  پایایی  ضریب 
اجتناب شناختی برابر 0/91 و به ترتیب برای خرده مقیاس فرونشانی 
برای   ،0/89 حواس پرتی  برای   ،0/71 فکر  جانشینی  برای   ،0/90 فکر 
اجتناب از محرک تهدیدکننده 0/90 و برای تبدیل تصورات به افکار برابر 
0/84 گزارش کردند. ضریب روایی این ابزار از طریق ضریب همبستگی 

با سیاهه فرونشانی فکر خرس سفید برابر 0/48 به دست آمد )30(. 

 )Cogniplus( نرم افزار بازتوانی شناختی شناخت افزا
کشور  در   Mateer و   Sohlberg توسط  سال 2005  در  نرم افزار  این 
اتریش برای آموزش کارکردهای اساسی شناختی )شامل توجه مستمر، 
توجه مستقیم، توجه انتخابی، حافظه کاری، گوش به زنگی و هماهنگی 
اعتبار  تعیین  به منظور  تولید شده است.  و  دیداری_حرکتی( طراحی 
نرم افزار از روش اعتبار همزمان استفاده شد. ضریب همبستگی به دست 
آمده از اجرای همزمان این نرم افزار و نرم افزار توان بخشی مغزی بر روی 

30 دانش آموز برابر 0/61 به دست آمده است )31(. 

  Fletcher آموزش توجه بر اساس برنامه
منظور از آموزش توجه، روش آموزشی در زمینه افزایش توجه در 12 
جلسه 45 دقیقه ای است. این آموزش بر اساس برنامه Fletcher و به 
صورت گروهی اجرا شد )22(. شرح جلسات بدین صورت بود: جلسه 
اول: آشنایی با روش و اجرای آزمون کارکردهای اجرایی )فرم والدین( 
و اجتناب شناختی. در این جلسه ابتدا درباره ناتوانی یادگیری و سپس 
شد.  داده  توضیح  والدین  برای  توجه  آموزش  ضرورت  و  هدف  درباره  
دانش آموزان  از  پرسش  با  ابتدای جلسه  عروسک.  با  بازی  دوم:  جلسه 
با  بازی  به  وسیله  توجه  مفهوم  سپس  شده  تقویت  صمیمانه  رابطه 
عروسک آموزش داده شد. جلسه سوم: توجه شنیداری. این جلسه شامل 
به صداهای ضبط شده،  دادن  از طریق گوش  توجه شنیداری  تقویت 
صدای خوردنی ها، صدای حیوانات، صدای تکان دان اشیاء مختلف است. 
بعد از شنیدن اصوات جمالتی توسط درمانگر با صدای ضعیف گفته شد، 

سپس دانش آموزان به نوبت جمالت را بیان کردند. در پایان جلسه پیدا 
انجام شد. جلسه چهارم:  نزدیک  و  با صدای دور  کردن شی گم شده 
توجه بینایی. بازی ببین و بگو، دیدن تصاویر کودکان و سپس بازشناسی 
آنها، بازی پیدا کردن اشکال مطابق رنگ و اندازه آنها، تفاوت در تصاویر 
مشابه، تشخیص شکل از زمینه و رمزنویسی انجام گرفت.جلسه پنجم: 
انجام شد. جلسه ششم: تمرین فعالیت های  رنگ آمیزی تصاویر مشابه 
توجه شنیداری و دیداری. در این جلسه فعالیت ها و تمرینات جلسات 
مربوط به توجه شنیداری و بینایی مجدداً مرور شد. جلسه هفتم: توجه 
ترسیمی. به  منظور تقویت توجه ترسیمی فعالیت هایی همچون ترسیم 
ماز، وصل کردن نقاط به یکدیگر، کامل کردن تصاویر ناقص انجام گرفت. 
جلسه هشتم: توجه عملی و ایجاد تمرکز. قیچی کردن اشکال مختلف 
تقویت  به  منظور  لمسی.  توجه  نهم:  پازل. جلسه  و چیدن  کاغذ  روی 
از  قرار داده می شود و سپس  اشیاء مختلف درون کیسه  توجه لمسی 
بگویند.  را  آن  نام  و  کنند  لمس  را  اشیاء  تا  دانش آموزان خواسته شد 
سپس بازی به این روش به  صورت دو نفره ترتیب داده و اجرا شد. جلسه 
دهم: هماهنگی دیداری حرکتی: تمرینات انداختن حلقه پالستیکی از 
فاصله معین، )دارت(. جلسه یازدهم: در این جلسه داستان هایی برای 
دانش آموزان خوانده شد و از آنها خواسته شد که پس از اتمام داستان 
به سواالت پاسخ دهند.جلسه دوازدهم: آزمون کارکردهای اجرایی )فرم 

والدین( و اجتناب شناختی اجرا شد.

یافته ها
اساس  بر  توجه  آموزش  نفره   10 )گروه  گروه   3 در  جمعیت شناسی: 
بازتوانی شناختی رایانه ای برای خود  برنامه Fletcher، گروه 10 نفره 
شدند  جایگزین  کنترل(  گروه  عنوان  به   نفره   10 گروه  یک  و  کودک 
)که از دانش آموزان 10-7 سال و در هر گروه 5 نفر دختر و 5 نفر پسر 

تشکیل شده بودند(. 
پس آزمون های  مانکوا،  از  استفاده  با  و  پیش آزمون  کنترل  با  ابتدا  در 
سه گروه آموزش توجه بر اساس برنامه Fletcher و بازتوانی شناختی 
کوواریانس  تحلیل  نتایج  شدند.  مقایسه  یکدیگر  با  کنترل  و  رایانه ای 
کنترل پیش آزمون و پس آزمون هر سه گروه در متغیر اجتناب شناختی 

در ادامه ارائه  شده است.   
در اولین تحلیل کوواریانس انجام گرفته، نمرات پیش آزمون به  عنوان 
کووریت و کنترل محاسبه شده، سپس تغییرات میان نمرات سه گروه 
شده اند.  مقایسه  یکدیگر  با  مداخله  از  بعد  هفته  یک  پس آزمون  در 
نمرات  میانگین ها  مقایسه  در  می دهد،  نشان   1 جدول  که  همان طور 
پس آزمون اجتناب شناختی بعد از مداخله هر سه گروه آموزش توجه 
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کنترل کاهش یافته است )جدول 1(.  بر اساس برنامه Fletcher و بازتوانی شناختی رایانه ای، نسبت به گروه 

جدول 1. شاخص های توصیفی گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون

فراوانیگروه متغیروابسته 
پس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

کارکرد اجرایی

Fletcher 10142/726/10128/114/1آموزش توجه بر اساس برنامه

10127/814/01120/810/81بازتوانی شناختی رایانه ای

10136/312/10139/111/04گروه کنترل

اجتناب شناختی

Fletcher 1075/914/4669/414/1آموزش توجه بر اساس برنامه

1081/411/1371/99/36بازتوانی شناختی رایانه ای

1085/415/1985/615/96گروه کنترل

معناداری  مقدار  نیز  شاپیرو_ویلک  آزمون  در   2 جدول  اساس  بر 
می توان  نتیجه  در  که  می باشد،   0/05 از  بیشتر  داده  شده  نمایش 
داده ها را با اطمینان باالیی نرمال فرض کرد. بنابراین این پیش فرض 

رعایت شده است. سطح معناداری در آزمون لوین باید که اگر بیش 
برخوردار  تجانس  از  گروه ها  واریانس  گفت  می توان  باشد،   0/05 از 

است. 

جدول 2. آزمون بهنجار بودن توزیع نمرات

Pدرجه آزادیمقدار آماریآزمون شاپیرو_ویلک

کارکرد اجرایی
0/925290/190پیش آزمون

0/867290/208پس آزمون

اجتناب شناختی
0/966290/429پیش آزمون

0/957290/264پس آزمون

 )P<0/05 و   Boxs M=9/47( نمره  به  توجه  با   ،3 جدول  اساس  بر 
فرض همگنی ماتریس کوواریانس برقرار است. با توجه به نمره آزمون 
F در متغیرهای اجتناب  لوین در هر دو گروه و معنادار نشدن مقدار 
شناختی )P<0/05(، می توان نتیجه گرفت که همگنی واریانس ها وجود 
از آنجا که همگنی و پیش فرض های کوواریانس در مقیاس های  دارد؛ 
متغیر وابسته )اجتناب شناختی( برقرار است، لذا امکان اجرای تحلیل 
نمرات  میانگین ها  مقایسه  در  دارد.  وجود  متغیره  چند  کوواریانس 
توجه  آموزش  گروه  دو  هر  مداخله  از  بعد  اجرایی  کارکرد  پس آزمون 
به  نسبت  رایانه ای،  شناختی  بازتوانی  و   Fletcher برنامه  اساس  بر 
نمره  به  توجه  با   ،3 جدول  اساس  بر  داشته اند.  افزایش  کنترل  گروه 
کوواریانس  ماتریس  همگنی  فرض   )P<0/05 و   Boxs M=12/27(

برقرار است. با توجه به نمره آزمون لوین در هر دو گروه و معنادار نشدن 
مقدار F در متغیرهای کارکرد اجرایی )P<0/05(، می توان نتیجه گرفت 
که همگنی واریانس ها برقرار است؛ از آنجا که همگنی و پیش فرض های 
برقرار  اجرایی(  )کارکرد  وابسته  متغیر  مقیاس های  در  کوواریانس 
امکان اجرای تحلیل کوواریانس چند متغیره وجود دارد. بر  لذا  است، 
اساس جدول 3 و نمره )F=1/41 و P<0/05( فرض همگنی ماتریس 
پیش فرض های  و  که همگنی  این  به  توجه  با  است.  برقرار  کوواریانس 
کوواریانس در متغیر )اجتناب شناختی( برقرار است، بر اساس جدول 3 
و نمره )F=1/82  و P<0/05( فرض همگنی ماتریس کوواریانس برقرار 
است. با توجه به این که در پنج پیش فرض عنوان شده، مفروضه های 
کوواریانس بررسی شده اند، لذا می توان با تکیه بر این پیش فرض ها از 
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روابط میان متغیرهای این پژوهش بهره برد.تحلیل کوواریانس چند متغیری برای آزمون سواالت پژوهش و بررسی 

جدول 3. نتایج بررسی همگنی کوواریانس ها

Boxes M آمارهF1 درجه آزادی 2درجه آزادیP

همگنی ماتریس کوواریانس
پس آزمون کارکرد اجرایی

12/271/82318168/920/090

همگنی ماتریس کوواریانس
پس آزمون اجتناب شناختی

9/471/41318168/920/206

متغیر  میان  تعامل   )F=1/09( شاخص  مقدار   ،4 جدول  به  توجه  با 
از 0/05  مقدار شاخص  نشان می دهد. چون  را  پیش آزمون  و  مستقل 
بزرگتر است، پس می توان نتیجه گرفت فرضیه صفر مورد قبول واقع 
مقدار  است.  رعایت شده  رگرسیون  پیش فرض همگونی شیب  و  شده 

شاخص )F=1/24( تعامل میان متغیر مستقل و پیش آزمون را نشان 
نتیجه  می توان  پس  است،  بزرگتر   0/05 از  مقدار  این  چون  می دهد. 
گرفت فرضیه صفر مورد قبول واقع شده و پیش فرض همگونی شیب 

رگرسیون رعایت شده است.

)Tests of Between-Subjects Effects( جدول 4. تعامل پیش آزمون و متغیر مستقل

FPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذورات

تعامل پیش آزمون
کارکرد اجرایی و متغییر مستقل

6282/7222094/241/240/321

تعامل پیش آزمون اجتناب 
شناختی و متغییر مستقل

9052/4023017/481/090/266

 ،)P<0/05( بر اساس جدول 5، در سطح آزمون با توجه به سطح معناداری
می توان عنوان داشت بین متغیرها در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت 
معناداری وجود داشته است و حداقل یک میانگین با سایر میانگین ها 
دارای تفاوت است که برای نشان دادن تفاوت ها از آزمون های تعقیبی 

نمرات  با  پس آزمون  در  اجرایی  کارکرد  نمرات  است.  شده  استفاده 
کارکرد اجرایی در پیش آزمون دارای تفاوت معناداری است، که این امر 
نشان می دهد مداخله ها بر میزان کارکرد اجرایی کودکان دارای اختالل 

  .)P<0/05( یادگیری خاص اثرگذار بوده اند

جدول 5. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری

ضریب اتاdfFP خطاdf فرضیهارزشآزمون

0/90345010/2960/0000/452آزمون اثر پیالیی

0/16344817/720/0000/596آزمون المبدای ویلکز

4/7244627/180/0000/703آزمون اثر هتلینگ

4/64022558/0020/0000/823آزمون بزرگترین ریشه روی

0/90310/2964/00050/0000/0000/452آزمون اثر پیالیی اجتناب شناختی
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ضریب اتاdfFP خطاdf فرضیهارزشآزمون

0/16317/724/00048/0000/0000/596آزمون المبدای ویلکز اجتناب شناختی

4/7227/184/00046/0000/0000/703آزمون اثر هتلینگ اجتناب شناختی

4/64058/0022/00025/0000/0000/823آزمون بزرگترین ریشه روی اجتناب شناختی

مقدار  داشت،  عنوان  می توان  آزمون ها،  اثرات   6 جدول  به  توجه  با 
میزان  با  معناداری  تفاوت  دارای  پس آزمون  در  شناختی  اجتناب 
بر  ها  مداخله  و   ،)P<0/05( است  پیش آزمون  در  شناختی  اجتناب 
اجرایی  کارکرد  میزان  بوده اند.  تأثیرگذار  شناختی  اجتناب  کاهش 

تفاوت  اجرایی در پیش آزمون دارای  با میزان کارکرد  در پس آزمون 
میزان  بر  مداخله ها  می دهد.  نشان  که  است   ،)P<0/05( معناداری 
اثرگذار  خاص  یادگیری  اختالل  دارای  کودکان  اجرایی  کارکرد 

بوده اند.

)Tests of Between-Subjects Effects( جدول 6. آزمون اثر بین آزمودنی ها

ضریب اتاFPمیانگین مجذوراتDfمجموع مجذورات

1415/233471/749/850/0000/742پس آزمون کارکرد اجراییگروه

1674/903547/85پس آزمون کارکرد اجراییخطا

312541/0039پس آزمون کارکرد اجراییکل

5122/0252115/4123/170/0000/661پس آزمون اجتناب شناختیگروه

285/3625109/12پس آزمون اجتناب شناختیخطا

520567/0030پس آزمون اجتناب شناختیکل

بر اساس نتایج آزمون تعقیبی که به مقایسه دو به دو گروه ها می پردازد، 
متغیر اجتناب شناختی دانش آموزان در گروه های کنترل و گروه آزمایشی 
شناختی  اجتناب  میزان  کرد:  عنوان  می توان  شدند،  مقایسه  دو  به  دو 
 Fletcher برنامه  اساس  بر  توجه  آموزش  گروه های  با  کنترل  گروه  در 
و بازتوانی شناختی دارای تفاوت معناداری است )P=0/000(؛ اما نمره 

 Fletcher اجتناب شناختی در گروه های آموزشی توجه بر اساس برنامه
و بازتوانی شناختی رایانه ای تفاوت معناداری را از یکدیگر نشان نداده اند 
میزان  توانسته اند  مداخله  دو  هر  که  معناست  بدان  این  )P=0/051(؛ 
اجتناب شناختی را کاهش دهند. با توجه به کوچک بودن گروه ها، برای 
مقایسه میان میزان کاهش از مقایسه میانگین ها بهره برده شد )جدول 7(.

)Multivariate Tests( جدول 7. نتایج تعقیبی

Pانحراف معیارمیانگین تفاوت میان گروه هاگروه )J(گروه )I(متغیر

پس آزمون اجتناب 
شناختی

Fletcher 35/5014/5180/051بازتوانی شناختیآموزش توجه بر اساس برنامه

Fletcher 30/3194/6520/000-کنترلآموزش توجه بر اساس برنامه

26/3264/7070/000کنترلبازتوانی شناختی

بر اساس جدول 8 نتایج آزمون تعقیبی که به مقایسه دو به دو متغیر 
کنترل  گروه های  در  دانش آموزان  اجرایی  کارکرد  متغیر  می پردازد، 

اجرایی  کارکرد  متغیر  در  شدند.  مقایسه  دو  به  دو  آزمایشی  گروه  و 
نمره گروه کنترل با نمرات هر دو گروه آموزش توجه بر اساس برنامه 
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Fletcher و روش بازتوانی شناختی رایانه ای تفاوت معناداری را نشان 

مداخله  دو  هر  که  است  آن  نشان دهنده  امر  این   .)P<0/001( داد 
شناختی  بازتوانی  روش  و   Fletcher برنامه  اساس  بر  توجه  آموزش 

خاص  یادگیری  دارای  کودکان  اجرایی  کارکرد  افزایش  بر  رایانه ای، 
تأثیرگذار بوده اند. از طرفی تفاوت معناداری میان این دو روش مشاهده 

.)P=0/738( نشد

)Multivariate Tests( جدول 8. نتایج تعقیبی

Pانحراف معیارمیانگین تفاوت میان گروه هاگروه )J(گروه )I(متغیر

پس آزمون اجتناب 
شناختی

Fletcher 5/413/420/738-بازتوانی شناختیآموزش توجه بر اساس برنامه

Fletcher 16/4593/160/000کنترلآموزش توجه بر اساس برنامه

11/0493/200/000کنترلبازتوانی شناختی

بحث
بر  توجه  آموزش  روش های  اثربخشی  مقایسه  هدف  با  حاضر  پژوهش 
اساس برنامه Fletcher و روش بازتوانی شناختی یارانه ای بر اجتناب 
خاص  یادگیری  اختالل  دارای  کودکان  اجرایی  کارکردهای  شناختی 
انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مداخالت درمانی برنامه 
اجتناب شناختی  کاهش  بر  )رایانه ای(  بازتوانی شناختی  و   Fletcher

تاثیرگذار و مداخله ها بر میزان کارکرد اجرایی کودکان دارای اختالل 
پژوهش های  یافته های  با  نتایج  این  بوده اند.  اثرگذار  خاص  یادگیری 
عنایت زاده و همکاران )32(، مایلی و همکاران )33(، تبریزی و همکاران 
)34(، Maehler و همکاران )35(، Bortolon و همکاران )3( همسو 
می باشد. در تبیین این یافته می توان گفت که به  طور عمده بر ارتقای 
توانایی های شناختی تمرکز دارد، یک نوع درمان ویژه و منحصر به فرد 
قرار  اختیار  را در  ابزارهایی  تمرین شناختی  رایانه ای  برنامه های  است. 
می دهد که از طریق آنها بتوان کمک کرد تا فرآیندهای پایه ای ذهنی 
توان بخشی  بخشید.  بهبود  را  هستند  مهم  باال  سطح  یادگیری  در  که 
عدم  و  حافظه  به  مربوط  مشکالت  کاهش  موجب  رایانه ای  شناختی 
یادآوری اسامی  شده است تحلیل داده ها بیانگر آن است که این روش 
شناختی  توان بخشی  برنامه  است.  تأثیرگذار  حافظه  تقویت  بر  درمانی 
انعطاف پذیری شناختی،  رایانه ای به  طور قابل توجهی سرعت پردازش، 
نمرات حافظه اخباری کالمی و بینایی را افزایش داده و همچنین بر روی 
است  داشته  توجهی  قابل   نقش  پیش پیشانی  کرتکس  فعالیت  افزایش 
فعالیت های عصبی  بر  معناداری  تأثیر  کاری  توان بخشی حافظه   .)36(
مناطق مغزی مرتبط با حافظه کاری دارد و موجب بهبود عملکرد آنها 
می شود. در این نرم افزار برنامه  یادآوری شنیداری فضایی به افراد کمک 
می کند تا لیستی از مواردی که در زندگی روزمره با آن سر و کار دارند 
مانند حروف، اعداد، قرار مالقات و آدرس ها را بهتر به خاطر بسپارند 

و از این  رو موجب کاهش مشکالت مربوط به عدم یادآوری اسامی و 
برنامه الگوی فراخوان حافظه نیز از سوی دیگر موجب تقویت حافظه 
کاری می شود. آموزش توانمندسازی شناختی منجر به تقویت و بهبود 
کارکردهای اجرایی دانش آموزان، در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه 
کنترل می شود. در نتیجه از مداخله توانمندسازی شناختی می توان برای 
بهبود کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری استفاده 
نمود )37(. توان بخشی شناختی هنر و علم بازسازی فرایندهای ذهنی 
توان بخشی  در  اساسی  اصل  است.  جبران پذیر  راهبردهای  آموزش  و 
شناختی رایانه ای، کمک به بهبود هسته توانایی های شناختی از جمله 
موفقیت های  به  دستیابی  برای  خودکنترلی  ضرورت  و  مهاری  کنترل 
توان بخشی شناختی  از  به  طوری  که هدف  تحصیلی و شناختی است 
ناتوانی یادگیری و اجرای فعالیت های تحصیلی  بهبود عملکرد فرد در 
بازگرداندن  توان بخشی شناختی روشی جهت  است )38(. در حقیقت 
ارائه  و  تمرینات  از دست  رفته است که توسط  ظرفیت های شناختی 
محرک های هدفمند صورت می پذیرد. دانش آموزان مبتال به ناتوانی های 
یادگیری پس از یک تجربه ناخوشایند در روابط اجتماعی به پردازش 
با  موقعیت  درباره  را  خود  ذهنی  محتویات  و  پرداخته  موقعیت  ذهنی 
استفاده از انواع راهبرد اجتاب شناختی تغییر می دهند و تالش می کنند 
تا از تمهیدات اجتنابی برای رهایی از افکار نگران کننده درباره موقعیت 
اجتناب  راهبرد  که  می رسد  نظر  به  جویند.  بهره   خویش  اجتماعی 
و  اجتماعی  رویدادهای  با  مواجهه  در  افراد  که  است  راهی  شناختی 
تماس های بین فردی انتخاب می کنند تا به شرایط فشارزا پاسخ  گویند. 
می تواند  شناختی،  رایانه ای  تمرین های  کارگیری  به  می رسد  نظر  به 
بهبود عملکرد این طیف از دانش آموزان در زمینه حافظه فعال را در پی 
داشته باشد برنامه رایانه ای تمرین شناختی ابزارهایی را در اختیار قرار 
می دهد که از طریق آنها بتوان کمک کرد، تا فرایندهای پایه ای ذهنی 
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که در یادگیری سطح باال مهم هستند را بهبود بخشید. بازی یارانه ای 
به دلیل این که نیازمند مقدار قابل توجهی انرژی شناختی برای کامل 
کردن بازی است موجب افزایش عملکرد شناختی می شود کارکردهای 
اجرایی ساختارهای مهمی هستند که در کنترل و هدایت رفتار نقش 
اساسی داشته و برای انطباق و عملکرد موفق در زندگی واقعی اهمیت 
دارند )34(. اصطالح کارکردهای اجرایی به سازه ای کلی اشاره دارد که 
دربردارنده کارکردهای متعددی مثل تصمیم گیری برنامه ریزی، بازداری 
در سازمان دهی است که به مهارت های شناختی عالی مغز نظیر توجه، 
حافظه فعال، زبان، ادراک و تفکر خالق نیاز دارد. این کارکردها در انجام 
تکالیف یادگیری، کوشش های هوشی و مسائل تحصیلی به افراد کمک 

می کنند )37(. 
برای  مداخله  برنامه  اجرای  به  می توان  پژوهش  این  محدودیت های  از 
بیرونی  روایی  که  کرد  اشاره  نمونه،  کم  حجم  دسترس  در  نمونه های 
در  افراد  ریزش  و  تهدید می کند. همچنین  را  یافته ها  تعمیم پذیری  و 
طی اجرای پژوهش نیز از جمله مشکالت و محدودیت هایی است که 

تعمیم پذیری نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار می دهد.
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Introduction: Self-handicapping is the factor involved in academic achievement and also is of 

the less known strategies used to explain the failure. The present study was carried out for the 

purpose of predicting academic self-handicapping based on metacognitive beliefs, fear of negative 

appraisal, and perfectionism regarding the mediating role of goal orientation in  senior high school 

students of Urmia city. 

Methods: This study's methodologywas descriptive-correlational that was done through a struc-

tural equation pattern. The statistical population of this research included all the senior high school 

students	in	Urmia.	Among	them,	827	people	were	selected	by	randomized	cluster	sampling	method	

(413	people	for	a	fit	of	the	primary	model	and	414	people	for	the	measurement	model).	The		data	

collection instruments included the followings: the Metacognitive Belifs Questionnaire, Hewitt & 

Flett's	Perfectionism	Questionnaire,	Academic	Self-Handicapping	Scale	(ASHS),	and	Goal	Orien-

tation Scale. In order to examine data, the structural equation method and especially the method of 

Bootstrapping was used.

Results: The results of the structural equation analysis indicated that the presented structural equa-

tion	has	a	good	fit,	all	the	indices	have	an	excellent	fit,	and	the	good	fit	index	was	0.933.

Conclusion:	According	to	the	findings,	it	was	concluded	that	the	model	of	metacognitive	beliefs,	

fear of negative appraisal, and perfectionism predicts academic self-handicapping by the mediating 

role of goal orientation.
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Extended Abstract
Introduction
Today, adolescent students' academic lives are compli-

cated and full of challenges. The learners' interactions in 

the	educational	environment	are	usually	identified	as	an	

essential factor and a leading and fundamental resource 

in expressing the emotional experiences, including 

self-handicapping. Academic self-handicapping is one of 

the less known strategies that are used to explain the fail-

ure. It has unpleasant academic outcomes for the students 
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and	other	actors	of	 the	field	 in	education.	Some	factors	

like metacognitive beliefs and perfectionism are related 

to this variable. Metacognition is a multi-aspect concept 

referring to psychological structures, event knowledge, 

and procedures, which are involved in control and expla-

nation. The structure of perfectionism, the other structure 

studied in this research, refers to self-destructive thoughts 

and behaviors whose goal is to reach to be unreal. Some 

believe that perfectionism is an advantageous motivation-

al property that increases success and accomplishment to 

priority and perfection. On the other hand, the concept of 

goal orientation indicates a coherent pattern of the per-

son's beliefs, attributions, and emotions that leads him to 

have different tendencies to the situations. The present 

research was carried out with the purpose of determin-

ing the role of metacognitive beliefs and perfectionism 

in predicting academic self-handicapping by mediating 

goal orientation in senior high school students in Urmia.

Methods
This study's methodology was descriptive-correlational, 

done through a structural equation pattern. The statistical 

population of this research included all the senior high 

school	students	in	Urmia,	who	were	totally	30984	people.	

Among	them,	827	people	were	selected	by	randomized	

cluster	 sampling	method	 (413	 people	 for	 the	 fitness	 of	

the primary model and 414 people for the measurement 

model).	The	sample	was	selected	among	69	male	schools	

and 77 female schools. The data collection instruments 

included	the	following:	1)	Metacognitive	Beliefs	Ques-

tionnaire	(1997)	that	was	designed	by	Cartwright	Hawton	

&	Wells,	and	its	short	form	has	30	items	in	five	subscales.	

On this scale, Cronbach’s alpha in Iran was measured as 

0.91,	 and	 its	 reliability	 for	 the	 total	 scale	was	 0.73.	 2)	

Hewitt	&	Flett's	Perfectionism	Questionnaire	(1991)		de-

signed by Hewitt & Flett and had 30 items. On this scale, 

Cronbach’s	alpha	in	Iran	has	measured	as	0.90	to	0.78	for	

all its subscales, and its reliability for scale was between 

0.80	 to	 0.84.	 3)	Midgley	 et	 al.	 designed	 the	Academic	

Self-Handicapping	 Scale	 (1996),	which	 has	 five	 items.	

This scale's internal consistency in Iran was measured 

as	0.77,	and	4)	goal	orientation	scale	(1998)	was	firstly	

designed by Midgley et al. It has 12 items in four sub-

scales. This scale Cronbach’s alpha in Iran was measured 

as	0.87.	The	structural	equations	method	and	especially	

Bootstrapping	method	were	 used	To	 test	 the	 data	 (H1:	

P=0.001;	H2=0.037).

  

Results
The results of structural equation analysis in which there 

are three independent variables, four dependent or me-

diating variables, and a primary dependent variable in-

dicated that the presented structural equation has a good 

fit,	all	the	indices	have	an	excellent	fit,	and	the	good	fit	

index	 was	 0.933.	 Confirmatory	 factor	 analysis	 of	 aca-

demic	self-handicapping	was	carried	out	using	first	rank	

confirmatory	 factor	 analysis	 in	 the	 components	 level,	

which was done in graphic Amos software. The Aca-

demic Self-Handicapping Scale has 23 items, and item 

21 was eliminated because of low reliability. The anal-

ysis showed that factor loads obtained for all the items 

are more than 0.4 and have enough validity to be kept in 

the measurement model. Also, the factor load of all the 

items	is	significant	at	the	level	of	95	percent.	In	order	to	

examine the mediating role of one variable self-regulat-

ing method was used because of being easy. Regarding 

the results, it is observed that without the involvement of 

mediating variable of goal orientation, fear of negative 

appraisal	has	no	significant	effect	on	academic	self-hand-

icapping. An indirect effect of fear of negative appraisal 

on	academic	self-handicapping	is	insignificant.	In	order	

to examine the mediating effect of goal orientation on 

the	influence	of	metacognitive	beliefs	on	the	students'	ac-

ademic self-handicapping, Bootstrapping's method was 
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used. Based on the obtained results, it was observed that 

metacognitive	beliefs	significantly	affect	the	student's	ac-

ademic self-handicapping without the involvement of the 

goal	 orientation	mediating	 variable	 (t=-4.31,	 P=0.001).	

On the other hand, in the mediating model, the direct 

route of metacognitive beliefs in metacognitive beliefs 

on	academic	 self-handicapping	 is	 significant	 in	95	per-

cent	of	confidence	(P=0.001).	Nevertheless,	the	value	of	

the	direct	standard	coefficient	in	the	direct	model,	which	

was equal to -0.506, decreased and became -0.502. Ac-

cordingly, it could be concluded that goal orientation 

has a minimal mediating effect on the relationship be-

tween metacognitive beliefs on the students' academic 

self-handicapping. In order to study the mediating effect 

of goal orientation in the relationship between perfec-

tionism on the student’s academic self-handicapping, 

Bootstrapping's method was used. Based on the results it 

was observed that perfectionism has a reverse effect on 

the students' academic self-handicapping without the in-

volvement of mediating variable of goal orientation. On 

the other hand, in the mediating model, the direct route of 

perfectionism on academic self-handicapping is not sig-

nificant	in	95	percent	of	confidence	(P=0.986).	In	other	

words, adding the mediating variable of several types of 

goal orientation to the model causes the direct route coef-

ficient	for	this	structure,	i.e.,	perfectionism	with	academ-

ic	self-handicapping,	to	change	from	a	significant	to	an	

insignificant	state.	Thus,	it	could	be	concluded	that	goal	

orientation fully mediatesthe relationship between per-

fectionism on the student's  academic self-handicapping.  

Conclusion
According	 to	 the	 present	 study’s	 findings,	 it	 was	 con-

cluded that the model of metacognitive beliefs, fear of 

negative appraisal, and perfectionism predict academic 

self-handicapping by the mediating role of goal orienta-

tion.	The	findings	of	 this	 research	regarding	 the	factors	

that have a role in the student's academic self-handicap-

ping could be applied in the schools and by the counsel-

ors, school psychologists, and teachers. Considering the 

importance of the adolescence period, which is a pass-

ing	period	in	life,	the		the	present	study’s	findings	could	

increase more knowledge about using self-handicapping 

behaviors and their outcomes and the success or failure 

factors in them. 
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مقدمه: خودناتوان سازي از جمله عوامل دخیل در پیشرفت تحصیلي محسوب مي شود و نیز از راهبردهای کمتر شناخته 

شده ای است که برای تبیین شکست به کار می رود. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی خودناتوان سازی تحصیلی بر اساس 

ترس از ارزیابی منفی، باورهای فراشناختی، کمال گرایی با توجه به نقش واسطه ای جهت گیری هدف در دانش آموزان دوره 

دوم متوسطه شهر ارومیه انجام شد.

روش کار: روش پژوهش حاضر توصیفی_ همبستگی بود که در قالب الگوي معادالت ساختاري صورت گرفت. جامعه آماري را 

کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر ارومیه تشکیل مي دادند که از این میان 827 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیري 

تصادفی خوشه ای انتخاب شدند )413 نفر برای برازش مدل اصلی و 414 نفر براي مدل اندازه گیري(. ابزارهاي جمع آوري داده ها 

عبارت بودند از: پرسشنامه باورهای فراشناختی ))Metacognitions Questionnaire-30 )MCQ-30( )1997( و پرسشنامه 

 ،)2001( )Self-handicapping scale( مقیاس خودناتوان سازی تحصیلی ،)1991( )Perfectionism Scale( کمال گرایی

فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی ))Brief Fear of Negative Evaluation Scale )BFNES( )1983( و مقیاس 

جهت گیري اهداف )Goal orientation questionnaire( )1998(. جهت بررسی داده ها از روش معادالت ساختاري و استفاده 

شد. 

یافته ها: نتایج تحلیل معادالت ساختاري و به طور خاص روش بوت استرپینگ حاکي از آن بود که مدل ساختاری ارائه 

شده دارای برازش مطلوب می باشد )P=0/001 و P=0/037( و تمام شاخص های برازش در حد مطلوب یا قابل قبول بودند 

و شاخص نیکویی برازش )GFI( 0/933 بود.

و  فراشناختي  باورهاي  منفي،  ارزیابي  از  ترس  مدل  که  نمود  نتیجه گیري  می توان  یافته ها  به  توجه  با  نتیجه گیری: 

کمال گرایي پیش بیني کنندة خودناتوان سازي تحصیلي با نقش واسطه اي انواع جهت گیري هدف مي باشد.

دریافت: 1400/06/01                                
اصالح نهایی: 1401/01/21                                     

پذیرش: 1401/01/23
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مقدمه
دوران نوجواني و بلوغ یکي از دوره هاي مهم زندگي است. شناخت این 
دورة  این  در  دانش آموزان  عاطفي  و  رفتاري  مشکالت  بروز  از  تحوالت 
اواخر نوجوانی، در  سني جلوگیري مي نماید )1(. توجه به مقطع سنی 
به  که  چرا  است؛  اهمیت  حائز  سایرین  از  بیش  متوسطه،  دانش آموزان 
همراه تغییرات بدنی، بروز هیجان های روان شناختی، انتخاب نقش های 
دستخوش  نیز  فرد،  مسئولیت پذیری های  و  وظایف  اجتماعی،  مختلف 

تغییرات فراوان قرار می گیرد. امروزه زندگی تحصیلی فراگیران نوجوان 
نیز پیچیده و پر از چالش است )2(. تعامالت فراگیران در محیط آموزشي 
همواره به عنوان عاملی مهم و منبعی عمده و اساسی در بروز تجارب 
هیجانی شناخته می شوند که یکي از اینها، خودناتوان سازی مي باشد )3(. 
خودناتوان سازی یک راهبرد دفاعی است که به وسیله آن، افراد قبل از 
انجام تکلیف، برای خود موانعی را ایجاد می کنند تا بعداً عملکرد نامطلوب 
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انتخاب  یا  این موانع نسبت دهند )4(. خود ناتوان  سازی، هر عمل  به  را 
تنظیم عملکردی است که فرصت بیرونی  سازی شکست و درونی سازی 
تحصیلی  خودناتوان سازی  در  رفتارها   .)5( می  دهد  افزایش  را  موفقیت 
منعکس کننده یک عمل برنامه ریزی شده است که فرد وانمود می کند 
بدون هیچ گونه نیتی درگیر آن شده است )6(. در پژوهش حاضر عوامل 
دخیل در پیش بیني خودناتوان سازي تحصیلي دانش آموزان بررسي شد. 
فراشناختی،  رویکرد  در  است.  فراشناختی  باورهای  عوامل  این  از  یکي 
باورهای فراشناختی، کلید و راهنمایی است که شیوه پاسخ دهی افراد به 
افکار منفی، باورها، عالئم و هیجان ها را تحت تأثیر قرار می دهد و نیروی 
محرکه ای در پس الگوی تفکر مسموم )سندرم شناختی_توجهی( است 
که به رنج روانی و هیجانی می انجامد )7(. لطفي نشان داد بین باورهاي 
فراشناختي با خودناتوان سازی نیز رابطه منفی وجود دارد )8(. دهقاني و 
حکمتیان فرد در مطالعة خود نشان دادند که باورهاي فراشناختي از جمله 
عوامل پیش بیني کنندة خودناتوان سازي در بین دانش آموزان است )9(.  

در  دخیل  عوامل  با  رابطه  در  مطالعه  این  در  بحث  مورد  سازه  دیگر 
خودناتوان سازي فراگیران، مفهوم ترس از ارزیابی منفي مي باشد. گفته 
ارزیابی  ارزیابی منفی معتقد است که مورد  از  مي شود فرد دچار ترس 
منفی دیگران قرار گرفتن ممکن است به این دلیل باشد که آنها به نظر 
دیگران نگران می آیند یا به خاطر انجام کاری خجالت آور، ناجور به نظر 
رسیدن یا اشتباه کردن است. همچنین بعضی معتقدند که جنبه هایی از 
ظاهر یا رفتارشان انتقاد دیگران را موجب می شود )10(. یافته هاي مطالعه 
تحصیلی  خودناتوان سازی  پیش بیني  منظور  به  دهواری خاص  و  بیانفر 
با  ارزیابی منفی  از  ارزیابی منفی نشان داد که ترس  از  بر اساس ترس 

خودناتوان سازی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد )11(.   
بر  اثرگذار  عامل  دیگر  عنوان  به  کمال گرایی،  دیگر،  سویي  از 
این  به  باور  یا  اعتقاد  مرضی،  شکل  در  فراگیران،  خودناتوان سازي 
موضوع است که کار یا بازده هر چیزی که کامل نیست، غیر قابل قبول 
دریافتند  دانش آموزان  کمال گرایي  مطالعة  با  پژوهشگران   .)12( است 
افسردگی و اضطراب به صورت غیر مستقیم به افت تحصیلی منجر شود؛ 
تأثیر افسردگی و اضطراب بر کاهش عملکرد از جمله عملکرد تحصیلی 

ثابت شده است )13(. 
Alodat و همکاران )14( نشان  تازیک و صالح پور )5(؛  شاه حسینی 
خود ناتوان سازی  با  کمال گرایی  هشت گانه  ابعاد  از  یک  هر  بین  دادند 
رابطه مثبت و مستقیم معنا  داری وجود دارد و بنابراین ابعاد کمال گرایي 
و  سهرابی  محبی  عرب  هستند.  خودناتوان سازي  پیش بیني کنندة 
در  منفي  ارزیابي  از  ترس  واسطه اي  نقش  از  پژوهشی  طي  همکاران 
حمایت  خود  حرمت  ناپایداري  و  خودناتوان سازي  ابعاد  بین  رابطه 

گرفت  نتیجه  مي توان  پژوهش  این  یافته هاي  اساس  بر   .)15( کردند 
ارزیابي منفي،  از  از طریق ترس  تا حدودي  ناپایداري حرمت خود  که 
بر خودناتوان سازي تاثیر مي گذارد. در نتیجه با تمرکز بر الگوي نظري 
پایداري  ارتقاي  موجب  مي توان  منفي  ارزیابي  از  ترس  به  پرداختن  و 

حرمت خود در نوجوانان شود. 
تحقیق  در  پیشرفت  هدف هاي  یا  هدف  جهت گیري  سازة  نهایت،  در 
حاضر به عنوان متغیر واسطه اي رابطة ترس از ارزیابی منفی، باورهای 
صورت  به  دانش آموزان،  خودناتوان سازي  با  کمال گرایی  فراشناختی، 
پیشرفت  رفتار  براي  مقاصدي محسوب مي شود که شخص  و  هدف ها 
خود در نظر مي گیرد. نظریه ها در مورد جهت گیري هدف بیان مي دارند 
معنا  مي کنند،  دنبال  که  اهدافي  وسیلة  به  افراد  کنش هاي  همة  که 
تغییر  اهداف  این  تغییر  با  رفتار  شدت  و  کیفیت  و  مي یابند  جهت  و 
مي یابد )16(. نتایج پژوهش یوسفی و فروزش نشان دادند داشتن هدف 
همچنین،  و  دانش آموز  براي  معلم،  تبحري  هدف  از  ادراک  و  تبحري 
به  دانش آموزان  تمایل  با  باال،  قبلی  تحصیلی  عملکرد  و  خودکارآمدي 
استفاده از راهبردهاي خودناتوان ساز تحصیلی رابطه منفی دارد )17(. 
Coudevylle و همکاران طی پژوهشی نشان دادند جهت گیری هدف 

می تواند خودناتوان سازی افراد را تحت تأثیر قرار دهد )18(. با توجه به 
نتایج پژوهش هایی همچون عرب محبی سهرابی و همکاران )15( و نیز 
هاشمی رزینی و همکاران )19( که تاثیر جهت گیری اهداف بر باورهای 
فراشناختی و کمال گرایی و در نهایت تاثیر بر احساس خودناتوان سازی 
تعلیم  نظام های  عمده  اهداف  از  یکي  که  جا  آن  از  و  کردند  تایید  را 
و  گرا  پیشرفت  هدفمند،  انگیزه،  با  یادگیرندگاني  پرورش  تربیت،  و 
به  پیش بیني کننده خودناتوان سازی،  عوامل  بررسي  لذا،  است،  کارآمد 
صحبت  که  زماني  و  مي یابد  ضرورت  آن  عواقب  از  پیشگیری  منظور 
بررسي  مي آید،  میان  به  آموزشگاهي  محیط  در  خودناتوان سازی  از 
پیشایندهای شناختي در رأس قرار مي گیرند، بررسی تأثیر متغیرهایي 
همچون فراشناخت، کمال گرایی، جهت گیری اهداف و ترس از ارزیابی 
منفی از حیث تأثیری که بر فرایند یادگیری و آموزش دارد، از اهمیت 
سؤال  این  به  پاسخ گویي  دنبال  به  مطالعه  این  است.  برخوردار  باالیی 
ترس  اساس  بر  مي تواند  تحصیلی  خودناتوان سازی  آیا  که  مي باشد 
نقش  به  توجه  با  کمال گرایی  فراشناختی،  باورهای  منفی،  ارزیابی  از 
شهر  متوسطه  دوم  دوره  دانش آموزان  در  هدف  واسطه ای جهت گیری 

ارومیه را پیش بینی نماید یا خیر؟ 

روش کار
الگوی  قالب  در  که  بود  توصیفی_همبستگی  حاضر  پژوهش  روش 

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

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


دوره 24، شماره 2، تابستان 1401مجله تازه های علوم شناختی

48

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

شامل  آماری  جامعه  گرفت.  قرار  بررسي  مورد  ساختاری  معادالت 
دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر ارومیه بود. بر اساس 
مدارس  تعداد  ارومیه  شهر  پرورش  و  آموزش  از  شده  انجام  استعالم 
پسرانه در شهر ارومیه 69 مدرسه و تعداد مدارس دخترانه 77 مدرسه 
بود که در این مدارس تعداد کل دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر 
نفر دانش آموز پسر  تعداد، 15873  این  از  بود که  نفر  ارومیه 30984 
نوع تصادفی  از  بود. روش نمونه گیری  نفر دانش آموز دختر  و 15111 
و  انتخاب شد  مدرسه  ارومیه 20  مدارس شهر  میان  از  بود.  خوشه ای 
در هر مدرسه 2 کالس انتخاب شده و دانش آموزان این کالس ها مورد 
بازه زمانی پژوهش سال تحصیلی 1398-1399  قرار گرفتند.  مطالعه 
بوده است. جهت تعیین تعداد نمونه از قاعده کالین )5 الی 20 مورد به 
ازای هر متغیر مشاهده شده( استفاده شد و 827 نفر به عنوان نمونه 
انتخاب شدند. در پژوهش حاضر به علت تعطیلي مدارس و عدم حضور 
دانش آموزان در مدارس به خاطر شرایط اپیدمیک کرونا، پرسشنامه هاي 
زیر در سامانه پرس الین اجرا شده و داده ها به این وسیله از دانش آموزان 
جمع آوري شدند. روش کار بدین صورت بود که لینک پرسشنامه ها از 
طریق معلمان در کالس های انتخاب شده قرار می گرفت و دانش آموزان 
کالس های انتخاب شده پرسشنامه های پژوهش را تکمیل می کردند.     

ابزار
فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی )BFNES(: مقیاس ترس 
است.  پرسش   12 شامل  مقیاسی   )1983(  Leary منفی  ارزیابی  از 
صدق  هرگز  از  درجه ای  پنج  طیف  در  را  خود  وضعیت  شرکت کننده 
نمی کند )1( تا تقریباً همیشه صدق می کند )5( مشخص می کند. چهار 
به صورت  به معکوس و هشت پرسش  این مقیاس صورت  پرسش در 
مثبت نمره گذاری می شوند. این پرسشنامه دارای دو مؤلفه دشواری های 
بین فردی و اضطراب اجتماعی است. Leary ویژگی های روان سنجی 
این مقیاس را در بین دانش آموزان بررسی کرد و همبستگی باالیی با 
پایایی  آلفای 0/92،  با   بلند نشان داد )0/96( و همسانی درونی  فرم 
از چهار هفته  0/75 به دست آمد )20(. در پژوهش  باز آزمایی پس 
شکری و همکاران همسانی درونی برای عامل نمره گذاری شده مثبت 
آلفای 0/87 و برای مقیاس کامل آلفای 0/84 و برای عامل نمره گذاری 
شده منفی آلفای 0/47 قابل قبول بود و در مجموع پایایی و روایی الزم 
را برای اندازه گیری ترس از ارزیابی منفی نشان داد )21(. برای آزمون 
روایی سازه، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که FNES-B از 
عامل  واریانس  از   36/53 مزبور  عامل  است.  شده  تشکیل  عامل  یک 
زیربنایی را تبیین کرد. در پژوهش حاضر میزان پایایی پرسشنامه ترس 

از ارزیابی منفی برابر 0/898 به دست آمد. 

 Self-handicapping  scale( مقیاس خودناتوان سازی تحصیلی
ارزیابی  منظور  به  آیتمی  پنج  مقیاس   )1996( و همکاران   Midgley

لیکرت  طیف  در  شرکت کننده  که  ساختند  تحصیلی  خودناتوان سازی 
پاسخ  به سؤال ها   )5( موافق  کاماًل  تا   )1( کاماًل مخالف  از  5 درجه ای 
می دهد )22(. در پژوهش ناصری با هدف آزمون روایی عاملی مقیاس 
از روش تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از چرخش وریمکس استفاده 
شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی از ساختار تک عاملی استخراج شده 
تبیین  را  واریانس عامل زیربنایی خودناتوان سازی تحصیلی  از   52/75
کرد )23(. همسانی درونی سؤاالت پرسشنامه خودناتوان سازی تحصیلی 

نیز 0/77 به دست آمد. 

 orientation questionnaire( اهداف  جهت گیری  پرسشنامه 
Goal(: پرسشنامه جهت گیری اهداف توسط Midgley و همکاران در 

سال 1998 تدوین شده است )24(. در این پرسشنامه اهداف اکتسابی 
توسط 12 آیتم ارزیابی می شوند. شرکت کننده پاسخ خود را در طیف 
7 درجه ای از بسیار مخالفم )1( تا بسیار موافقم )2( مشخص می نماید. 
این مقیاس شامل چهار مؤلفه می شود )اهداف عملکرد مدار گرایشی: 
گویه های 1، 2 و 3؛ اهداف تسلط مدار اجتنابی: گویه های 4، 5 و 6؛ 
عملکرد:  از  اجتناب  اهداف  9؛  و   8  ،7 گویه های  گرایش:  مدار  تسلط 
گویه های 10، 11 و 12(. که هر عامل توسط سه پرسش اندازه گیری 
می گردد. در پژوهش کارشکي و همکاران پایایي این ابزار بر اساس آلفاي 
کرونباخ 0/87 به دست آمد )25(. روایی سازه پرسشنامه نیز در پژوهش 
مشتاقی و همکاران از طریق تحلیل عاملی تاییدی بررسی شده و چهار 

مولفه فرعی در جامعه فراگیران ایرانی نیز تایید شده است )26(. 

اولیه  نسخه   :)MCQ-30( فراشناختی  باورهای  پرسشنامه 
پرسشنامه باورهای فراشناختی Wells که دارای 65 ماده بود، توسط 
Wells و Curtwright-Hotton در سال 1997 ساخته شد. با توجه به 

زیاد بودن تعداد ماده ها، در سال 2004 نسخه 30 ماده ای این پرسشنامه 
نام  با  Curtwright-Hotton ساخته شد. فرم کوتاه  Wells و  توسط 
پرسشنامه باورهای فراشناختی Wells همانند فرم اصلی دارای 5 مؤلفه 
است که عبارتند از: مهارناپذیری و خطر، باورهای مثبت درباره نگرانی، 
وقوف شناختی یا خودآگاهی شناختی، اطمینان به حافظه یا اطمینان 
شناختی و نیاز به مهار افکار. این پرسشنامه در یک طیف چهار درجه ای 
در   .)27( می شود  نمره گذاری  موافقم«  »خیلی  تا  نیستم«  »موافق  از 

:)
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را  درونی  همسانی  ضریب  همکاران،  و  دستگیری  شیرین زاده  ایران، 
برای  و   0/91 مقیاس  کل  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  از  استفاده  با 
زیرمقیاس ها در دامنه 0/71 تا 0/87 و پایایی بازآزمایی این آزمون را در 
فاصله چهار هفته برای کل مقیاس 0/73و برای زیرمقیاس ها در دامنه 
0/59 تا 0/83 گزارش کرد. در پژوهش مذکور روایی سازه، همزمان و 
افتراقی پرسشنامه نیز بررسی شده و در مجموع برای استفاده در جامعه 

ایرانی از لحاظ پایایی و روایی مطلوب گزارش شده است )28(.

 Flett و Hewitt )Perfectionism Scale( پرسشنامه کمال گرایی
)1991(: این پرسشنامه توسط Hewitt و Flett در سال 1991 تدوین 
شده است. این پرسشنامه یک آزمون 30 سوالی است که سواالت 1-10 
آن کمال گرایی خویشتن مدار، سواالت 11-20 آن کمال گرایی دیگرمدار 
و سواالت 30-21، کمال گرایی جامعه مدار را در یک مقیاس 5 درجه ای 
لیکرتی )از نمره یک تا 5( می سنجد. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی 
در زیر مقیاس های سه گانه به ترتیب 10 و 50 است. یعنی کسی که 
نمره 10 را به دست آورده است، دارای کمترین میزان کمال گرایی و 
کسی که نمره 50 را کسب نموده دارای بیشترین میزان کمال گرایی 
در هر یک از سه بعد کمال گرایی می باشد )29(. در اعتباریابی مقدماتی 
نمونه  این پرسشنامه روی یک  این مقیاس توسط بشارت،  ایرانی  فرم 

180 نفری از دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه تهران اجرا شد 
و آلفای کرونباخ به دست آمده برای کمال گرایی خویشتن مدار 0/90، 
برای کمال گرایی دیگرمدار 0/83 و برای کمال گرایی جامعه مدار 0/78 
بوده، که نشانه همسانی درونی باالی مقیاس است. ضرایب همبستگی 
برای  هفته ای  چهار  فاصله   با  نوبت  دو  در  دانشجویان  از  نفر   40 بین 
کمال گرایی خویشتن مدار 0/84 و برای کمال گرایی دیگر مدار 0/82 و 
برای کمال گرایی جامعه مدار 0/80 بود که نشانه پایایی بازآزمون باالی 
فرم ایران مقیاس است. همچنین در پژوهش بشارت روایی پرسشنامه 
از طریق همبستگی معنادار آن با متغیرهای روان رنجوری و مشکالت 
بین فردی تایید شده است )30(. جهت بررسی داده ها از روش معادالت 

ساختاري و به طور خاص از روش بوت استرپینگ استفاده شد.

یافته ها
این  از  بود که  827 دانش آموز  نهایی پژوهش حاضر شامل  نمونه 
درصد(   49(  371 و  دختر  آموز  دانش  درصد(   55(  456 تعداد 
نمونه  سن  معیار(  )انحراف  میانگین  بودند.  پسر  دانش آموز 
توصیفی  شاخص های   1 جدول  در  بود.   )0 /85(  16 /48 برابر 
ارائه  کلموگروف_اسمیرنوف  آزمون  نتایج  و  پژوهش  متغیرهای 

است.  شده 
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جدول 1. شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق

ZPکشیدگیچولگیانحراف معیارمیانگینمتغیرهاسازه

خودناتوان سازي تحصیلي

0/050/2510/061-0/94-3/941/19مولفه اول

0/980/1860/074-2/561/330/41مولفه دوم

0/690/1860/074-2/591/220/41مولفه سوم

2/191/180/950/130/2530/060مولفه چهارم

باورهای فراشناختی

0/001>0/672/192-13/284/780/32باورهاي مثبت درباره نگراني

0/001>0/812/539-14/204/790/29کنترل ناپذیري و خطر

0/001>11/144/500/970/313/938اطمینان شناختي

0/001>0/442/201-14/274/140/28نیاز به کنترل افکار

0/001>0/522/106-0/15-18/203/50خودآگاهي شناختي

کمال گرایي

0/141/2380/093-30/287/930/10کمال گرایي خویشتن مدار

0/030/051/4460/030-30/707/43کمال گرایي دیگرمدار

0/241/1220/161-0/18-32/047/97کمال گرایي جامعه مدار
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نتایج تحلیل توصیفی بر اساس جدول 1 نشان داد متغیر وابسته اصلی 
بود. میانگین  از چهار مولفه تشکیل شده  یعنی سازه خودناتوان سازی 
و انحراف معیار مولفه اول به ترتیب برابر 3/94 و 1/19 بود. در مورد 
سایر سازه ها، متغیرهای مشاهده ای کنترل ناپذیری و خطر، کمال گرایی 
را  میانگین  بیشترین  اجتنابی  مدار  تسلط  جهت گیری  و  جامعه مدار 
احتمال  و  کلموگرف_اسیمرنوف  آزمون   z مقادیر  به  توجه  با  داشتند. 
به دست آمده نتیجه گرفته می شود که متغیرهای مربوط به مولفه های 
جامعه مدار  و  خویشتن مدار  کمال گرایي  تحصیلي،  خودناتوان سازي 
داراي توزیع نرمال بودند )P<0/05(. ولی برخی مؤلفه ها دارای توزیع 

نرمال  غیر  علی رغم   .)0/05 از  کمتر  احتمال  )مقدار  بودند  نرمال  غیر 
بودن توزیع برخی مؤلفه ها در آزمون کولموگروف_اسمیرنوف، با در نظر 
گرفتن این که تعداد نمونه زیاد بود و از طرفی شاخص های چولگی و 
کشیدگی مؤلفه ها نشان داد که توزیع متغیرها اختالف زیادی با توزیع 
از  و  کرده  فرض  نرمال  نیز  را  مؤلفه ها  توزیع  می توان  نداشتند،  نرمال 
آزمون های پارامتریک استفاده کرد. افزون بر نرمال بودن تک متغیری، 
نرمال بودن چندمتغیری نیز از طریق شاخص ماردیا )3>( بررسی شد. 
آزمون  اندازه گیری سازه ها،  بررسی مدل  و  پیش فرض ها  تایید  از  پس 

مدل با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری انجام شد.   

 )χ2/df( نتایج نشان داد مقدار شاخص نسبت بحرانی به درجه آزادی
کوچکتر از پنج، شاخص برازش تطبیقی )CFI( برابر 0/928، شاخص 
برازش  نیکویی  شاخص   ،0/684  )PNFI( شده  هنجار  مقتصد  برازش 
ریشه  مقدار  و   0/906  )TLI( توکر_لویس  شاخص   ،0/933  )GFI(
همه  است.   0/057 نیز   )RMSEA( برآورد  خطای  مربعات  میانگین 
این شاخص ها در محدوده برازش مطلوب قرار دارند. بنابراین، در کل 

می توان نتیجه گرفت که مدل ساختاری ارائه شده دارای برازش مطلوب 
و  فراشناختي  باورهاي  منفي،  ارزیابي  از  ترس  مدل  یعنی،  می باشد. 
با نقش واسطه اي  کمال گرایي در پیش بیني خودناتوان سازي تحصیلي 

انواع جهت گیري هدف داراي برازش است.   
در پژوهش حاضر، جهت بررسی اثر میانجی جهت گیري هدف در تأثیر 
ترس از ارزیابي منفي بر خودناتوان سازي تحصیلي دانش آموزان از روش 

)n=413( شکل 1. مدل ساختاری نهایی پژوهش در حالت بتای استاندارد

ZPکشیدگیچولگیانحراف معیارمیانگینمتغیرهاسازه

جهت گیری هدف

0/001>0/403/126-6/953/080/55 عملکرد مدار گرایشي

0/001>0/313/243-7/342/980/47 تسلط مدار اجتنابي

0/001>0/373/802-6/683/250/47 تسلط مدار گرایشي

0/001>6/213/241/070/335/168 عملکرد مدار اجتنابی
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بوت استرپینگ )Bootstraping( استفاده شد. در شکل زیر مدل اثرات 
مستقیم که در آن اثرات غیرمستقیم بین متغیرهای مستقل با وابسته 

اصلی حذف شده است نشان داده شده است: 
با توجه به جدول مالحظه می شود که بدون دخالت متغیر میانجی جهت گیري 

هدف، ترس از ارزیابي منفي بر خودناتوان سازي تحصیلي دانش آموزان تأثیر 
معنا داری ندارد )t=0/54 ،P=0/592(. بنابراین تحلیل میانجی قابل بررسی 
نیست و فقط می توان به اثر غیرمستقیم اشاره کرد. اثر غیرمستقیم ترس از 

.)P=0/801( ارزیابي منفي بر خودناتوان سازي تحصیلي معنا دار نمی باشد

جهت بررسی اثر میانجی جهت گیري هدف در تأثیر باورهاي فراشناختي 
بر خود ناتوان سازي تحصیلي دانش آموزان از روش بوت استرپینگ استفاده 
شده است. نتایج در جدول 2 ارائه شده است. با توجه به جدول مالحظه 

باورهاي  هدف،  جهت گیري  میانجی  متغیر  دخالت  بدون  که  می شود 
فراشناختي بر خودناتوان سازي تحصیلي دانش آموزان تأثیر معنا داری دارد 

)t=-4/31 ،P=0/001(. بنابراین می توان به تحلیل میانجی ادامه داد.

شکل 2. مدل اثرات مستقیم با حذف اثرات غیرمستقیم

جدول 2. جدول ضرایب برآورد شده مدل ساختاری تأثیر ترس از ارزیابي منفي بر خودناتوان سازي تحصیلي با میانجی گری انواع چهارگانه جهت گیري هدف 

مسیر
ضریب برآورد 

شده
خطای معیار 

برآورد
نسبت 
Pبحرانی

اثر مستقیم 
استاندارد

اثر غیرمستقیم 
استاندارد

از ارزیابي منفي بر خودناتوان سازي  اثر مستقیم ترس 
تحصیلي )بدون دخالت متغیر میانجی جهت گیري هدف(

ندارد0/0480/053-0/8960/370-0/048-

اثر مستقیم ترس از ارزیابي منفي بر خودناتوان سازي 
تحصیلي )با دخالت متغیر میانجی جهت گیري هدف(

-3/49214/7710/2360/813-0/84
0/643

)P=0/745(

خودناتوان سازي  بر  فراشناختي  باورهاي  مستقیم  اثر 
تحصیلي )بدون دخالت متغیر میانجی جهت گیري هدف(

-0/1540/038-4/0310/001-0/506-

اثر مستقیم باورهاي فراشناختي بر خود ناتوان سازي 
تحصیلي )با دخالت متغیر میانجی جهت گیري هدف(

-0/1520/0453/3990/001-0/502
-0/008

)P=0/905(
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مسیر
ضریب برآورد 

شده
خطای معیار 

برآورد
نسبت 
Pبحرانی

اثر مستقیم 
استاندارد

اثر غیرمستقیم 
استاندارد

اثر مستقیم کمال گرایي بر خودناتوان سازي تحصیلي 
)بدون دخالت متغیر میانجی جهت گیري هدف(

ندارد0/1390/066-2/0900/037-0/207-

اثر مستقیم کمال گرایي بر خودناتوان سازي تحصیلي 
)با دخالت متغیر میانجی جهت گیري هدف(

-0/0110/640-0/0170/986-0/017
-0/184

)P=0/684(

باورهاي  مستقیم  غیر  مسیر  برای  شده  استاندارد  رگرسیونی  ضریب 
برابر  تحصیلي  خودناتوان سازي  هدف-  جهت گیري  فراشناختي- 
 .)P=0/905( نیست اطمینان معنا دار  0/008- و در سطح 95 درصد 
بر  فراشناختي  باورهاي  مستقیم  مسیر  میانجی،  مدل  در  طرفی  از 
شده  معنادار  اطمینان  درصد   95 سطح  در  تحصیلي  خودناتوان سازي 
است )P=0/001(. اما مقدار ضریب استاندارد مستقیم در مدل مستقیم 
که برابر 0/506- بوده از لحاظ قدر مطلق کاهش پیدا کرده و 0/502- 
شده است. بنابراین نتیجه گرفته می شود که جهت گیري هدف در رابطه 
اثر  دانش آموزان  تحصیلي  و خودناتوان سازي  فراشناختي  باورهاي  بین 

میانجی گری جزیی دارد.  
میانجی  متغیر  دخالت  بدون  که  می شود  مالحظه  جدول  به  توجه  با 
جهت گیري هدف، کمال گرایي بر خودناتوان سازي تحصیلي دانش آموزان 
تأثیر معکوس معنا داری دارد )t=-2/09 ،P=0/037(. بنابراین می توان 
برای  شده  استاندارد  رگرسیونی  ضریب  داد.  ادامه  میانجی  تحلیل  به 
خودناتوان سازي  هدف-  جهت گیري  کمال گرایي-  مستقیم  غیر  مسیر 
تحصیلي برابر 0/184- و در سطح 95 درصد اطمینان معنادار نیست 
)P=0/684(. از طرفی در مدل میانجی، مسیر مستقیم کمال گرایي بر 
نشده  معنا دار  اطمینان  خودناتوان سازي تحصیلي در سطح 95 درصد 
است )P=0/986(. به بیان دیگر افزودن متغیر میانجی انواع جهت گیری 
دو  این  به  مستقیم  مسیر  ضریب  که  است  شده  باعث  مدل  به  هدف 
حالت  به  معنادار  حالت  از  خودناتوان سازی  با  کمال گرایی  یعنی  سازه 
غیرمعنادار تبدیل شود. بنابراین نتیجه گرفته می شود که جهت گیري 
هدف در رابطه بین کمال گرایي و خودناتوان سازي تحصیلي دانش آموزان 

اثر میانجی گری کاملی دارد.

بحث
و  فراشناخت  باورهاي  پیش بیني کنندة  نقش  وجود  تبیین  در 
در  ناتوانی  دچار  که  افرادی  گفت  می توان  تحصیلي  خودناتوان سازي 
کنترل افکارشان هستند، نمی توانند برای داشتن یک عملکرد تحصیلی 

از سویي  ندارند؛  را  الزم  تمرکز  که  چرا  کنند؛  تالش  مناسب  و  خوب 
دیگر، افرادی که نسبت به افکار، انتظارات، باورها، اهداف و عالیق خود، 
آگاهی و بر آنها تسلط کافی دارند، به راحتی می توانند برای داشتن یک 
بهینه  و  موفق  بسیار  زمینه تحصیلی  در  و  عملکرد خوب تالش کنند 
عمل کنند )31(. همین طور، پژوهشگرانی همچون Gavric و همکاران 
باورهای  جمله  از  که  شناختی  خودآگاهی  و  مثبت  باورهای  معتقدند 
دانش آموز  در  احساس  این  ایجاد  باعث  هستند،  مثبت  فراشناختی 
می شوند که همیشه موفقیت های تحصیلی خود را بیشتر برآورد کند و 
نسبت به کسب موفقیت درآینده امیدوار باشد )32(. همچنین خود را 
بیش برآورد کند و نسبت به کسب موفقیت در آینده امیدوار باشد؛ همین 
توانایی ها  به  نسبت  دانش آموز  که  می شود  باعث  شناختی  خودآگاهی 
در  خود  توانایی های  از  و  باشد  داشته  کامل  خودآگاهی  ضعف های  و 
جهت کسب موفقیت و از بین بردن ضعف های تحصیلی خود استفاده 
کند؛ بنابراین زمانی که دانش آموز به خودآگاهی شناختی و باور مثبت 
درباره خود و توانایی هایش رسید، به تدریج از میزان خودناتوان سازی 
می کند  اضافه  خود  تحصیلی  موفقیت های  بر  و  کاسته  تحصیلی اش 
)32(. کنترل ناپذیری و افکار منفی و تضاد شناختی باعث می شود که 
یک دانش آموز به جای تمرکز برانجام تکالیف کالس و کسب موفقیت 
تمرکز  درسی  تکالیف  ندادن  انجام  و  تحصیلی  بر شکست های  بیشتر، 
به خاطر عدم تالش و شکست های تحصیلی  بنابراین دانش آموز  کند؛ 
به تدریج دچار  اوست،  باورهای فراشناختی منفی  از  ناشی  متوالی که 
خودناتوان سازی می شود. فردی که به محتوای راهبردهای فراشناختي 
آگاه است و موقعیت متناسب با هر یک از راهبردها را تشخیص مي دهد، 
مي داند که مي تواند چالش شناختي پیش رو را حل و فصل کند و لزومي 
به استفاده از فرآیند خودناتوان سازی برای گریز از موقعیت وجود ندارد. 
از سوی دیگر مهارت برنامه ریزی و تنظیم فراشناختي به هدف گذاری، 

انتخاب راهبرد مناسب و تخصیص منابع اشاره دارد )33(.  
از  ادراک دانش آموزان  باور است که  این  بر  نیز  بندورا  از سویي دیگر، 
مهارت های خود بر نوع فعالیت هایي که برمي گزینند، میزاني که خود 

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


پیش بینی خودناتوان سازی تحصیلی به کمک جهت گیری هدفناصر غفارزاده و همکاران

53

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

که  سماجتي  و  سرسختي  و  مي کشند  چالش  به  فعالیت ها  آن  در  را 
نشان مي دهند، تأثیر مي گذارد. در این میان اگر حرمت نفس و به تبع 
ممکن  گیرد،  قرار  تهدید  معرض  در  حوزه  یک  در  خودکارآمدی  آن، 
است افراد به  منظور مدیریت این تهدید راهبردهایي را مورد استفاده 
راهبردها،  این  مهمترین  از  و  کنند  دفاع  از حرمت خود  تا  دهند  قرار 

خودناتوان سازی است )34(.
به  گفت  مي توان  پژوهش  این  نتایج  تبیین  در  مورد  در  کلي،  طور  به 
تفکر دیگران در  نحوة  و  ارزیابی  از  نگرانی  از شکست،  طور کلی ترس 
کسب  به  اطمینان  عدم  و  باال  استانداردهای سطح  تدوین  خود،  مورد 
موفقیت آمیز آنها و افکاری از این دست که افراد کمال گرا با آنها دست به 
گریبان هستند، همگی از موارد زمینه ساز بروز اضطراب در دانش آموزان 
به شمار می آیند. بر اساس دیدگاه های شناختی فرض بر این است که 
افراد کمال گرا از طرحواره های شناختی برخوردارند که بدون توجه به 
توانایی های خود، اهدافی فراتر از توان و ظرفیت خویش بر می گزینند. 
آنان از شکست در دستیابی به کمال مورد نظرشان هراسان هستند و 
به جز موفقیت کامل به چیزی راضی نمی شوند. برخورداری از تفکرات 
افکار  و  تحصیلی  انگیزه  افت  به  منجر  تنهایی  به  خود  کمال گرایانه 
خودناتوان ساز در بین فراگیران مي شود )35(. همین طور، اصوالً نوجوانان 
وقتي در اجتماع و در بین همساالن خود هستند نگران ایـن موضوع بوده 
که دیگران در مورد آنها و توانایي شان چگونه فکر مي کنند و این نگراني 
ممکن است ترسي در آنها ایجاد نماید که مانع بروز توانایي آنان گردد و 
باعث دست زدن به راهبردهاي خودناتوان سازي براي حفظ تصور مثبت 
از خود از منظر دیگران شوند. و تأکید و فشاري که در فرهنگ ما برروي 
زمینه  دارد  وجود  استعدادها  دادن  نشان  و  وجود  ابراز  براي  نوجوانان 

استفاده از راهبردهاي دفاعي را موجب مي گردد )36(.
مي توان  مطالعه  این  در  هدف  جهت گیري  واسطه اي  نقش  تبیین  در 
خودناتوان سازي  با  اجتنابي  هدف  جهت گیري  بین  رابطه  وجود  گفت 
بنابراین همین  افراد می شود؛  نقص هایي در خودتنظیمی در  به  منجر 
امر باعث افزایش خودناتوان سازی در چنین افرادی می شود. به عنوان 
جبران  برای  دارند،  ضعیفی  خودکارآمدی  که  یادگیرندگانی  نمونه، 
متوسل  خودناتوان سازی  راهبردهای  از  استفاده  به  نکردن  پیشرفت 
می شوند. همچنین فردی که دچار اضطراب امتحان است، در موقعیت 
آنجا که روی جنبه های  از  امتحان دچار استرس بسیار زیادی شده و 
منفی موقعیت استرس زا متمرکز می شوند و از تقابل با چالش اجتناب 
می کنند، با توسل به افسردگی به عنوان رفتار خودناتوان ساز از مسئولیت 

فردی در آن موقعیت اجتناب می کنند )37(.
این پژوهش همچون هر پژوهشی با محدودیت هایي روبرو بود. از جمله: 

زمان اجراي مطالعه همزمان با ایام کرونا بود؛ و به خاطر تعطیلي مدارس، 
ابزار  شد؛  اجرا  آنالین  پرس  سامانه  در  و  اینترنتي  صورت  به  پژوهش 
جمع آوري داده ها محدود به پرسشنامه و اجراي آن به صورت اینترنتي بود. 
همچنین، یافته هاي این مطالعه از جهت عواملي که در خودناتوان سازي 
دانش آموزان ایفاي نقش دارند، مي تواند در مدارس و توسط مشاوران و 

روان شناسان مدرسه و معلمان مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به وجود رابطة بین باورهاي شناختي و نیز ترس از ارزیابي منفي 
توسط دیگران و کمال گرایي با خودناتوان سازي تحصیلي دانش آموزان، 
بهبود  براي  ذي ربط  مسئوالن  و  مدرسه  روان شناسان  مي شود  توصیه 
خودناتوان ساز  افکار  کردن  برطرف  منظور  به  شناختي  مؤلفه هاي  این 
دوره هاي  مي توانند  مثال،  عنوان  به  بردارند.  مثبتي  گام هاي  فراگیران 
آموزش مربوط به بهبود باورهاي شناختي را در فوق برنامه  مدارس اجرا 
این پژوهش در سایر مقاطع  کنند. همچنین، پیشنهاد مي شود مشابه 
نیز اجرا شود و عوامل موثر در خودناتوان سازي فراگیران به  تحصیلي 
خوبي شناسایي و تبیین شوند تا گام هاي بهتري در جهت بهبود این 
جمع آوري  ابزار  که  آنجایي  از  شود.  برداشته  فراگیران  میان  در  باور 
داده ها در مطالعه حاضر محدود به پرسشنامه بود، پیشنهاد مي شود در 
سایر پژوهش ها از ابزارهایي همچون مصاحبه نیز استفاده شود تا عوامل 
دخیل در خودناتوان سازي تحصیلي دانش آموزان به خوبي مشخص شود.  

نتیجه گیری
در  مهمي  گذار  دوره  که  نوجواني  دوره  و ضرورت  اهمیت  به  توجه  با 
بیشتر  شناخت  مي تواند  حاضر  پژوهش  یافته هاي  مي باشد،  زندگي 
و عوامل  پیامدهاي آن  و  رفتارهاي خودناتوان ساز  از  استفاده  در مورد 
آگاهي  با  مي توانند  نوجوانان  ببرد.  باال  آنان  در  را  یا شکست  موفقیت 
نسبت به این عوامل حداکثر استفاده از زمان و موفقیت در مدرسه براي 
به دست آوردن سطوح باالي آموزشي را به  کار گیرند و نوجوانان تالش 
و فعالیت خود را جهت کسب موقعیت شغلي، مالي و تحصیلي بهتر در 
آینده افزایش دهند. دانش آموزان جهت پیشرفت و موفقیت نیاز دارند 
فعالیت ها و تالش هاي خود را افزایش دهند و به طور کلي هر عاملي که 
پیشرفت آنها را متوقف یا عملکرد آنها را سد مي نماید، بایستي شناسایي 

شود تا با مداخالت مناسب از عهده آنها برآیند.    
    

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

با توجه به مجازي بودن اجراي پرسشنامه ها تاکیدي بر معرفي شخص 
و  داوطلبانه  پژوهش  در  شرکت  که  شد  ذکر  نیز  نکته  این  و  نبوده 
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Introduction: Descriptive writing is one of the primary school’s most complicated tasks in the 
Farsi Witting textbook. The present study aimed to develop an educational package based on the 
cognitive	construal	operations	of	perspective	and	figure-ground	and	evaluate	its	effect	on	the	sixth-
grade students’ descriptive writing skills. 
Methods: The present study was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control 
group in terms of method. The statistical population included all sixth-grade male and female 
students of the primary school in Rasht in the academic year 2020-2021, of which 40 students 
were	selected	by	random	sampling	method	and	assigned	to	the	experimental	and	control	group	(20	
people	in	each	group).	The	research	instrument	included	the	researcher-made	questionnaire.	The	
experimental group received the training package, while the control group was trained by the usual 
method based on the curriculum of the Ministry of Education. The revised form of the training 
package was developed by the TBLT method during 13 45–60-minute sessions in two sessions per 
week for the experimental group. A 10-item researcher-made test was given to both experimental 
and	control	groups	 to	assess	 the	effectiveness	of	 the	educational	package.	 	Data	were	analyzed	
using the analysis of covariance in SPSS-26.
Results: The result revealed that the education package of cognitive construal operations affected 
students’ descriptive writing. In other words, the writing score of students participating in cogni-
tive	construal	operation	training	sessions	increased	significantly	compared	with	the	control	group	
(P<0.01).
Conclusion: According to the present study's results, the educational package can be viewed as 
structural knowledge development and strategic knowledge development. As a result, the educational 
package of cognitive construal operations can be suggested as a facilitator in teaching descriptive 
writing to both teachers and students.
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Extended Abstract
Introduction
Writing can be narrowly viewed as a particular kind of 

verbal production skill where text is manufactured to 

meet a discourse demand, or more broadly, as a complex, 

integrated performance that cannot be understood apart 

from the social and cognitive purposes it serves. Cogni-

tive models consider writing as a problem-solving activi-

ty that involves coordinating multiple cognitive process-

es	like	other	complicated	intellectual	ones.	The	findings	
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of Daneshgar in the Academy of Persian Language and 

Literature revealed that Iranian students possess limited 

writing ability in comparison with reading, speaking, and 

listening skills (18). This approach provided the basis for 

the research's main question: how can the Iranian prima-

ry school students’ descriptive writing skills be improved 

by	teaching	construal	operations	like	perspective	and	fig-

ure-ground?. The research aimed at developing an educa-

tional	package	consists	of	perspective	and	figure-ground	

construal operations and investigating its effect on the 

sixth-grade primary school students writing skills. The 

research questions were: (1) in describing a scene, what 

is	 the	 ground	 and	what	 factors	 influence	 the	 choice	 of	

perspective; (2) how is it possible to teach the offered 

educational package to the students; and (3) how can the 

effectiveness of the educational package on the student 

writing skill be evaluated.

Methods
The	present	study	was	mixed	(qualitative-quantitative)	in	

terms of research paradigm, applied in terms of purpose, 

and quasi-experimental with a pretest-posttest design 

with a control group in terms of method. The statistical 

population included all sixth-grade male and female stu-

dents of the primary school in Rasht in the academic year 

2020-2021, of which 40 students were selected by ran-

dom sampling method and assigned to the experimental 

and	control	group	(20	people	in	each	group).	Since	there	

was no writing test corresponding to the present research 

purpose, the research instrument included the 10-item 

researcher-made questionnaire in which cognitive skills 

of creative thinking, information processes, reasoning, 

decision making, memory thinking, awareness, informa-

tion assessment, problem-solving, research, and percep-

tion were evaluated concerning the construal operations 

of	perspective	and	figure-ground.	To	assess	 the	validity	

of	 the	 test,	 it	was	given	 to	 four	experts	 in	 the	fields	of	

cognitive linguistics, cognitive psychology, cognitive ed-

ucation, curriculum planning, and a sixth-grade teacher. 

Its	content	validity	was	determined	to	be	80%	by	Content	

Validity	Index	(CVI).	The	reliability	of	the	tests	was	mea-

sured	by	reference	to	the	retest	method.	Specifically,	the	

test was conducted twice on the same samples over the 

period of ten days. The correlation between their differ-

ent sets of results was then calculated. A correlation as-

sured	the	reliability	of	the	test	of	86%.	For	designing	and	

compiling a training package, the theoretical concepts 

of	construal	operations	of	perspective	and	figure-ground	

were studied in reliable sources, and the affecting factors 

on	 choosing	 perspective	 or	 figure	 were	 identified.	 The	

experts assessed the designed package, and the revised 

version was then applied in the training sessions. The 

experimental group received the training package, while 

the control group was trained by the usual method based 

on the curriculum of the Ministry of Education. The re-

vised form of the training package was developed by the 

TBLT method during 13 45-60-minute sessions in two 

sessions per week for the experimental group. Due to the 

coronavirus outbreak, the training was conducted virtu-

ally using Adobe Connect Application. After completion 

of the instructional program, a posttest was given to both 

experimental and control groups under the same condi-

tion.	Data	were	analyzed	using	the	analysis	of	covariance	

in SPSS-26. 

  

Results
The	result	showed	that	the	utilization	of	theoretical	con-

cepts of construal operations, including perspective and 

figure-ground,	made	the	production	of	writing	education-

al	packages	possible.	To	adequately	 fulfilling	 this	 aspi-

ration, theoretical concepts of cognitive linguistics and 

cognitive education were closely integrated. This edu-

cational package established a basic framework of key 

components	of	perspective	and	figure-ground	to	promote	
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students’ descriptive writing skills. Students acquired 

familiarity	with	the	ground	and	the	influence	factors	on	

choosing	perspective	in	a	scene.	Moreover,	the	findings	

of the research introduced TBLT as a practical method 

for teaching the offered educational package to the stu-

dents.	Through	 the	 task	 cycle,	 generating,	 organization	

and goal-setting occur. In addition, the result revealed 

that the education package of cognitive construal oper-

ations	affected	students’	descriptive	writing	(P<0.01).	In	

other words, the writing score of students participating in 

cognitive construal operation training sessions increased 

significantly	compared	to	the	control	group.	

Conclusion
In	line	with	McGutchen	(2007)	(9)	and	Bazerman	(2009)	

(12), writing is a problem-solving task. Therefore, de-

signing writing educational package based on cognitive 

construal operations introduces greater transparency to 

the trainers at primary school. This package accurately 

determines the cognitive components that are relevant for 

descriptive writing. Teaching educational package using 

the TBLT method, which aligns with Hayes and Flower’s 

(2017)	 (3) three stages of planning, translation, and re-

viewing facilitate students’ writing skills. Consequently, 

implementing an educational writing package makes the 

students perform better in writing descriptive texts. As 

a result, the educational package of cognitive construal 

operations can be suggested as a facilitator in teaching 

descriptive writing to both teachers and students. 
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مقدمه: نوشتار توصیفی یکی از پیچیده ترین تکالیف کتاب فارسی نگارش پایة ششم دورة دبستان است. هدف اصلی 

پژوهش، افزون بر طراحی بستة آموزشی فرایندهای تعبیری شناختی منظرگزینی و زمینه_ نگاره، بررسی تأثیر آموزش آن 

بر مهارت نگارش دانش آموزان پایه ششم دبستان بود.

روش کار: پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری پژوهش کلیة 

دانش آموزان دختر و پسر پایة ششم دورة ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که از میان آنان 40 

دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در گروه های 20 نفره آزمایش و کنترل جای گرفتند. ابزار پژوهش 

بستة آموزشی محقق ساخته شامل محتوای آموزشی بود که اجرای آن با کاربست رویکرد تکلیف محور روی گروه آزمایش 

صورت پذیرفت و گروه کنترل با داده های آموزشی آموزگار آموزش دیدند. 13 جلسه به صورت 60-45 دقیقه ای، هفته ای 

دو بار برگزاری شد. برای ارزیابی اثربخشی بستة آموزشی، یک آزمون ده پرسشِی محقق ساخته در اختیار دانش آموزان قرار 

گرفت و نتایج با نرم افزار SPSS-26 تجزیه و تحلیل شدند. 

یافته ها: یافته ها نشان داد بستة آموزشی فرایندهای تعبیرِی منظر و نگاره_ زمینه بر نگارش توصیفی دانش آموزان تأثیر 

دارد. به عبارت دیگر، نگارش دانش آموزانی که در جلسات آموزشِی این دو فرایند شناختی شرکت کرده بودند، در مقایسه 

.)P<0/01( با گروه کنترل افزایش معناداری داشت

نتیجه گیری: با توجه به نتایج، می توان بستة آموزشِی فرایند تعبیرِی شناختِی منظر و نگاره_ زمینه را در شمار الگوهای 

توسعة دانش ساختاری و توسعة دانش راهبردها جای داد و آن را به عنوان تسهیل کننده در امر یادگیری و عاملی موثر بر 

افزایش توانش نگارش توصیفی دانش آموزان دبستان پیشنهاد داد.
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مقدمه
از طریق آن  را تحسین می کند که  ابزارها و مجراهایی  انسان همواره 
می تواند عبارت هایی از تاریخ و فرهنگ خود را تولید کند )1(. نوشتن 
در معنای ُخرِد آن نوعی آفرینش کالمی است که طی آن متن برای 
کالن،  معنای  در  و  می شود  تولید  گفتمانی  نیازهای  پاره ای  برآوردن 
کنشی است پیچیده و همگرا که درک آن مستلزم فهم توأمان اهداف 
شناختی و اجتماعی است )2(. در سال های پایانی دهة پنجاه میالدی، 

پژوهش در حوزة روان شناسی شناختی و به طور کلی علوم شناختی به 
دنبال محدودیت های نظری و روش شناختِی رفتارگرایی شکل گرفت. 
پژوهش های نظام مند در حوزة نگارش از منظر شناختی از اواخر دهة 
روش های   Flower و   Hayes که  شد  آغاز  زمانی  و  میالدی  هفتاد 
 .)3( به خدمت گرفتند  نوشتن  آموزش  برای  را  روان شناسی شناختی 
در سال Miller 1956 به محدودیت های ساختار حافظة انسان اشاره 
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کرد و نظریه های مربوط به حافظه را برای درک کنش نوشتاری، تکامل 
و یادگیری آن و تفاوت های فردی حائز اهمیت شمرد )4(. در همین 
رویکردهای  -برخالف  را  یادگیرندگان  همکارانش،  و   Bruner سال 
حل کنندگان  که  تکلیف  در  درگیرشوندگاِن  نه  خود-  از  پیش  سنتی 
پویای مسئله خواندند )5(. نوآوری نظری و روش شناختی Bruner و 
همکارانش این بود که از مشارکین می خواستند فرایندهای تفکری خود 
را حین انجام مسئله توضیح دهند و در همین حال خود بر شناسایی 
کار  به  تحلیل هایشان  در  مشارکین  که  می کردند  تمرکز  راهکارهایی 
موضوع  که  پژوهشگرانی شد  الهام بخش  پیشگام  اثر  دو  این  می بردند. 
مطالعه شان نوشتن بود و دغدغه هایش فرایندهای حل خودآگاه مسئله 

یا فرایندهای زیرساختی ناخودآگاه همچون حافظة کوتاه مدت.    
و  شده اند  پیشنهاد  نگارش  آموزش  برای  متفاوتی  الگوهای  تاکنون 
برای  الزم  کفایت  از  تنهایی  به  الگویی  هیچ  که  می دهند  نشان  نتایج 
آموزش نگارش برخوردار نیست. هر یک از الگوهای پیش گفته بر یکی 
از وجوه رشد فصاحت )development of fluency(، تسلط بر زبان 
نوشتاری )control of written language(، توسعة دانش ساختاری 
)structural knowledge development( و توسعة دانش راهبردها 
)strategic knowledge development( تأکید می کنند )6(. شماری 
از سخن گفتن است  باورند که نوشتن دشوارتر  این  بر  از پژوهشگران 
)Widdowson .)7 معتقد است مهارت نوشن، تولید مکتوب جمله های 
درست یک زبان و انتقال آنها از طریق واسطة دیداری یعنی خط است 
)8(. این نگاه سنت گرایانه، نگارش را محصول متن می داند، نه فرایند 
ذهن. به سخن دقیق تر، این نگاه بر خصیصه های متنی در سطح جمله 
اساس  بر  باید  را  دانش آموزان  است که خطاهای  معتقد  و  دارد  تأکید 
معیارهای واحد، بالفاصله پس از رخداد تصحیح کرد و از آثار ادبی باید 
برای نمایاندن الگوهای خوب نگارشی و محتوای نگارشی دانش آموزان 
استفاده کرد. این رویکرد که به شدت معلم محور است، بیش تر به بحث 

و بررسی در مورد آثار برجستة ادبی می پردازد.    
 )problem-solving( مسئله  حل  را  نوشتن  شناختی،  مدل های  در 
در نظر می آورند که همانند سایر فعالیت های پیچیدة ذهنی متضمن 
با  رویکردی  چنین   .)9( است  متعدد  شناختی  فرایندهای  هماهنگی 
پژوهش Hayes و Flower )1980( آغاز شد که از آزمودنی های خود 
می خواستند حین انجام تکلیف نوشتاری از راهکار فکر کردن با صدای 
بلند )thinking aloud( استفاده کنند. نتایج حاصل از کاربست این روش 
که تحلیل پروتکل )protocol analysis( نام گرفت دریچه ای گشود به 
فرایندهای شناختی و روان شناختی ای که نویسندگان در هنگام نوشتن 
آنها را به کار می گیرند. الگوی پیشنهادی Hayes و Flower سه مولفه 

 processes( شناختی  فرایندهای   ،)environment( محیط  بنیادِی 
 )writer’s long-term memory( بلند مدت  حافظة  و   )cognitive

است  آن چیزی  تمامی  محیط  از  منظور  می گرفت.  بر  در  را  نویسنده 
از  منظور  می گذارد.  تأثیر  او  نوشتن  بر  و  کرده  احاطه  را  نویسنده  که 
نویسنده  که  ذهنی ای  عملیات  از  است  توصیفی  شناختی،  فرایندهای 
شامل  را  نوشتن   ،Flower و   Hayes می برد.  کار  به  نوشتن  گاِه  به 
فرایندهای سه گانة برنامه ریزی )planning(، ترجمه )translation( و 
بازبینی )reviewing( در نظر می آورند. فرایند برنامه ریزی به نوبة خود 
زیرفرایندهای آفرینش )generating(، نظم بخشی )organization( و 
هدف گذاری )goal-setting( را در بر می گیرد. طی فرایند برنامه ریزی، 
اطالعات از محیط تکلیف و حافظة بلندمدت بازیابی می شود و از آن 
مشخص  اهداف  به  رسیدن  برای  نگارش  طراحِی  و  هدف گذاری  برای 
حافظة  از  برخاسته  است  ممکن  نگارش  طرح  می شود.  استفاده  شده 
طوالنی مدت باشد یا در طول فرایند طراحی شکل بگیرد. عملکرِد فرایند 
این  زبانی  آفرینه های  و  است  نگارش  طراحِی  راهنمایِی  تحت  ترجمه 
فرایند با اطالعات حافظة نویسنده مطابقت می کند. نقش فرایند بازبینی 
کیفی  ارتقای  می گیرد،  بر  در  را  ویرایش  و  خواندن  زیرفرایندهای  که 
الگوی  متن هایی است که به وسیلة فرایند ترجمه تولید شده اند )3(. 
Hayes  و Flower که تا امروز بارها ویرایش شده، همچنان به عنوان 

یکی از آبشخورهای بنیادین رویکرد شناختی دربارة نوشتن مورد استناد 
پژوهشگران این حوزه قرار می گیرد.  

 Risemberg و   Zimmeran شناختی  الگوی  مرکزی  شالودة 
خودتنظیمی )self-regulation( در نگارش است )10(. در این الگو، 
نویسنده،  کاربست شان،  با  که  می شناسند  باز  را  مکانیسم هایی  آنان 
 )self-efficiency( خودکارآمدی  و  خودتنظیمی  فرایندهای  کاربرد 
ایشان، خودتنظیمی زمانی محقق می شود که  باور  به  فرا می گیرد.  را 
راهبردِی  سازمان دهِی  برای  خود(  )یا  فرایندهای شخصی  از  نویسنده 

رفتارهای نگارشی خود استفاده می کند )10(.  
نوشتن  برای  کاربردی  حوزه ای  یادگیری  الگوی  در   Alexander

اذعان   )Model of Domain Learning Applied to Writing(
تغییر  با  نوشتن  همچون  خاص  حوزة  یک  در  پیشرفت  که  می کند 
ایجاد  نویسنده  انگیزة  و  دانش  راهبردی،  رفتارهای  خودتنظیمی،  در 
می شود. یعنی یادگیری از برهم کنش پیوستة میان عوامل شناختی و 
عاطفی آغاز می شود اما پیشرفت به سوی توانش در یک حوزة خاص به 

وسیلة یکی از این مولفه ها شتاب می گیرد )11(.
به  و معتقد است  نظر می آورد  را حل مسئله در  نوشتن   Bazerman
عنوان نویسنده، همة ما این تجربه را داشتیم که از یک منظر جدید، 
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چیزها را به گونة دیگری ببینیم. یعنی نوشتِن متن های مختلف همچون 
یک گزارش، درخواست و یا سایر متونی که ما را مجبور کرده اند حقایقی 
یا ایده هایی را که تاکنون شناخته ایم به روش های تازة دیگری کنار هم 
بگذاریم. همچنین آگاهیم که در زمان انجام تکلیف نوشتاری، توجه مان 
تمام می شود  نوشتن  و هنگامی که  نوشتن متمرکز شده  روی مسئله 
را  تفکرات  ما  که  است  معنی  بدان  این  است.  مسئله حل شده  گویی 
برای نوشتن کافی می انگاریم و نوشتن هیچ مسئله تازه ای بر ما تحمیل 
با چنین رویکردی به نوشتن می نگریم در واقع  نمی کند. هنگامی که 
آن را حل مسئله ای در نظر می آوریم که چیز تازه ای به ما آموخته و 

چشم اندازی به ما داده که تا پیش از آن نداشتیم )12(.
بنابراین، هدف  دارد.  نوشتن یک مطلب علمی فرق  با  نوشتن داستان 
ساختار  و  شرایط  با  دانش آموزان  کردن  آشنا  نگارش،  آموزش  از 
شد.  خواهند  مواجه  آنها  با  نویسنده  مقام  در  که  است  موقعیت هایی 
آشنایی آنان با گونه های مختلف، کمک زیادی به تکمیل مهارت نگارش 
آنها می کند )13(. باید توجه داشت که دانش آموزان ممکن است بتوانند 
این گونه ها را از راه کوشش و خطا و یا برخوردهای متوالی با آنها، یاد 
مؤثرترشان،  و  سریع تر  یادگیری  در  آنها،  صریح  آموزش  ولی  بگیرند، 
است  فعالیتی  دانش آموزان،  برای  نوشتن   .)14( دارد  زیادی  اهمیت 
روزانه. زیرا نوشتن به آنها کمک می کند تا به خاطر بسپارند، دقیق تر 

مشاهده کنند، فکر کنند و ارتباط برقرار کنند )15(.
پژوهشگران دو مهارت نوشتن و سخن گفتن را مهارت های تولیدی و 
و  را مهارت های دریافتی می نامند )16(  دو مهارت شنیدن و خواندن 
معتقدند دستیابی به دو مهارت خواندن و نوشتن مستلزم دستیابی به 
نظام دیگری از زبان با عنوان نظام نوشتاری یا نظام مکتوب است )17(. 
دستاورد طرح های پژوهشِی دانشگر در سال های 1393 )18( و 1395 
)19( در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ناظر است بر این که توانایی 
زبانِی خواندن، صحبت  توانایی های  با  مقایسه  در  دانش آموزان  نگارش 
کردن و گوش کردن پایین تر است. با توجه به سه نقش اساسی نوشتن 
)برای خلق  ارتباط(، نقش شاعرانه  برقراری  )برای  تعاملی،  یعنی نقش 
آثار ادبی( و نقش بیانی )برای انعکاس اندیشه ها( و اهمیت نقش بیانی 
در تمام مراحل رشد، ارتقاء کیفیت نگارش در تمام برنامه های درسی 
برای افزایش کیفیت یادگیری ضروری می نماید )20(. امروزه با توسعه 
زندگی،  در  روزمره  مکاتبات  نقش  و  سواد  گسترش  و  جدید  مدارس 
در  نگارش  و  انشا  و  به شمار می رود  زندگی  در  امری ضروری  نوشتن 
نظام آموزشی جدید به  صورت درسی مستقل درآمده است. در سال های 
اخیر، نوشتن و انشا در جهان از مورد توجه ترین مواد آموزشی بوده است 
)21(. اهمیت این مسئله تا به آنجاست که پژوهشگرانی چون دانشگر 

بر این باورند که شیوة تفکر و آموزش درس انشا در آمریکا یکی از علل 
تأثیرگذار در پیشرفت علوم انسانی و اجتماعی در این کشور است )18(. 
چرا که میان قدرت بیان و نویسندگی از یک سو و قدرت تفکر رابطه ای 
بس مهم وجود دارد. انشا پیش از آن که عرصة تجلی ِخیال و تخیل 
آنجا که مشکالت در  از  تعقل است )22(.  و  تفکر  باشد، میدان ظهور 
زمینة نوشتن و به  خصوص نگارش )انشانویسی( که به  طور رسمی از 
کالس سوم به بعد شروع می شود، می تواند بر سایر فعالیت های آموزشی 
دانش آموزان و همچنین در استفادة بهینه از توانایی های نوشتاری در وی 
تأثیر منفی بر جای بگذارد و موفقیت تحصیلی، شغلی و اجتماعی او را به 
خطر اندازد، لزوم انجام تحقیقی پیرامون چگونگی نگارش و نوع الگوهای 
فراهم  زمینه ای  اخیر  رهیافت  دو   .)23( می رسد  به  نظر  ضروری  آن 
آورد برای طرح پرسش اصلی طرح پیش رو که »چگونه می توان مهارت 
نگارش را از راه آموزش فرایندهای تعبیری منظرگزینی و نگاره_ زمینه 
زبان شناسی  رویکرد  پرسش،  این  به  پاسخ گویی  برای  کرد«.  تقویت 
استفاده  با  تا  انتخاب شد  پژوهش  نظری  خاستگاه  عنوان  به  شناختی 
از شماری تصویر و با استناد به اصول رویکرد تکلیف محور، فرایندهای 
تعبیری منظر و نگاره_زمینه به دانش آموزان آموزش داده شوند و سپس 

نقش آنها در ارتقای سطح نگارش مورد مطالعه قرار گیرند.
به سه هدف ویژة زیر  تا  بود  بر آن  این هدف کلی، پژوهش  بر  افزون 
دست یابد؛ نخست، طراحی محتواِی آموزشی مبتنی بر فرایند تعبیری 
دوم،  نگارش؛  مهارت  ارتقاء  منظوِر  به  نگاره_زمینه  و  منظرگزینی 
آموزش عوامل موثر بر منظرگزینی و معرفی پیوند نگاره_زمینه؛ سوم، 
با  همسو  صحنه ها.  توصیف  شیوة  به  استناد  با  نگارش  سطح  افزایش 
این شکل صورت بندی  به  پژوهش  اصلی  فرضیة  پژوهش  اصلی  هدف 
شد: »آموزش عوامل موثر بر منظرگزینی و معرفی پیوند نگاره_زمینه 
ابتدایی  دورة  پایة ششم  دانش آموزان  نوشتاری  توانش  افزایش  موجب 
می شود«. فرضیه های متناظر با اهداف ویژة طرح نیز عبارت بودند از: 
)الف( با استناد به مفاهیم نظری منظر و نگاره_زمینه می توان بسته ای 
برای آموزش نگارش دانش آموزان دورة دبستان ارائه نمود. )ب( آموزش 
هدف مند عوامل موثر بر منظرگزینی و معرفی پیوند نگاره_زمینه، شیوة 
دانش آموزان  نگارش  سطح  )ج(  می کند.  تسهیل  را  صحنه ها  توصیف 
توصیفی  متون  کردن  ساختمند  چگونگی  به  استناد  با  دبستان  دورة 

افزایش می یابد.     

روش کار
هدف،  نظر  از  )کّمی_کیفی(،  آمیخته  پارادیم  نظر  از  حاضر  پژوهش 
کاربردی و از نظر روش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون، 
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با گروه کنترل بود. جامعة آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر 
تحصیلی 1399-1400  سال  در  رشت  شهر  دبستان  دورة  پایة ششم 
بود. از آن جایی که در پژوهش های از نوع نیمه آزمایشی، حجم نمونه 
حداقل 15 نفر در هر گروه توصیه می شود )24(. بنابراین در پژوهش 
حاضر با در نظر گرفتن احتمال ریزش احتمالی آزمودنی ها نمونه ای 40 
نفری انتخاب شد. به این صورت که از نواحي 1 و 2 آموزش و پرورش 
شهر رشت، ناحیة 2، از ناحیة پیش گفته 2 آموزشگاه و از هر آموزشگاه 
2 کالس، و از هر کالس 12 نفر به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند، 
سپس با در نظر گرفتن معیارهای ورود به پژوهش، آزمودنی ها به صورت 
گرفتند.  قرار  نفر(   20 گروه  )هر  کنترل  و  آزمایشی  گروه  در  تصادفی 
معیار ورود نمونه ها حضور در پایة ششم بود، از این رو، سن آنها کنترل 
نشد. دانش آموزان از نظر هوشی و رشد گفتار و زبان طبیعی بودند و 
اختالل یادگیری نداشتند. دانش آموزاِن دارای هرگونه اختالل همچون 
بیش فعالی، نارساخوانی یا نارسانویسی از نمونه حذف شدند. مالحظات 
اخالقی در نظر گرفته  شده در این پژوهش، محرمانه ماندن اطالعات، 
رضایت مدیران و اولیا مدرسه و عالقمندی دانش آموزان به شرکت در 

پژوهش و آزادی برای مشارکت در پژوهش بود.      
نظر به این که آزمون نوشتن از نقطه نظر طرح حاضر در زبان فارسی 
وجود نداشت، ابزار آزمون یک پرسشنامة ده گزینه ای محقق ساخته بود و 
در آن مهارت های شناختِی تفکر خالق، پردازش اطالعات، تصمیم گیری 
و استدالل، حافظه، تفکر و هوشیاری، ارزشیابی اطالعات، حل مسئله 
و خالقیت، پژوهش و ادراک در ارتباط با فرایندهای تعبیرِی شناختِی 
منظرگزینی و زمینه_نگاره مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین روایی، 
آزمون در اختیار چهار صاحب نظر در رشته های زبان شناسی شناختی، 
برنامه ریزی درسی  روان شناسی شناختی، آموزش و پرورش شناختی، 
و یک آموزگار پایة ششم قرار گرفت و روایی آن با استفاده از فرمول 
محاسبه  درصد   80  )Content Validity Index( روایی  شاخص 
شد. پایایی آزمون ها با استناد به روش بازآزمایی سنجیده شد. به این 
اعتبار، که آزمون در دو نوبت در اختیار آزمون شوندگان قرار گرفت و 
سپس نمره های حاصل با یکدیگر مقایسه شد و ضریب همبستگی بین 
نمره های به دست آمده از دو بار اجرای آزمون در یک بازِه زمانی ده 
روزه ضریب پایایی آزمون تعیین شد. به این ترتیب، پایایی آزمون ها با 

سنجش میزان همبستگی 0/86 به اثبات رسید.  
برای طراحی بستة آموزشی مفاهیم نظری مربوط به فرایندهای تعبیری 
شناختی منظر و نگاره_زمینه در منابع دست اول مورد مطالعه و بررسی 
قرار گرفت و عوامل موثر بر فرایندهای تعبیری منظر گزینی و مولفه های 
انتخاب نگاره_زمینه شناسایی شدند. سپس بستة آموزشی  اثرگذار بر 

توسط متخصصان مورد بازبینی قرار گرفت و اشکاالت آن مرتفع گردید 
و صورت اصالح شده برای جلسات آموزشی به کار گرفته شد. پس از 
جای گماری تصادفی دانش آموزان در گروه های آزمایش و کنترل، از هر 
دو گروه پیش آزمون گرفته شد. سپس گروه آزمایش تحت مداخله قرار 
گرفت. به این اعتبار که گروه آزمایش بستة آموزشی طرح را دریافت 
کردند. اجرای بسته طی 13 جلسة 60-45 دقیقه ای به صورت هفته ای 
دو جلسه با استفاده از روش تکلیف محور برای دانش آموزان گروه آزمایش 
صورت پذیرفت. با توجه به شیوع عالم گیر کووید-19 آموزش در بستر 
فضای مجازی و با استفاده از نرم افزار Adobe Connect صورت گرفت 
گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای در آن زمان دریافت نکردند یعنی با 
داده های آموزشی آموزگار که برآمده از سرفصل آموزش و پرورش بود 
آموزش دیدند و آموزش این گروه به بعد از انجام پژوهش موکول گردید. 
در پایان جلسات آموزشی، از هر دو گروه آزمایش و کنترل در شرایط 
و  تجزیه   SPSS-26 نرم افزار  با  نتایج  و  یکسان پس آزمون گرفته شد 

تحلیل شدند.  

یافته ها
پرسش  این  به  پاسخ گویی  برای  بود  کوچکی  گامی  پیش رو،  پژوهش 
با آموزش فرایندهای تعبیری شناختی منظر  کلی که چگونه می توان 
و نگاره_زمینه توانِش گونة توصیفِی نوشتار دانش آموزان پایة ششم را 
افزایش داد. به این منظور، همسو با Bazerman نوشتن به مثابه یک 
مسئله در نظر گرفته شد که دانش آموزان می بایست پاسخی برای آن 
یک  توصیف  با  مواجهه  در  مسئله  این  مشخص،  طور  به   .)12( بیابند 
از: در توصیف یک صحنه، زمینه کدام است و چه  بود  صحنه عبارت 
عواملی بر انتخاب نگاره تأثیر می گذارند. بنابراین، صحنه همان محیط 
پیرامونی دانش آموزان بود که قرار بود آنها در مقام نویسنده با استناد 
بلندمدت خود توصیفش  با ارجاع به حافظة  به فرایندهای شناختی و 
کنند )3(. از سوی دیگر، پژوهشگر نیز درصدد جواب گویی به این سوال 
که در توصیف صحنه کدام یک از فرایندهای تعبیری شناختی می تواند 
بهینه ترین کارایی را داشته باشد. چرا که همچون Bazerman بر این 
بود که نوشتن یک متن خوب، همانند یک مسئلة پیچیده است  باور 
که برای حل کردن آن باید دانش نویسنده را افزایش داد و راهبردها و 

مهارت های زبانی را به وی آموخت )12(.  
به این منظور، پژوهشگر ابتدا مفاهیم نظری حوزه های متفاوت دانش و 
به طور مشخص، زبان شناسی شناختی و آموزش و پرورش شناختی را 
به تدقیق مورد مطالعه قرار داد و آنها را درهم آمیخت تا شالودة مفاهیم 
نظری پی ریزی شود. خاستگاه نظری بحث دربارة فرایندهای تعبیری 

تدوین بستة آموزشی منظر و نگاره_زمینه و تأثیر آن بر نگارش مریم سادات فیاضی و همکاران
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 Langacker و   )25(  Langacker نظر  مورد  تعبیری  فرایندهای  بر 
اما  متفاوت  استوار گردید و سپس دیدگاه های   )27( Talmy و   )26(
مرتبط به بحث حول فرضیه های اصلی پژوهش همگرا شدند. در نتیجه 
نخستین مرحلة تدوین پروتکل با هدف طراحی تدریس عوامل موثر بر 
منظرگزینی و چگونگی انتخاب زمینه_نگاره در کالس درس به سامان 
برای تدریس دوازده جلسه ای در نظر گرفته  رسید. محتوای آموزشی 

شد و معیار ارائة محتوا از آسان به پیچیده بود. در طراحی دروس، سن 
و وضعیت شناختی دانش آموزان لحاظ گردید و نظرها و پیشنهادهای 
متخصصان این حوزه به طور پیوسته به کار گرفته شد. افزون بر این، 
سعی پژوهشگر بر آن بود تا تنوع الزم برای باال بردن انگیزة دانش آموزان 
و هیجان انگیز بودن برنامة آموزشی حفظ شود. محتوای بستة آموزشی 

در جدول )1( نمایش داده شده است.    

موثر  عوامل  آموزش  پژوهشگر چگونگی  روی  پیش  دوم  پرسش  حال 
و   )5(  Bruner با  همسو  بود.  نگاره_زمینه  پیوند  و  منظرگزینی  بر 
نظر  در  پویایی  حل کنندگان  دانش آموزان   )28(  MacArthur

مسئله  حل  راهکارهای  و  بافتی  دانش  از  استفاده  با  که  شدند  آورده 
در  آنجا که  از  را حل کنند.  معناسازی  تکلیف دشوار  تا  می کوشیدند 
 ،)29( است  مفهوم سازی  معادل  معنی سازی  شناختی  زبان شناسی 
فراگیران  آن  در  که  می شد  لحاظ  آموزش  برای  رویکردی  می بایست 
بر معنا متمرکز شوند و از منابع زبانی خودشان استفاده کنند )30(. 
در نتیجه، آموزش محتوای آموزشی با استناد به رویکرد تکلیف محور 
مجموعه  از  تصاویری  ابتدا  امر،  این  تحقق  برای  گرفت.  صورت 
 Droop و با تصویرگری Langen کتاب های قصه های فیلیکس نوشته

به  این مجموعه  برگزیده شد )31(. گزینش عکس های  برای تدریس 
دلیل وضوح، تنوع و سادگی تصاویر صورت گرفت. در این راستا، ابتدا 
ایجاد  با  تا  می کرد  موضوع طرح  با  ارتباط  در  پرسش هایی  پژوهشگر 
دانش آموزان  پیشین  آموزه های  بر  مروری  موضوع،  بر  تأکید  و  عالقه 
برای  دانش آموزان  و  داشت  نام  پیش تکلیف  مرحله  این  باشد.  داشته 
ورود به مبحث اصلی آماده می شدند. در مرحلة تکلیف، تصاویری در 
زمینة  و  نگاره  باید  دانش آموزان  می گرفت.  قرار  دانش آموزان  اختیار 
منظرگزینی  این  برای  را  خود  دالیل  و  می کردند  مشخص  را  صحنه 
تا  می شد  خواسته  دانش آموزان  از  پایان  در  می دادند.  توضیح 
تکلیف،  ارائه کنند. در مرحلة دوِم چرخة  از معیارهای خود  فهرستی 
ادامه  در  و  می گرفت  قرار  ارزیابی  مورد  دانش آموزان  پاسخ های  ابتدا 

جدول 1. محتوای جلسات آموزشی بستة آموزشی منظرگزینی و نگاره_زمینه

محتوای آموزشیجلسات

معرفی پژوهشگر، آشنایی با دانش آموزان و رویکرد آنها دربارة درس نگارشاول

معرفی زمینه و ویژگی های آن )جدایی نگاره_زمینه، مجاورت، شباهت و بستار،...( دوم

معرفی نگاره و ویژگی های آنسوم

آموزش کانون چهارم

آموزش نظرگاه پنجم

معرفی توالی توصیف و تدریس دو رویکرد جزء به کل و کل به جزءششم

تدریس سلسله مراتب جانداریهفتم

معرفی نقش اندازه در منظرگزینیهشتم

آموزش نقش تحرک در منظرگزینینهم

تدریس مقوله بندیدهم

آموزش جهتیازدهم

معرفی نقش گوینده محور بودن در منظرگزینیدوازدهم

برگزاری آزمونسیزدهم
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توضیحاتی در ارتباط با موضوِع جلسه و نقش آن در انتخاب نگاره و 
منظر به دانش آموزان ارائه می شد. در مرحلة تکلیف یا مرحلة تمرکز 
به پرسش  تأمل  و  بازاندیشی  از طریق  زبانی، دانش آموزان می بایست 
مطرح شده پاسخ می دادند و مکلف بودند تا توصیفی از صحنه ای که 

در اختیارشان گذاشته شده بود ارائه دهند.    
مرحلة سوِم پروتکل ارزیابی میزان اثربخشی بستة آموزشی بر نگارش 
ده  آزمونی حاوی  در جلسة سیزدهم  منظور  این  به  بود.  دانش آموزان 
از تحلیل  پرسش چهار گزینه ای در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و 

کوواریانس یک متغیره استفاده شد. 

پیش آزمون  نمره هاي  معیار  انحراف  و  میانگین  نشان دهندة   2 جدول 
گروه های  در  آموزان  دانش  نگاره_زمینة  و  منظرگزینی  پس آزمون  و 
آزمون منظرگزینی  نمرات  نشان می دهد که  باال  مطالعه است. جدول 
دانش آموزان در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش در 
مشخص  برای  همچنین  است.  داشته  افزایش  کنترل  گروه  با  مقایسه 
پس آزمون  در  دانش آموزان  منظرگزینی  نمرات  افزایش  که  این  شدن 
نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، ناشی 
است،  نگاره_زمینه  و  بر منظرگزینی  موثر  آموزش هدف مند عوامل  از 

نیاز به انجام آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیره است. 

جدول 3 نتایج تحلیل کوواریانس مقایسة میانگین نمره هاي پس آزمون 
نمره هاي  کنترل  با  مطالعه  گروه های  در  دانش آموزان  منظرگزینی 
پیش آزمون را نشان می دهد. جدول فوق حاکی از آن است که میانگین 

منظرگزینی و نگاره_ زمینة دانش آموزان در گروه آزمایش با گروه کنترل 
عبارت  به  دارد.  معناداری  تفاوت   )P<0/01( سطح  در  آماری  نظر  از 
دیگر با مراجعه جدول 2 مشاهده می شود که دانش آموزانی که در گروه 

جدول 2. میانگین  هاي پیش آزمون و پس آزمون منظرگزینی و نگاره_زمینه دانش آموزان در گروه های مطالعه

 آزمون منظرگزینی
نگاره_ زمینه

گروه های مطالعه

کنترلآزمایش

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

3/201/1964/101/071پیش آزمون

6/601/2314/350/875پس آزمون

نمودار 1. نمودار جعبه ای میانگین  هاي پیش آزمون و پس آزمون منظرگزینی دانش آموزان در گروه های مطالعه
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آزمایش تحت آموزش هدف مند عوامل موثر بر منظرگزینی قرار داشتند 
افزایش در  با گروه کنترل که تحت آموزش قرار نداشتند،  در مقایسه 
نمرات  عبارت دیگر  به  داشته اند.  نگاره_ زمینه  و  میانگین منظرگزینی 
منظرگزینی دانش آموزان در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه 

آزمایش در مقایسه با گروه کنترل 81 درصد افزایش داشته است. بنابراین 
»آموزش  که  گفت  می توان  پژوهش  یک  شمارة  پرسش  به  پاسخ  در 
هدف مند عوامل موثر بر فرایندهای تعبیری منظر و نگاره_ زمینه موجب 
افزایش توانش نوشتاری دانش آموزان پایه ششم دورة ابتدایی می شود«. 

بحث
چگونگی  به  که   Scardamalia و   Bereiter پژوهش  برخالف 
تسهیل گیری آموزش در گونة توضیحی نوشتار اختصاص داشت )32(، 
نگارش  توصیفی  گونة  برای  راهکارهایی  بود  درصدد  پیش رو  پژوهش 
ارائه کند. برای پاسخ گویی به این پرسش که چگونه می توان بسته ای 
برای  نگاره_زمینه  پیوند  و  منظرگزینی  بر  موثر  عوامل  آموزش  برای 
ثغور  و  حدود  ابتدا  کرد،  طراحی  دبستان  ششم  پایة  دانش آموزان 
اتخاذ رویکرد  با  حوزة مفهومی نگارش در طرح تعریف شد. پژوهشگر 
McGutchen و همکاران )9( و Zimmeran )10( ابتدا مسئلة نوشتن 

 )3(  Flower و   Hayes الگوی  با  مطابق  سپس  و  کرد  مشخص  را 
مولفه های سه گانة برنامه ریزی، ترجمه و بازبینی را در طراحی محتوای 
چگونگی  تا  شد  سبب  رویکردی  چنین  اتخاذ  نمود.  لحاظ  آموزشی 
که می بایست  گرفته شود  نظر  در  عنوان مسئله ای  به  توصیف صحنه 
آن را حل کرد. به سخن دیگر، هم نظر با McGutchen و همکاران )9( 
نگارش توصیفی به عنوان هدف ِ نوشتن تعیین شد. از این رو، پاسخ گویی 
با  و  گردید  آغاز  ایده ها  به  نظم بخشی  راهبردهای  از  مسئله  این  به 
نگاره_ زمینه  پیوند  منظرگزینی،  تعبیری همچون  فرایندهای  کاربست 
پی گرفته شد. همسو با Glover و Browning که معتقدند نگارش یا 
تولید و سازمان دهی سخن به  هم  پیوسته به  صورت نوشتار یک مهارت 
شناختی است که تحت تأثیر دیدگاه نویسنده، درک مخاطبان، توانایی 
یادگیری زبان و بسیاری عوامل دیگر قرار می گیرد و همچنین عوامل 
بی شمار زیستی، اجتماعی، فرهنگی، جسمانی و روان شناختی می توانند 
بر یادگیری مهارت های زبان )بیان نوشتاری( موثر باشند )33(، آموزش 
 Evans فرایند تعبیری نگاره_زمینه و منظر با استناد به آرای به ترتیب
منظور  این  به  گرفت.  صورت   )26(  Langacker و   )34(  Green و 

ابتدا ویژگی های زمینه و نگاره مشخص شد و مواردی همچون جدایی 
به بحث گذاشته  نگاره_زمینه، مجاورت، شباهت، بستار و مقوله بندی 
شد. در ادامه عوامل موثر بر منظرگزینی یعنی معیارهای گزینش نگاره 
در یک صحنه تعیین شدند. عواملی که در توصیف یک صحنه می بایست 
مورد توجه قرار بگیرند عبارت بودند از: کانون، نظرگاه، توالی توصیف، 
این  اندازه، مقوله بندی، جهت و گوینده محور بودن.  جانداری، تحرک، 
گزینش محتوایی با آرای Caine و Caine مطابقت دارد. خاصه از آن 
رو که نقش بدن، اهمیت مغز، چگونگی معناسازی، عملکرد حافظه و 
الگوسازی در کانون مطالعة قرار دارد و این پژوهشگران معتقدند عوامل 

پیش گفته نقشی حیاتی بر فرایند یادگیری دارند )35(.    
که  این  بر  مبنی  شناختی  رویکرد  با  نویسنده  دیِد  افِق  هم راستایِی 
نوشتن فرصتی در اختیار دانش آموزان قرار می دهد که دانش خود را به 
کار گیرند و در واقع نوشتن یعنی انتقال دانش )36(، زمینه ای فراهم 
با  طراحی شده  بستة  آموزش  در  تکلیف محور  روش  کاربرد  برای  آورد 
این استدالِل Boscolo که دانش آموزان باید نسبت به فرایند طراحی 
به  تکلیف محور  رویکرد  گزینش   .)37( باشند  داشته  آگاهی  نگارش 
پذیرفت  صورت  آن  رو  از  شناختی  تدریس  شیوة  روزآمدترین  عنوان 
که میزان تأکید بر معنا و نه صورت در کانون توجه پژوهش حاضر قرار 
داشت. نگاهی گذرا به پیشینة مطالعات مربوط به آموزش مهارت های 
زبانی، بیانگر طرح رویکردها و روش های متنوع با اهداف نسبتاً متفاوت، 
افتراق  اما آن چه موجب  است.  یادگیری  و  زبانی  نظریه های  قالب  در 
رویکردی از رویکردهای رقیب می شود میزان تأکید بر صورت یا معنا 
روی  را  درسی  برنامه های  تکوینی  سیر  می توان  اعتبار  این  به  است. 
پیوستاری نشان داد که در یک سر آن صورت و در سر دیگر آن نقش 

یا معنا قرار دارد )38(.

جدول 3. نتایج تحلیل کوواریانس مقایسة میانگین نمره هاي پس آزمون منظرگزینی دانش آموزان در گروه های مطالعه با کنترل نمره هاي پیش آزمون

درصد پیشرفتFPمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمتغیر وابستهعوامل مؤثر

12/0001/7900/189منظرگزینی، نگاره_ زمینهعامل پیش آزمون
81

)**(150/74945/4110/001منظرگزینی، نگاره_ زمینهعامل گروه

0/01**
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محتوایی             تکلیف محور             مهارتی           موقعیتی           مفهومی-نقشی           ساخت گرا

                      معنا                                                                                                                         صورت

ساخت گرا  درسی  برنامة  صورت گرا،  درسی  برنامه های  اعالی  نمونة 
)structural syllabus( است. هر چه از میزان تأکید بر صورت کاسته و 
بر نقش معنا افزوده شود، برنامةدرسی بیش تر به سوی نقش گرایی میل 
می کند و به همین قیاس هر چه نمونة اعالی برنامه های درسی معناگرا یا 
 )content-based syllabus( نقش گراتر باشند برنامة درسی محتوایی تر
خواهد بود. در نتیجه طرح پیش رو با تأکید بر محتوا، رویکرد تکلیف محور 
کاِر  فرایندی  رویکرد  در  برگزید.  طراحی شده  بستة  آموزش  برای  را 
گروهی و گفتگوی دانش آموزان حول موضوع ارزشمند شمرده می شود و 
بر محتوای ملموس، حل مسئله و مشارکت دانش آموزان در نگارش تأکید 
می شود )38، 39(. آموزش تکلیف محور فرایندهای تعبیری که با مراحل 
سه گانة برنامه ریزی، ترجمه و بازبینی Hayes و Flower )3( هم جهت 
همسو  و  می بخشد  بهبود  را  دانش آموزان  نگارشی  توانش  فرایند  است 
راهبردهای  سازمان دهی  موجب   Risemberg و   Zimmerman با 
رفتارهای نگارشی می شود )10(. از آن رو که طی چرخة تکلیف، آفرینش، 
نظم بخشی و هدف گذاری صورت می گیرد. دانش آموزان در طول فرایند 
برنامه ریزی، اطالعات الزم برای تولید متن نوشتاری را از محیط تکلیف 
و  برای هدف گذاری  آن  از  و  بازیابی می کنند  بلندمدت خود  و حافظة 
طراحِی نگارش برای رسیدن به اهداف مشخص شده استفاده می نمایند. 
با کاربست چنین روشی است که دانش آموزان به آفرینندگی می رسند. 

چرا که رابطة مستقیمی میان نوشتن و خالقیت وجود دارد )40(. 
هدف سوم پژوهش به ارزیابی میزان اثربخشی بستة آموزشی فرایندهای 
تعبیری بر نگارش توصیفی مربوط می شد. یافته های پژوهش نشان داد 
که آموزش عوامل موثر بر منظرگزینی و پیوند نگاره_زمینه بر نگارش 
عبارت  به  است.  تأثیرگذار  دبستان  ششم  پایة  دانش آموزان  توصیفی 
فرایندهای  آموزشِی  جلسات  در  که  دانش آموزانی  نگارش  دقیق تر، 
تعبیری شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری 
داشت. این یافته با رویکرد Alexander )11( همسویی دارد. در تبیین 
فرایندهای  آموزش  با  می توان  که  داشت  اذعان  می توان  یافته ها  این 
تعبیری، پیشرفت دانش آموزان در نگارش را تسهیل و تسریع کرد. چرا 
که این امر موجب تغییر در دانش، رفتارهای راهبردی، خودتنظیمی و 
برای پیشرفت در حوزة  انگیزة دانش آموزان می شود و زمینة مناسبی 
نوشتن ایجاد می کند )41، 42(. یعنی یادگیری از برهم کنش پیوستة 
میان عوامل شناختی و عاطفی آغاز می شود اما پیشرفت به سوی توانش 

می گیرد.  شتاب  مولفه ها  این  از  یکی  وسیلة  به  خاص  حوزة  یک  در 
همچنین یافته های پژوهش و گزارش بهبود عملکرد دانش آموزان گروه 
آزمایش حکایت از آن دارد که آشنایی آنان با گونه های مختلف، کمک 
رهیافت  با  نتیجه  این  می کند.  آنها  نگارش  مهارت  تکمیل  به  زیادی 
میزان  که  کرد  اذعان  باید  اگرچه  می کند.  مطابقت   )13(  Miller

پیشرفت در یادگیری و کاربست الگوهای حاکم بر فرایندهای تعبیری 
مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و با افزایش میزان انتزاع، سطح عملکردی 
کاهش می یابد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگر به دانش آموزان 
کنیم  آنها کمک  به  می توانیم  باشند  بهتری  متفکران  که  کنیم  کمک 

نویسندگان بهتری باشند و بر عکس )13(.  
پژوهش پیش رو با محدودیت هایی نیز مواجه بوده است که لزوم احتیاط 
در تعمیم را ناگزیر می سازد؛ از آن جمله می توان به نمونة پژوهشی و 
ابزار اندازه گیری اشاره کرد. اما با وجود محدودیت ها و با استناد به نتایج، 
بستة آموزشی را می توان برای ارتقا توانایی نوشتاری دانش آموزان پایة 

ششم به کار برد.

نتیجه گیری
آنجا که مهارت نوشتن زمینه ساز بیان احساسات، افکار و عقاید می شود، 
رشد فردی نضج می گیرد و نوشتن واجد توجه ای خاص می شود. حجم 
انبوه دانش، اطالعات و اخبار و نیاز روزافزون به سازمان دهی، انتقال و 
انباشت این دانش به منظور بهره گیری از آن فرد را ملزم می کند تا به 
مهارت کافی در این حیطه دست یابد. از جمله  این مهارت ها، نگارِش 
برآمده از حافظة طوالنی مدت یا چرخة تکلیف است که دانش آموزان را 
به سمت نوشتن دربارة موضوع مشخصی سوق می دهد و دانش آموزان 
با استفاده از اطالعات حافظة خود و تطبیق دادن آن با هدف نگارش، 
در کار نوشتن عملکرد بهتری را نشان می دهند چرا که فرایند نگارش 
را تسهیل می کند. در رویکرد شناختی به نگارش، تسهیل گری از یک 
سو، روشی برای ساده سازی فرایند پویا و پیچیدة نوشتن است و از سوی 
دیگر، راهکارهای خودتنظیمی را به دانش آموز آموزش می دهد. بنابراین، 
شناختِی  تعبیرِی  فرایند  آموزشِی  بستة  می توان  نتایج،  به  توجه  با 
منظرگزینی و نگاره_ زمینه را در شمار الگوهای توسعة دانش ساختاری 
تسهیل کننده  عنوان  به  را  آن  و  داد؛  جای  راهبردها  دانش  توسعة  و 
توصیفی  نگارش  توانش  افزایش  بر  موثر  عاملی  و  یادگیری  امر  در 
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Introduction: Terror	Management	Theory	(TMT)	concerns	mortality	salience's	effect	on	human	

psychological	functions.	The	first	purpose	of	this	study	was	to	examine	the	efficacy	of	pictorial	

manipulation in inducing death threats based on this theory. The second purpose of this study was 

to	compare	Death-Thought	Accessibility	(DTA)	resulting	from	inducing	COVID-19	threat	against	

DTA resulting from a death threat. 

Methods: Participants	were	148	university	students	who	were	randomly	assigned	to	one	of	the	six	

experimental	conditions	specified	by	threat	type	(death,	COVID-19,	toothache)	and	delay	(non-de-

layed,	delayed)	as	factors.	Respondents	were	first	presented	with	the	pictorial	manipulation	centering	

on	threat	type,	and	following	that,	either	immediately	(non-delayed	condition)	or	after	an	irrelevant	

task	(delayed	condition),	responded	to	the	Lexical	Decision	Task	(LDT)	to	assess	DTA.

Results: The reaction time to death-related stimuli was lower than negative stimuli following 

inducing death but no other types of threat. Moreover, the pattern of DTA resulting from inducing 

COVID-19 threat was more similar to that of a death threat in the delayed condition compared to 

the non-delayed condition.

Conclusion:	The	present	study’s	findings	point	to	the	efficacy	of	the	proposed	pictorial	method	to	

induce mortality salience. Moreover, the pattern yielded for the COVID-19 threat suggests that more 

death thoughts were elicited in response to COVID-19 than a death threat. A possible explanation 

for	these	findings	concerns	the	high	strength	and	concreteness	of	the	association	between	a	disease	

and death during its pandemic.
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Extended Abstract
Introduction
Death is among the most ubiquitous threats in human life, 

and thus, thoughts of death result in considerable anxiety, 

which	must	be	constantly	fended	off	by	the	use	of	specific	

psychological defenses (4). Terror Management Theory 

(TMT),	an	existential	theory	in	the	realm	of	experimen-

tal psychology, was proposed to account for the effect of 

mortality salience on cognition and behavior (5, 6). Two 

methodological concerns related to this theory include in-
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duction of death threat and assessment of death thought 

accessibility. Indeed, to study the effect of a death threat 

on	 psychological	 functions,	 it	must	 first	 be	 established	

that a particular manipulation procedure increases death 

thought accessibility.

Various procedures have been employed to induce 

mortality salience across the TMT literature (7-9, 12). 

Some of them possess a conscious nature and thus re-

quire a time delay after manipulation for the detection 

of	Death-Thought	Accessibility	 (DTA).	This	 is	because	

inducing death threat in consciousness stimulates prox-

imal defenses, or suppression, to remove anxiety-laden 

death thoughts from consciousness. However, after an 

unavoidable delay and attention distraction, suppression 

is relaxed. As a result, death thoughts become highly ac-

cessible at the hinge of consciousness (11).

The	present	study	aimed	first	 to	assess	the	efficacy	of	a	

pictorial	manipulation	in	inducing	death	threat	(Hypoth-

esis	1)	and	 second	 to	compare	 the	effect	of	COVID-19	

threat against that of death and control threat on the basis 

of this theory. To the best of our knowledge, no empirical 

study has yet examined the effect of COVID-19 threat 

salience on the accessibility of death thoughts. Given the 

terror caused by Coronavirus during the pandemic and the 

everyday death toll associated with that (18), this research 

anticipated that COVID-19 threat manipulation would 

elicit	a	similar	level	of	DTA	as	death	threat	(Hypothesis	

2).	Moreover,	given	the	less	explicit	nature	of	the	pictorial	

manipulation,	it	was	hypothesized	that	the	effect	of	threat	

induction on DTA would not depend on delay for either 

death	(Hypothesis	3)	or	COVID-19	(Hypothesis	4)	threat.

Methods
Participants	were	148	Iranian	university	students	(70.3%	

female,	mean	age=21.25,	SD=3.26)	who	were	randomly	

assigned to one of the six experimental conditions speci-

fied	by	threat	type	(death,	COVID,	toothache)	and	delay	

(non-delayed,	delayed).	To	assess	death	thought	accessi-

bility, and following Arndt et al. (13), a Lexical Decision 

Task	(LDT),	consisting	of	70	trials	(ten	practice,	30	non-

words,	 ten	 neutral,	 ten	 negative,	 and	 ten	 death-related)	

was used. The task involved presenting one word at a 

time, instructing the participant to press K for words and 

D for non-words. Lower reaction time to death stimuli 

indicated a higher DTA.

In an online study relying on voluntary participation, 

respondents	were	 first	 presented	with	 11	 images	 (three	

neutral,	 eight	 death-/COVID-19-related).	After	 the	 pre-

sentation	of	each	 image	for	five	seconds	on	 the	screen,	

they	responded	to	a	question	about	the	size,	shape,	col-

or, or orientation of one of the visual components in that 

image. The delayed group completed an irrelevant ver-

bal task for four minutes before proceeding to the LDT, 

while the non-delay group answered to LDT immediately 

after viewing images. Prior to data analysis, according to 

Arndt et al. (13), trials with incorrect responses, as well 

as those with reaction times outside 200-2000 millisec-

onds, were removed, and mean reaction times were cal-

culated for neutral, negative, and death-related words. 

  

Results
Experimental groups did not differ with respect to ei-

ther age or sex ratio. Mean reaction time to negative, 

and death words were regressed to mean reaction time to 

neutral words to control for individual differences in re-

action time. A mixed analysis of variance with threat type 

and delay as between-subjects factors and stimulus type 

(negative,	 death)	 as	 the	 within-subjects	 factor	 was	 run	

on	regression	residuals.	The	only	significant	effect	in	the	

analysis of variance was that of the two-way interaction 

of	stimulus	type	and	threat	type,	F(2,	142)=3.20,	P=0.044.	

Simple	effect	tests	to	track	the	significant	interaction	term	

revealed that reaction time to death-related stimuli in the 

death	threat	condition,	t(50)=-0.02,	P=0.049,	but	not	other	
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types	of	threat	manipulation,	ts<1.15,	ps>0.24,	was	lower	

than	negative	stimuli.	This	confirmed	Hypothesis	1	regard-

ing	the	efficacy	of	this	method	in	inducing	death	threats.	

However, inconsistent with Hypothesis 2, the COVID-19 

threat	did	not	differ	significantly	from	toothache	(control	

condition)	in	stimulating	death	thought	accessibility.

In line with Hypothesis 3, the three-way interaction of 

threat	 type,	 stimulus	 type,	 and	 the	 delay	was	 insignifi-

cant	for	the	two-leveled	death/toothache	threat	type,	F(1,	

94)=2.39,	P=0.125.	However,	contrary	to	Hypothesis	4,	

the three-way interaction of threat type, stimulus type, and 

the	delay	was	significant	for	the	two-leveled	COVID-19/

toothache	 threat	 type,	 F(1,	 93)=4.19,	 P=0.043.	 More	

specifically,	 death	 thought	 accessibility	 in	 response	 to	

the COVID-19 threat was more similar to that of death 

type in the delayed condition. In other words, DTA in 

response to the COVID-19 threat tended to be low and 

high in non-delayed and delayed conditions, respectively. 

Conclusion
The	 present	 study’s	 findings	 suggest	 that	 the	 proposed	

pictorial manipulation effectively induces mortality sa-

lience. Therefore, it can be used in future studies to elic-

it death thoughts, particularly in online surveys, due to 

its relative ease of implementation. Moreover, given the 

lack of moderation of the effect of a death threat on DTA 

by delay, this method can be assumed to be less direct 

than conscious verbal methods commonly employed in 

the TMT literature.

Four possibilities can be imagined with respect to the rela-

tionship between COVID-19 and death threat as follows:

1. COVID-19 is not associated with death.

2. COVID-19 is only implicitly related to death.

3. COVID-19 threat is similar to and equal to the death 

threat.

4. COVID-19 threat elicits more potent thoughts of death 

compared with death threat itself.

The	first	possibility	suggests	low	DTA	in	both	delay	and	

non-delay conditions. The second possibility involves 

high DTA immediately after the manipulation. For the 

third possibility to be correct, the pattern should not dif-

fer from death. The pattern yielded for COVID-19 threat 

in the present study can only be consistent with the fourth 

possibility, wherein the delay increased accessibility of 

death thoughts. However, the COVID-19 threat interact-

ed with delay in a different manner from the death threat. 

In conclusion, the pattern yielded for the COVID-19 

threat points to its more substantial potential to evoke 

death thoughts than death induction itself, similar to prior 

findings	regarding	cancer	(13).	A	possible	explanation	for	

these	findings	 is	 the	more	 concrete	 nature	 of	 the	 death	

threat caused by COVID-19 due to constant coverage of 

its death toll in news and media and the availability of ev-

eryday cases. A similar effect has been found with respect 

to cancer in the TMT literature.

Limitations of the present study include the relatively 

young age of participants and the particular time of data 

collection, i.e., not very long after the pandemic outbreak. 

Future researchers are recommended to investigate the 

effect of systematic variation of the pictorial induction 

method on DTA. A second possible direction involves 

exploring the moderating role of individual differences 

in the perception of vulnerability to disease.

Ethical Considerations
Compliance with ethical guidelines

Informed consent was received from all participants. Vol-

untary	participation,	data	confidentiality,	the	irrelevance	

of personal identity, the total time required for respond-

ing, and the pictorial nature of the stimuli were stated in 

the informed consent.  

Authors’ contributions

The	first	author	designed	and	implemented	the	study	col-

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

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


دوره 24، شماره 2، تابستان 1401مجله تازه های علوم شناختی

74

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

lected	and	analyzed	data,	and	wrote	the	paper.	The	second	

author implemented the computer task and contributed to 

data collection, analysis, and manuscript preparation.

Funding

The	authors	received	no	financial	support	for	this	study.	

Acknowledgments

The authors would like to thank students at Shahid Be-

heshti University for participating in this study. 

 

Conflict of interest

The	authors	declared	no	conflict	of	interest.

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


تأثیر القای تصویری تهدید مرگ و بیماری کرونا بر دسترسی پذیری فکر مرگ: 
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مقدمه: موضوع نظریة مدیریت وحشت تبیین اثر برجستگی فکر مرگ بر کارکردهای روانی انسان است. پژوهش حاضر 

با هدف آزمودن کارایی یک روش تصویری برای القای تهدید مرگ بر مبنای این نظریه انجام شد. هدف دوم این مطالعه، 

مقایسة دسترسی پذیری فکر مرگ ناشی از القای تهدید بیماری کرونا با دسترسی پذیری فکر مرگ ناشی از القای تهدید 

مرگ بود.

روش کار: شرکت کنندگان 148 دانشجو بودند که به تصادف به یکی از شش شرایط آزمایشی حاصل از دو عامِل نوع 

تهدید )مرگ، کرونا، دندان درد( و وجود تأخیر زمانی )آنی، متأخر( گمارش شدند. پاسخ گویان ابتدا مورد دستکاری تصویری 

با محتوای نوع تهدید قرار گرفتند و سپس بالفاصله )شرایط آنی( یا بعد از انجام یک تکلیف نامربوط )شرایط متأخر(، جهت 

سنجش میزان دسترسی  پذیری فکر مرگ به تکلیف تصمیم گیری واژگانی پاسخ دادند. 

یافته ها: زمان واکنش به واژه های مرتبط با مرگ به دنبال القای تهدید مرگ و نه سایر تهدیدها کمتر از زمان واکنش 

به واژه های منفی بود. همچنین، الگوی دسترسی پذیری فکر مرگ ناشی از القای تهدید کرونا در شرایط متأخر بیش از 

شرایط آنی به الگوی دسترسی پذیری فکر مرگ ناشی از القای تهدید مرگ شبیه بود.

نتیجه گیری: یافته های حاضر حکایت از مؤثر بودن روش تصویری پیشنهادی برای برجسته نمودن فکر مرگ داشت. 

افزون بر این، الگوی حاصل از القای تهدید کرونا داللت بر فراخوانی بیشتر فکر مرگ توسط آن در مقایسه با القای تهدید 

مرگ نمود. یک تبیین ممکن برای این یافته قدرت و عینیت باالی تداعی یک بیماری با مرگ در بحبوحة همه گیری آن 

بیماری است.
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مقدمه
از عمومی ترین تهدیدهای نوع بشر تهدید مرگ است. اضطراب مرتبط 
با این تهدید به نام اضطراب مرگ )Death anxiety( شناخته می شود 
 psychology( وجودگرا  روان شناسی  چون  مختلفی  حوزه های  در  و 
 )Grief psychology( سوگ  روان شناسی  و   )2  ،1(  )Existential

)3( مورد توجه قرار گرفته است. نظر به آمادگی زیستی برای بقا، آگاهی 
از گریزناپذیری مرگ یک تنگنای وجودگرایانه ایجاد می کند. از این رو 

فرهنگ ها در طول تاریخ سعی نموده اند تا با ارائة جهان بینی هایی دنیا 
را مکانی دارای ثبات، نظم و معنا ترسیم نموده و موجب کاهش اضطراب 

و حفظ بهزیستی روان شناختی افراد شوند )4(.    
 )6  ،5(  )Terror Management Theory( وحشت  مدیریت  نظریه 
اجتماعی  شناخت  روش های  و  مفاهیم  بر  تکیه  با  که  است  نظریه ای 
به اثر برجسته شدن تهدید مرگ بر شناخت و رفتارها پرداخته است. 
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این  بر  مبتنی  تجربی  مطالعات  در  مطرح  روش شناختِی  دغدغة  دو 
نظریه، روش برجسته نمودن مرگ )Mortality salience( و سنجش 
دسترسی پذیری فکر مرِگ )Death thought accessibility( ناشی از 
آن بوده است. پیش از آن که امکان مطالعة اثر تهدید مرگ بر باورها و 
رفتارها فراهم شود، باید اطمینان حاصل نمود که روش اعمال شده برای 
القای تهدید مرگ قابلیت فراخوانی فکر مرگ را دارد. برای القای تهدید 
بازپاسخ در مورد  پرسیدن پرسش های  نظیر  مرگ روش های مختلفی 
احساس افراد پیرامون مرگ )7(، سنجش نگرش نسبت به مرگ )8(، یا 
مصاحبه در جوار قبرستان استفاده شده است )9(. شرایط کنترل در این 
پژوهش ها نیز معموالً موضوعی آزاردهنده غیر از مرگ، نظیر دردهای 
رویدادی  تصور  یا  اجتماعی،  طرد  درد(،  دندان  نمونه  )برای  فیزیکی 
اثرات  دریافته اند  عموماً  مطالعات  این  است.  بوده  آینده  در  استرس زا 
اثرات  از  متمایز  مرگ  تهدید  با  افراد  مواجهة  نتیجة  در  مشاهده شده 
ناشی از سایر تجربیات آزاردهندة بدنی، هیجانات منفی، یا برانگیختگی 
روان شناختی  تهدید  یک  می توان  را  مرگ  تهدید  رو  این  از  و  است، 

منحصر به فرد قلمداد نمود )4، 10(.    
معنای  به  مرگ،  فکر  دسترسی پذیری  یعنی  دوم،  توجه  مورد  موضوع 
مرگ  فکر  دسترسی پذیری  است.  مرگ  با  مرتبط  افکار  فعالیت  سطع 
نمایندة آن دسته از افکار مرگ است که نه در مرکز هشیاری بلکه در 
روش های  از  استفاده  با  رو  این  از  و  به هشیاری هستند،  ورود  آستانة 
نظریه  فرآیندی  مدل  اساس  بر   .)4( می شوند  سنجیده  غیرمستقیم 
القای هشیارانة تهدید مرگ فکر مرگ در  مدیریت وحشت، در نتیجة 
مرکز هشیاری قرار می گیرد )11(. نظر به اضطراب زا بودن فکر مرگ، 
بیرون  برای  سرکوبی  فرآیند  مرگ  تهدید  با  مواجهه  از  بعد  بالفاصله 
راندن آن از هشیاری فعال می شود. این فرآینِد سرکوبی دفاع نزدیک 
)Proximal defense( نام دارد و با فعال شدن آن، فکر مرگ دیگر در 
مرکز هشیاری نخواهد بود. با این حال، تالش فعاالنه برای حذف یک فکر 
از هشیاری احتمال برگشتن فکر مذکور بالفاصله بعد از توقف سرکوب 
آن را افزایش می دهد. بدین ترتیب آن فکر در سطح ناهشیار به شدت 
فعال می شود. پس از گذشت یک فاصلة زمانی، فرآیند سرکوبی تضعیف 
شده و آن افکار در مرز بازگشت دوباره به هشیاری قرار گرفته و از این 
رو شدیداً دسترسی پذیر می شوند )4(. به همین دلیل، مطالعات مرتبط با 
این نظریه دریافته اند که اگر تهدید مرگ با یک روش هشیارانه برجسته 
شود، اثر مفروض آن نه بالفاصله بعد از دستکاری تهدید، بلکه تنها پس 
تکلیفی  واسطة  به  توجه  انحراف  با  زمانی همراه  فاصلة  از گذشت یک 
نامرتبط پدیدار می شود )11(. روش های دستکاری متنی رایج در ادبیات 
نظریه در قالب پاسخ به پرسش های بازپاسخ از این نوع هستند. به میزانی 

را  نزدیک  دفاع های  باشد  هشیارانه تر  تهدید  دستکاری  روش  یک  که 
بیشتر فعال نموده و در نتیجه نیاز بیشتری به تأخیر زمانی جهت ثبت 

دسترسی پذیری فکر مرگ ناشی از آن وجود دارد )4(.  
افزون بر ایجاد فاصلة زمانی بین القای تهدید و سنجش دسترسی پذیری 
فکر مرگ به واسطة یک تکلیف نامربوط، دو راه دیگر نیز برای پدیدار 
استفاده  مرگ  فکر  دسترسی پذیری  بر  مرگ  تهدید  القای  اثر  نمودن 
ارائة  با  مرگ  تهدید  القای  نمودن  نخست همراه  راه   :)12( است  شده 
شناختی  منابع  تصرف  با  که  است   )Cognitive load( شناختی  بار 
ضروری برای فرآیند سرکوبی از فعالیت آن جلوگیری می کند. راه دوم 
که  است  مرگ  با  مرتبط  محرک   )Subliminal( زیرآستانه اِی  ارائة 
فعال شدن  هشیاری ضرورت  به  مرگ  با  مرتبط  محرک  ورود  عدم  با 
در  بین می برد.  از  را  از هشیاری  آن  راندن  بیرون  نزدیک جهت  دفاع 
مطالعة حاضر روشی متفاوت از دو راه مذکور پیشنهاد شده است. در 
این روش، تعدادی تصویر با محتوای مرتبط با مرگ به فرد نشان داده 
می شود و پس از هر تصویر پرسشی در مورد ویژگی های فیزیکی اجزای 
تصویر،  هر  از  بعد  پرسش  از طرح  منظور  پرسیده می شود.  از وی  آن 
نمایش  هنگام  به  تصاویر  تماشای  بر  تمرکز  حفظ  به  پاسخ گو  ترغیب 
آنها است. از سوی دیگر، از آنجا که پرسش ها توجه فرد را از محتوای 
بار  با  مشابه  اثری  که  داشت  انتظار  می توان  می کنند  منحرف  تصاویر 
شناختی در مطالعات مرتبط با این نظریه داشته باشد، که در نتیجة آن 
می توان پیش بینی نمود برای پدیدار نمودن اثر تهدید مرگ بر افزایش 
دسترسی پذیری فکر مرگ با این روش نیازی به قرار دادن تأخیر زمانی 

بین القای تهدید و سنجش دسترسی پذیری فکر مرگ نباشد.  
با وجود تمرکز نظریة مدیریت وحشت بر تهدید مرگ، برخی مطالعات 
بیانگر آن است که پیش بینی این نظریه در مورد تهدید حاصل از برخی 
 Arndt پژوهش  مطالعات  این  جملة  از  می کند.  صدق  نیز  بیماری ها 
مرگ،  و  سرطان  به  ابتال  بین  ارتباط  به  نظر  است.   )13( همکاران  و 
این پژوهشگران چنین فرضیه پردازی نمودند که فکر کردن به سرطان 
با  نزدیک  دفاع  شدن  فعال  به  منجر  مرگ  به  کردن  فکر  همانند  نیز 
به  ایشان  که  مطالعه ای  در  شود.  هشیاری  از  مرگ  فکر  حذف  هدف 
را  و مرگ  ارتباط سرطان  دادند،  انجام  پیش بینی  این  آزمودن  منظور 
چنان قوی یافتند که برجسته سازی آن باعث فعال شدن سرکوب آنی 
و ادامه دار فکر مرگ شد )13(. بر خالف برجستگی مرگ، اثر برجسته 
نمودن بیماری سرطان بر دسترسی پذیری فکر مرگ حتی بعد از تأخیر 
معمول در این مطالعات نیز قابل مشاهده نبود، بلکه این تأثیر فقط در 
ارائة  یا  شناختی  بار  ارائة  با  سرطان  برجستگی  نمودن  همراه  شرایط 
زیرآستانه ای محرک های مرتبط با سرطان مشاهده شد. این پژوهشگران 
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در تبیین یافتة خود تهدید سرطان را تهدید مرگ اختصاصی تری نسبت 
انتزاعی تولید شده توسط خود تهدید مرگ قلمداد نمودند.  به تهدید 
در سایر مطالعات، تهدید برخی بیماری ها مشابه با القای تهدید مرگ 
همکاران  و   Arrowood مطالعة  در  نمونه،  برای  است.  نموده  عمل 
آماده سازی )Priming( با محرک های مرتبط با ابوال )Ebola( در دورة 
شیوع منطقه ای این بیماری منجر به افزایش دسترسی پذیری فکر مرگ 
به  منجر  خوکی  آنفوالنزای  بیماری  تهدید  مشابه،  طور  به   .)14( شد 
فعال شدن دفاع جهان بینی )Worldview defense( شد که داللت 
واداشتن  نهایت،  در   .)15( دارد  مرگ  فکر  گرفتن  قرار  دردسترس  بر 
افراد به فکر کردن به ایدز با استفاده از پرسش های بازپاسخ به افزایش 

دسترسی پذیری فکر مرگ انجامیده است )16(.
با همه گیری های مختلفی دست و پنجه  تاریخ تکامل  انسان در طول 
نرم کرده است. جدیدترین آنها ویروس کووید-19 است که در دسامبر 
2019 در شهر ووهان چین مشاهده و در مدتی کوتاه به یک همه گیری 
این ویروس،  از  ناشی  بیماری  از جمله عالمت های  جهانی تبدیل شد. 
تب، سرفه های خشک و مشکالت تنفسی، گلودرد و آبریزش بینی است 
بهمن   19 تا   )18( جهان سنج  اطالعاتی  پایگاه  آمار  اساس  بر   .)17(
1400، 399 میلیون و 378 هزار و 340 نفر در سطح جهان و شش 
ایران به بیماری کووید-19 مبتال  میلیون و 657 هزار و 842 نفر در 
شده اند، که از این تعداد، پنج میلیون و 772 هزار و 985 نفر در جهان 
و 133 هزار و 48 نفر در ایران جان خود را از دست داده اند. در طول 
این همه گیری، ویروس به دفعات جهش یافته و در زمان نگارش مقالة 
حاضر، سویة اومیکرون آن در جهان غلبه یافته و ششمین موج ابتالی 
این بیماری در ایران را نیز رقم زده است )19(. نظر به شرایط بیان شده 
پیرامون کرونا، می توان آن را یک بیماری مرتبط با مرگ قلمداد نمود 
و در نتیجه انتظار داشت که القای تهدید آن نیز همانند بیماری هایی 
چون ابوال، آنفوالنزای خوکی، سرطان، و ایدز به برجسته شدن تهدید 

مرگ بینجامد. 
وحشت  مدیریت  نظریة  و  کرونا  بیماری  رابطة  به  چندی  مقاالت 
پرداخته اند، نظیر Ahmed و همکاران )20( در تمرکز بر تعارض بین 
اقدامات پیشگیرانه در همه گیری بیماری های واگیردار و کاهش منابع 
افراد برای مقابله با اضطراب مرگ در نتیجة این اقدامات. Dimoff و 
مدل  به کارگیری  در   )22( همکاران  و   Courtney و   )21( همکاران 
همکاران  و   Pyszczynski کرونا.  مورد  در  وحشت  مدیریت  سالمتی 
)23( نیز به تبیین پاسخ های افراد در مواجهه با بحران همه گیری کرونا 
از منظر این نظریه پرداختند. این نویسندگان با این استدالل که احتمال 
فوت در نتیجة ابتال به بیماری در شرایط همه گیری با تکرار مداوم و 

مؤکد آمار و تصاویر در اخبار بسیار برجسته شده است، کووید-19 را به 
عنوان یک یادآور همه جایی و شدید آسیب پذیری و مرگ تلقی نمودند. 
با وجود برقراری پیوند بین کرونا و نظریة مدیریت وحشت، هیچ کدام از 
این مقاالت به بررسی تجربی اثر تهدید بیماری کرونا بر دسترسی پذیری 
رابطة  پیرامون  تجربی  یافته های  به  استناد  با  نپرداخته اند.  مرگ  فکر 
تهدید بیماری ها و اضطراب مرگ )15-13(، و نظر به شواهد پیرامون 
شدت وحشت زایی و کشنده بودن ویروس کرونا )18، 23(، تهدید کرونا 
را می توان از نظر کارکرد مشابه با تهدید مرگ فرض نمود و با تکیه بر 
نظریة مدیریت وحشت پیش بینی کرد که قرار گرفتن در معرض تهدید 
این بیماری نیز منجر به دسترسی پذیری فکر مرگ شود. پژوهش حاضر 

به دنبال آزمودن این پیش بینی است.
نخست  هدف  است.  هدف  دو  دارای  حاضر  پژوهش  بندی،  جمع  در 
آزمودن کارایی روش ارائة محرک های تصویری در برجسته سازی فکر 
مرگ با تکیه بر چارچوب نظریة مدیریت وحشت است. هدف دوم مقایسة 
دسترسی پذیری فکر مرِگ ناشی از تهدید بیماری کرونا به عنوان یک 
موضوع مرتبط با مرگ با دسترسی پذیری فکر مرِگ ناشی از خود تهدید 
مرگ است. افزون بر این، نظر به غیرمستقیم تر بودن این روش القای 
به برخی روش های هشیارانه تر در مطالعات قبلی  تهدید مرگ نسبت 
یا عدم  به وجود  انتظار می رود سطح دسترسی پذیری فکر مرگ   ،)4(
وجود تأخیر زمانی بین القای تهدید و سنجش دسترسی پذیری فکر مرگ 
بستگی نداشته باشد. در راستای این اهداف و با تکیه بر ادبیات نظریه، 
دو عامل در این مطالعة آزمایشی مورد دستکاری واقع شدند: نوع تهدید 
و تأخیر زمانی بین القای تصویری تهدید و سنجش دسترسی پذیری فکر 
مرگ. فرضیات در رابطه با اثر این عوامل بر دسترسی پذیری فکر مرگ 
از این قرار صورت بندی شدند: فرضیة نخست آن که دسترسی پذیری 
فکر مرگ بعد از مواجهه با تصاویر مرگ بیشتر از تصاویر کنترل )دندان 
از  بعد  مرگ  فکر  دسترسی پذیری  که  آن  دوم  فرضیة  است.  درد( 
مواجهه با تصاویر کرونا برابر با تصاویر مرگ و بیشتر از تصاویر کنترل 
است. فرضیة سوم آن که تفاوت دسترسی پذیری فکر مرگ در نتیجة 
تهدید مرگ نسبت به شرایط کنترل بستگی به وجود تأخیر بین القای 
فرضیة  نهایت،  در  ندارد.  فکر مرگ  و سنجش دسترسی پذیری  تهدید 
چهارم آن که تفاوت دسترسی پذیری فکر مرگ در نتیجة تهدید کرونا 
و  تهدید  القای  بین  تأخیر  وجود  به  بستگی  کنترل  شرایط  به  نسبت 

سنجش دسترسی پذیری فکر مرگ ندارد.

روش کار
با  بهشتی  شهید  دانشگاه  دانشجوی   148 مطالعه  در  شرکت کنندگان 
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میانگین سنی 21/25 سال )انحراف معیار 3/26( بودند. از این تعداد، 104 
نفر )70/3 درصد( زن و 44 نفر )29/7 درصد( مرد بودند. نمونه گیری 
با انتشار آدرس پایگاه اینترنتی مطالعه در میان دانشجویان و در بازة 
زمانی پاییز 1399 انجام شد. شرکت در مطالعه داوطلبانه و آنالین بود. 
مالک ورود افراد داشتن حداقل 18 سال سن و به انتها رساندن پژوهش 
بود. مالک خروج، عدم رضایت و نداشتن موافقت آگاهانه، و بیشتر از سه 
انحراف معیار پایین تر یا باالتر بودن زمان کل پاسخ دهی نسبت به زمان 
متوسط بود که در میان شرکت کنندگان وجود نداشت. افراد به تصادف 
به یکی از شش شرایط آزمایشی حاصل از دو عامِل برون آزمودنِی نوع 
تهدید )کرونا، مرگ، دندان درد( و وجود تأخیر )آنی، متأخر( گمارده 
و  خنثی  تصویر  سه  بر  مشتمل  عکس،   11 نخست،  مرحله  در  شدند. 
هشت تصویر مرتبط با موضوع تهدید، به افراد ارائه شد. هر عکس به 
مدت پنج ثانیه نمایش داده شد و پس از آن یک پرسش چهار گزینه ای 
مربوط به جهت، رنگ یا دیگر ویژگی های دیداری یکی از عناصر موجود 
در عکس پرسیده شد. بعد از مشاهدة عکس ها، گروه آنی بالفاصله به 
واژگانی هدایت شدند، در حالی که گروه متأخر  تکلیف تصمیم گیری 
ابتدا به مدت چهار دقیقه به یک تکلیف کالمی نامربوط پاسخ دادند و 
پس از آن به تکلیف تصمیم گیری واژگانی هدایت شدند. در این تکلیف 
با  نامرتبط  انجام کاری  ایجاد تأخیر و  نامربوط که صرفاً جهت  کالمی 
محتوای تهدید از آن استفاده شده بود، شرکت کنندگان می بایست هر 
هفت  از  استفاده  با  می توانستند  که  را  حرفی  هفت  تا  سه  واژة  تعداد 
حرفی که به آنها داده شده بود بسازند و در خانه هایی که زیر واژه ها 
قرار داده شده بود بنویسند. در انتهای مطالعه سن، جنسیت، و سطح 

تحصیالت افراد مورد پرسش واقع شد.      

ابزار  
تکلیف تصمیم گیری واژگانی

برای سنجش دسترسی پذیری فکر مرگ از تکلیف تصمیم گیری واژگانی 
)Lexical Decision Task( استفاده شد. این تکلیف یکی از دو آزمون 
با نظریة مدیریت وحشت جهت سنجش  رایج در پژوهش های مرتبط 
دسترسی پذیری فکر مرگ است و از روایی و پایایی قابل قبولی در این 
واژگانی مورد  تکلیف تصمیم گیری   .)4( بوده است  برخوردار  مطالعات 
استفاده در پژوهش حاضر از نظر ساختار مشابه با Arndt و همکاران 
)13( و مشتمل بر 70 واژه )10 واژه تمرینی و 60 واژه اصلی( بود. از 
60 واژة مرحله اصلی 30 واژه بی معنا، 10 واژه خنثی )تصویر، دروازه، 
واژه   10 میز(،  چوب،  کتاب،  آهن ربا،  رادیو،  صندلی،  لباس،  درخت، 
تابوت، قتل،  قبر، کشتار، مقبره، جسد، جنازه،  )مرده،  با مرگ  مرتبط 

شرور،  بی رحم،  خطر،  )شکنجه،  منفی  واژه   10 و  مدفون(،  عزاداری، 
بی معنا  واژه های  بود.  نفرت(  هیوال،  درد،  مضطرب،  غمناک،  خیانت، 
استباه،  مانند  شدند،  ساخته  معنادار  واژة  یک  از  حرف  یک  تغییر  با 
و  داده می شد  نمایش  در وسط صفحه  به یک  واژه ها یک  و مسخده. 
شرکت کنندگان باید در سریع ترین زمان ممکن، معنادار بودن یا نبودن 
برای   D حرف  و  معنادار  واژه های  برای   K حرف  فشردن  با  را  واژه 
واژه های بی معنا مشخص می کردند. ابتدا کوشش های تمرینی و سپس 
کوشش های اصلی ارائه شد. عالمت + به مدت 500 میلی ثانیه پیش از 
هر کوشش ظاهر می شد. فاصلة میان کوششی 500 میلی ثانیه بود و هر 
تا زمان فشردن کلید توسط شرکت کننده در صفحه می ماند. در  واژه 
صورت ارائة پاسخ غلط، بازخورد به شکل ضربدر قرمز رنگ زیر واژه ارائه 
می شد. به پیروی از Arndt و همکاران )13(، کوشش های دارای پاسخ 
 200 از  کمتر  واکنش  زمان  دارای  کوشش های  همچنین  و  نادرست، 
میلی ثانیه و بیشتر از 2000 میلی ثانیه حذف و میانگین زمان واکنش 
به تفکیک برای واژه های خنثی، منفی، و مرتبط با مرگ محاسبه شد. 
دسترسی پذیری فکر مرگ در این آزمون معادل با پایین تر بودن زمان 

واکنش به واژه های مرگ در مقایسه با سایر واژگان است.  

یافته ها
نشان  جمعیت شناختی  ویژگی های  در  آزمایشی  گروه های  مقایسة 
داد که گروه ها از نظر سن، P=0/754 ،0/53=)142 و F)5، و توزیع 
با  معناداری  تفاوت   χ2)5 و   N=148(=1/16،  P=0/949 جنسیت، 
یکدیگر نداشتند. جدول 1 آمار توصیفی زمان واکنش به واژه های منفی، 

مرگ و خنثی در تکلیف تصمیم گیری واژگانی را گزارش می دهد.  
 Arndt با  مشابه  و  پاسخ گویی  کلی  سرعت  اثر  کنترل  منظور  به 
میانگین  مالک  متغیر  با  رگرسیون  تحلیل  دو   ،)13( همکاران  و 
متغیر  و  مرگ  با  مرتبط  واژه های  و  منفی  واژه های  به  واکنش  زمان 
پیش بین میانگین زمان واکنش به واژه های خنثی انجام شد. تحلیل 
عامِل  با  مذکور  رگرسیون های  باقیمانده های  روی  مختلط  واریانس 
دو  و  منفی(  واژه های  مرگ،  )واژه های  محرک  نوع  درون آزمودنِی 
وجود  و  درد(  دندان  کرونا،  )مرگ،  تهدید  نوع  برون آزمودنی  عامِل 
 ηp

نوع محرک، 0/001=2 اصلِی  اثرات  اجرا شد.  متأخر(  )آنی،  تأخیر 
 ηp

2=0/001 تأخیر،  وجود   .F)1 و   142(=0/001،  P=0/961،
 P=0/595، ηp

،P=0/612 ،0/26=)142 و F)1 و نوع تهدید، 0/01=2
وجود  و  تهدید  نوع  تعاملی  اثر  نبود.  معنادار   ،F)2 و   142(=0/52،
نوع  تعاملی  اثر   ،F)2 و   142(=0/86،  P=0/426،  ηp

تأخیر، 0/01=2
P=0/400، ηp ،0/71=)142 و F)1 و 

محرک و وجود تأخیر، 0/01=2

اثر تهدید مرگ و کرونا بر دسترسی پذیری فکر مرگپگاه نجات و همکاران
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 ηp
اثر تعاملی سه راهة نوع محرک، وجود تأخیر و نوع تهدید، 0/03=2

معنادار  اثر  تنها  نبود.  معنادار  نیز   ،F)2 و   142(=2/28،  P=0/105،
 142(=3/20، P=0/044، ηp

تعامِل نوع محرک و نوع تهدید، 0/04=2
و F)2، بود. به منظور پیگیری این اثر تعاملی معنادار شده اثرات ساده 
)Simple effects( مورد آزمون قرار گرفت. اجرای آزمون t مقایسة 
تهدید  شرایط  در  داد  نشان  تهدید  نوع  تفکیک  به  مستقل  گروه  دو 
واژه های  از  کمتر  مرگ  با  مرتبط  واژه های  به  واکنش  زمان  مرگ، 
به  واکنش  زمان  مقابل،  در   .t)50(=-0/02،  P=0/049 بود،  منفی 
 P=0/376 کرونا،  تهدید  شرایط  در  منفی  واژه های  و  مرگ  واژه های 

،49(=0/89(t و تهدید دندان درد، 1/12، P=0/245=)t)46، متفاوت 
از یکدیگر نبودند. به عبارت دیگر، در حالی که در شرایط تهدید مرگ، 
افراد به واژه های مرتبط با مرگ سریعتر از واژه های منفی پاسخ داده 
به  با سرعت یکسانی  یا دندان درد  با تهدید کرونا  بودند، در مواجهه 
بنابراین فرضیة نخست پژوهش  واژه ها واکنش نشان دادند.  دو گروه 
حاضر مبنی بر بیشتر بودن دسترسی پذیری فکر مرگ بعد از مواجهه 
دوم  فرضیة  اما  شد.  تأیید  درد  دندان  با  مقایسه  در  مرگ  تصاویر  با 
با  مواجهه  از  بعد  مرگ  فکر  دسترسی پذیری  بودن  بیشتر  بر  مبنی 

تصاویر کرونا در مقایسه با دندان درد تأیید نشد.    

معنادار نشدن اثر تعاملی سه راهة نوع تهدید × وجود تأخیر × نوع محرک 
بیانگر بستگی نداشتن الگوی واکنش به محرک ها در مجموع سه شرایط 
مرگ، کرونا و دندان درد به وجود یا عدم وجود تأخیر است. با این حال، 
بر  تهدید  نوع  اثر  بر  زمانی  تأخیر  تعدیل گری  نقش  آزمودن  منظور  به 
الگوی پاسخ دهی به واژه ها به تفکیک برای کرونا و مرگ، در پاسخ به 
فرضیات سوم و چهارم، تحلیل واریانس مختلط سه راهة باال به دو شکل 
دیگر با محدود کردن تعداد سطوح عامل نوع تهدید به دو سطح اجرا شد. 
در اجرای این تحلیل واریانس با در نظر گرفتن دو سطح مرگ و دندان 
درد برای متغیر نوع تهدید، اثر تعامل سه راهة نوع تهدید × وجود تأخیر × 
P=0/125، ηp ،2/39=)94 و F)1، که 

نوع محرک معنادار نبود، 0/02=2
به معنای تایید فرضیة سوم پژوهش حاضر است. تحلیل واریانس مشابهی 

با محدود کردن سطوح عامل نوع تهدید به کرونا و دندان درد انجام شد 
که در آن، اثر تعامل سه راهة نوع تهدید × وجود تأخیر × نوع محرک 
P=0/043، ηp ،4/19=)93 و F)1. معناداری این 

معنادار بود، 0/04=2
و  مرگ  تهدید  بنابراین،  است.  چهارم  فرضیة  رد  معنای  به  تعاملی  اثر 
تهدید کرونا گرایش داشتند به شیوه های متفاوتی با تأخیر زمانی برای 
تأثیرگذاری بر دسترسی پذیری فکر مرگ تعامل نمایند. بنا بر نمودار 1، 
برای تهدید مرگ، الگوی پاسخ دهی به واژه ها در دو شرایط آنی و متأخر 
با یکدیگر مشابه و هر دو در جهت دسترسی پذیری فکر مرگ بیشتر برای 
تهدید مرگ نسبت به دندان درد بود. در مقابل برای تهدید کرونا، در 
حالی که الگوی پاسخ دهی در شرایط آنی شباهت بیشتری با دندان درد 
داشت تا به مرگ، در شرایط متأخر به مرگ شبیه تر شد تا به دندان درد.    

جدول 1. میانگین و انحراف معیار زمان واکنش در پاسخ به واژه های مرگ، منفی و خنثی به تفکیک نوع تهدید و وجود تأخیر زمانی

نوع تهدیدنوع محرک
متأخر )دارای تأخیر(آنی )بدون تأخیر(

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

واژه های مرتبط با مرگ

755/37178/41729/23151/26مرگ

806/55193/42701/78112/56کرونا

715/09136/53835/37234/49دندان درد

واژه های منفی

766/25186/53749/76179/97مرگ

752/31165/80694/73104/83کرونا

692/72148/08776/92201/38دندان درد

واژه های خنثی

721/67124/44678/51149/50مرگ

738/93182/31665/47120/22کرونا

677/23163/98755/30165/16دندان درد
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بحث
هدف نخست پژوهش حاضر آزمودن یک روش دستکاری مبتنی بر ارائة 
تصاویر جهت القای تهدید مرگ بود که به دلیل کوتاه بودن زمان ارائة 
تصاویر و منحرف نمودن توجه افراد به سمت ویژگی های غیرمحتوایی 
در  رایج  روش  به  نسبت  ناهشیارتری  ماهیت  از  پیش بینی شد  تصاویر 
 ،)11  ،7( بازپاسخ  پرسش های  یعنی  وحشت،  مدیریت  نظریه  سنت 
دسترسی پذیری  مطالعه،  این  نخست  فرضیة  با  همسو  باشد.  برخوردار 
فکر مرگ بعد از مواجهه با القای تهدید مرگ بیشتر از شرایط کنترل 
)دندان درد( بود. این یافته بیانگر آن است که روش القای تصویری مورد 
پیشنهاد در پژوهش حاضر منجر به افزایش دسترسی پذیری فکر مرگ 
می شود و در نتیجه به عنوان روش القای تهدید مرگ قابلیت استفاده 
در مطالعات آزمایشی این حوزه را دارد. افزون بر این، مطابق پیش بینی 
فرضیة سوم، دسترسی پذیری فکر مرگ ناشی از تهدید مرگ بستگی به 
وجود تأخیر زمانی بین القای تهدید و سنجش دسترسی پذیری فکر مرگ 
نداشت. وجود تأخیر زمانی بعد از القای تهدید مرگ در روش هشیارانة 
پرسش های بازپاسخ در مطالعات پیشین )4( از آن جهت بود که دفاع 
نزدیِک فعال شده برای بیرون راندن فکر مرگ از هشیاری تضعیف شود 
و فکر مرگ دوباره دسترسی پذیر و قابل سنجش شود. از این رو، یافتة 
دفاع  پیشنهاد،  مورد  تصویری  روش  در  که  است  آن  معنای  به  حاضر 
نزدیک فعال نشده یا به شدت پایین تری فعال شده است و در نتیجه 
می توان استنباط نمود این روش از ماهیت ناهشیارتر یا غیرمستقیم تری 
نسبت به روش پرسش های بازپاسخ در ادبیات این حوزه برخوردار باشد.    

هدف دوم این مطالعه مقایسة دسترسی پذیری فکر مرِگ ناشی از القای 
القای تهدید مرگ  از  با دسترسی پذیری فکر مرِگ ناشی  تهدید کرونا 
با مرگ در شرایط  ارتباط  به دلیل  بود که کرونا  بود. پیش بینی شده 
همه گیری این بیماری مشابه با تهدید مرگ عمل نماید. با این حال، 
فکر  دسترسی پذیری  بودن  برابر  بر  مبنی  دوم  فرضیه  انتظار،  برخالف 
مرگ در نتیجة تهدید کرونا با تهدید مرگ و بیشتر بودن آن نسبت به 
شرایط کنترل مورد حمایت قرار نگرفت. افزون بر این، برخالف فرضیة 
چهارم، دسترسی پذیری فکر مرگ ناشی از تهدید کرونا بستگی به وجود 
مرگ  فکر  دسترسی پذیری  سنجش  و  تهدید  القای  بین  زمانی  تأخیر 
داشت و در شرایط وجود تأخیر زمانی به الگوی ناشی از تهدید مرگ 
شبیه تر بود تا در شرایط عدم وجود تأخیر زمانی. برای تبیین این دو 
رابطة  تصور در خصوص  قابل  احتماالت  تمام  باید  انتظار  یافتة خالف 
تهدید کرونا با تهدید مرگ را مرور نمود و یافته های حاضر را با الگوی 
مورد انتظاِر ناشی از تک تک آنها مقایسه کرد. در مجموع چهار احتمال 
است.  تصور  قابل  کرونا  بیماری  تهدید  و  مرگ  تهدید  رابطة  پیرامون 
احتمال نخست این که برخالف فرض، تهدید کرونا اصاًل با مرگ مرتبط 
نباشد؛ دوم آن که تهدید کرونا به طور غیرصریح )ضمنی( با مرگ مرتبط 
باشد؛ سوم این که تهدید کرونا معادل و مشابه با تهدید مرگ باشد؛ و 
چهارم آن که تهدید کرونا در فراخوانی فکر مرگ قوی تر از تهدید مرگ 
عمل نماید. در صورت برقرار بودن احتمال نخست، یعنی مرتبط نبودن 
کرونا با مرگ، کرونا مشابه با شرایط کنترل خواهد بود و در نتیجة آن 
زمانی  تأخیر  از  بعد  یا  قبل  مرگ  فکر  دسترسی پذیری  می رود  انتظار 

نمودار 1. میانگین زمان واکنش به تفکیک نوع تهدید و نوع محرک در شرایط آنی )سمت راست( و متأخر )سمت چپ( بعد از کنترل زمان واکنش به واژه های خنثی
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پایین باشد. در مورد احتمال دوم، یعنی ارتباط ضمنی کرونا با مرگ، 
القای تهدید کرونا فکر مرگ را به مرکز هشیاری نمی آورد و در نتیجه 
این که  به  این حال، نظر  با  نیازی به فعال شدن دفاع نزدیک نیست. 
فکر مرگ در آستانة هشیاری برانگیخته شده است دسترسی پذیری فکر 
مرگ بالفاصله بعد از القای تهدید باال خواهد بود. در صورت برقراری 
احتمال سوم، یعنی همانندی تهدید کرونا با تهدید مرگ، به دلیل فعال 
شدن سرکوبی ناشی از دفاع نزدیک، الگوی معمول در مطالعات نظریه 
مدیریت وحشت، یعنی پایین بودن دسترسی پذیری فکر مرگ بالفاصله 
بعد از القای تهدید و باال رفتن آن بعد از تأخیر زمانی )4(، البته با فرض 
هشیار بودن روش دستکاری مورد استفاده برای القای تهدید، پیش بینی 
حاضر،  پژوهش  در  غیرمستقیم تِر  دستکاری  روش  مورد  در  می شود. 
بعد  بالفاصله  فکر مرگ حتی  است که دسترسی پذیری  این  بر  انتظار 
از القای تهدید کرونا هم نسبتاً باال باشد، همان طور که در مورد القای 
تهدید مرگ مشاهده شد. در احتمال چهارم، یعنی قوی تر بودن تهدید 
مشابه  یافته ای  مرگ،  تهدید  به  نسبت  مرگ  فکر  فراخوانی  در  کرونا 
Arndt و همکاران )13( مورد انتظار است که در آن، دسترسی پذیری 

فرآیند  شدن  فعال  دلیل  به  تهدید  القای  از  بعد  بالفاصله  مرگ  فکر 
اما بعد از تأخیر نیز  سرکوبی کاهش می یابد و در نتیجه پایین است، 
برای  تأخیر زمانی  و  باشد، چون سرکوبی شدید است  پایین  همچنان 
غیرفعال کردن آن کافی نیست. با این حال، نظر به غیرمستقیم تر بودن 
روش حاضر و در نتیجه کمتر بودن شدت دفاع نزدیک، می توان انتظار 
داشت تأخیر زمانی اعمال شده برای حذف سرکوبِی ناشی از دفاع نزدیک 
و ظاهر ساختن دسترسی پذیری فکر مرگ کافی باشد. یافتة به دست 
آمده در این مطالعه داللت بر پایین بودن دسترسی پذیری فکر مرگ 
بالفاصله بعد از تهدید کرونا اما افزایش آن بعد از تأخیر دارد. این الگو 
تنها با احتمال چهارم همخوانی دارد. غیرمستقیم بودن روش تصویری 
از تهدید  بعد  امکان پدیدار شدن دسترسی پذیری فکر مرگ بالفاصله 
مرگ را فراهم نمود، اما برای تهدید کرونا که فراخوان قوی تری برای 
فکر مرگ بود کافی نبود و تأخیر زمانی جهت تضعیف سرکوبی مورد 
در  نشان می دهد  که  است  آن جهت  از  یافتة حاضر  اهمیت  بود.  نیاز 
بحبوحة یک همه گیری و برجسته شدن تلفات جانی، تهدید مرتبط با 
آن بیماری می تواند محرِک حتی قوی تری نسبت به خود تهدید مرگ 
در فراخوانی فکر مرگ باشد. تبیین قابل ارائه برای آن عینی تر بودن به 
واسطة نمایش مکرر در رسانه ها و اخبار شبکه های اجتماعی و برخورد 

با نمونه های روزمره است.
با گذشت بیش از 30 سال از صورت بندی اولیة نظریة مدیریت وحشت 
با تکیه بر مفاهیم و روش های این چهارچوب نظری  )5، 6(، پژوهش 

ادامه داشته و اثر برجسته نمودن تهدید مرگ بر مجموعة متنوعی از 
باورها و رفتارها، از نگرش نسبت به مهاجران غیرقانونی )24( و حمایت 
مانند  زیستی،  تا تصمیمات محیط  افراطی گری خشن )25( گرفته  از 
مداخله های  و   ،)27( حیوانات  کشتن  و   )26( کربن  مالیات  پرداخت 
قوت  نقطه  است.  شده  بررسی   ،)29  ،28( سالمت  با  مرتبط  رفتاری 
پژوهش حاضر استفاده از روشی تصویری برای القای تهدید مرگ است 
که از سادگی بیشتری، به ویژه در اجرای آنالین، نسبت به روش های 
رایج پیشین، یعنی بهره گیری از پرسش های بازپاسخ، ارائة زیرآستانه ای 
محرک های مرگ، و همزمان نمودن بار شناختی با ارائة محرک ها )4، 

7، 11، 12( برخوردار است.  
بحران  اوایل  در  داده  جمع آوری  نمونه،  گروه  نسبی  بودن  جوان 
همه گیری کرونا، و اجرای برخط از جمله مهم ترین محدودیت های این 
فنی  ویژگی های  منظم  تغییر  پژوهشی  پیشنهاد  پژوهش هستند. یک 
این روش و بررسی اثر آنها بر فراخوانی فکر مرگ است. همچنین، نظر 
به یافته های اخیر پیرامون نقش ویژگی های شخصیتی در تأثیرپذیری 
از تهدید مرگ )30(، بررسی نقش تعدیل گری متغیرهای فردِی مرتبط 
با آسیب پذیری نسبت به بیماری در تأثیرپذیری از القای تهدید کرونا 

نیز پیشنهاد می شود.  

نتیجه گیری
از مجموع یافته های پژوهش حاضر به سه نتیجه می توان دست یافت. 
نخست، کارایی روش تصویری پیشنهادی برای فراخوانی فکر مرگ به 
طور تجربی تأیید شد. دوم، می توان آن را روشی با ماهیت ناهشیارانه و 
غیرمستقیم تلقی نمود، چراکه دسترسی پذیری فکر مرگ ناشی از القای 
تصویری تهدید مرگ بستگی به وجود تأخیر زمانی نداشت. بدین ترتیب 
این روش قابلیت آن را دارد که از ارزش عملی در مطالعات مبتنی بر 
چارچوب نظریة مدیریت وحشت برخوردار شود. با این حال ممکن است 
میزان غیرمستقیم بودن این روش بستگی به برخی ویژگی های فنی، 
داشته  شده  پرسیده  پرسش های  و  تصاویر  نمایش  زمان  یا  نوع  نظیر 
استفاده  در صورت  پژوهشگران حتی  توصیه می شود  رو  این  از  باشد. 
از این روش، وجود تأخیر زمانی را به عنوان یک عامل در مطالعة خود 
در نظر بگیرند. نتیجة سوم اما خالف انتظار، قوی تر بودن تهدید کرونا 

نسبت به تهدید مرگ در فراخوانی فکر مرگ بود.      
    

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

دریافت  مطالعه  در  شرکت  جهت  آگاهانه  رضایت  شرکت کنندگان  از 
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Introduction: The present study aimed to investigate students’ psychometric properties of the 

Persian	version	of	the	short	form	Memory	Experience	Questionnaire	(MEQ).	

Methods: The	statistical	population	of	this	study	consisted	of	all	students	of	Kharazmi	University	of	

Tehran	in	the	academic	year	2020-2021,	of	which	256	students	(178	females,	78	males)	participated	

online through virtual networks and answered the short-form memory experiences questionnaire, the 

Trait Anxiety Questionnaire, the Mood and Anxiety Symptoms Questionnaire, and the Loneliness 

Questionnaire.	The	collected	data	were	analyzed	using	confirmatory	factor	analysis,	Cronbach's	al-

pha,	and	Pearson	correlation	coefficient	in	SPSS-25	and	AMOS-25	software.

Results:	Confirmatory	factor	analysis	reveals	a	good	fit	for	the	ten-factor	model	of	the	memory	

experiences	questionnaire.	In	the	initial	fit	of	the	confirmation	model,	questions	12	and	29	on	the	

coherence	factor	lacked	a	significant	load	and	were	therefore	excluded	from	the	analysis,	so	the	

questionnaire	volume	was	reduced	to	29	questions.	The	Loneliness	confirmed	the	criterion	validity	

of the Memory Experiences Questionnaire, Trait Anxiety Questionnaire, and the Mood and Anxiety 

Symptoms	Questionnaire	 (P<0.05).	The	 internal	consistency	method	was	used	 to	determine	 the	

reliability of the questionnaire and the results of Cronbach's alpha indicated the appropriate internal 

consistency of the questionnaire and its components.

Conclusion:	According	to	the	findings,	it	can	be	concluded	that	the	Persian	version	of	the	short	form	of	

the	Memory	Experience	Questionnaire	(MEQ-SF)	for	measuring	phenomenological	memory	in	Iran	

has appropriate psychometric properties and can be a reliable tool in clinical and research situations.
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Extended Abstract
Introduction
Autobiographical recall is a critical component to create 

a coherent and consistent sense of self over time. In par-

ticular, the phenomenological experience of the personal 

past as vivid, detailed, and emotional creates a sense of 

re-living	 that	 emphasizes	how	 the	present	 is	 connected	

to the past and may facilitate anticipating and planning 

for the future. Memories produce intense phenomenolog-

ical experiences. Indeed, our most personally meaningful 
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memories	are	defined	by	their	phenomenology:	they	are	

effectively intense, vivid, and, related to enduring con-

cerns	 or	 unresolved	 conflicts.	 Sutin	 and	Robins	 (2016)	

developed the Memory Experiences Questionnaire 

(MEQ)	as	a	 reliable,	valid	and	comprehensive	measure	

(1). Moreover, a psychometrically sound short version 

of the MEQ would facilitate research on memory phe-

nomenology.	Accordingly,	the	first	goal	of	this	research	

is to validate such a measure. The second goal of this 

research is to examine the association between phenom-

enology and psychological distress in a non-clinical pop-

ulation. Memory phenomenology plays a crucial role in 

many clinical disorders. For example, individuals suffer-

ing from depression or trauma-related symptomatology 

tend	to	have	limited	access	to	specific	event-knowledge	

information and tend to retrieve overgeneral memories. 

A comprehensive measure of phenomenology may offer 

new insights into both the inner workings of memory 

and the connections between memory and other critical 

psychological phenomena. For example, phenomenolo-

gy might help to distinguish between types of memories, 

such as true and false memories. Therefore, the present 

study aimed to investigate students’ psychometric prop-

erties of the Persian version of the short form MEQ.

Methods
In the present study, which was conducted to determine 

the psychometric properties of the short form of the MEQ, 

256 participants were enrolled, of which 30% were men. 

The study sample in terms of marital status consisted of 

154	people	(60.2%)	single	and	102	people	(39.8%)	mar-

ried.	In	terms	of	education	level,	157	people	(61.3%)	had	

a	bachelor's	degree,	71	people	(27.7%)	had	a	master's	de-

gree,	and	28	people	(11%)	had	a	PhD	degree.	In	the	pres-

ent study, the mean and standard deviation of the age of 

the participants were 30.20 and 9.55, respectively. This 

study is in the framework of descriptive and correlational 

research. This study is in the framework of descriptive 

and correlational research. The present study's statistical 

population	consisted	of	all	students	of	Kharazmi	Univer-

sity	 in	 the	 academic	year	 2020-21.	Therefore,	first,	 the	

google questionnaire form was prepared by distributing 

the	online	questionnaire	link	to	256	students	of	Kharaz-

mi University in the form of available sampling through 

virtual	 networks	 (Telegram	&	WhatsApp	 to	 participate	

in this research. This method was selected due to traf-

fic	restrictions	 in	 the	prevalence	of	coronavirus	 in	Iran.	

After completing the questionnaires, the participants' in-

formation	was	 stored	 in	 an	 excel	 file	 and	 then	 entered	

into SPSS software for analysis. The short-form memory 

experiences questionnaire, trait anxiety questionnaire, 

mood and anxiety symptoms questionnaire and lone-

liness questionnaire were used to collect the data. The 

collected	 data	were	 analyzed	 using	 confirmatory	 factor	

analysis, Cronbach's alpha, and Pearson correlation coef-

ficient	in	SPSS-25	and	AMOS-25	software.

  

Results
Confirmatory	 factor	 analysis	 reveals	 a	 good	 fit	 for	 the	

ten-factor model of the memory experiences questionnaire. 

RMSEA	fit	index	is	equal	to	(0.060),	CFI	index	is	equal	to	

(0.903),	and	IFI	index	is	equal	to	(0.906),	which	according	

to	Kline	model	(2015),	shows	the	optimal	fit	of	the	model.	

The	criterion	validity	of	the	MEQ	was	confirmed	by	the	

Loneliness, Trait Anxiety Questionnaire, and the Mood 

and	Anxiety	Symptoms	Questionnaire	(P<0.05).	There	is	

a	significant	inverse	relationship	between	the	variables	of	

Vividness, Accessibility, Time Perspective, Sharing, and 

Valence with the feeling of loneliness. The value of these 

relationships is -0.16, -0.16, -0.16, -0.23, and -0.20, re-

spectively.	There	is	an	inverse	and	significant	relationship	

between the variables of Accessibility and Valence with 

trait	anxiety,	which	are	equal	to	-0.17	and	-0.28,	respec-

tively.	Also,	 there	 is	 an	 inverse	 and	 significant	 relation-
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ship between the variables of Accessibility and Valence 

with general distress, which are equal to -0.15 and -0.22, 

respectively.	Finally,	there	is	an	inverse	and	significant	re-

lationship between the variables of Vividness, Coherence, 

Accessibility and Valence with anxiety arousal, which are 

equal to -0.14, -0.19, -0.31, and -0.24, respectively. The 

internal consistency method was used to determine the 

reliability of the questionnaire. The results of Cronbach's 

alpha indicated the appropriate internal consistency of the 

questionnaire and its components. Cronbach's alpha for 

vividness equal to 0.74, coherence equal to 0.71, acces-

sibility equal to, sensory detail equal to 0.45, emotional 

intensity	equal	 to	0.68,	visual	perspective	equal	 to	0.62,	

time perspective equal to 0.74, sharing equal to 0.72, dis-

tancing	equal	to	0.83,	and	valence	was	equal	to	0.92.

Conclusion
According	 to	 the	findings,	 it	 can	be	 concluded	 that	 the	

Persian version of the short form of the Memory Expe-

rience	Questionnaire	(MEQ-SF)	for	measuring	phenom-

enological memory in Iran has appropriate psychometric 

properties and can be a reliable tool in clinical and re-

search situations.
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پیرسون در نرم افزارهای SPSS-25 و AMOS-25 تحلیل شد. 

یافته ها: شاخص های تحلیل عاملی تاییدی داللت بر برازش مطلوب مدل ده عاملی پرسشنامه تجارب حافظه داشت. در 
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با پرسشنامه های احساس  بنابراین حجم پرسشنامه به 29 سوال تقلیل یافت. روایی مالکی پرسشنامه تجارب حافظه 

تنهایی، اضطراب صفت، پرسشنامه عالئم خلقی و اضطرابی تایید شد )P<0/05(. برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش 
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مقدمه
از مدت ها پیش پدیدارشناسی )Phenomenology( یکی از دغدغه های 
 ،Wilhelm Wundt .اصلی پژوهشگران حیطه روان شناسی بوده است
 )Introspectionism( درون گرایی  که  بود  تجربی  روان شناس  اولین 
داد.  روان شناختی گسترش  فرایندهای  برای کشف  راهی  عنوان  به  را 
Freud معتقد بود که وظیفه اصلی درمانگر این است که پدیدارشناسی 

 )Unconscious( ناخودآگاه  معنای  تا  ببرد  بین  از  را  اولیه  خاطرات 

 ،)Behaviourists( واقعی آنها را کشف کند. از طرفی دیگر، رفتارگرایان
پدیدارشناسی را به دلیل تناقض با مطالعه علمی رفتارهای قابل مشاهده 
پدیدارشناسی  شدید  تجارب   )Memories( خاطرات   .)1( کردند  رد 
توسط  ما  خاطرات شخصی  معنادارترین  که  طوری  به  می کنند  ایجاد 
پدیدارشناختی همان چیزی   .)2( تعریف می شوند  آنها  پدیدارشناسی 
 )Autobiographical memories( حال  شرح  خاطرات  که  است 
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و  اهداف  هدایت  در  را  آنها  و  می کند  زنده  دوباره  بازیابی،  از  پس  را 
 Tulving اقدامات آینده ما بسیار مهم جلوه می دهد )1(. بر طبق نظر
پدیدارشناسی همان چیزی است که به ما امکان می دهد به گذشته سفر 
کرده و هر تجربه ای را که آگاهانه به یاد می آوریم را زنده کنیم )3(.     

از  جدیدی  بینش  است  ممکن  پدیدارشناسی  جامع  اندازه گیری 
ارتباطات بین حافظه و سایر پدیده های مهم  کارکرد درونی حافظه و 
روان شناختی ارائه دهد. به عنوان مثال، پدیدارشناسی می تواند به تمایز 
بین خاطرات مختلف، از جمله خاطرات واقعی و کاذب کمک کند )4(. 
پدیدارشناسی حافظه بر اساس انواع مختلف حافظه و جمعیت متفاوت 
با  مقایسه  در  معمول  طور  به  نزدیک  خاطرات  مثال،  عنوان  به  است، 
 .)1( می شوند  درک  شدیدتر  هیجانی  نظر  از  و  واضح تر  دور  خاطرات 
خاطرات از وقایع معنادار زندگی )به عنوان مثال، روز فارغ التحصیلی، 
ازدواج( تمایل دارند با گذشت زمان ویژگی های قدرتمند پدیدارشناسی 
را حفظ کنند. در عین حال، پدیدارشناسی نیز ممکن است به تفاوت های 
فردی بستگی داشته باشد. به عنوان مثال، پدیدارشناسی با ویژگی های 
شخصیتی  ویژگی های  جمله  از  روان شناختی،  نتایج  و  پایدار  نسبتاً 
 Psychological( و پریشانی روان شناختی )5( )Personality traits(

distress( )6( مرتبط است.    

حال،  شرح  حافظه  پدیدارشناسی  به  مربوط  مطالعات  در  معموال 
ماده ای  تک  سواالت  از  حافظه  تجارب  ارزیابی  برای  پژوهشگران 
)Single item( استفاده می کنند )1(. با این وجود، برخی پژوهشگران 
از معدود پرسشنامه هایی که در زمینة پدیدارشناسی حافظه وجود دارد 
استفاده کرده اند. از جمله پرکاربردترین پرسشنامه های مورد استفاده در 
 Questionnaire( این زمینه می توان به پرسشنامه ویژگی های حافظه
حال  شرح  حافظه  پرسشنامة  و   )7(  )Memory Characteristics

)Autobiographical Memories Questionnaire( )8( اشاره کرد. 
افزایش بینش ما در مورد ماهیت پدیدارشناسی  ابزارها به  این  اگرچه 
حافظه کمک کرده اند، اما در ساخت این ابزارها از روش های اندازه گیری 
از  پاره ای  وجود  به  منجر  امر  این  که  است  نشده  استفاده  استاندارد 
مشکالت  این  جمله  از  که  می شود  آنها  استفاده  هنگام  در  مشکالت 

می توان به موارد پی آیند اشاره کرد.   
از  صریحی  تعریف  با  معموالً  مقیاس  ساخت  که  حالی  در  نخست، 
 Rubin و همکارانش )7( و Johnson سازه های مورد نظر آغاز می شود؛
و همکارانش )8( تعریف روشنی از سازه های اصلی پژوهش خود ارائه 
پرسشنامة  و  حافظه  ویژگی های  پرسشنامة  دیگر،  سویی  از  نداده اند. 
حافظه شرح حال به طور جامع طیف کاملی از تجربیات پدیدارشناختی 
حافظه  ویژگی های  پرسشنامة  که  طوری  به  نمی کنند،  ارزیابی  را 

یا  بینایی  چشم انداز  پدیدارشناختی  تجربیات  که  است  سواالتی  فاقد 
فاصله گیری را ارزیابی کنند. دوم، در هنگام ساخت مقیاس های مذکور 
دارای  که  است  بعید  لذا  است،  نشده  استفاده  عاملی  تحلیل  روش  از 
از  برخی  سوم،  باشند.  مناسب  روایی  و  تکرار  قابل  واضح،  ساختاری 
سازه های مهم موجود در این مقیاس ها با استفاده از تک سواالت ارزیابی 
شده است که این امر می تواند منجر به روایی نامناسب و عدم کنترل 
چهارم،   .)9( شود  فردی  تفاوت های  سنجش  و  پاسخ دهی  سبک های 
هیچکدام از ابزارهای مذکور دارای سواالت با کلید منفی )یعنی نمره 
معکوس( نیستند که این امر موجب عدم کنترل تفاوت های فردی در 

سبک های پاسخ دهی می شود )1(.  
با این وجود شواهد پژوهشی نشان می دهد که یکی از ابزارهای جامع دارای 
روایی و اعتبار مناسب جهت سنجش پدیدارشناختی حافظه، پرسشنامه 
 Memory Experiences Questionnaire )MEQ(( تجارب حافظه 
Robins و Sutin است )1(. فرم بلند این پرسشنامه دارای 63 سوال 

 ،)Vividness( است که 10 جنبه از پدیدارشناسی حافظه از جمله؛ وضوح
 ،)Accessibility( )(، دسترسی )امکان دستیابیCoherence( انسجام
هیجانی  برانگیختگی  شدت   ،)Sensory detail( حسی  جزئیات 
 ،)Visual perspective( چشم انداز دیداری ،)Emotional intensity(
 ،)Sharing( اشتراک گذاری   ،)Time perspective( زمان  چشم انداز 
جداسازی )Distancing( و ارزش گذاری )Valence( را مورد ارزیابی قرار 
می دهد )1(. علی رغم جامع بودن فرم بلند این پرسشنامه، تعداد سواالت 
افراد  روی  بر  پرسشنامه  اجرای  در  مشکالتی  آن  بودن  طوالنی  و  زیاد 
بی سواد، سالمند و بیماران روان پزشکی به همراه دارد )10(. با توجه به 
این مشکالت  Luchetti و Sutin در سال 2016 نسخه کوتاه پرسشنامه 

تجارب حافظه )MEQ-SF( را تهیه کردند )10(. 
Rasmussen و Berntsen در پژوهش خود نشان دادند که رابطه مثبتی 

بین گشودگی نسبت به تجربه و استفاده کلی از حافظه شرح حال وجود 
دارد )Dolan .)11 و همکاران در پژوهش خود نشان دادند که شدت 
PTSD بیشتر، ارزش گذاری منفی بیشتر، وضوح کمتر، انسجام کمتر، 

زمانی واضح کمتر، جزئیات حسی کمتر،  انداز  دسترسی کمتر، چشم 
پیش بینی  را  شده  بازیابی  مثبت  حافظه  از  بیشتر  فاصله  جداسازی  و 
می کند )Siedlecki .)12 و Falzarano در پژوهش خود نشان دادند 
که زنان، در مقایسه با مردان، خاطرات خود را منسجم تر، دارای شدت 
هیجانی بیشتر، داشتن جزئیات حسی بیشتر، داشتن سطوح باالتری از 
وضوح/چشم انداز زمانی و احتمال بیشتری دارد که از منظر اول شخص 
 Moulds و Werner-Seidler باشد بازیابی می کنند )13(. همچنین
در پژوهش خود نشان دادند که ویژگی های خاطرات منفی افراد هرگز 
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غمگین،  حالت  در  و چه  در خلق خنثی  افسرده، چه  سابقاً  و  افسرده 
تفاوتی نداشت. برای خاطرات مثبت، گروه ها از نظر خلق و خوی خنثی 
تفاوتی نداشتند، اما به دنبال القای خلق غمگین، افراد افسرده سابق، 
خاطرات مثبت خود را نسبت به همتایان هرگز افسرده خود کمتر به 

صورت وضوح ارزیابی کردند )14(. 
مطالعات موجود نشان می دهد که پدیدارشناسی در اختالالت بالینی از 
 )Dementia( جمله اختالل استرس پس از سانحه، افسردگی، زوال عقل
و سایر اشکال اختالل در حافظه نقش بسزایی دارد، به طوری که بدون 
کشف  ارتباطات  این  پیامدهای  و  دامنه  جامع،  اندازه گیری  ابزارهای 
پدیدارشناسی  ارزیابی  بنابراین،  ماند؛  خواهد  باقی  ناشناخته  و  نشده 
حافظه حائز اهمیت زیادی است. از محاسن پرسشنامه MEQ نسبت 
به موارد مشابه، می توان به چند بعدی بودن آن اشاره کرد؛ بدین معنا 
که این مقیاس شامل ده بعد پدیدارشناختی می باشد و سواالت کمتری 
زمینه ساز  می تواند  روان سنجی،  ویژگی های  تایید  صورت  در  و  دارد 
جامع  اندازه گیری  همچنین  باشد.  حوزه  این  در  بیشتر  پژوهش های 
پدیدارشناسی ممکن است بینش جدیدی از عملکرد داخلی حافظه و 
ارائه دهد.  ارتباطات بین حافظه و سایر پدیده های مهم روان شناختی 
به عنوان مثال، پدیدارشناسی ممکن است به تمایز بین انواع خاطرات، 
مانند خاطرات واقعی و کاذب کمک کند )5(. از آنجایی که تاکنون در 
ایران ابزار مناسبی برای ارزیابی تجارب حافظه اعتباریابی نشده است، 
از این رو، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که 
آیا نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه تجارب حافظه )MEQ-SF( در 
عاملی  ساختار  و  اعتبار  روایی،  از  خوارزمی  دانشگاه  دانشجویان  نمونه 

مناسبی برخوردار است یا خیر؟

روش کار
فارسی  نسخه  روان سنجی  ویژگی های  تعیین  هدف  با  حاضر  پژوهش 
این  شد.  انجام   )MEQ-SF( کوتاه  حافظه-فرم  تجارب  پرسشنامه 
قرار  همبستگی  نوع  از  و  توصیفی  پژوهش های  چهارچوب  در  مطالعه 
دانشگاه  دانشجویان  تمامی  را  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه  می گیرد. 
بررسی مبانی  خوارزمی در سال تحصیلی 400-1399 تشکیل دادند. 
نظری و پژوهشی موجود راجع به تعیین حجم نمونه برای تحلیل عاملی 
براساس  راستا،  این  در  بود.  حوزه  این  در  نظری  ناهمگونی  از  حاکی 
پیشنهاد Meyers و همکاران )2016( حجم نمونه برای تحلیل عاملی 
نباید کمتر از 200 نفر باشد )N<200( )15(. از این رو، ابتدا گوگل فرم 
با توزیع لینک پرسشنامه  اینترنتی،  پرسشنامه ها تهیه شد و به روش 
آنالین 256 نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی به صورت نمونه گیری 

در دسترس از طریق شبکه های مجازی )تلگرام، واتساپ و...( در پژوهش 
شرکت کردند. این روش با توجه به محدودیت تردد در شرایط شیوع 
پرسشنامه ها  تکمیل  از  پس  گردید.  انتخاب  ایران  در  کرونا  ویروس 
جهت  آن  از  پس  و  ذخیره  اکسل  فایل  در  شرکت کنندگان  اطالعات 
تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS-25 شد. جهت جمع آوری داده ها 
صفت،  اضطراب  پرسشنامه  کوتاه،  حافظه-فرم  تجارب  پرسشنامه  از 
پرسشنامه عالئم خلقی و اضطرابی و پرسشنامه احساس تنهایی استفاده 
شد. معیار ورود به پژوهش شامل موافقت جهت شرکت در پژوهش و 
دانشجوی دانشگاه خوارزمی تهران و معیار خروج از مطالعه شامل عدم 
همکاری و تکمیل ناقص پرسشنامه ها بود. ما در این پژوهش به بررسی 
روان شناختی  پریشانی  و  حافظه  پدیدارشناسی  بعد  ده  بین  ارتباط 
پرداختیم چون که از لحاظ تئوری با پدیدارشناسی حافظه مرتبط است: 

عالئم افسردگی، اضطراب صفت و احساس تنهایی.       

مقیاس  این   :)MEQ–SF( کوتاه  حافظه-فرم  تجارب  پرسشنامه 
خودگزارشی که توسط Luchetti و Sutin در سال 2016 طراحی شده 
شامل  حافظه  پدیدارشناختی  حوزه   10 و  است  ماده   29 دارای  است 
وضوح )1، 11، 20(، انسجام )2، 21(، دسترسی )امکان دستیابی( )3، 
12، 22(، جزئیات حسی )4، 5، 14، 28(، شدت برانگیختگی هیجانی 
)7، 16، 25(، چشم انداز دیداری )6، 15، 24(، چشم انداز زمان )13، 
و   )27  ،18  ،9( جداسازی   ،)26  ،17  ،8( اشتراک گذاری    ،)29  ،23
همچنین،  می دهد.  قرار  اندازه گیری  مورد  را   )19  ،10( ارزش گذاری 
سواالت: 2، 4، 11، 12، 15، 19، 22، 24، 25، 26، 27، 28، 29 به 
صورت معکوس نمره گزاری می شوند )10(. نمره گذاری مقیاس در طیف 
می گیرد،  موافقم صورت  کامال  تا  مخالفم  کامال  از  درجه ای   5 لیکرت 
نمرات باالتر نشان دهنده سطح باالتری از متغییر اندازه گیری شده است. 
این مقیاس دارای ویژگی های روان سنجی مناسبی است. به طوری که 
میانگین آلفای کرونباخ برای این مقیاس 0/79 و همبستگی فرم کوتاه 

آن با فرم بلند نیز 0/95 گزارش شده است )10(.

 :)Russell Loneliness Scale( Russell مقیاس احساس تنهایی
پرسشنامه احساس تنهایی توسط Russell و همکاران در سال 1980 
ساخته شد که شامل 20 سوال و به صورت 4 گزینه ای، 10 جمله منفی 
بیشتر  شدت  بیانگر  میانگین  از  باالتر  نمره  است.  مثبت  جمله   10 و 
تنهایی است )16(. پایایی این آزمون در نسخه جدید تجدید نظر شده 
0/78 گزارش شد. پایایی آزمون به روش باز آزمایی 0/89 گزارش شده 
اجرای  از  پس  و  ترجمه  میردریکوند  توسط  مقیاس  این   .)17( است 
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مقدماتی و اصالحات به کار گرفته شد )18(. در پژوهش حاضر پایایی 
ضریب  محاسبه  با  درونی  همسانی  روش  به  تنهایی  احساس  مقیاس 

آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر با 0/85 بود.

 Symptoms Questionnaire( پرسشنامه عالئم خلقی و اضطرابی
پرسشنامه  شده  کوتاه  فرم  پرسشنامه  این   :)Mood and Anxiety

در  همکارانش  و   Wardenaar توسط  که  می باشد  آن  سوالی   90
که  عامل  سه  است.  شده  تبدیل  سوالی   30 نسخه  به   2010 سال 
کلی  پریشانی  از:  عبارتند  می شود  ارزیابی  سوالی   30 پرسشنامه  در 
)General distress( به عنوان ویژگی مشترک افسردگی و اضطراب، 
فقدان لذت )Anhedonic depression( به عنوان ویژگی اختصاصی 
عنوان  به   )Anxious arousal( اضطرابی  برانگیختگی  و  افسردگی 
به  )از  درجه ای  پنج  لیکرت  طیف  در  که  اضطراب  اختصاصی  ویژگی 
هیچ وجه=1 تا بسیار زیاد=5( قرار می گیرد و برای هر عامل 10 سوال 
اختصاص یافته است. 10 سوال مربوط به پریشانی کلی )سواالت: 1، 4، 
7، 10، 12، 13، 17، 23، 25، 28(؛ 10 سوال مربوط به برانگیختگی 
اضطرابی )سواالت: 2، 5، 8، 15، 18، 20، 21، 24، 27، 30( و 10 سوال 
مربوط به فقدان لذت )سواالت: 3، 6، 9، 11، 14، 16، 19، 22، 26، 
29( که به صورت عاطفه مثبت است معکوس می گردد )19(. همسانی 
درونی این ابزار توسط Wardenaar و همکاران برای هر 3 مقیاس بین 
0/87 تا 0/93 به دست آورده شد و برای هر مقیاس اعتبار همگرا و 
واگرایی خوبی را گزارش کردند )19(. همچنین همسانی درونی آن در 
جمعیت جوان و نوجوان 0/85 تا 0/92 به دست آمده است )20(. در 
پژوهش حاضر از خرده مقیاس پریشانی کلی و برانگیختگی اضطرابی 
استفاده شد. همچنین در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه عالئم خلقی 
و اضطرابی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 

محاسبه شد که برابر با 0/80 بود.

 State-trait( )STAI-T(( صفت_حالت  اضطراب  پرسشنامه 
و  اضطراب صفتی  و  است  مقیاس  دو  دارای   :)Anxiety inventory

است  گویه   20 شامل  بخش  هر  می دهد.  قرار  ارزیابی  مورد  را  حالتی 
اوقات،  که در یک مقیاس چهار درجه ای لیکرت )تقریبا هرگز، گاهی 
بیش تر اوقات و تقریبا همیشه( پاسخ داده می شوند. در پژوهش حاضر، 
بخش اضطراب صفتی )STAI-T( پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته 
حالت  اضطراب  مقیاس  کرونباخ  آلفای  ضریب   Spielberger است. 
 0/94 مجموع  برای  همچنین  و   0/90 صفت  اضطراب  برای  و   0/92
گزارش کردند )21(. مهرام در ایران ویژگی های روان سنجی این ابزار را 

به دست آورده و پایایی آن برای اضطراب حالت 0/91 و برای اضطراب 
صفت 0/92 گزارش شده است )22(. در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه 
اضطرب صفت به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 

محاسبه شد که برابر با 0/88 بود.

روش اجرا
ابتدا نسخه انگلیسی پرسشنامه تجارب حافظه-فرم کوتاه به زبان فارسی 
ترجمه شد. جهت برگردان متن انگلیسی این پرسشنامه به زبان فارسی 
و برعکس از زبان فارسی به انگلیسی از دستورالعمل راهنمای Sousa و 
Rojjanasrirat )2011( استفاده شد )23(. در گام نخست دو متخصص 

این  برگردان  به صورت مستقل کار  انگلیسی  و  زبان فارسی  به  مسلط 
مقیاس به زبان فارسی را انجام دادند و پس از اجماع نظر بین آنها و رفع 
هر گونه اختالف نظر نسخه اولیه این پرسشنامه به زبان فارسی آماده 
زبان  به  مسلط  متخصص  یک  توسط  پرسشنامه  این  آن،  از  پس  شد. 
روان شناسی شناختی  نظارت دو متخصص در حوزه  و تحت  انگلیسی 
باز ترجمه شد. همچنین در این راه استانداردهای انجمن پژوهش های 
 American Educational Research Association آموزشی آمریکا
)2014( برای ابزارهای آموزشی و روان شناختی نیز رعایت شد. پس از 
آماده سازی نسخه اصلی مقیاس و تائید روایی محتوایی آن توسط اساتید 
و متخصصین صاحب نظر، در اختیار 50 نفر از دانشجویان قرار گرفت 
مورد روشنی دستورالعمل ها، ساختار  آنها در  بازخوردهای  و  نظرات  و 
جمالت، روانی و قابل فهم بودن گویه ها انجام شد. بعد از آماده سازی 
از آنجایی که زمان  نهایی پرسشنامه تجارب حافظه فرم کوتاه،  نسخه 
اجرای پژوهش در دوران شیوع کرونا ویروس )کووید-19( بود و امکان 
اجرای مداد کاغذی پرسشنامه ها وجود نداشت برای اجرای پرسشنامه ها 
از روش آنالین استفاده شد. بدین صورت که با همکاری مدیر گروه ها 
دانشگاه  دانشجویان  آنها  اعضای  که  خود  گروه های  به  را  پژوهشگر 
خوارزمی بودند افزوده تا با قراردادن لینک پرسشنامه آنالین در گروه از 
اعضای گروه درخواست شود تا در صورت تمایل به سواالت پرسشنامه ها 
پاسخ دهند. برای افراد نمونه قبل از پاسخ گویی به ابزارها اهداف، اهمیت 
و ضرورت پژوهش بیان و به آنها درباره رعایت نکات اخالقی از جمله 
رازداری، محرمانه ماندن اطالعات شخصی و غیره اطمینان خاطر داده 

شده بود.       

یافته ها
در پژوهش حاضر که با هدف تعیین مشخصات روان سنجی فرم کوتاه 
نفر شرکت کننده حضور  انجام گرفت، 256  تجارب حافظه  پرسشنامه 
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از نظر جنسیت متشکل از 178 نفر  داشتند که نمونه پژوهش حاضر 
)69/5 درصد( زن و 78 نفر )30/5 درصد( مرد بودند. نمونه پژوهش از 
نظر وضعیت تاهل متشکل از 154 نفر )60/2 درصد( مجرد و 102 نفر 
از نظر سطح تحصیالت 157 نفر )61/3  )39/8 درصد( متاهل بودند. 
درصد( دارای مدرک کارشناسی، 71 نفر )27/7 درصد( دارای مدرک 
کارشناسی ارشد و 28 نفر )11 درصد( دارای مدرک دکتری بودند. در 
پژوهش حاضر همچنین میانگین و انحراف معیار سنی شرکت کنندگان 

به ترتیب برابر با 30/20 و 9/55 بود.  

در ادامه با هدف ارزیابی روایی سازه فرم کوتاه پرسشنامه تجارب حافظه 
از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. پیش از اجرای تحلیل عاملی 
 )KMO( کیسر/میر/الکین  نمونه برداری  کفایت  مفروضه های  تاییدی 
از  حاکی   )χ2 	=3330/962،  P=0/001( بارتلت  کرویت  و   )0/805(
بود.  عامل ها  اندازه گیری  برای  مقیاس  ماده های  توانایی  بودن  مناسب 
برای تعیین برازش کلی ابزار پژوهش حاضر با داده های تجربی از تحلیل 
عاملی تاییدی با 10 متغیر مکنون استفاده شد که شاخص های برازش 

آن در جدول 1 ارائه شده است.     

الزم به ذکر است در برازش اولیه مدل تاییدی سوال های 12 و 29 بر روی 
عامل انسجام فاقد بار معنا دار بودند و بنابراین از تحلیل کنار گذاشته شدند و 
مدل مجدد با حذف این دو سوال برازش شد و شاخص های برازش مطلق 
)Absolute fit indices( و تطبیقی )Comparative fit indices( برای 

تعیین برازش مدل فرضی استفاده شد. RMSEA جز اصلی ترین شاخص های 
برازش مدل است. برای برازش مطلوب مدل ارزش RMSEA باید کوچکتر از 
0/08 باشد )24(. برای شاخص های CFI و IFI مقادیر باالی 0/9 نشان دهنده 

پذیرش مدل و مقادیر باالی 0/95 نشان از برازش خوب مدل دارد )24(.

جدول 1. شاخص های برازش مدل فرضی

Dfχ2χ2/dfRMSEACFIIFIشاخص های برازش

306590/3961/9290/0600/9030/906مدل 10 عاملی
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شکل 1. ضرایب مسیر استاندارد مدل 10 عاملی

ماده ها

بار عاملی

انسجاموضوح

دسترسی 

)امکان 

دستیابی(

جزئیات 

حسی

شدت 

برانگیختگی 

هیجانی

چشم انداز 

دیداری

چشم انداز 

زمان

اشتراک

 گذاری
جداسازی

ارزش 

گذاری

0/56این رویداد را به وضوح به خاطر می آورم.1

0/36این رویداد در ذهن من تیره و مبهم است.11

0/78من این رویداد را با جزئیات به خاطر می آورم.20

2

این خاطره به صورت قطعه ها و تکه های پراکنده 

یک  صورت  به   نه  کند،  می  خطور  من  ذهن  به 

داستان منطقی و منسجم.

0/33

0/80ترتیب وقوع اتفاق در ذهنم روشن و مشخص است.21

0/65یادآوری  این خاطره برای من آسان بود.3

0/69برایم سخت بود که به این خاطره فکر کنم.12

22
برای به خاطر آوردن این رویداد، باید مدتی فکر 

می کردم.
0/24

جدول 2. عوامل پرسشنامه و بارهای عاملی مرتبط با آن
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ماده ها

بار عاملی

انسجاموضوح

دسترسی 

)امکان 

دستیابی(

جزئیات 

حسی

شدت 

برانگیختگی 

هیجانی

چشم انداز 

دیداری

چشم انداز 

زمان

اشتراک

 گذاری
جداسازی

ارزش 

گذاری

4
اطالعات حسی زیادی را از این رویداد به خاطر 

نمی آورم )صدا، بو، طعم، و غیره(.
0/44

5
وقتی که رویداد را به خاطر می آورم، می توانم آن 

را در ذهن خودم بشنوم.
0/61

14

به  می آورم،  خاطر  به  را  رویداد  این  که   وقتی 

وقوع  هنگام  که  می کنم  فکر  چیزهایی  همان 

حادثه اتفاق افتاده است.

0/41

28

می آورم،  خاطر  به  را  رویداد  که  که  هنگامی 

جسمانی  واکنش های  و  احساسات  یادآوری 

کرده ام،  تجربه  اتفاق  آن  طول  در  که  را  خاصی 

برایم مشکل است.

0/35

7
رویداد  این  مورد  در  من  )احساسات(  هیجانات 

بسیار شدید است.
0/56

16
شدن  برانگیخته  باعث  رویداد،  این  یادآوری 

هیجانات نیرومندی در من می شود.
0/68

25
و  احساسات  برانگیختن  به  منجر  خاطره،  این 

هیجانات شدید در من نمی شود.
0/73

6
خود  چشم  با  را  تجربه  این  انگار  حافظه ام،  در 

می بینم.
0/65

15
من این خاطره را طوری می بینم که گویا به عنوان 

یک فرد بیرونی ناظر و مشاهده گر آن تجربه هستم.
0/26

24
احساس  می آورم،  خاطر  به  را  اتفاق  این  وقتی 

می کنم مثل یک ناظر دارم خودم را تماشا می کنم.
0/36

13
خاطر  به  را  افتاد  اتفاق  آن  که  روزی  وضوح  به 

می آورم.
0/86

23
به وضوح روزی که این رویداد رخ داده را به خاطر 

می آورم.
0/73

29
حافظه ام در یادآوری سال وقوع حادثه، نامشخص 

و مبهم است.
0/44

8
آن  مورد  در  بارها  رویداد،  این  وقوع  زمان  از 

صحبت کرده ام.
0/75
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ماده ها

بار عاملی

انسجاموضوح

دسترسی 

)امکان 

دستیابی(

جزئیات 

حسی

شدت 

برانگیختگی 

هیجانی

چشم انداز 

دیداری

چشم انداز 

زمان

اشتراک

 گذاری
جداسازی

ارزش 

گذاری

17
اغلب در مورد این رویداد فکر می کنم یا در باره 

آن با دیگران صحبت می کنم.
0/78

0/52بندرت در مورد این خاطره با دیگران حرف می زنم.26

احساس می کنم شخص درون این خاطره نسبت 9

به آنچه که امروز هستم، شخص متفاوتی است.
0/66

18
وقتی این خاطره را به یاد می آورم، فکر می کنم؛ 

من دیگر آن شخص زمان وقوع رویداد نیستم.
0/88

27
احساس می کنم همان فردی هستم که در زمان 

وقوع رویداد بودم و هیچ تفاوتی با آن زمان ندارم.
0/80

0/90محتوای کلی این خاطره مثبت است.10

0/96محتوای کلی این خاطره منفی است.19

برای ارزیابی روایی مالکی این پرسشنامه میزان همبستگی 10 عامل 
این پرسشنامه شامل وضوح، انسجام، امکان دستیابی، جزئیات حسی، 
زمان،  چشم انداز  دیداری،  چشم انداز  هیجانی،  برانگیختگی  شدت 

اشتراک گذاری، جداسازی و ارزش گذاری با متغیرهای احساس تنهایی، 
اضطراب صفت، پریشانی کلی و برانگیختگی اضطرابی  محاسبه شد که 

در جدول 3 ارائه شده است.

برانگیختگی اضطرابیپریشانی کلیاضطراب صفتاحساس تنهاییمتغیر

*0/144-0/109-0/107-**0/163-وضوح

**0/191-0/012-0/005-0/053-انسجام

**0/307-*0/148-**0/167-*0/160-امکان دستیابی

0/0030/010-0/0950/001-جزئیات حسی

0/0280/0620/0680/115شدت برانگیختگی هیجانی

0/0220/0140/0470/104-چشم انداز دیداری

0/089-0/069-0/055-*0/160-چشم انداز زمان

0/088-0/060-0/001**0/235-اشتراک گذاری

0/0720/0260/0600/090جداسازی

**0/245-**0/221-**0/278-**0/201-ارزش گذاری

 **P<0/01 ، *P<0/05                         

جدول 3. همبستگی زیرمقیاس های پرسشنامه تجارب حافظه با متغیرهای احساس تنهایی، اضطراب صفت، پریشانی کلی و برانگیختگی اضطرابی
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وضوح،  متغیرهای  بین  می شود  مشاهده   3 جدول  در  که  همان طور 
با  ارزش گذاری  و  اشتراک گذاری  زمان،  چشم انداز  دستیابی،  امکان 
این  احساس تنهایی رابطه ی معکوس و معنا دار وجود دارد که میزان 
برابر 0/16-، 0/16-، 0/16-، 0/23- و 0/20- است.  ترتیب  به  روابط 
بین متغیرهای امکان دستیابی و ارزش گذاری با اضطراب صفت رابطه 
معکوس و معنا دار وجود دارد که میزان این روابط به ترتیب برابر 0/17- 
و 0/28- است. همچنین، بین متغیرهای امکان دستیابی و ارزش گذاری 
این  میزان  که  دارد  وجود  معنا دار  و  معکوس  رابطه  کلی  پریشانی  با 
روابط به ترتیب برابر 0/15- و 0/22- است. و در نهایت، بین متغیرهای 
وضوح، انسجام، امکان دستیابی و ارزش گذاری با برانگیختگی اضطرابی 

رابطه معکوس و معنا دار وجود دارد که میزان این روابط به ترتیب برابر 
0/14-، 0/19-، 0/31- و 0/24- است.

شد  استفاده  درونی  همسانی  روش  از  پرسشنامه  پایایی  تعیین  برای 
پرسشنامه  مناسب  درونی  همسانی  از  حاکی  کرونباخ  آلفای  نتایج  که 
با 0/74،  برابر  برای وضوح  آلفای کرونباخ  بود. میزان  و مولفه های آن 
انسجام برابر با 0/71، امکان دستیابی برابر با 0/73، جزئیات حسی برابر 
با 0/45، شدت برانگیختگی هیجانی برابر با 0/68، چشم انداز دیداری 
با  برابر  اشتراک گذاری   ،0/74 با  برابر  زمان  چشم انداز   ،0/62 با  برابر 
به دست  با 0/92  برابر  ارزش گذاری  با 0/83 و  برابر  0/72، جداسازی 

آمد )جدول 4(.    

جدول 4. پایایی همسانی درونی مولفه های فرم کوتاه پرسشنامه تجارب حافظه

آلفای کرونباخمتغیر

0/74وضوح

0/71انسجام

0/73امکان دستیابی

0/45جزئیات حسی

0/68شدت برانگیختگی هیجانی

0/62چشم انداز دیداری

0/74چشم انداز زمان

0/72اشتراک گذاری

0/83جداسازی

0/92ارزش گذاری

بحث
فارسی  نسخه  روان سنجی  ویژگی های  بررسی  با هدف  پژوهش حاضر 
فرم کوتاه پرسشنامه تجارب حافظه در دانشجویان انجام شد. نتایج به 
دست آمده حاکی از آن بود که نسخه فارسی پرسشنامه تجارب حافظه 
در دانشجویان ایرانی از ویژگی های روان سنجی )روایی و اعتبار( مناسبی 
برخوردار است. در این پژوهش یک نسخه 29 سوالی از پرسشنامه تجارب 
حافظه ارائه می شود که تمام 10 بعد پدیدارشناختی مقیاس اصلی را 
حفظ می کند، این یافته در راستای نتایج به دست آمده از نسخه اصلی 
تجارب  پرسشنامه  فرم کوتاه  بنابراین،  دارد )10(.  قرار  پرسشنامه  این 
حافظه )MEQ-SF( به طور نظری و روان سنجی پدیدارشناسی حافظه 
قرار می دهد. پرسشنامه تجارب حافظه شامل ده  اندازه گیری  را مورد 

جزئیات  دستیابی(،  )امکان  دسترسی  انسجام،  وضوح،  مقیاس  خرده 
حسی، شدت برانگیختگی هیجانی، چشم انداز دیداری، چشم انداز زمان، 
ارزیابی  هدف  با   .)1( است  ارزش گذاری  و  جداسازی  اشتراک گذاری، 
روایی سازه فرم کوتاه پرسشنامه تجارب حافظه از روش تحلیل عاملی 
تاییدی استفاده شد. شاخص های تحلیل عاملی تاییدی داللت بر برازش 
مطلوب مدل ده عاملی پرسشنامه تجارب حافظه داشت. الزم به ذکر 
است در برازش اولیه مدل تاییدی سوال های 12 و 29 بر روی عامل 
انسجام فاقد بار معنا دار بودند و بنابراین از تحلیل کنار گذاشته شدند 
و مدل مجدد با حذف این دو سوال برازش شد و شاخص های برازش 
مطلق و تطبیقی برای تعیین برازش مدل فرضی استفاده شد. همان طور 
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با  برابر   RMSEA برازش  مشاهده می شود، شاخص   2 در جدول  که 
)0/060(، شاخص CFI برابر با )0/903( و شاخص IFI برابر با )0/906( 
می باشد که بر اساس مدل  Kline )2015( نشان دهنده برازش مطلوب 
روش  از  پرسشنامه  پایایی  تعیین  برای  همچنین،   .)24( است  مدل 
همسانی درونی استفاده شد که نتایج آلفای کرونباخ حاکی از همسانی 
پژوهش  در  چند  هر  بود.  آن  مولفه های  و  پرسشنامه  مناسب  درونی 
حاضر خرده مقیاس جزئیات حسی پایایی پایینی داشت، اما این یافته 
 Sutin و Luchetti در راستای نتایج نسخه اصلی این پرسشنامه یعنی
)2016( قرار دارد در پژوهش آنها در نمونه اول میزان آلفای کرونباخ 
برای جزئیات حسی 0/45 و در نمونه دوم 0/51 به دست آمد )10(.     

پرسشنامه  کوتاه  فرم  روان سنجی  ویژگی های  کردن  فراهم  بر  عالوه 
پدیدارشناسی  ارتباط  چگونگی  بررسی  ما  دوم  هدف  حافظه،  تجارب 
برای  لذا  بود.  بالینی  غیر  جمعیت  یک  در  روان شناختی  پریشانی  با 
این  عامل   10 همبستگی  میزان  پرسشنامه  این  مالکی  روایی  ارزیابی 
پرسشنامه با متغیرهای احساس تنهایی، اضطراب صفت، پریشانی کلی 
و برانگیختگی اضطرابی محاسبه شد که در جدول 2 ارائه شده است. 
بین متغیرهای وضوح،  این جدول مشاهده می شود،  همان طور که در 
با  ارزش گذاری  و  اشتراک گذاری  زمان،  چشم انداز  دستیابی،  امکان 
این  راستای  در  دارد.  معنا دار وجود  و  معکوس  رابطه  تنهایی  احساس 
یافته، Luchetti و Sutin در پژوهش خود در سال 2016 نشان دادند 
معناداری  رابطه  افسردگی  و  تنهایی  با  حافظه  پدیدارشناسی  بین  که 
وجود دارد به طوری که شرکت کنندگانی که سطح باالتری از احساس 
تنهایی و افسردگی داشتند، خاطرات آنها مبهم و با چشم انداز زمانی 
پایینی همراه بود )10(. افزون بر این کسانی که احساس تنهایی می کنند 
ممکن است در تعامالت اجتماعی با مشکل روبرو شوند و در ایجاد و 
حفظ روابط اجتماعی اعتماد کمتری به خاطرات شرح حال خود دارند 
)25(. به عنوان مثال، به اشتراک گذاشتن جزئیات هیجانی یک خاطره 
با یک شخص ممکن است منجر به صمیمیت بیشتر با آن شخص شود. 
منجر  است  ممکن  اجتماعی  حال  گوهای شرح  و  گفت  چنین  فقدان 
شناختی  عملکرد  با  اجتماعی  انزوای  شود.  اجتماعی ضعیف  روابط  به 
ضعیف همراه است و این احتمال وجود دارد که نقایص شناختی مرتبط 
با  احساس تنهایی نیز پدیدارشناسی را کاهش دهد )26(، بنابراین باعث 
کاهش دسترسی به خاطرات مثبت و منفی می شود. همچنین احساس 
افرادی  شاید  داشت.  معکوسی  ارتباط  گذاری  اشتراک  بعد  با  تنهایی، 
که احساس تنهایی می کنند سعی می کنند خاطرات خود را با دیگران 
اما نمی توانند خاطرات غنی پدیدارشناختی را که  به اشتراک بگذارند 

ارتباط اجتماعی را پیش می برد، بازیابی کنند.

امکان  متغیرهای  بین  که  داد  نشان  پژوهش  یافته های  همچنین، 
معکوس  رابطه  اضطراب صفت  با  ارزش گذاری  و  )دسترسی(  دستیابی 
و معنا دار وجود دارد. در تبیین رابطه معکوس بین امکان دستیابی با 
از  اضطراب صفت می توان گفت که پدیدارشناسی حافظه در بسیاری 
اختالالت بالینی نقش اساسی دارد. به عنوان مثال، افرادی که اضطراب 
می برند  رنج  تروما  با  مرتبط  عالئم  از  و  کرده اند  تجربه  را  شدیدی 
و  دارند  رویدادی  دانش  اختصاصی  اطالعات  به  محدودی  دسترسی 
تمایل به بازیابی خاطرات به صورت کلی دارند، بنابراین میزان دسترسی 
به خاطرات کاهش می یابد )27(. از سویی دیگر، بین متغیرهای امکان 
دستیابی و ارزش گذاری با پریشانی کلی رابطه معکوس و معنا دار وجود 
دارد. در راستای این یافته Luchetti و Sutin در پژوهش خود نشان 
دادند که، پریشانی کلی با بازیابی خاطرات عمومی و کودکی همراه بود 
که غیرمنسجم، غیرقابل دسترسی و از نظر روان شناختی با فاصله گیری 
همراه بودند. به طور کلی، شرکت کنندگانی که دچار پریشانی می شوند، 
تمایل دارند خاطرات بسیار منفی خود را از نظر قابلیت دسترسی پایین 

ارزیابی کنند )10(.  
امکان دستیابی )دسترسی(  انسجام،  متغیرهای وضوح،  بین  نهایت  در 
و ارزش گذاری با برانگیختگی اضطرابی رابطه معکوس و معنادار وجود 
دارد. در تبیین این یافته می توان گفت انسجام به بازیابی حافظه با توالی 
سازمان یافته از رویدادهایی گفته می شود که با هم ترکیب نشده و ادغام 
نشده اند. این یافته همسو با نتایج پژوهش Luchetti و Sutin است که 
نشان دادند شرکت کنندگانی که عالئم اضطراب و افسردگی بیشتر به 
صورت ذهنی تجربه کردند خاطرات آنها انسجام کمتری داشت )10(. 
با  ارزش گذاری  مقیاس  بین خرده  معکوس  رابطه  تبیین  در  همچنین 
اضطراب صفت، پریشانی کلی و برانگیختگی اضطرابی می توان گفت که 
وقتی افراد یک رویداد تروماتیک )اضطراب شدید( یا پریشانی )افسردگی( 
را تجربه می کنند، شروع می کنند به فکر کردن دربارة خاطرات شان به 
شکلی کلی تر، شاید آنها عقیده داشته باشند که اتفاقات منفی با فراوانی 
باالتری رخ می دهند و ممکن است حتی به اتفاقاتی که در گذشته شان 
رخ داده، با دید کلی نگاه کنند )مثال، کل کودکی من ترسناک بود به 
جای این که زمان های خاصی ترسناک بودند(. وقتی افراد خاطرات را 
به صورت کلی به یاد می آورند، جدا کردن خاطرات روزانه از یکدیگر 
سخت می شود و بعد ممکن است فراموش کنند که اتفاقات مثبت هم 
افراد بیش کلی گرایی را شروع می کنند،  به عالوه، وقتی  رخ می دهند. 
احتمال بسط یک خاطرة منفی را افزایش می دهند؛ مثال به جای این 
که بگویند در چند روز تعطیالت یک تجربة بد داشتند، می گویند در 
باعث  می تواند  امر  این   .)27( داشتند  بدی  تجربة  ماه  آن  طول  تمام 
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افراد در  بازیابی خاطره شود و توانایی  نادرست در فرایند  قضاوت های 
ارزش گذاری خاطرات به صورت منفی یا مثبت کاهش می یابد. استفاده 
لذا  بود،  از یک نمونه دانشجویی، اصلی ترین محدودیت مطالعه حاضر 
باید جوانب احتیاط را رعایت کرد  در هنگام تعمیم نتایج این مطالعه 
لذا پیشنهاد می شود مطالعات مربوط به اعتباریابی این آزمون بر روی 

نمونه های دیگر نیز انجام شود.  

نتیجه گیری
در مجموع یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر حاکی از آن بود که 
فرم کوتاه پرسشنامه تجارب حافظه )MEQ-SF( در دانشجویان ایرانی 
از ویژگی های روان سنجی مناسبی برخوردار است این مطالعه با فراهم 
این مقیاس می تواند جهت سنجش جامع  فارسی  کردن نسخه معتبر 
و چند بعدی پدیدارشناختی حافظه در فعالیت های پژوهشی و بالینی 

مورد استفاده متخصصین این حوزه قرار گیرد.      
    

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

این مقاله بخشی از رساله دکتری نویسنده اول می باشد. پژوهش حاضر 
با رعایت اصول اخالقی از جمله احترام به اصل رازداری شرکت کنندگان 
به طوری که جهت محرمانه بودن، شرکت کنندگان کدگذاری شده و 
اسامی آنها حذف گردید؛ ارائه اطالعات کافی در مورد چگونگی پژوهش 
به تمام افراد شرکت کننده در پژوهش و آزاد بودن آنها برای خروج از 

از بررسی در کمیته اخالق  انجام شد. این پژوهش پس  روند پژوهش 
 IR.KHU.REC.1400.042 اخالق  شناسه  با  خوارزمی  دانشگاه 

مصوب شد.     

مشارکت نویسندگان 
ابتدا نویسندگان اول و دوم نسخه انگلیسی پرسشنامه را تهیه و ترجمه 
کردند و سپس سایر نویسندگان آن را بازبینی کردند. همه نویسندگان 
و  تحقیق  ادبیات  جستجوی  داشتند.  مشارکت  داده ها  جمع آوری  در 
پیشینه پژوهش با همکاری همه نویسندگان انجام شد. نویسندگان اول 
و پنجم نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها اقدام کردند. همه نویسندگان 
نتایج را مورد بحث قرار داده و در تنظیم و ویرایش نسخه نهایی مقاله 

مشارکت داشتند.       

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

تشکر و قدردانی
یافته های  گردآوری  راه  در  که  خوارزمی  دانشگاه  دانشجویان  کلیه  از 
پژوهش حاضر با ما مشارکت و همکاری داشتند تشکر و قدردانی می کنیم.              

تعارض منافع
این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی نداشته است.  
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Introduction: This study was conducted to explore the validity and reliability of the computer 

version of tasks for the inhibition component proportional to the Iranian population. This study 

examined three computer tasks based on Miyake and Friedman's theory of executive functions to 

assess inhibition. 

Methods: The	Antisaccade	(AS),	Stroop,	and	Stop-Signal	Tasks	(SST)	tests	were	the	study	instru-

ments employed in this survey. The current study is descriptive-analytical, which was conducted 

by	quota	sampling	in	the	preliminary	(pilot)	stage	on	100	people	of	four	different	ethnicities	and	

languages and then on 406 normal individuals and 74 people with various clinical disorders in 

Kerman	city	(age	range	of	16	to	60	years).	Face	validity,	content	validity,	and	discriminant	validity	

were used to investigate the validity. The reliability of subscales was assessed through internal 

consistency, test-retest, split-half correlation, and Spearman-Brown methods.

Results: The subscales of Antisaccade, Stroop, and Stop-Signal Tasks revealed excellent internal 

consistency and favorable reliability. These scales showed desirable face and content validity. The 

data	obtained	from	the	MANOVA	analysis	approach	demonstrated	a	significant	difference	between	

the performance of normal individuals and people with different clinical disorders.

Conclusion:	On	the	basis	of	the	present	study’s	findings,	this	computer	version	of	tasks	is	desirable	

reliability and validity to assess the inhibition component and can be employed as a valid instrument 

to measure the capability of inhibition in normal individuals and people with clinical disorders.
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Extended Abstract
Introduction
Executive functions can be considered neuropsychological 

skills necessary for planning, designing, and performing 

sequential complicated and purposive action. They also in-

clude	some	processes	such	as	inhibition,	flexibility,	work-

ing memory, and selective attention (1, 2) and allow us to 

take purposeful actions (3). One of the main components of 

executive functions is inhibition, known as the mechanism 

of activity cessation and a common factor in all executive 
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functions (4). Given the importance of this component in 

everyday life and its impact on many psychiatric disorders, 

tests such as the Wisconsin test have long been used man-

ually and in the form of software in recent years for di-

agnostic and therapeutic purposes (18). Nevertheless, the 

majority of these tests are not based on a single theory of 

the inhibition component. In addition, since there is no co-

herent computer task in Iran that provides equal conditions 

for all subjects and clients to measure this component, this 

study is based on the Miyake and Friedman model, which 

is	one	of	the	most	popular	models	in	the	field	of	executive	

functions. Therefore, an attempt was made to validate and 

accredit the set of tasks inhibiting the executive functions 

(Antisaccade,	Stroop	and	Stop	Signal)	in	the	Iranian	popu-

lation and at different ages of adulthood.

Methods
The current research included various steps, such as con-

formity, validation, reliability, and comparison between 

normal individuals and individuals with clinical disorders 

to evaluate the reliability and validity of a set of tasks of 

the inhibition component and use these tasks in the Irani-

an	version.	In	the	first	step	of	test	conformity,	an	expert	

programmed the tests based on the guideline, and to Per-

sian by researchers and one of the English Literature ex-

perts independently translated verbal and written sections 

in the computer-based version to Persian. Then, trans-

lations	were	evaluated,	and	 the	final	 form	was	adjusted	

after resolving errors. This version was reviewed by an 

expert in Persian Literature, an expert in English litera-

ture, and two experts in Psychology to solve the possible 

problems. Tests were prepared after the conformity of the 

translated version with the original version and resolving 

errors. In this regard, before running the developed com-

puter-based version, a pilot study was conducted to re-

ceive feedback from participants regarding the software 

of the set of tasks of inhibition component and resolve 

its probable errors. Thus, 100 subjects aged 16-60 years 

old	were	selected	from	Kerman,	East	Azerbaijan,	Kurd-

istan, Chaharmahal and Bakhtiari using a convenience 

sampling method, with their racial and linguistic char-

acteristics considered. Finally, the set of inhibition tasks 

was prepared in the format of the preliminary test. The 

next step addressed the psychometric characteristics of 

the test. Four hundred six subjects within the age range 

of 16-60 years old were selected using the convenience 

sampling method to assess the validity and reliability. 

Also,	 the	Wisconsin	 Card	 Sorting	 test	 was	 utilized	 for	

evaluating	concurrent	validity.	Cronbach’s	alpha	coeffi-

cient, McDonald’s Omega test for internal consistency, 

and test-retest on 100 participants with intervals of 2-3 

weeks were used to examine the reliability of the test. The 

research	data	were	analyzed	using	SPSS-28	software.	

  

Results
According	 to	 the	 findings,	 Antisaccade,	 Stroop,	 and	

Stop-Signal tasks have desirable content and face valid-

ity.	 Furthermore,	 the	 Cronbach’s	 alpha	 coefficient	 and	

the McDonald’s omega test in the sub-scale of the An-

tisaccade	task	were	0.91	and	0.91,	and	0.89	and	0.88	in	

the Stroop sub-scale task, respectively, indicating strong 

internal consistency of these sub-scales. The reliability 

coefficient	 of	 0.81	was	 also	 obtained	 for	 the	 Stop-Sig-

nal sub-scale using the test-retest method, representing 

the	suitable	reliability	of	this	task.	The	significance	of	the	

data was achieved using MANOVA, showing the weak 

performance	of	the	subjects	with	schizophrenia,	Alzhei-

mer's disease, brain injury, and depression compared to 

normal individuals. 

Conclusion
The research results showed that the achieved reliability of 

a	set	of	tasks	(Antisaccade,	Stroop,	and	Signal-Stop	tasks)	

was	desirable	among	Iranians.	Moreover,	the	findings	re-
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vealed the validity of the set of tasks of inhibition compo-

nent among Iranians. In this regard, the content validity 

of the group of tasks was obtained based on the experts’ 

opinion on the content of the inhibition component sub-

scale. Experts’ views on cognitive psychology regarding 

face validity showed the suitability of this tool based on 

the research objective. The research results showed con-

siderable compatibility with the results of Friedman et al. 

(21), indicating the acceptable reliability and validity of 

the	set	of	these	tasks.	The	discriminant	validity	findings	

also	showed	a	significant	difference	between	healthy	peo-

ple and patients regarding the set of tasks of the inhibition 

component.	The	current	study’s	results	revealed	a	signifi-

cant difference between the scores of the set of inhibition 

tasks	 of	 normal	 people	 and	 people	 with	 Schizophrenia	

disorder.	This	finding	is	in	line	with	the	research	results	

by Ettinger et al. (24) and Haugen et al. (26), addressing 

the	lack	of	inhibition	in	patients	with	Schizophrenia	dis-

order and the weak performance of response inhibition 

and	 interference	control	 in	 the	Schizophrenia	 spectrum.	

The	other	 research	findings	 also	 presented	 a	 significant	

difference between the performance of normal individuals 

and individuals with depression. Agreeably, these results 

are	in	line	with	the	research	findings	of	Aker	et	al.	(29) 

regarding the lack of inhibitory processing and the stabil-

ity of the lack of inhibition among depressed individuals, 

even after recovery. According to data analysis, individu-

als	with	Alzheimer's	disease	perform	weaker	than	normal	

people in the set of inhibition tasks. These results are in 

line with the research results conducted by Naeser et al. 

(32) and Medina et al. (34),	addressing	 the	significance	

of	 the	 inhibitory	 defects	 and	 the	 difficulty	 of	 suppress-

ing	 the	automatic	 response	 in	patients	with	Alzheimer's	

disease. The results of the current study also indicated a 

significant	difference	between	the	performance	of	normal	

people and people with brain injury in the set of inhibition 

tasks.	These	findings	are	in	line	with	Gomez-de-Regil	et	

al. (38), indicating that traumatic brain injury could af-

fect the human’s perceptual ability to control unwanted 

actions or disturbing information.  
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مقدمه
از  مجموعه ای   )Executive functions( اجرایی  کارکردهای 
فرایندهای شناختی سطح باالی مغز شناخته می شوند که با تأثیرگذاری 
در فرایندهای سطح پایین به عنوان مجموعه ای از مکانیسم های کنترل 
افکار  انعطاف پذیری  و  اجتماعی  رفتار  سازگارانه،  رفتار  در  عمومی، 
را  انسان  کنترل  و  شناخت  همچنین  و  دارند  اساسی  نقش  اعمال  و 
تنظیم می کنند )1، 2(. در واقع کارکردهای اجرایی دامنه گسترده ای 

از فرایندهای درگیر در انجام رفتارهای معطوف به هدف می باشند که از 
جمله مهم ترین آنها می توان به بازداری )Inhibition(، خود آغازگری، 
شناختی  انعطاف پذیری  و  کاری  حافظه  انتخابی،  توجه  برنامه ریزی، 
اشاره کرد )3(. در این میان یکی از اصلی ترین ابعاد کارکردهای اجرایی 
که می توان آن را مقدمه و پیش نیاز دیگر کنش های اجرایی دانست، 
بازداری است )4( که به عنوان یک مکانیسم توقف فعالیت، به  مؤلفه 
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اعمال می بخشد  و کنترل  انتخاب  آزادی  فوق العاده،  انعطاف پذیری  ما 
و با جلوگیری از پردازش اطالعات نامربوط، به فرد اجازه می دهد تا از 
فرایندهای اجرایی متعدد استفاده نماید )Barkley .)5 بازداری را به 
عنوان تنظیم کننده اصلی رفتار و نقص در کنترل بازداری را به عنوان 
هسته اصلی از هم پاشیدگی فرایندهای پردازشی و شناختی در تکالیف 
برگیرنده سه  در  رفتار  که  است  معتقد  و   )6( اجرایی می داند  کارکرد 
 )2 غالب  رویداد  یا  پاسخ  بازداری   )1 جمله  از  پیوسته  هم  به  فرایند 
ایجاد فرصت درنگ در تصمیم گیری برای پاسخ  توقف پاسخ جاری و 
دادن یا ادامه پاسخ 3( حفظ این دوره درنگ و پاسخ خود فرمان که 
در این دوره اتفاق می افتد )کنترل تداخل( است )Diamond .)7 نیز 
نشان داد که بازداری جزء هسته اصلی فرایندهای شناختی سطح باال 
مغز است و از طریق آن می توان عملکرد درست کارکردهای اجرایی را 
خود  پژوهش  در  همکاران  و   Miyake همچنین   .)8( کرد  پیش بینی 
یافتن به یک مدل یک  از جمله نخستین گام های مؤثر در دست  که 
مؤلفه های  اصلی ترین  دادند،  نشان  بود،  اجرایی  کارکردهای  از  پارچه 
کارکرد اجرایی که در اکثر تکالیف مشارکت دارند؛ سه مؤلفه بازداری، 
انعطاف پذیری و حافظه کاری )بروزرسانی( است )9( و اگرچه این سه 
مؤلفه )بازداری، انعطاف پذیری و بروزرسانی( مستقل از یکدیگر هستند 
اما با یکدیگر در ارتباط هستند و در این میان می توان مؤلفه بازداری را 

وجه اشتراک آنها به شمار آورد )10(.     
از کارکردهای اجرایی، می تواند  از این رو هرگونه نقص در این مؤلفه 
پاسخ های  احتمالی  افزایش  و  تکالیف  در  نادرست  عملکرد  موجب 
نادرست شود )11(. در دهه اخیر مطالعات بسیاری در زمینه بازداری 
نشان دادند که این کارکرد، با افزایش فعالیت در نواحی پشتی_میانی 
شیار  و   )Dorsomedial prefrontal cortex( پیش پیشانی  قشر 
است  مرتبط   )Right middle temporal gyrus( راست  گیجگاهی 
 .)12( می کند  ایفا  پیچیده  و  جدید  تکالیف  انجام  در  اصلی  نقش  و 
بر این اساس نقص در مؤلفه بازداری می تواند تا حد زیادی به عنوان 
پیش بینی کننده بسیاری از اختالل های عصب شناختی به حساب آید و 
نقش تعیین کننده ای در بروز بسیاری از انواع اختالل های روانی داشته 
به  مبتال  افراد  دادند،  نشان  همکاران  و   Zheng راستا  این  در  باشد. 
اختالل اسکیزوفرنی به دلیل بدکارکردی در قشر پیشانی و عقده های 
هستند  اختالل  دچار  بازداری  عملکرد  در  معناداری  طور  به  قاعده ای 
خود  مطالعه  در  همکاران  و   Richard-Devantoy همچنین   .)13(
بیان  خودکشی  رفتار  و  افسردگی  در  بازداری  مؤلفه  نقش  پیرامون 
داشتند که نقص در عملکرد بازداری با نقص در مناطق شکنج پیشانی 
حاالت  با  که  قشرآهیانه ای  و  تاالموس   ،)Parietal cortex( تحتانی 

است  ارتباط  در  هستند،  مربوط  خودکشی  آسیب پذیری  و  افسردگی 
و هرگونه نقص در بازداری می تواند سبب تسهیل اعمال خودکشی در 

افراد افسرده شود )14(.    
پژوهش های دیگر نیز نشان دادند، بیشتر مکانیسم های مهاری نیز تحت 
خاص  طور  به  و  می گیرند  قرار   )Alzheimer( آلزایمر  اختالل  تأثیر 
این اختالل تأثیر شدیدی بر وظایفی که نیاز به فرایند های مهارکننده 
و بازدارنده دارند، می گذارد. به عنوان مثال تافی و شهابی در پژوهش 
در  ضعف  واسطه  به  آلزایمر  اختالل  به  مبتال  افراد  دادند،  نشان  خود 
بازداری پاسخ ها و همچنین عدم استفاده از راهبردها، آمادگی بیشتری 
برای ابتال به اختالل آلزایمر دارند و به تدریج از یک سو، مهار خود بر 
این عدم مهار  از سویی دیگر  و  از دست می دهند  را  اطالعات ورودی 
و گرایش به درجاماندگی، منجر به ضعف و ناتوانی بیشتر در بازداری 

اطالعات نامربوط می گردد )15(.    
در حیطه مطالعات مربوط به بازداری از جمله اختالالت دیگری که با 
نقص در مؤلفه بازداری همراه است، آسیب مغزی تروماتیک است که 
مغزی،  آسیب  به  مبتال  افراد  دادند،  نشان  همکاران  و   Korgaonker

و  می کنند  تجربه  را  هدف  به  معطوف  رفتار  و  تکانه  کنترل  در  نقص 
در نهایت این کاهش بازدارندگی، به شدت رفتارهای ارتباطی در این 
بیماران را تحت تأثیر قرار می دهد و زندگی روزمره آنها برای رسیدن به 

اهداف را مختل می نماید )16(.  
بدین ترتیب عملکرد موفق در بسیاری از حیطه های دنیای پیش روی 
برابر  در  مقاومت  توانایی  و  بازداری  مؤلفه  به  وابسته  حتم  طور  به  ما، 
مؤلفه  سنجش  اهمیت  به  توجه  با  رو  این  از  است.  غالب  پاسخ های 
کارکرد  از  واحد  نظریه  بر یک  مبتنی  و  تکلیفی دقیق  بازداری، وجود 
اجرایی که بتواند این مؤلفه از کارکردهای اجرایی را به خوبی بسنجد و 
همچنین در امر پژوهش و کارهای بالینی مورد استفاده قرار گیرد، یک 
ضرورت محسوب می شود. در ایران با توجه به آزمون های ساخته شده 
در خارج از کشور، ابزارهای زیادی جهت سنجش کارکردهای اجرایی 
 Stroop مورد کاربرد قرار گرفته است. به طور مثال آزمون هایی مانند
و ویسکانسین از گذشته تاکنون به صورت دستی برای کارهای ارزیابی، 
تشخیصی و درمانی در زمینه کارکردهای اجرایی استفاده شده است که 
در سال های اخیر نرم افزارهای این آزمون ها )17، 18( نیز در دسترس 
متخصصان قرار گرفته است. همچنین بسته مدادکاغذی ارزیابی شناختی 
 )Persion paper and pencil cognitive assessment package(
نیز با هدف توسعه ابزارهای سنجش شناختی می تواند به عنوان معیاری 
استفاده  مورد  بازداری  مؤلفه  نظیر  اجرایی  کارکردهای  سنجش  برای 
قرار گیرد )19(. هرچند آزمون های قبلی می توانند به عنوان بخشی از 
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کارکردهای اجرایی مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرند، اما در آنها تمرکز 
الزم بر یک نظریه واحد وجود نداشته است. بنابراین با توجه به عدم یک 
آزمون منسجم در زمینه سنجش مؤلفه بازداری کارکردهای اجرایی و 
همچنین نیاز روزافزون کشور به آزمون های شناختی معتبر و پایا که 
مبتنی بر نظریه های قوی و جدید باشند و بتوانیم از آنها در ارزیابی های 
بالینی و عصب روان شناختی کشور استفاده کنیم، در این پژوهش سعی 
بر آن شد تا بر اساس نظریه Miyake و Friedman )9( )نظریه واحد 
و مطرح در دنیا( بررسی روایی و پایایی نسخه رایانه ای مجموعه تکالیف 
و  پذیرد؛  تحقق  ایرانی  در جمعیت  اجرایی  کارکردهای  بازداری  مؤلفه 
به این پرسش که آیا بین عملکرد افراد عادی و افراد دارای اختالالت 
بالینی در مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری، تفاوت معنادار وجود دارد یا 

خیر، پاسخ داده شود. 

روش کار
تکالیف  مجموعه  پایایی  و  روایی  بررسی  راستای  در  حاضر  پژوهش 
مؤلفه بازداری و ایجاد قابلیت استفاده از این مجموعه تکالیف در نسخه 
فرهنگ ایرانی، مراحل مختلفی از قبیل انطباق، رواسازی، پایایی و در 
آخر مقایسه افراد عادی با افراد دارای اختالل بالینی را در بر می گیرد. 
و  معرفی  سال،  تا 60   16 دامنه سنی  شامل:  مطالعه  به  ورود  شرایط 
تایید افراد مبتال به آلزایمر و آسیب مغزی توسط پزشک و جراح مغز و 
اعصاب، تشخیص و معرفی افراد تحت درمان افسردگی و اسکیزوفرنی 
و  روان شناس  و  روان پزشک  توسط  بالینی  مصاحبه های  انجام  از  بعد 
رضایت آگاهانه جهت مشارکت در اجرای آزمون ها بود. همچنین شرایط 
خروج از پژوهش نیز عدم مشارکت در اجرای آزمون ها به دلیل شدت 
عالئم بیماری یا نقص شناختی شدید، داشتن همزمان اختالالت روانی 
ابتدا در  ابتال به بیماری کرونا بود. در راستای اهداف پژوهش  دیگر و 
توسط  آزمون ها  برنامه نویسی  راهنما،  اساس  بر  آزمون،  انطباق  مرحله 
یک متخصص صورت گرفت و بخش های کالمی و توضیحات نوشتاری 
مندرج در نسخه رایانه ای، توسط پژوهشگران و یکی از متخصصان ادبیات 
زبان انگلیسی به صورت مستقل به زبان فارسی ترجمه گردید؛ سپس 
ترجمه ها مورد بررسی قرارگرفتند و پس از برطرف نمودن اشکاالت، فرم 
واحدی تنظیم گشت. جهت رفع ایرادهای احتمالی، نسخه مذکور توسط 
یک متخصص ادبیات زبان فارسی، یک نفر متخصص زبان انگلیسی و 
از آن  بازبینی قرارگرفت. پس  دو نفر از متخصصان روان شناسی مورد 
نسخه ترجمه شده توسط یکی از متخصصان ادبیات زبان انگلیسی به 
صورت مجدد به زبان انگلیسی برگردانده شد و پس از مطابقت نسخه 
آماده  آزمون ها  موجود،  اشکاالت  رفع  و  اصلی  نسخه  با  شده  ترجمه 

رایانه ای  نسخه  اصلی  اجرای  از  قبل  راستا،  در همین  گردید.  استفاده 
از  بازخورد  گرفتن  جهت  )پایلوت(  مقدماتی  مطالعه  یک  شده،  آماده 
شرکت کنندگان درباره نرم افزار مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری و رفع 
ایرادهای احتمالی آن، از طریق نمونه گیری در دسترس روی 100 نفر از 
افراد بین سنین 16 تا 60 سال با توجه به ویژگی های زبانی و نژادی، از 
چهار استان کرمان، آذربایجان شرقی، کردستان و چهار محال بختیاری 
صورت گرفت و در نهایت مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری در قالب یک 
آزمون اصلی تهیه گشت. در مرحله بعد که به ویژگی های روان سنجی 
آزمون می پردازد، از طریق نمونه گیری در دسترس، 406 نفر آزمودنی 
از بین سنین 16 تا 60 سال جهت بررسی روایی و پایایی انتخاب گشت. 
استفاده  روایی همزمان  بررسی  ویسکانسین جهت  آزمون  از  همچنین 
شد. برای بررسی پایایی نیز از روش های آلفای کرونباخ، امگا مک دونالد 
با فاصله زمانی 2 تا  بازآزمایی 100 آزمودنی  جهت همسانی درونی و 
نرم افزار  از  استفاده  با  پژوهش  این  در  داده ها  استفاده گشت.  3 هفته 

SPSS-28 تحلیل شدند.       

 )Stop signal test( آزمون سیگنال توقف
 Wildenberg van den تکلیف سیگنال توقف که در سال 2006 توسط
و همکارانش ساخته شد، شامل یک بلوک طراحی شده برای ایجاد یک 
پاسخ پیش بینی کننده است )Friedman .)20 و همکاران یک مطالعه 
طولی را روی 840 نوجوان از سنین 17 )موج اول( تا 23 سال )موج دوم( 
مورد بررسی قرار دادند، در دو فاصله زمانی بررسی شده در این مطالعه، 
مقدار پایایی آزمون سیگنال توقف در موج اول با روش همبستگی بین دو 
نیمه آزمون و در موج دوم با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/75 و 0/63 
به دست آمد که بیانگر میزان پایایی قابل قبول این آزمون است. همچنین 
در مطالعه آنها روایی سازه قابل قبولی نیز برای مجموعه تکالیف بازداری 
Antisaccade( نشان  و   Stroop توقف،  اجرایی )سیگنال  کارکردهای 
داده شد )21(. در اجرای هر کوشش این آزمون، شرکت کنندگان بر نقطه 
تثبیت متمرکز می شوند، تا زمانی که یک فلش سبز رنگ که جهتش به 
سمت راست یا چپ است، ظاهر گردد. سپس به شرکت کنندگان آموزش 
داده می  شود، تا حد امکان سریع و به درستی یکی از دکمه های روی 
صفحه کلید که مربوط به فلش سمت راست یا چپ است را فشار دهند. 
به محض ایجاد پاسخ توسط آزمودنی، فلش ها ناپدید می گردند. بعد از 
10 کوشش تمرینی، شرکت کنندگان، یک بلوک اولیه که متشکل از 50 
کوشش است و تنها باید بر مبنای جهت فلش سبز رنگ پاسخ دهند را 
تکمیل می نمایند. بعد از کوشش های اولیه، سیگنال توقف معرفی می شود 
که شامل یک بلوک تمرینی 48 کوششی است و بعد سه بلوک که هر 
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کدام شامل 80 کوشش است، ادامه می یابد. در 25 درصد از کوشش های 
این بلوک ها، فلش سبز به رنگ قرمز تبدیل می شود که این مورد نشان 
می دهد شرکت کنندگان با ظهور فلش قرمز رنگ، باید پاسخ هایشان را 
بازداری نمایند. در این میان هر پاسخ بازداری شده موفق، می تواند منجر 
به یک سیگنال توقف شود که 50 میلی ثانیه زودتر از کوشش بعدی ظاهر 
می گردد. در این آزمون شروع سیگنال های توقف به صورتی تنظیم شده 
است که شرکت کنندگان بتوانند پاسخ خود را در حدود 50 درصد از 
کوشش های توقف، بازداری نمایند. برای کسانی که توقف شان در دامنه 
صحیح 40 تا 60 درصد نباشد، بلوک های دیگری عالوه بر هر سه بلوک 
اجرا می گردد. در این آزمون نمره نهایی، زمان واکنش سیگنال توقف 
است که برآوردی از میزان زمان مورد نیاز برای توقف یک پاسخی است 
که قباًل شروع شده است. همانند Wildenberg van den و همکارانش 
زمان واکنش سیگنال توقف را به عنوان تفاوت بین میانه زمان واکنش برو 
)زمانی را که یک پاسخ در زمان عدم حضور سیگنال توقف رخ می دهد( و 
میانگین تاخیر سیگنال توقف )یعنی، زمان تاخیر میان ظاهر شدن فلش 
سبز و فلش قرمز در کوشش های توقف( محاسبه می کنیم )20(. بنابراین 
هر چه مقدار زمان واکنش سیگنال توقف بیشتر باشد، نشان می دهد که 
یک شرکت کننده برای اجتناب از پاسخ در کوشش های توقف، به هشدار 
بیشتری نیاز دارد. الزم به ذکر است مطابق برنامه نویسی صورت گرفته 
تمامی بازخوردهای افراد در تک تک محرک ها در تمامی مراحل شامل 

درست/نادرست بودن، و زمان واکنش ثبت گردید.

Stroop آزمون
و   )22( شد  ساخته   Stroop توسط   1935 سال  در   Stroop آزمون 
از 42 کوشش  از سه نوع کوشش می باشد؛ 1( گروه متشکل  متشکل 
خنثی از مجموعه ای از ستاره  های سه تا پنج تایی به رنگ قرمز، آبی و 
سبز، 2( یک بلوک متشکل از 42 کوشش همخوان که واژگان رنگ ها، 
با رنگ منطبق نوشته شده اند )واژه قرمز که به رنگ قرمز نشان داده 
می شود(، 3( بلوک متشکل از 48 کوشش ناهمخوان که واژه و رنگ با 
می شود(.  داده  نمایش  آبی  رنگ  به  که  قرمز  )واژه  ندارد  مطابقت  هم 
با روش  Friedman و همکاران،  آزمون در پژوهش  این  پایایی  مقدار 
همبستگی بین دو نیمه آزمون در موج اول و در موج دوم به ترتیب 
0/91 و 0/96 محاسبه شد )21( و با توجه به روایی سازه قابل قبول به 
دست آمده از مجموعه تکالیف بازداری کارکردهای اجرایی در مطالعه 

آنها، خرده آزمون Stroop نیز از روایی قابل قبولی برخوردار است. 
در این آزمون از شرکت کنندگان خواسته می شود که رنگ مورد نظر را 
با فشار دادن یکی از سه دکمه های روی صفحه کلید که هر کدام مربوط 

به رنگ آبی، قرمز، سبز می باشند، مشخص نمایند. در هر کوشش این 
پس  روی  ثانیه  چندین  برای  سفید  ثابت  ضربدر  عالمت  یک  آزمون، 
پاسخ گویی  زمان  تا  و  می شود  ظاهر  محرک  دنبال  به  مشکی  زمینه 
محرک ها  فهرست  می ماند.  باقی  نمایش گر  صفحه  روی  شرکت کننده 
در این آزمون به طور تصادفی مرتب شده اند، به طوری که سه واژه رنگ 
یا مجموعه ستاره ها و سه رنگ محرک، به احتمال مساوی در هر بلوک 
رخ می دهند و بیش از سه کوشش در یک ردیف که شامل همان واژه، 
باشند را شامل نمی شود. هر یک  یا رنگ محرک  مجموعه ستاره ها و 
از دو بلوک اول، در ابتدا دارای 10 کوشش تمرینی است و هر بلوک 
دو کوشش گرم کردن را در بر می گیرد که در تحلیل ها در نظر گرفته 
نمی شوند. همچنین کوشش های همخوان )به عنوان مثال، واژه »قرمز« 
که به رنگ قرمز نشان داده می شود( اغلب الگویی از تسهیل را نسبت به 
کوشش های خنثی نشان می دهند. پاسخ های صحیح برای کوشش های 
از  قضاوت صحیح  یک  شرکت کننده  که  این  دلیل  به  یا  نیز  همخوان 
رنگ واژه انجام می دهد صورت می گیرد یا به دلیل این که یک قضاوت 
نادرست از تکلیف می سازد که مبتنی بر کلمه محرک است )مانند این 
که شرکت کنندگان کلمه قرمز را می بینند و »قرمز« می گویند(. بر این 
مبنا کوشش های خنثی، مقیاس پایه واضح تری از زمانی که برای پاسخ، 
به تنها رنگ چاپ شده نیاز است، فراهم می کند. بنابراین نمره نهایی 
به صورت تفاوت میانگین زمان واکنش بین کوشش های ناهمخوان )2 
درست،  پاسخ های  در  تایی(   42 بلوک   1( خنثی  و  تایی(   42 بلوک 
محاسبه می شود و صرفأ کوشش هایی که شرکت کنندگان به آنها پاسخ 

درست می دهند در تحلیل ها مورد استفاده قرار می گیرند. 

 Antisaccade آزمون
آزمون Antisaccade در سال 1994 توسط Roberts و همکاران طراحی 
 Antisaccade شد )23(. در طی دو فاصله زمانی بررسی شده توسط
با  مطالعه  اول  موج  در  آزمون  این  عالی  پایایی  مقدار  نیز  همکاران  و 
روش  با  دوم  موج  در  و   0/89 آزمون،  نیمه  دو  بین  همبستگی  روش 
توجه  با  همچنین   .)21( گردید  محاسبه   0/90 مقدار  کرونباخ،  آلفای 
به روایی سازه قابل قبول مجموعه تکالیف بازداری کارکردهای اجرایی 
در این مطالعه، Antisaccade به عنوان یکی از این مجموعه تکالیف 
از روایی قابل قبولی برخوردار است. آزمون Antisaccade شامل یک 
 Antisaccade بلوک اولیه پروساکاد است که به دنبال آن سه بلوک
می آید. در همه بلوک ها هر کوشش با یک ضربدر ثابت در وسط صفحه 
برای مدت زمان متغیر آغاز می شود و سپس با یک سرنخ اولیه جایگزین 
می گرد )مربع سیاه 1/8 اینچی( که لبه داخلی آن 3/375 اینچ به چپ 
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احتمال مساوی(، سپس یک  )با  تثبیت ظاهر می شود  نقطه  راست  یا 
عدد هدف )ارقام یک تا 9 در یک مربع 7/16 اینچی با لبه داخلی 3/25 
اینچی از ضربدر تثبیت( ارائه می شود. در همین راستا، قبل از این که با 
یک ضربدر هاشورزده خاکستری پوشانده شود، به مدت 150 میلی ثانیه 

ظاهر می گردد.
برای هر کوشش، شرکت کننده باید یک عدد هدف را  قبل از پوشانده 
شدن گزارش نماید و حدس بزند تا سپس کوشش بعدی آغاز گردد. 
سرنخ  همان سمت  در  همواره  پروساکاد  اولیه  بلوک  در  عدد  ابتدا  در 
دیداری )183 میلی ثانیه بعد از ارائه سرنخ( برای ایجاد یک پیش گویی 
پروساکاد  اولیه  بلوک  اجرای  )در طی  می شود  ظاهر  سرنخ،  به  نسبت 
عدد تنها در یک سمت نشان داده می شود(. این بلوک توسط سه بلوک 
این  در  می گردد.  دنبال  است،  کوشش   36 شامل  که   Antisaccade

آزمون فاصله سرنخ تا هدف برای هر بلوک Antisaccade ثابت است، 
اما در خالل اجرای بلوک ها، کاهش می یابد.

شده  مرتب  تصادفی  کامأل  شکل  به  آزمون  این  در  محرک ها  فهرست 
داده  نشان  بلوک  هر  در  مساوی  طور  به  عدد  هر  نحوی  که  به  است 
می شود. در گام بعدی آزمون، اعداد در کوشش های متوالی، دوبار در 
هر بلوک Antisaccade، در سمت مخالف کوشش قبلی، تکرار و نشان 
و  پروساکاد  بلوک های  این  از  یک  هر  از  قبل  همچنین  می شود.  داده 

اولین بلوک Antisaccade، 12 کوشش تمرینی انجام می گردد و هر 
آورده  تحلیل ها  در  که  است  کن  گرم  کوشش  دو  برگیرنده  در  بلوک 
نمی شوند. در این آزمون نمره نهایی، به صورت درصد پاسخ های درست 
در 3 بلوک Antisaccade )36+36+36=108( محاسبه می شود و اگر 
 100 نمره  دهد  درست  پاسخ  محرک،   108 تمامی  به  شرکت کننده 

درصد خواهد گرفت.       

یافته ها
در این پژوهش از بین شرکت کنندگان، 115 مرد و 291 زن در گروه 
نمونه افراد عادی، 15زن در گروه بیماران مبتال به آلزایمر، 7 مرد و 4 
زن در گروه بیماران مبتال به آسیب مغزی، 7 مرد و 17 زن در گروه  
بیماران مبتال به افسردگی و همچنین 19 مرد و 5 زن در گروه بیماران 

مبتال به اسکیزوفرنی بودند.                                               
و  دونالد،  مک  امگا  کرونباخ،  آلفای  روش  از  پایایی  بررسی  منظور  به 
بازآزمایی استفاده شد. جهت بررسی پایایی از طریق بازآزمایی، از بین 
آزمودنی های سنین 16 تا 60 سال )با میانگین 34 سال( گروه نمونه، 
تعداد 100 آزمودنی انتخاب شد که با فاصله زمانی 2 تا 3 هفته مورد 
شده  گزارش   1 جدول  در  آمده  دست  به  نتایج  گرفتند.  قرار  بررسی 

است.     

مقیاس  خرده  در  دقیق  مقدار  به  دستیابی  و  دقیق  بررسی  جهت 
کرونباخ  آلفای  روش  با  جداگانه  طور  به  بلوک،  سه   ،Antisaccade

به   2 بلوک  در  داد، کوشش شماره 38  نشان  نتایج  که  بررسی شدند 
طور قابل توجهی مقدار ضریب آلفای کرونباخ را پایین می آورد، بدین 
تحلیل  و  تجزیه  و پس  گردید  بلوک 2 حذف  در  این کوشش  منظور 
مجدد، مقدار آلفای کرونباخ در سه بلوک 1، 2 و 3 و کل خرده مقیاس 
با حذف کوشش 38 در بلوک 2، به ترتیب شامل مقادیر 0/77، 0/75، 
0/87 و 0/91 بود. در نتیجه با حذف این کوشش، مقدار ضریب آلفای 
0/91 برای کل این خرده مقیاس به دست آمد که نشان دهنده همسانی 

درونی عالی این مقیاس می باشد. 
نسبت  شاخص  دو  از  نیز  آزمون ها  محتوایی  روایی  بررسی  منظور  به 
اساس  بر  شد.  استفاده  محتوایی  روایی  شاخص  و  محتوایی  روایی 
است،  شده  طراحی  الوشه  توسط  که  محتوایی  روایی  نسبت  شاخص 
نظرات هفت کارشناس متخصص در زمینه محتوای خرده مقیاس های 
قرار گرفت و ضرورتی جهت حذف هیچ  استفاده  بازداری مورد  مؤلفه 
یک از خرده مقیاس ها وجود نداشت. از شاخص روایی محتوایی برگرفته 
از روش والتز و باسل نیز استفاده گردید که متخصصان درباره مربوط 
مقدار  دادند.  نظر  مقیاس  خرده  هر  بودن  ساده  و  بودن  واضح  بودن، 

             جدول 1. پایایی خرده مقیاس های مؤلفه بازداری با روش های مختلف

بازآزماییامگا مک دونالدآلفای کرونباخخرده آزمون
همبستگی بین
 دونیمه آزمون

پایایی حاصل از روش
 اسپیرمن_براون

Antisaccade0/910/91)0/76 )90 نفر

0/81 )70 نفر(سیگنال توقف

                Stroop0/890/88)0/590/680/81 )80 نفر
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عددی برای شاخص نسبت روایی محتوایی، یک و برای شاخص روایی 
محتوایی نیز یک به دست آمد که نشان دهنده روایی محتوایی خرده 
مقیاس ها می باشد. این نتایج، فرضیات پژوهش در زمینه پایایی و روایی 

آزمون های Stroop، سیگنال توقف و Antisaccade را تایید نمود.
یافته های توصیفی مرتبط با گروه افراد عادی و افراد دارای اختالالت 
بالینی که در برگیرنده تعداد، میانگین و انحراف معیار هستند، به تفکیک 

گروه در جدول 2 گزارش شده است. نمرات میانگین مربوط به خرده 
اختالالت  به  مبتال  افراد  و  عادی  گروه  در  بازداری  مؤلفه  مقیاس های 
بالینی نشان می دهد، در هر سه خرده مقیاس Antisaccade، سیگنال 
توقف و Stroop، میانگین گروه افراد عادی بیشتر از گروه افراد مبتال به 
اختالالت بالینی است و این امر بدین معنی است که افراد عادی عملکرد 

بهتری داشته اند.

جدول 2. شاخص های توصیفی مرتبط با اختالالت بالینی و افراد عادی

شاخص های توصیفیخرده مقیاس ها
همبستگی

عادیآلزایمرعادیآسیب مغزیعادیافسردگی اساسیعادیاسکیزوفرنی

Antisaccade

2466241731167157تعداد

58/79381/294/881/695/415/374/9میانگین

26/27/725/15/610/2514/622/4انحراف معیار

Stroop

2466241731167157تعداد

59/878/37481/858/981/529/775/9میانگین

26/619/220/415/526/514/918/417/3انحراف معیار

سیگنال توقف

2466241731167157تعداد

101/9288/563/8209/7-24/6265/4-292/1128/8-میانگین

168/513/1323/9280/3236279/40160/8انحراف معیار

به  مبتال  افراد  و  عادی  افراد  عملکرد  بین  تفاوت  بررسی  منظور  به 
اختالل های بالینی در مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری از تحلیل واریانس 
آزمون  نتایج  خالصه  که  شد  استفاده   )MANOVA( متغیری  چند 
در  است.  شده  گزارش   3 جدول  در  پژوهش،  گروه های  متغیری  چند 
مندرجات جدول 3، شاخص المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه )عادی 
 P<0/000( بر ترکیب خطی متغیر وابسته، معنادار است )و اسکیزوفرنی
در  عادی  افراد  پژوهش،  نتایج  مطابق  همچنین   .)F)3و  86(=52/5 و 
سیگنال   ،Stroop آزمون  در  اسکیزوفرنی  به  مبتال  افراد  با  مقایسه 
توقف و Antisaccade میانگین نمرات باالتری را به دست آوردند. در 
گروه بیماران مبتال به افسردگی نیز  اثر گروه بر ترکیب خطی متغیر 
وابسته، به صورت )P<0/000 و 16=)193 وF)3(، معنادار است. نتایج 
نشان داد عملکرد گروه بیماران افسرده به صورت معناداری در آزمون 
دارد  تفاوت   Stroop آزمون  و  توقف  سیگنال  آزمون   ،Antisaccade

نمرات  میانگین  با  مقایسه  در  عادی  افراد  نمرات  میانگین  همچنین  و 

افراد مبتال به افسردگی در آزمون Antisaccade، Stroop و سیگنال 
توقف بیشتر است. در گروه بیماران مبتال به آلزایمر نیز گروه بر ترکیب 
و   P<0/000( می گذارد  اثر  معنادار  صورت  به  وابسته،  متغیر  خطی 
آزمون  و  توقف  سیگنال  آزمون   ،Stroop آزمون  و   )F)321/5=)18و
Antisaccade، تحت تأثیر گروه بیمار )افراد مبتال به آلزایمر( قرار دارند. 

بر همین اساس میانگین نمرات افراد عادی در مقایسه با میانگین نمرات 
Antisaccade، سیگنال  آزمون های  در  آلزایمر  اختالل  به  مبتال  افراد 
آسیب  به  مبتال  افراد  گروه  در  است.  بیشتری  مقدار   Stroop و  توقف 
مغزی نیز نتایج مربوط به اثر المبدا ویلکز، معناداری اثر گروه بر ترکیب 
خطی متغیر وابسته را نشان داد، )P<0/000 و21=)74 وF)3( و نتایج 
حاکی از بیشتر بودن میانگین نمرات افراد عادی در مقایسه با میانگین 
 ،Antisaccade نمرات افراد مبتال به اختالل آسیب مغزی در آزمون های
سیگنال توقف و Stroop بود. بدین ترتیب نتایج، فرضیات پژوهش را 
به  مبتال  افراد  و  عادی  افراد  بین عملکرد  تفاوت  معناداری  راستای  در 
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سه خرده مقیاس Antisaccade، سیگنال توقف و Stroop تایید کرد.  اختالالت بالینی افسردگی، اسکیزوفرنی، آلزایمر و آسیب مغزی در هر 

جدول 3. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره در گروه های پژوهش  

Pدرجه آزادی خطادرجه آزادیFمقدارنام آزمونگروه ها

0/452/53860/000المبدا ویلکزافراد مبتال به اختالل اسکیزوفرنی و افراد عادی

0/81631930/000المبدا ویلکزافراد مبتال به اختالل افسردگی و افراد عادی

0/5213740/000المبدا ویلکزافراد مبتال به اختالل  آسیب مغزی و افراد عادی

0/221/53180/000المبدا ویلکزافراد مبتال به اختالل آلزایمر و افراد عادی

نتایج در جدول 4 نشان می دهد که میانگین نمرات سه خرده آزمون 
Antisaccade، Stroop و سیگنال توقف بین گروه افراد عادی و گروه 

بیماران مبتال به اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی، آلزایمر و آسیب مغزی 
تروماتیک تفاوت معناداری وجود دارد. 

جدول 4. نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره

FPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیرهاگروه ها

اختالل اسکیزوفرنی

Antisaccade20645120645/292/50/000

Stroop6024/716024/713/20/000

6624242/516624242/51000/000سیگنال توقف

اختالل افسردگی اساسی

Antisaccade3871/713871/738/10/000

Stroop1221/811221/84/70/032

1772802/211772802/221/70/000سیگنال توقف

اختالل آسیب مغزی

Antisaccade1793/311793/350/30/000

Stroop4789/414789/416/90/000

1440416/411440416/419/20/000سیگنال توقف

بیماری آلزایمر

Antisaccade16938/6116938/613/10/000

Stroop10182/9110182/931/10/000

101535/71101535/756/50/002سیگنال توقف

بحث
یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ و همچنین 
و   Antisaccade، Stroop( تکالیف  مجموعه  از  آمده  به دست  پایایی 
ایرانی مطلوب و  بازآزمایی، در جمعیت  از طریق روش  سیگنال توقف( 
قابل قبول بوده است. همچنین یافته های پژوهش، روایی مجموعه تکالیف 
مؤلفه بازداری را در جمعیت ایرانی نشان داد. در این راستا با توجه به 

نظرات کارشناسان در زمینه محتوای خرده مقیاس های مؤلفه بازداری، 
روایی محتوایی این مجموعه تکالیف حاصل شد. در زمینه روایی صوری 
دهنده  نشان  شناختی  روان شناسی  حوزه  در  متخصصان  نظرات  نیز، 
مناسب بودن این ابزار با توجه به هدف مورد بررسی بود. یافته های این 
بخش از پژوهش با یافته های Friedman و همکاران که بیانگر پایایی و 
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روایی قابل قبول این مجموعه تکالیف است، همسویی قابل مالحظه ای 
دارند )21(. یافته های حاکی از بررسی روایی تفکیکی نیز نشان دادند، بین 
عملکرد گروه بیمار و افراد عادی و بهنجار در زمینه مجموعه تکالیف مؤلفه 
بازداری تفاوت معنادار وجود دارد. قابل ذکر است در این پژوهش روایی 
تفکیکی دو خرده مقیاس Stroop و سیگنال توقف، بر اساس درست و 
نادرست بودن پاسخ ها مورد سنجش قرار گرفته است و از تعداد پاسخ های 

درست به عنوان مالکی برای نمره گذاری استفاده گردید.      
افراد  بازداری  مؤلفه  تکالیف  مجموعه  نمرات  بین  که  داد  نشان  نتایج 
عادی با افراد مبتال به اختالل اسکیزوفرنی تفاوت معنادار وجود دارد. 
می توان این یافته را با نتایج پژوهش های Ettinger و همکاران )24(، 
Glick و همکاران )25( و همچنین Haugen و همکاران )26( که به 

اسکیزوفرنی و ضعف عملکرد  به  مبتال  بیماران  در  بازداری  نقص کلی 
اشاره می کنند،  اسکیزوفرنی  در طیف  تداخل  کنترل  و  پاسخ  بازداری 
همسو دانست. در تبیین این نتایج می توان گفت اختالل اسکیزوفرنی 
از جمله اختالالتی است که منشأ زیستی و کارکردی زیادی برای آن 
نقایص  از  وسیعی  طیف  وجود  بسیاری،  مطالعات  و  است  شده  بیان 
تمامی  بین  از  اما  است.  کرده  ثابت  بیماران  این  در  را  عصب شناختی 
اجرایی نقش مؤثرتری در  نقایص شناختی، نقص در عملکردهای  این 
محدود ساختن توانایی این بیماران ایفا می کند )27(. به طور کلی در 
بسیاری از بیماران مبتال به اسکیزوفرنی، هرگونه نقص در لوب پیشانی 
کرتکس  همچنین  و  جنبی  پیش پیشانی  ناحیه  اختصاصی  طور  به  و 
کمربندی قدامی که برای تکالیف اجرایی از قبیل انتزاع و حل مسئله، 
بازداری پاسخ ناکارآمد و انعطاف پذیری تفکر ضروری هستند، می تواند 

موجب اختالل در سطح عملکرد و تشدید ناکارآمدی ها گردد )28(. 
یافته های دیگر پژوهش نشان داد که بین عملکرد افراد عادی و افراد 
با  نتایج  این  دارد.  وجود  معناداری  تفاوت  افسردگی  اختالل  به  مبتال 
یافته های پژوهش های Aker و همکاران )Loureiro ،)29 و همکاران 
)30( و Yao و همکاران )31( از لحاظ نقص پردازش مهاری و همچنین 
پایداری نقص بازداری در میان افراد افسرده حتی پس از بهبود یافتگی، 
پژوهش  در  نیز  همکاران  و   Naeser دارد.  مالحظه ای  قابل  همسویی 
مناطق  مغز،  کرانیال  ترانس  مغناطیسی  تحریک  طریق  از  که  خود 
درگیر در افسردگی را مورد مطالعه قرار دادند، نشان دادند افسردگی 
به دلیل کاهش تحریک پذیری مغز در ناحیه پری فرونتال چپ ایجاد 
می شود و در نهایت سبب نقص های شناختی به ویژه نقص در طیف 
برنامه  و  توجه  انتقال  بازداری،  قبیل  از  اجرایی  کارکردهای  از  وسیعی 
بررسی  در  حکمتی  و  هاشمی  راستا  همین  در   .)32( می گردد  ریزی 
کارکردهای اجرایی در افراد افسرده دریافتند که افراد افسرده در زمینه 

بازداری،  برگیرنده  در  که   Friedman و   Miyake مؤلفه ای  سه  الگو 
تغییر توجه و بروزرسانی حافظه فعال است، با افراد غیر افسرده تفاوت 
تحلیل  و  تجزیه  از   یافته های حاصل  و  نتایج  به  توجه  با  دارند )33(. 
به  نسبت  ضعیف تری  عملکرد  آلزایمر  اختالل  به  مبتال  افراد  داده ها، 
افراد عادی در مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری از خود نشان دادند. این 
نتایج با یافته های پژوهش های Martyr و همکاران )Emrani ،)34 و 
همکاران )35( و Medina و همکاران )36( که به بر جستگی نقایص 
مهاری و همچنین دشواری سرکوب پاسخ های خودکار در بیماران مبتال 
می توان  یافته  این  تبیین  در  دارد.  همسویی  دارند،  اشاره  آلزایمر  به 
گفت اختالل آلزایمر به عنوان یک اختالل نورودژنراتیو با تغییر ناشی 
از آتروفی قشر مغز به ویژه در ناحیه پیشانی_گیجگاهی همراه است و 
از بطن های کناری مغز و ناحیه  این بیماری، آسیب  در مراحل نهایی 
هیپوکامپ به لوب های پیشانی و شکنج پیش مرکزی که تأثیر شدیدی 

بر فرایند های مهارکننده و بازدارنده دارند،گسترش می یابد )37(.  
یافته های پژوهش حاضر همچنین بیانگر معناداری تفاوت بین عملکرد افراد 
بهنجار و افراد دچار آسیب مغزی در مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری است. 
این یافته با نتیجه پژوهش های انجام شده توسط Gomez-de-Regil و 
همکاران )38( و Holidaya و همکاران )39( که در پژوهش خود نشان 
برای  انسان  ادراکی  توانایی  از ضربه می تواند  ناشی  دادند، آسیب مغزی 
مهار کردن اعمال ناخواسته یا اطالعات مزاحم را تحت تأثیر قرار دهد، 
همگام است. در راستای تبیین این بخش از نتایج پژوهش می توان گفت 
آسیب مغزی تروماتیک به عنوان نوعی اختالل ساختاری و فیزیولوژیکی 
به بریدگی ها و کشیدگی های گسترده تارهای عصبی می انجامد که سبب 
آسیب در بخش های مختلف مغز می گردد و در نتیجه بستر بروز دامنه 
بروز رفتارهای  بازداری،  از عالئم نظیر اختالل در حیطه مؤلفه  بسیاری 
افراطی و ناتوانی در سازمان دهی و نظارت اعمال خود را فراهم می نماید 

.)40(
از جمله محدودیت ها این پژوهش شیوع ویروس کرونا و همزمانی آن با 
پژوخش حاضر است که در نهایت سبب ایجاد محدودیت در دسترسی 
مربوط  داده های  روند جمع آوری  در  اشکال  ویژه  به  و  نمونه  به حجم 
می شود  توصیه  همچنین  گشت.  آلزایمر  و  مغزی  آسیب  اختالالت  به 
اختالالت  از  غیر  به  دیگر،  بالینی  اختالالت  به  بعدی  پژوهش های  در 
مورد بررسی در این پژوهش توجه شود و میزان اثرگذاری این مجموعه 
تکالیف روی بهبود اختالالت بالینی مختلف، مورد ارزیابی قرار  گیرد.  

نتیجه گیری
بازداری  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که مجموعه تکالیف مؤلفه 
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 Stroop ،Antisaccade( Friedman و   Miyake الگوی  بر  مبتنی 
قابلیت  و  برخوردارند  قبولی  قابل  روایی  و  اعتبار  از  توقف(  سیگنال  و 
به  مبتال  افراد  و  بهنجار  افراد  در  بازداری  توانایی  سنجش  برای  الزم 
توجه  با  دارا می باشند. همچنین  را  ایرانی  بالینی در جامعه  اختالالت 
به یافته ها می توان گفت این مجموعه تکالیف می توانند به عنوان یک 
موقعیت های  و  بالینی  ارزیابی های  در  کارآمد  و  دقیق  سنجشی  ابزار 
تشخیصی و درمانی مورد استفاده قرارگیرند و در جهت سنجش دقیق 

مؤلفه بازداری، مثمرثمر واقع شوند.       
    

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

کلیه  اخالقی،  مالحظات  رعایت  منظور  به  حاضر  پژوهش  در 
شرکت کنندگان با رضایت آگاهانه مشارکت داشتند و به آنها اطمینان 
و  ماند  خواهد  باقی  محرمانه  صورت  به  اطالعات  تمامی  که  شد  داده 
می توانند  بودند،  مایل  که  زمان  هر  شد،  یادآوری  آنها  به  همچنین 
کد  با  حاضر  پژوهش  دهند.  انصراف  پژوهش  این  با  همکاری  ادامه  از 
باهنر  E.A.00.07.04.04 مورد تصویب کمیته اخالق دانشگاه شهید 

کرمان است.      

مشارکت نویسندگان 
اولیه  طراحی  در  نسب  موسوی  حسین  محمد  سید  و  آشورزاده  الهه 
در  داشتند.  نقش  پژوهش  اجرای  مراحل  و  موضوع  انتخاب  مطالعه، 
ویرایش و تنظیم نسخه نهایی مقاله و همچنین در مورد بحث قرار دادن 
نتایج مطالعه نیز هر سه نویسنده محترم، مشارکت فعال داشتند.       

منابع مالی
این پژوهش بر اساس قرارداد شماره 6282 توسط ستاد توسعه علوم و 

فناوری های شناختی ایران مورد حمایت قرار گرفته است.      

تشکر و قدردانی
است.  اول  نویسنده  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  از  مستخرج  مقاله  این 
بدینوسیله از تمامی مسئولین و پرسنل محترم بیمارستان روان پزشکی 
شهید بهشتی کرمان و بیمارستان شفا کرمان، جهت مساعدت هایشان 

در اجرا و تحقق این پژوهش، کمال تشکر را داریم.              

تعارض منافع
در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.   
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Introduction: A	sizable	chunk	of	the	population	(~20-35%	by	various	estimates)	is	known	to	score	

high	on	Sensory	Processing	Sensitivity	(SPS).	This	personality	trait	was	first	codified	using	a	27-

item	questionnaire	known	as	the	Highly	Sensitive	Person	scale	(HSPS)	by	Aron	and	Aron	in	1997.	

Despite the prevalence of this trait, the full version of HSPS with known validity and reliability in 

Persian is not yet available. 

Methods: A	total	of	484	participants	(70.86%	female)	participated	in	filling	out	the	Persian	HSPS	

(HSPS-P)	questionnaire.	Later,	168	participants	 (124	 female)	filled	 the	HSPS-P	a	 second	 time.	

Given the previous reports on the high correlation between SPS, depression, and anxiety, previ-

ously validated Persian questionnaires were also administered to all participants. Further analyses 

were performed to control the effect of depression and anxiety in the study population. Cronbach's 

alpha,	Pearson	correlation,	and	exploratory	factor	analysis	were	used	to	analyze	the	findings	using	

MATLAB, Excel and SPSS-26 software.

Results:	The	final	HSPS-P	showed	high	validity	and	reliability	(Cronbach’s	alpha	0.81	and	test-re-

test	reliability	r=0.78,	split-half	reliability	r=0.66),	which	was	comparable	to	the	original	English	

version and previous reports on translated HSPS in other languages. As expected, SPS, anxiety, 

and	depression	scores	showed	high	correlations	consistent	with	values	previously	reported	(0.42,	

and	0.39,	respectively,	with	P<0.001	in	both	tests).	Notably,	the	exploratory	factor	analysis	showed	

a three-component structure in SPS revealed by HSPS-P, which was stable even when controlling 

for the effects of anxiety and depression.

Conclusion: This study lays the ground for further research into highly sensitive personality in 

Persian-speaking populations by providing the validated 27-item HSPS in Farsi.
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Extended Abstract
Introduction
About 20-35% of the population have a trait known as 

Sensory	Processing	Sensitivity	(SPS),also	referred	to	as	

a	Highly	Sensitive	Person	(HSP)	(1-3). People with SPS 

are more sensitive to loud noise, intense light, and pain. 

They have a deeper understanding of the aesthetic fea-

tures, and have more empathy (4). Because people with 

SPS show enhanced sensitivity to positive and negative 

stimuli, SPS can be misdiagnosed as a sensory processing 
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disorder	or	Autistic	Spectrum	Disorder	(ASD).	However,	

hypersensitivity in people with SPS is caused by  deeper 

processing of sensory stimuli in the brain, while people 

with the two disorders mentioned above reveal poor or 

disproportionate	sensory	processing	and	lack/impairment	

of response of the nervous structures (7).

Aron and Aron have designed a 27-item HSP question-

naire	(addressed	as	HSP	scale	-	HSPS,	in	this	paper)	and	

considered it as a unitary questionnaire (3). Later research 

aroused controversy on different dimensions of this ques-

tionnaire,	 categorizing	 the	 questions	 of	 the	 HSPS	 into	

two (9), three (10), four (11), and six (12) dimensions.

The current study present the full version of HSPS trans-

lated	to	Persian	(addressed	as	HSPS-P	in	the	paper)	and	

examine its construct, face and content validity, and re-

liability. Because of the possible confounding effects 

of depression and anxiety on the SPS score (1, 2, 29), 

this study performed further analyses to control such 

confounds using depression and anxiety questionnaires. 

Factor	 analysis	was	done	 to	 define	SPS	 subdomains	 to	

evaluate the construct validity of HSPS-P (10).

Methods
Two English translators, native Persian speakers, trans-

lated the HSPS to Persian to prepare the Persian version 

of the questionnaire. Then, four independent experts from 

psychology,	psychometrics,	and	psychiatry	fields	evalu-

ated the questionnaire for face and content validity us-

ing	a	five-valued	Likert	scale.	In	the	next	step,	four	more	

English translators back-translated the questionnaire into 

English to compare with the original one. Next, as a pilot 

study,	 31	people	filled	out	 the	HSPS-P	 and	wrote	 their	

impressions about each question. All of these processes 

resulted	in	finalized	HSPS-P	with	a	high	validity.

A	total	of	484	participants	(343	female)	without	any	un-

derlying	 physical	 or	 mental	 illnesses,	 aged	 between	 18	

and	78	years	old	(Mean=25.08,	SD=9.48),	filled	out	 the	

HSPS-P questionnaire. Given the previous reports on the 

high correlation between SPS, depression, and anxiety, 

previously validated Persian questionnaires for depression 

(Goldberg	for	depression)	(16)	and	anxiety	(Beck	Anxiety	

Inventory	(BAI)	(18) were also administered to all partic-

ipants. This research used Cronbach’s alpha to evaluate 

internal consistency. Later, to measure the reliability of 

the	questionnaire,	168	participants	(124	female)	filled	the	

HSPS-P a second time. Split-half test was conducted as a 

part of reliability testing and evaluating the consistency 

of the scores of the test. In order to control the effect of 

depression and anxiety, this study separated all the partic-

ipants with high anxiety and depression. Further analyses 

were then done on the subgroup of participants:

1)	Without	depression

2)	Without	anxiety

3)	Without	depression	and	anxiety

The questionnaire was administered using an online 

Google form. All study procedures were approved by In-

stitute	for	Research	in	Fundamental	Sciences	(IPM)	Eth-

ics	Committee	(Permit#	99/60/1/6115).	

  

Results
Evaluating construct validity and reliability of 

HSPS-P

The	Cronbach	coefficient	of	the	HSPS-P	was	0.81	show-

ing	high	internal	consistency.	There	was	also	significant	

test-retest	reliability	(r=0.78;	P<0.001),	and	the	split-half	

coefficient	was	 r=0.66	 (P<0.001).	Comparing	 these	 re-

sults to the other studies showed that the current research 

had good reliability.

A principal components analysis was applied to the 

HSPS-P	 (eigenvalue:	1.00,	1.03,	1.15,	1.23,	1.26,	1.49,	

2.33,	and	5.22).	Factor	analysis	using	the	Scree	test	re-

vealed three principal dimensions consistent with previ-

ous	reports.	The	first	component	(ease	of	excitation)	in-

cluded	questions	1,	3,	4,	5,	7,	8,	9,	11,	13,	14,	16,	19,	20,	
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21,	23,	26,	and	27,	and	the	second	component	(aesthetic	

sensitivity)	included	questions	2,	10,	12,	15,	17,	and	22,	

and	the	third	component	(low	sensory	threshold)	include	

the	questions	6,	18,	24,	and	25,	similar	to	the	findings	by	

Smolewska et al. (10).

Evaluating construct validity and reliability of HSPS-P: 

controlling the effect of depression and anxiety

As	expected,	the	obtained	results	also	confirmed	that	the	

HSPS-P was positively associated with depression and 

anxiety	 (0.42,	 and	 0.39,	 respectively,	 P<0.001	 in	 both	

tests).	The	present	study	also	examined	the	reliability	and	

validity of HSPS-P while controlling the effects of de-

pression and anxiety.

When controlling the effect of depression and anxiety 

separately	or	together	(i.e.,	by	removing	the	participants	

who showed high scores in the Goldberg depression ques-

tionnaire	and	BAI	for	anxiety),	this	study	found	similar	

Cronbach’s	alpha	(~0.8)	and	reliability	(r~0.78,	P<0.001)	

as without controlling for these effects. Also, the split-

half	coefficient	with	the	control	of	depression	and	anxiety	

separately	and	together	was	r~0.67	(P<0.001).	The	high	

reliability shows the robustness of HSPS-P in assessing 

the degree of sensitivity despite high correlations with 

depressive and anxiety traits in an independent fashion.

Conclusion
The present study aimed at translating and adapting the full 

version	of	the	highly	sensitive	person	scale	(HSPS)	in	Per-

sian	(HSPS-P)	and	investigating	the	validity	and	reliability	

of HSPS-P. Because of the possible confounding effects of 

depression and anxiety, the study used the validated ver-

sions of the Goldberg depression questionnaire and BAI 

along with the HSPS-P (1, 29). The validity and reliability 

of HSPS-P were checked with and without controlling the 

effect of depression and anxiety. The results showed high 

validity and reliability in both cases (20-23, 29). The ob-

tained results also showed a positive correlation between 

HSPS-P and depression and anxiety (24-26).

Factor analysis of the HSPS-P indicated a three-compo-

nent structure in SPS, which was stable even when con-

trolling for the effects of anxiety and depression. These 

results are in line with the three components suggested in 

Smolewska et al.’s research  (10).

This	study’s	mode	of	data	collection	(online)	can	be	con-

sidered a limitation (27). However, a relatively large sam-

ple	 size	 compensated	 for	 the	 effect	 of	 different	 testing	

environments.	This	was	confirmed	by	the	high	test-retest	

reliability of the study. In addition, online questionnaires 

have primarily been used in psychological studies and 

the results obtained are comparable to the ones in pa-

per-based methods (28).

This research note that a 25-item Persian translation of 

HSPS was introduced previously (8). However, the anal-

ysis showed various inconsistencies in the translation and 

validity of this questionnaire. This prompted us to con-

duct the current study to provide the full 27-item with 

detailed validity and reliability analyses described above.
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مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1401
صفحات  113-126

ترانه عطاری1        ، نرگس رادمان2، 3، علی قاضی زاده1*

1. واحد هوش زیستی، مرکز مغز شریف، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
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3. پژوهشکده علوم شناختی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، تهران، ایران

اختالل  با  و  می شود  دیده  جامعه  افراد  درصد  در حدود 25  که  است  ذاتی  پردازش حسی صفت  مقدمه: حساسیت 

 27 پرسشنامه  از  استفاده  ویژگی  این  ارزیابی  راه های  از  یکی  بالینی،  مصاحبه  بر  افزون  است.  متفاوت  پردازش حسی 

پرسشی حساسیت پردازش حسی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه کامل این 

پرسشنامه به زبان فارسی انجام شد.

پرسشنامه  به  که  بودند  سال   78 تا   18 سنی  رده  در  زن(  درصد   70/86( نفر   484 شامل  شرکت کنندگان  کار:  روش 

اثرپذیری  تا  دادند  پاسخ  فرم  گوگل  از  استفاده  با  اضطراب  و  افسردگی  پرسشنامه  با  همراه  حسی  پردازش  حساسیت 

پرسشنامه مذکور بررسی شود. برای بررسی پایایی بازآزمایی پرسشنامه، پس از دو هفته 168 نفر )73/80 درصد زن( دوباره 

از روش های آماری آلفای کرونباخ،  پرسشنامه حساسیت پردازش حسی را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها 

همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی یافته ها با نرم افزارهای Excel ،MATLAB و SPSS-26 استفاده شد. 

یافته ها: همسانی درونی ترجمه فارسی پرسشنامه حساسیت پردازش حسی با استفاده از آلفای کرونباخ 0/81 به دست 

آمده است. پایایی بازآزمایی این مقیاس 0/78 و پایایی دو نیمه کردن آزمون نیز در این پژوهش 0/66 به دست آمده است. 

تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه، سه مولفه را نشان می دهد که خرده مقیاس های آن دارای روایی همگرایی خوبی 

هستند. ارتباط مثبت و معنادار حساسیت پردازش حسی با افسردگی و اضطراب تایید شده و نتایج در حالت کنترل این 

دو نیز یکی بوده است.

مناسبی  روان سنجی  ویژگی های  از  پرسش،   27 با  حسی  پردازش  حساسیت  پرسشنامه  فارسی  نسخة  نتیجه گیری: 

برخوردار است و  قابل مقایسه با نسخه اصلی و پژوهش های دیگر به زبان های مختلف است و می تواند در موقعیت های 

بالینی و پژوهشی، ابزار قابل اعتمادی باشد.

دریافت: 1400/11/09                                
اصالح نهایی: 1401/02/22                                     

پذیرش: 1401/02/27

واژه های کلیدی
حساسیت پردازش حسی
شخص با حساسیت باال

روایی و پایایی

نویسنده مسئول
علی قاضی زاده، واحد هوش زیستی، مرکز مغز 
شریف، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی 

شریف، تهران، ایران
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مقدمه
مغز  متفاوت  پردازش  دلیل  به  جامعه  افراد  درصد   35 تا   20 حدود 
خود، حساسیت بیشتری نسبت به محرک های بیرونی و درونی از نوع 
افرادی  عنوان  تحت  افراد  این   .)2  ،1( می دهند  نشان  منفی  و  مثبت 
 )Sensory processing sensitivity( حسی  پردازش  حساسیت  با 
نام گذاری   )Highly sensitive person( حساس  بیش  افراد  یا 
شده اند )3(. بیش حساسی در جنبه های مثبت شامل: زیبایی شناختی 

عمیق تر، تجربه پذیری بیشتر و درک احساسات سایر افراد است و در 
حساسیت  بلند،  صداهای  به  بیشتر  حساسیت  شامل  منفی  جنبه های 
به اثر کافئین و درد است. همچنین افراد بیش حساس بیشتر مستعد 
اضطراب و افسردگی هستند )4(. افراد بیش حساس به علت حساسیت 
باال به محرک های حسی ممکن است با اشخاص دارای اختالل پردازش 
حسی )Sensory processing disorders( و ناهنجاری های پردازش 
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حسی در اختالالت طیف اوتیسم )Autism spectrum disorders( و 
خصوصیات دیگری اشتباه گرفته شوند. در حالی که پاسخ غیرطبیعی به 
محرک های حسی که سبب اختالل در عملکرد روزمره می شود تعریفی 
پردازش  ناهنجاری  همچنین،   .)5( است  حسی«  پردازش  »اختالل  از 
به  نامتناسب  پاسخ های  صورت  به  اوتیسم  طیف  اختالالت  در  حسی 
برقراری  در  اختالل  و  توجه  اختالل  کنار  در  انواع محرک های حسی، 
دلیل  مطالعات،  از  نتایج حاصل  اساس  بر   .)6( تعریف می شود  ارتباط 
در  عمیق تر محرک های حسی  پردازش  بیش حساس،  فرد  حساسیت 
دو  که  افرادی  مغز  که  حالی  در  است.  شده  داده  تشخیص  فرد  مغز 
و  نامتناسب  پردازش  پردازش کم،  به علت  دارند  را  اختالل ذکر شده 
نتیجه،  در   .)7( است  فرد  مغز  عصبی  ساختارهای  پاسخ گویی  کمبود 
برای تشخیص افراد بیش حساس از بقیه خصوصیات مشابه، پرسشنامه 
و   Aron به وسیله  پردازش حسی در سال 1997 میالدی  حساسیت 
همکاران برای نخستین بار تهیه و ویژگی های روان سنجی آن بررسی 
شده است و تا زمان حال پرسشنامه دیگری برای شناخت این افراد تهیه 

نشده است )3(.      
ویژگی های  بررسی های  و  هنجاریابی  جهت  پرسشنامه  این  انتخاب 
پرسشنامه  فارسی  نسخه  این  از  قبل  بود که  این علت  به  روان سنجی 
حساسیت پردازش حسی بدون در نظر گرفتن دو پرسش با 25 پرسش 
و  ترجمه  همکاران  و  صدوقی  توسط  شده  مطرح  مؤلفه  سه  شامل  و 
استفاده شده است )8(. بررسی صورت گرفته توسط این پژوهش نشان 
نشده  دسته بندی  پرسش  دو  فقدان  بر  عالوه  ترجمه  این  که  می دهد 
در  اشتباهات  و  پرسش ها  جابه جایی  کاستی ها،  برخی  شامل  پیشین، 

ترجمه می باشد.    
بر اساس پیشنهاد Aron و همکاران و با توجه به نتایج مطالعات گذشته 
مضطرب  یا  و  افسرده  خلقی  خصوصیت های  احتمالی  تاثیر  بر  مبنی 
ویژگی های  و  بیش حساس  افراد  ویژگی شخصیتی  تشخیص  روی  بر 
یا  یا اضطراب  افسردگی  از پرسشنامه های معتبر  باید  روان سنجی آن، 
روان نژندی برای جداسازی این افراد استفاده شود )1، 3(. بنابراین از این 
پرسشنامه ها جهت 1( ارزیابی ارتباط نمره فرد در پرسشنامه حساسیت 
پردازش حسی با نمره فرد در پرسشنامه های افسردگی و اضطراب 2( 
حذف افرادی که نمره های باال در پرسشنامه های افسردگی و اضطراب 
دارند و انجام تجزیه و تحلیل های تکمیلی بر روی افرادی که خصوصیات 

افسردگی و اضطراب را ندارند استفاده کردیم.    
پرسشنامه  این  پژوهش ها،  اولیه  نتایج  بررسی  با  همکاران  و   Aron

27 پرسشی را یک مقیاس منسجم و شامل یک مؤلفه معرفی کردند 
مؤلفه  دو  پرسشنامه  این  برای  بعدی  پژوهش های  حال  این  با   .)3(

پیشنهاد  نیز  مؤلفه   )12( شش  حتی  و   )11( چهار   ،)10( سه   ،)9(
بررسی  مورد  معیارهای  زمینه،  این  در  پژوهش  معروف ترین  داده اند. 
آسانی  به  است که شامل:  معرفی کرده  مؤلفه  با سه  را  پرسشنامه  در 
حسی  حساسیت   ،)Ease of excitation )EOE(( شدن  برانگیخته 
زیباشناختی ))Aesthetic sensitivity )AES( و آستانه حسی پایین 
))Low sensory threshold )LST( است )10(. در پژوهش مذکور 
دو پرسش از 27 پرسش ) پرسش های 1 و 11 در جدول 2( در هیچ 

یک از سه مؤلفه دسته بندی نشده است.   
بنابراین با توجه به نیاز به استفاده از این پرسشنامه در مطالعات آتی در 
ایران، بر آن شدیم تا پژوهش پیش رو را برای تهیه و ارزیابی پرسشنامه 
27 پرسشی به روز شده به زبان فارسی انجام دهیم تا پژوهشگران و 
درمان گران در کارهای بالینی و پژوهشی بتوانند از این پرسشنامه برای 
مقاصد مورد نظر استفاده کنند. همچنین، از پرسشنامه های افسردگی 
»گلدبرگ« و »اضطراب بک« برای دقت بیشتر نتایج به دست آمده در 
شناسایی افراد بیش حساس و برای کنترل تاثیر این دو پرسشنامه بر 
تعداد  در  موجود  تفاوت های  نمودیم.  استفاده  مذکور  پرسشنامه  روی 
مولفه ها در پژوهش های مختلف ما را بر آن داشت که به بررسی تحلیل 

عاملی اکتشافی این پرسشنامه نیز به پردازیم.  

روش کار
پژوهش حاضر از نوع تحلیلی_مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر 
روش  از  داده ها  برای جمع آوری  بود.  ایران  تمام  در  بزرگساالن  شامل 
نمونه گیری در دسترس استفاده شد. شرکت کنندگان از طریق شبکه های 
اجتماعی همچون تلگرام و به طور داوطلبانه برای همکاری در این مطالعه 
از آبان 1399 تا تیر 1400 جذب شدند تا یک گوگل فرم، شامل سه 
پرسشنامه حساسیت پردازش حسی، افسردگی و اضطراب را پر کنند. در 
ابتدای پرسشنامه از افراد درخواست شده بود که پست الکترونیک، سن، 
جنسیت، تحصیالت و سوابق بیماری جسمی یا روانی خود را بنویسند. 
از بین 549 شرکت کننده، 65 نفر اظهار داشتند که بیماری های جسمی 
کم کاری و پرکاری تیروئید، تشنج، صرع، سرطان، مالتیپل اسکلروزیس 
)MS(، ضایعات و آسیب های مغزی، سابقه ضربه به سر و افت هوشیاری، 
سابقه تومور مغزی، سابقه جراحی سر، سابقه جراحی مننژیوم و بیماری 
روان پزشکی )اختالل دو قطبی در یک نفر از شرکت کنندگان( را دارند 
که ناچار به حذف آنها از مطالعه شدیم. در نهایت تعداد شرکت کنندگان 
در مطالعه به 484 نفر در رده سنی 18 تا 78 سال رسید. تعیین حجم 
نمونه بر اساس مقاله Anthoine و همکاران انجام شده است که اندازه 
نمونه برای بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ها گفته شده به 

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

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


دوره 24، شماره 2، تابستان 1401مجله تازه های علوم شناختی

119

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

ازای هر پرسش بین 2 تا 20 نفر الزم است )13(. پس برای ویژگی های 
روان سنجی پرسشنامه این پژوهش حداقل 108 نفر و حداکثر 540 نفر 
الزم است که تعداد نفرات این پژوهش بر اساس این مقاله خوب است. 
در مرحله بعد در حدود دو تا سه هفته بعد از پر کردن فرم اول، به این 
به پرسشنامه  افراد ایمیلی فرستاده و از آنها درخواست شد که مجدداًّ 
»حساسیت پردازش حسی« پاسخ دهند. تعداد 168 نفر شامل 124 زن 
و 44 مرد در مرحله دوم شرکت کردند. این مرحله جهت ارزیابی پایایی 

بازآزمایی پرسشنامه انجام شد.
اخالق  کمیته  توسط  آزمایشی  روش های  همه  که  است  ذکر  به  الزم 
تأیید شده   )6115/1/60/99 #permit( بنیادی  دانش های  پژوهشگاه 

است.       

ابزار 
بیش  افراد  تشخیص  برای  حسی«  پردازش  »حساسیت  پرسشنامه 
حساس در پژوهش ها استفاده می شود )3(. مواردی از این پرسشنامه 
27 پرسشی عبارتند از: »حاالت خلقی دیگران )ُخلق و خوی افراد( مرا 
ناراحت  دیگر  افرادی  و »زمانی که می بینم  قرار می دهد«  تاثیر  تحت 
هستند می دانم چه کارهایی انجام دهم تا احساس راحتی کنند )مثل 
تغییر نورها یا تغییر وضعیت صندلی ها(«. پرسش های در فرم انگلیسی 

دارای هفت گزینه و هر گزینه در بازه یک تا هفت امتیازبندی شدند.
بر اساس گفته Aron و پژوهش های گذشته، احتمال شناسایی افرادی 
به  اضطرابی هستند  و  افسردگی  از خصوصیات  باال  دارای درجاتی  که 
 ،10 ،3  ،1( دارد  باال وجود  پردازش حسی  با حساسیت  فردی  عنوان 
11(. به این منظور ما از پرسشنامه های افسردگی و اضطراب استفاده 

کرده ایم و همچنین ارتباط این سه پرسشنامه را نیز بررسی کردیم.
پرسشنامه افسردگی »Goldberg« برای شناسایی عالیم افسردگی در 
افراد استفاده می شود و شامل 18 پرسش است )14، 15(. این پرسشنامه 
پیشتر به فارسی ترجمه و اعتبارسنجی شده )16( و بازه امتیاز پرسش ها 
از صفر تا پنج و گزینه ها از هیچ تا خیلی زیاد دسته بندی شده است. از 
جمله پرسش های این پرسشنامه: »کارهایم را به کندی انجام می دهم« 
دست  از  را  بودند  مهم  برایم  که  زندگی  از  جنبه هایی  به  »عالقه ام  و 
داده ام« است. »آلفا کرونباخ« این پرسشنامه در این پژوهش 0/94 بوده 
است که قابل مقایسه با بازه 0/90-0/81 گزارش شده در پژوهش های 

قبل می باشد )16(.
اضطراب  متداول  عالیم   21 شامل   )17( بک«  »اضطراب  پرسشنامه 
گذشته  در  نیز  آن  فارسی  نسخه  که  است  بزرگساالن  و  نوجوانان  در 
اعتبارسنجی شده است )18(. گزینه های این مقیاس از هیچ تا شدید و 

در بازه صفر تا سه دسته بندی شده اند. »آلفا کرونباخ« این پرسشنامه 
در این پژوهش 0/90 است که مشابه  مقادیر گزارش شده در مقاالت 

پیشین )0/92( است )18، 19(. 

ترجمه و ارزیابی سطح اول
در ابتدای کار و پیش از ارزیابی شرکت کننده ها، پرسش های پرسشنامه 
فارسی  به  انگلیسی  از  مستقل  طور  به  متخصص  مترجم  دو  توسط 
معتبر  از  اطمینان  حصول  از  پس  اول  مرحله  در  شدند.  برگردانده 
روایی  ارزیابی  جهت  پرسشنامه  این  پرسشنامه،  فارسی  ترجمه  بودن 
چهار  اختیار  در   )Face and Content Validity( ظاهری  و  محتوا 
متخصص حوزه های روان شناسی، روان سنجی و روان پزشکی، مستقل از 
نویسندگان مقاله، قرار گرفت. در این مرحله جهت ارزیابی روایی محتوا 
و صورت از این متخصصان درخواست شد تا به میزان اهمیت، میزان 
ضرورت، میزان شفافیت پرسش ها و میزان مرتبط بودن هر پرسش نمره 
 )Lawshe( از روش الوشه  استفاده  با  نمره دهی  این  اختصاص دهند. 
به صورت پنج گزینه ای لیکرت بوده و از کاماًل موافقم تا کاماًل مخالفم 
متخصصان  از  یک  هر  از  همچنین   .)1 )پیوست  بود  شده  درجه بندی 
نکات  و  داده  تغییر  را  ترجمه  لزوم،  صورت  در  که  کردیم  درخواست 
تغییرات الزم، دوباره پرسشنامه  ایجاد  از  را ذکر کنند. پس  نیاز  مورد 
فارسی را به چهار نفر مترجم متخصص ارجاع دادیم تا پرسش ها را به 
انگلیسی برگردانند )Back Translation( تا بتوانیم ترجمه انگلیسی 
جدید را با پرسشنامه انگلیسی اصلی مقایسه کنیم. در مرحله بعد، به 
تکمیل  را  پرسشنامه  تا  کردیم  درخواست  نفر  از 31  آزمایشی  صورت 
کرده و برداشت خود را از هر یک از پرسش ها را یادداشت کنند. هدف 
این مرحله یافتن سؤاالتی بود که احتماالً برای افراد واضح نیستند. در 
و  محتوا  روایی  از  نشان  متخصصان،  توسط  فوق  بررسی های  مجموع 
صورت بسیار خوب این پرسشنامه دارد. در جدول 2 می توانید سؤاالت 

را مشاهده کنید.  

تجزیه و تحلیل  
در این پژوهش برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، قابلیت اطمینان مجدد 
بدین منظور،  بررسی شده است.  پردازش حسی  پرسشنامه حساسیت 
تعدادی از افراد )رجوع شود به بخش شرکت کنندگان( این پرسشنامه را 
دوباره پر کردند. ارزیابی قابلیت اطمینان تقسیم بر نصف یا دو نیمه کردن 
آزمون پرسشنامه نیز برای بخشی از ارزیابی پایایی پرسشنامه استفاده 
شده است. برای ارزیابی همسانی درونی از آلفای کرونباخ استفاده شد. 
همچنین برای ارزیابی روایی ساختار پرسشنامه، در کنار آلفای کرونباخ، 
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از تحلیل عاملی اکتشافی )Exploratory Factor Analysis( استفاده 
اصلی  مؤلفه های  تحلیل  از  اکتشافی،  عاملی  تحلیل  برای  است.  شده 
نمودار  از  سپس  و   )Principal Component Analysis - PCA(
کرده ایم.  استفاده  مؤلفه ها  تعداد  تشخیص  برای   )Scree( سنگ ریزه 

تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش مورد ارزیابی قرار گرفتند:
و  اضطرابی  خصوصیت  دارای  افراد  شامل  شرکت کنندگان،  تمام   -1

افسردگی. 
2- شرکت کنندگان بدون خصوصیت اضطرابی و افسردگی.

 MATLAB تمام تجزیه و تحلیل ها و نتایج این پژوهش به وسیله برنامه
برنامه  وسیله  به  اکتشافی  عاملی  تحلیل  بخش  و   Excel و   2017b

SPSS-26 انجام شده اند.        

یافته ها
ارزیابی روایی ساختار و پایایی بدون کنترل افسردگی و اضطراب                                                

از 484 نفر شرکت کننده در پژوهش حاضر 343 نفر )70/86 درصد( زن 
و 141 نفر )29 درصد( مرد بودند. 164 نفر )33/88 درصد( دیپلم، 43 
نفر )8/88 درصد( کاردانی، 175 نفر )36/15 درصد( کارشناسی، 45 
نفر )9/29 درصد( کارشناسی ارشد، 6 نفر )1/23 درصد( تخصص یا فوق 
تخصص پزشکی و دکتری تخصصی بودند. میانگین سن شرکت کنندگان 
پرسشنامه های  نمرات  میانگین  بود.   9/48 معیار  انحراف  با   25/08
حساسیت پردازش حسی، افسردگی و اضطراب که ابتدا تبدیل به درصد 
شده بودند به ترتیب 96/67، 34/29 و 15/57 )انحراف معیار آنها به 
ترتیب:32 /12، 20/91 و 11/04( هستند. ماتریس همبستگی نمرات 
شرکت کنندگان در جدول 1 گزارش شده است. ارتباط بین حساسیت 
 )P<0/001( پردازش حسی با اضطراب و افسردگی معنادار بوده است
همچنین  است.   r=0/42 و   0/39 ترتیب  به  آنها  همبستگی  مقادیر  و 
به دست   )P<0/001(  ،r=0/66 افسردگی و  اضطراب  بین  همبستگی 

آمده است.     
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»حساسیت  مقیاس  کرونباخ«  »آلفا  درونی،  همسانی  بررسی  برای 
و  است  آمده  دست  به   0/81 عدد  که  شد  محاسبه  حسی«  پردازش 
نشان از همسانی درونی خوب پرسشنامه است. برای ارزیابی پایایی یا 
قابلیت اطمینان پرسشنامه، قابلیت اطمینان مجدد آزمون یا بازآزمایي 
با استفاده از همبستگی پیرسون P<0/001( ،r=0/78( به دست آمد 
)سری اول: میانگین نمرات تبدیل به درصد شده پرسشنامه: 72/35 با 
انحراف معیار 9/27، سری دوم: میانگین نمرات تبدیل به درصد شده 
قابلیت اطمینان  انحراف معیار 8/83(. همچنین  با  پرسشنامه: 72/47 
 ،r=0/66 تقسیم بر نصف یا پایایی دو نیمه آزمون نیز به وسیله همبستگی
)P<0/001( به دست آمده است. در این پژوهش مقادیر قابلیت اطمینان 
مجدد و قابلیت اطمینان تقسیم بر نصف دارای همبستگی باالیی هستند 

که نشان از پایایی خوب این پرسشنامه است. 
اطالعات  )برای  پرسشنامه  اکتشافی  عاملی  تحلیل  بررسی  به  سپس 
نتایج  پرداختیم.  شود(  مراجعه  تحلیل«  و  »تجزیه  بخش  به  بیشتر 
بارتلت  کرویت  آزمون  و   )KMO( نمونه گیری  کفایت  میزان  آزمون 

بودن  مناسب  نشان دهنده   )x2=2585 P<0/001؛  )KMO=0/83؛ 
از  آمده  دست  به  ویژه  مقادیر  است.  عاملی  تحلیل  برای  نمونه  حجم 
تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه حساسیت پردازش حسی در حالت 
بدون کنترل افسردگی و اضطراب: 5/22 ، 2/33 ، 1/49، 1/26، 1/23، 
1/15، 1/03 و 1/00 هستند. با توجه به مقادیر ویژه و با توجه به نمودار 
سنگ ریزه شکل 1، به نظر می رسد که پرسشنامه »حساسیت پردازش 
حسی« شامل سه مؤلفه است. میانگین واریانس استخراج شده هر یک 
از سه مولفه به آسانی برانگیخته شدن، حساسیت حسی زیباشناختی 
به ترتیب: 0/51، 0/54 و 0/52 به دست آمده  پایین  و آستانه حسی 
پایایی ترکیبی سه  بیانگر داشتن روایی همگرایی است. همچنین،  که 
مولفه به ترتیب مقادیر: 0/85، 0/72 و 0/61 به دست آمده است. دو 
مولفه اول پایایی ترکیبی بسیار خوب را نشان می دهند و مولفه آستانه 
حسی پایین نیز با توجه به کم بودن تعداد گویه ها پایایی خوبی دارد. 
این نتیجه همسو با نتایج پژوهش Smolewska و همکاران است که 
به سه مؤلفه ای بودن این پرسشنامه اشاره کرده اند )10(. اما بر خالف 

جدول 1. ماتریس همبستگی نمرات شرکت کنندگان

افسردگیاضطرابحساسیت پردازش حسیپرسشنامه

1حساسیت پردازش حسی

1**0/39اضطراب

1**0/66**0/42افسردگی
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باقی  نشده  دسته بندی  پرسشی  هیچ  پژوهش  این  در  مذکور  پژوهش 
نمانده است. مؤلفه اول )منطبق با پژوهش Smolewska و همکاران به 
آسانی برانگیخته شدن(، مؤلفه دوم )منطبق با پژوهش Smolewska و 
همکاران حساسیت حسی زیباشناختی( و مؤلفه سوم )منطبق با پژوهش 
Smolewska و همکاران آستانه حسی پایین( هستند که در جدول 2 

سؤاالت پرسشنامه حساسیت پردازش حسی به همراه ماتریکس مؤلفه ها 
به صورت پر  بارهای عاملی هر مؤلفه است )مقادیر معنادار  که شامل 
رنگ شده مشخص شده اند( و مقایسه با نتایج پژوهش Smolewska و 
همکاران آمده است. با توجه به جدول 2، مشاهده می شود که 66 درصد 
همانند پژوهش Smolewska و همکاران دسته بندی شده است )10(. 

شکل 1. نمودار سنگ ریزه حالت بدون کنترل افسردگی و اضطراب

جدول 2. پرسش های پرسشنامه حساسیت پردازش حسی و مقایسه با پژوهش »Smolewska و همکاران« 

پرسش ها
مؤلفه اول
)EOE( 

مؤلفه دوم
)AES( 

مؤلفه سوم
)LST( 

 Smolewska

و همکاران

1. به طور کلی، محرک های حسی شدید و قوی مثل اتفاقات در محیط اطراف به آسانی 
مرا تحت الشعاع قرار می دهند.

هیچ کدام0/570/110/09

30/440/040/01EOE. حاالت خلقی دیگران )خلق و خوی افراد( مرا تحت تاثیر قرار می دهد.

40/380/030/14EOE. من حساسیت زیادی نسبت به درد دارم.

5. در روزهای پر مشغله، من در خودم این نیاز را می بینم که به اتاقی تاریک یا هر 
مکان راحت دیگر پناه ببرم.

0/46-0/010/12AES

7. چیزهایی نظیر نور روشن، بوهای تند و پارچه با بافت درشت، صدای آژیر از فاصله 
نزدیک به آسانی من را تحت تاثیر قرار می دهند و اذیت می کنند.

0/53-0/060/19LST
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پرسش ها
مؤلفه اول
)EOE( 

مؤلفه دوم
)AES( 

مؤلفه سوم
)LST( 

 Smolewska

و همکاران

8. من زندگی درونی پیچیده و پری دارم )من در درون دارای احساسات و عواطف قوی 
هستم و درگیر رویاها، افکار و شهود خود هستم(.

0/460/29-0/30AES

90/490/140/31LST. من در سر و صداهای بلند اذیت می شوم.

11. من گاهی احساس می کنم که سیستم عصبیم به حدی آشفته شده که می خواهم 
به تنهایی پناه ببرم.

هیچ کدام0/610/06-0/01

130/570/150/08EOE. من به آسانی وحشت زده می شوم )از جا می پرم(.

14. مواقعی که کار زیادی داشته باشم تا در یک مدت زمانی کوتاه انجام دهم نگران و 
عصبی می شوم.

0/64-0/140/05EOE

16. زمانی که دیگران سعی دارند از من درخواست به انجام کارهای زیادی کنند اذیت 
می شوم.

0/47-0/170/27EOE

190/540/020/32LST. زمانی که اتفاقات زیادی اطراف من می افتد حس ناخوشایندی در من ایجاد می شود.

0/080/29EOE-200/34. گرسنگی زیاد واکنش قوی در من ایجاد می کند و تمرکز و خلق مرا مختل می کند.

210/560/170/20EOE. تغییرات زندگی، احساسات مرا تحریک می کند.

0/050/15EOE-230/49. برایم ناخوشایند است که کار زیادی داشته باشم و مجبور باشم آنها را باهم انجام دهم.

26. مواقعی که با دیگران در انجام کاری رقابت می کنم یا هنگامی که در حال انجام یک 
تکلیف تحت مشاهده قرار بگیرم، خیلی ناراحت و متزلزل شده و بدتر از موقعیت های 

دیگر عمل می کنم )بدتر از آنچه انتظار می رود(.

0/56-0/18-0/04EOE

27. زمانی که بچه بودم به نظر می رسید که والدین و معلمان مرا فردی حساس و کم 
رو می دانند.

0/43-0/06-0/17EOE

0/120/660/17AES-2. به نظرم، من متوجه ظرافت و زیبایی موجود در محیط خود هستم.

0/13AES-100/160/64. من عمیقًا تحت تاثیر هنر یا موزیک قرار می گیرم.

0/110/450/26AES-12. من فردی با وجدان و وظیفه شناس هستم.

15. زمانی که می بینم افرادی دیگر ناراحت هستند می دانم چه کارهایی انجام دهم تا 
احساس راحتی کنند )مثل تغییر نورها یا تغییر وضعیت صندلی ها(.

-0/050/590/01AES

170/2110/2150/15EOE. من سخت تالش می کنم تا از فراموش کردن امور و اشتباه کردن پرهیز کنم.

22. من به صحنه ها، بوها، مزه ها و صداهای موجود در محیط خوب دقت کرده و از آنها 
لذت می برم.

0/000/700/01AES

60/200/080/32LST. من به اثرات کافئین موجود در قهوه و چای حساس هستم.

0/0040/050/65LST-18. به اعتقاد من، باید از نگاه کردن به فیلم های خشن پرهیز کرد.
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پرسش ها
مؤلفه اول
)EOE( 

مؤلفه دوم
)AES( 

مؤلفه سوم
)LST( 

 Smolewska

و همکاران

24. یکی از اولویت های اصلی من این است که زندگی خود را طوری تنظیم کنم که از 
موقعیت های ناراحت کننده یا دشوار اجتناب کنم.

0/050/130/55EOE

25. محرک های شدیدی نظیر صداهای بلند یا صحنه های آشفته، مخل آسایش من 
می شوند.

0/420/040/56LST

ارزیابی با کنترل افسردگی و اضطراب
شود(  مراجعه  تحلیل  و  تجزیه  بخش  )به  افسردگی  کنترل  حالت  در 
مجدد  اطمینان  قابلیت  حالت  این  در  است.   0/81 کرونباخ«  »آلفای 
آزمون برای 124 نفر ) از 168 نفری که دو باره پرسشنامه را به فاصله 
دو هفته پر کرده بودندP<0/001(  ،r=0/78 )( است. قابلیت اطمینان 
تقسیم بر نصف نیز به وسیله همبستگی P<0/001( ،r=0/67( به دست 
آمده است. در این حالت تحلیل عاملی پرسشنامه فرقی نکرده و همان 
پردازش  حساسیت  همبستگی  همچنین،  می دهد.  نشان  را  مؤلفه  سه 
حسی با اضطراب در حالت کنترل افسردگی P<0/001(  ،r=0/31( به 

دست آمده است.  
در حالت کنترل اضطراب »آلفای کرونباخ« 0/80 است. قابلیت اطمینان 
 )P<0/001(  ،r=0/78 اضطراب  کنترل  حالت  در  پرسشنامه  مجدد 
است. همچنین، قابلیت اطمینان تقسیم بر نصف به وسیله همبستگی 
P<0/001( ،r=0/67( به دست آمده است. تحلیل عاملی اکتشافی در 
این مرحله نیز سه مؤلفه را نشان می دهد. همبستگی حساسیت پردازش 

حسی با افسردگی در این حالت P<0/05( ،r=0/22( است.
افسردگی و اضطراب »آلفای کرونباخ« 0/81  در حالت کنترل همزمان 
و  افسردگی  کنترل  حالت  در  پرسشنامه  مجدد  اطمینان  قابلیت  است. 
اضطراب P<0/001( ،r=0/78( است. همچنین، قابلیت اطمینان تقسیم بر 
نصف نیز به وسیله همبستگی P<0/001( ،r=0/68( به دست آمده است. 

در این حالت نیز تحلیل عاملی اکتشافی، سه مؤلفه را نشان می دهد.
با مقایسه بخش ارزیابی پایایی در حالت کنترل تاثیرپذیری خصوصیات 
تأثیرپذیری  کنترل  با  که  می شود  دیده  کنترل  بدون  بخش  با  منفی 
خصوصیات منفی نیز )با استفاده از پرسشنامه های اضطراب و افسردگی(، 

پرسشنامه پایایی خوبی دارد.  

بحث
پرسشنامه  روان سنجی  ویژگی های  بررسی  و  تهیه  پژوهش  این  هدف 

در  موجود  پرسش های  تمام  شامل  حسی«  پردازش  »حساسیت 
پرسشنامه اصلی و در شرایط کنترل اضطراب و افسردگی بوده است. در 
 ،r=0/78 این پژوهش قابلیت اطمینان مجدد آزمون یا روش باز آزمایي
)P<0/001( به دست آمد که قابل مقایسه با ارزیابی پایایی پژوهش های 
مختلف با پایایی بازآزمایی در بازه 0/66 تا 0/99 بوده است )10، 14، 
16(. همچنین قابلیت اطمینان تقسیم بر نصف یا پایایی دو نیمه کردن 
آزمون نیز در این پژوهش P<0/001( ،r=0/66( به دست آمده است. 
پردازش  »حساسیت  مقیاس  ترجمه  که  می دهد  نشان  مقایسه ها  این 
حسی« دارای قابلیت اطمینان و ویژگی های روان سنجی باالیی می باشد. 
آلفای کرونباخ )0/81( نیز همسو با مقاله اصلی تدوین پرسشنامه )3( 
بیان کننده همسانی  و پژوهش های کشورهای دیگر است )23-20( و 
بررسی  برای  را  مسیر  پرسشنامه  این  است.  پرسشنامه  خوب  درونی 

بیشتر این خصوصیت در زبان فارسی هموار کرده است.       
معنادار  و  مثبت  ارتباط  به  می توان  پژوهش  این  یافته های  دیگر  از 
پرسشنامه حساسیت پردازش حسی با افسردگی و اضطراب اشاره کرد 
با  و  ترتیب  بدین   .)24-26( است  گذشته  پژوهش های  با  همسو  که 
توجه به پژوهش های گذشته در زمان ارزیابی حساسیت پردازش حسی 
اطمینان  افراد  در  اضطراب  و  افسردگی  معیارهای  وجود  عدم  از  باید 
حاصل کرد یا به بیانی از اثرپذیری منفی پرسشنامه حساسیت پردازش 
کنترل  حالت  در  ارزیابی  در   .)11  ،10  ،3  ،1( کرد  جلوگیری  حسی 
افسردگی و اضطراب، گروهی از شرکت کننده ها که در پرسشنامه های 
افسردگی و اضطراب نمره پایینی را کسب کرده بودند بررسی کردیم. در 
حالت کنترل افسردگی، کنترل اضطراب، کنترل افسردگی و اضطراب 
پرسشنامه حساسیت پردازش حسی دارای قابلیت اطمینان و ویژگی های 
روان سنجی باالیی می باشد. نتایج در حاالت کنترل اثر منفی، بیانگر کم 
شدن همبستگی اضطراب و افسردگی با حساسیت پردازش حسی است 

که تاییدی بر ارتباط افسردگی و اضطراب با این پرسشنامه است.  
تحلیل عاملی اکتشافی نیز در این پژوهش بر روی پرسشنامه حساسیت 

*پرسش ها در ستون اول نوشته شده اند. مقادیر ستون های 4-2 بارهای عاملی هر مؤلفه را برای پرسش هر ردیف مشخص می کنند. مقادیر بزرگ و معنادار به معنای تعلق پرسش هر ردیف به یکی 
از مؤلفه ها است. مؤلفه منتخب هر پرسش در ستون پنجم نوشته شده است.
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پردازش حسی انجام شده که همانند پژوهش Smolewska و همکاران 
شدن  برانگیخته  آسانی  به  شامل  که  شد  داده  تشخیص  مؤلفه  سه 
)EOE(، حساسیت حسی زیباشناختی )AES( و آستانه حسی پایین 
)LST( است )10(. به آسانی برانگیخته شدن مربوط به تحت الشعاع 
قرار گرفتن ذهنی توسط محرک های بیرونی و درونی، حساسیت حسی 
پایین  آستانه حسی  و  زیبایی شناختی  آگاهی  به  مربوط  زیباشناختی 
مربوط به برانگیختگی حسی ناخوشایند به محرک های خارجی است )1، 
10(. با وجود این که این پژوهش نیز 3 مولفه ای بودن این پرسشنامه 
را تایید می کند ولی دارای این تفاوت است که دو پرسش دسته بندی 
نشده در پژوهش Smolewska و همکاران در تحلیل عاملی اکتشافی 
 66 مؤلفه ها،  دسته بندی  نمی شوند.  حذف  و  ماندند  باقی  ما  پژوهش 
درصد همانند پژوهش Smolewska و همکاران دسته بندی شده است. 
از 33 درصد متفاوت، 14 درصد در بین آستانه حسی پایین LST و 
به آسانی برانگیخته شدن EOE بودند که گفته شده همبستگی بسیار 
باالیی با یکدیگر دارند )10(. همچنین سه خرده مقیاس دارای روایی 

همگرایی هستند و پایایی ترکیبی بین 0/6 و 0/8 دارند.   
در  افراد  گرفتن  قرار  لذا  و  شده  انجام  آنالین  صورت  به  مطالعه  این 
محیط های مختلف حین پرکردن پرسشنامه در مقابل وضعیتی که تمام 
شرکت کنندگان در یک محیط مشابه به پرسش ها پاسخ دهند، ممکن 
است بر نحوه پاسخ دهی افراد به پرسشنامه تاثیرگذار باشد )27(. با این 
نیز  و  نفر(   484( مطالعه  در  باالی شرکت کننده  تعداد  دلیل  به  حال، 
قابلیت اطمینان )0/78( باالی دیده شده در تست مجدد بیش از 160 
نفر از شرکت کنندگان به نظر تاثیر محیط اطراف فرد بر پاسخ ها تا حد 
خوبی قابل جبران بوده است. به عالوه روش داده گیری آنالین قبال در 
پرسشنامه های روان شناسی امتحان شده است و نتایج آن قابل مقایسه 
با داده های حاصل از پرسشنامه های کاغذی و حضوری بوده است )28(.

نتیجه گیری
کنترل  بدون  حالت  در  هم  حسی  پردازش  حساسیت  پرسشنامه 
افسردگی و اضطراب دارای  با کنترل  اثرپذیری منفی و هم در حالت 
روایی و پایایی و همسانی درونی خوبی است. همچنین این پرسشنامه 
بدون حذف هیچ پرسشی، دارای سه مؤلفه است. این پرسشنامه راه را 

زبان  در  پردازش حسی  با حساسیت  رابطه  در  آتی  پژوهش های  برای 
فارسی هموارتر می کند.       

    
مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق در پژوهش
دانش های  پژوهشگاه  اخالق  کمیته  توسط  آزمایشی  روش های  همه 
کلیه  است.  شده  تأیید   )6115/1/60/99  #permit( بنیادی 
رضایت  آنالین  صورت  به  پرسشنامه  تکمیل  از  قبل  شرکت کنندگان 
عددی  به شکل  آنان  نام  همچنین  بودند.  کرده  امضا  را  شخصی خود 

کدگذاری شده بود.        

مشارکت نویسندگان 
هر سه نویسنده در طراحی پرسش و آزمایش نقش داشته اند. جمع آوری 
اولیه داده ها توسط ترانه عطاری و نرگس رادمان انجام شد. جمع آوری 
داده های اصلی و تجزیه و تحلیل ها توسط ترانه عطاری با نظارت نرگس 
رادمان و علی قاضی زاده انجام شد. هر سه نویسنده نگارش و ویرایش 

متن نهایی را انجام دادند.       

منابع مالی
این پژوهش توسط گرنت داخلی پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه 
دانش های بنیادی به علی قاضی زاده مورد حمایت قرار گرفته است.      

تشکر و قدردانی
الزم است از متخصصان حوزه های روان شناسی، روان سنجی و روان پزشکی 
سرکاران خانم ها: دکتر فاطمه هادی، دکتر فاطمه قاضی زاده هاشمی، 
مترجمان  از  همچنین  و  قجرزاده  مهسا  دکتر  خدادادی فر،  تینا  دکتر 
طهرانی،  مهدی زاده  بهنوش  ژاله،  کیانا  دکتر  خانم ها:  سرکاران  گرامی 
نفیسه رحیمی و ستاره درود برای همکاری با تیم پژوهش و همچنین 

کمیته اخالق پژوهشگاه دانش های بنیادی تشکر نماید.               
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Introduction: Cognitive reserve has been created to explain individual differences in vulnerability 
to brain changes and differences in the occurrence of clinical symptoms. This study aimed to develop 
and validate a tool to measure the cognitive reserve of the elderly and compare it in two healthy and 
mild cognitive impairment groups. 
Methods: The research method was survey and causal-comparative. After studying the theoretical 
foundations of cognitive reserve and available tools, the desired scale was created, and its face and 
content validity were reviewed and approved by four geriatricians. This scale was performed on 
100	older	adults	(female=53,	male=47)	with	a	mean	age	of	(68.23±6.30)	selected	by	the	available	
sampling method in 2019. In addition, reliability was assessed by Cronbach’s alpha and McDonald’s 
omega	coefficient	and	the	retest	method.	Validity	was	tested	by	concurrent	validity	(correlation)	and	
diagnostic	validity	(discriminant	analysis).	The	correlations	of	subscales	with	each	other	and	the	
total	score	were	also	calculated.	Finally,	the	difference	between	the	two	groups	(independent	t-test)	
and	the	prediction	of	cognitive	status	(multiple	regression)	was	also	examined.
Results:	The	results	showed	the	Cronbach's	alpha	coefficient	of	α=0.623,	McDonald	omega	coef-
ficient	of	0.7,	retest	reliability	of	0.839,	concurrent	validity	of	0.616	with	cognitive	reserve	index	
questionnaire,	diagnostic	validity	of	0.432,	the	cut-off	point	of	44,	sensitivity	of	61.2,	and	specificity	
of	62.7.	The	correlations	of	subscales	with	the	total	score	were	significant	(r=0.654	for	educational	
achievement,	r=0.54	for	job	complexity,	and	r=0.947	for	leisure	activities	(P<0.01)).	The	mean	of	
cognitive	reserve	in	the	healthy	group	was	higher	than	mild	cognitive	impairment	(P<0.001),	and	
regression	analysis	was	significant	for	two	variables	of	age	and	cognitive	reserve	(P<0.01).
Conclusion:	The	findings	indicate	the	optimal	validity	and	reliability	of	the	elderly	cognitive	reserve	
scale. Due to the limitations of foreign tools and the design of the elderly cognitive reserve scale by 
Iranian culture, it is recommended for research in cognitive science and aging.
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Extended Abstract
Introduction
Cognitive	impairment	is	one	of	the	significant	challenges	

of the aging population, along with physical problems. 

There	 is	a	 significant	difference	between	 individuals	 in	

terms of age-related cognitive decline. In addition to dif-

ferences in cognitive decline, a difference between the 

extent of brain damage and the severity of clinical symp-

toms in different individuals was observed. "Reserve" is 

a concept proposed to explain the repeated observations 
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of	this	significant	difference	between	brain	damage	and	

its	 clinical	manifestation	 in	 the	 form	of	 cognitive	 defi-

cit.	Reserve	theory	has	been	presented	in	passive	(brain	

reserve)	and	active	(cognitive	reserve)	models.	Brain	re-

serve refers to the amount of brain damage that a person 

can suffer before the onset of clinical symptoms. On the 

other hand, cognitive reserve is related to changes in how 

a task is processed to compensate for the experienced 

cognitive decline. One of the methods of measuring cog-

nitive reserve is the proxy indicators approach. Variables 

reflect	innate	differences	in	processing	or	rich	intellectual	

experiences throughout life. Since using one variable as 

a proxy of this concept does not well assess the impact 

of different experiences during life, the development 

of a tool consisting of several proxy variables has been 

suggested.	The	present	research	aimed	first	to	develop	a	

scale to measure this concept according to the limitations 

of existing tools and its relevance to Iranian culture and 

then to examine cognitive reserve status in two healthy 

and mild cognitive impairment groups.

Methods
According to its objectives, this research method was 

first	 the	descriptive	survey	and	then	the	causal-compar-

ative. For this purpose, by studying the theoretical foun-

dations of the reserve hypothesis and related research, 

as well as examining the items of existing foreign tools 

and their strengths and limitations, the desired scale was 

created. The initial version of the scale, along with its 

implementation and scoring instruction, was provided to 

check the face and content validity of the scale by four 

experts	in	the	field	of	aging,	and	based	on	their	opinion,	

further changes and corrections were made. After the 

preliminary implementation, this scale was performed 

as a semi-structured interview on 100 elderly volunteers 

(female=53,	male=47)	with	a	mean	age	of	(68.23±6.30),	

who were selected by the available sampling method in 

2019. In addition to the researcher-made Elderly Cogni-

tive Reserve Scale, Cognitive Reserve Index Question-

naire	(CRIQ)	was	prepared	as	a	criterion	tool	and	used	in	

this study. The Neuropsychiatric Unit Cognitive Assess-

ment	Tool	(NUCOG)	was	also	used	to	determine	the	cog-

nitive status of the elderly. This study used the internal 

consistency	method	(Cronbach's	alpha	and	McDonald´s	

omega	coefficient)	and	retest	 reliability	(correlation	be-

tween	 two	 test	 implementations)	 to	evaluate	 the	scale’s	

reliability. In addition to evaluating the face and content 

validity	by	experts,	concurrent	validity	(correlation	with	

criterion	tool)	and	diagnostic	validity	(discriminant	anal-

ysis)	were	examined.	The	correlations	of	subscales	with	

each other and the total score were also calculated. An 

independent t-test was used to determine the difference 

in	cognitive	reserve	between	the	two	groups	(healthy	and	

mild	cognitive	impairment).	Finally,	multiple	regression	

analysis was used to predict cognitive status by demo-

graphic and cognitive reserve variables. The statisti-

cal calculations and data analysis were performed with 

SPSS-26 software.

Results
The results for psychometric properties of the scale 

showed	 the	value	of	0.623	for	Cronbach's	alpha	coeffi-

cient	and	0.7	for	McDonald´s	omega	coefficient.	These	

findings	are	consistent	with	data	that	have	been	observed	

in	 other	 studies.	 The	 intra-class	 correlation	 coefficient	

in	 the	 retest	 reliability	 method	 was	 obtained	 at	 0.839	

(P<0.001).	In	the	concurrent	validity,	the	Pearson	correla-

tion	coefficient	between	Elderly	Cognitive	Reserve	Scale	

and	Cognitive	Reserve	Index	Questionnaire	(CRIQ)	was	

calculated at 0.616. In the diagnostic validity using the 

discriminant analysis method, the canonical correlation 

coefficient	between	 the	 total	 score	of	 the	 scale	 and	 the	

group membership of the elderly in two healthy and mild 

cognitive	 impairment	 groups	 was	 0.432	 (P<0.01).	 The	
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cut-off point of the scale determining the two groups 

with high and low cognitive reserve was 44, and the sen-

sitivity	and	specificity	of	 the	scale	were	61.2	and	62.7,	

respectively.	The	correlation	coefficients	of	the	subscales	

with	the	total	score	of	the	scale	were	high	and	significant	

(r=0.654	 for	 educational	 achievement,	 r=0.548	 for	 job	

complexity,	and	r=0.947	for	leisure	activities	(P<0.01)).	

The independent t-test showed that the mean of cogni-

tive	reserve	in	the	two	groups	was	significantly	different	

(P<0.001).	Moreover,	 the	mean	 of	 cognitive	 reserve	 in	

healthy	elderly	was	significantly	higher	than	in	the	elder-

ly with mild cognitive impairment. Finally, the two-stage 

regression analysis results showed that among the vari-

ous demographic variables, the variable of age - the most 

potent known risk factor for cognitive decline- explains 

18%	of	 the	 variance	 of	 cognitive	 status.	The	 ability	 to	

explain variance after the addition of the cognitive re-

serve	variable	increases	by	22.6%,	and	finally,	these	two	

variables together explain 40.6% of the variance of the 

cognitive status.

Conclusion
Psychometric data in the present research to examine the 

elderly cognitive reserve scale revealed that this scale 

has	satisfactory	validity	and	reliability.	The	findings	also	

showed	a	significant	difference	between	the	two	groups	

of healthy and mild cognitive impairment in terms of 

cognitive	 reserve,	 and	 finally,	 the	 variables	 of	 age	 and	

cognitive reserve can predict the cognitive status of the 

elderly.

Given the growing trend of the elderly population, the 

need to pay attention to cognitive problems along with 

physical problems is undeniable. The concept of cogni-

tive reserve has been expressed to explain individual dif-

ferences in the occurrence of cognitive symptoms despite 

the same brain damage among different people. Aware-

ness of this concept and providing appropriate tools for 

measuring it can help to understand the factors affect-

ing the prevention of age-related cognitive decline and 

subsequently improve lifestyle at the different stages of 

life. Comparing cognitive reserve and cognitive function 

in the clinical situation helps accurately determine a per-

son's current condition. In people with a high reserve lev-

el, which may have compensated for minor brain injuries 

and have covered the clinical signs of cognitive decline, 

it is necessary to use more challenging cognitive tests or 

specific	 tests	 to	diagnose	brain	damage.	Poor	cognitive	

performance is expected in individuals with low cogni-

tive reserve. Using the Cognitive Reserve Scale provides 

an overview of various aspects of life that can be helpful 

in the assessment, treatment, and prediction of interven-

tions.
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مقدمه: اندوخته شناختی با هدف توضیح تفاوت های فردی در آسیب پذیری نسبت به تغییرات مغزی و تفاوت در بروز 

عالیم بالینی ایجاد شده است. هدف این پژوهش طراحی و اعتباریابی ابزاری جهت اندازه گیری اندوخته شناختی سالمندان 

و مقایسه آن در دو گروه سالم و مبتال به نقص شناختی خفیف بود.

بررسی  و  شناختی  اندوخته  نظری  مبانی  مطالعه  از  پس  بود.  علی_ مقایسه ای  و  پیمایشی  پژوهش  روش  روش کار: 

ابزارهای موجود، مقیاس مورد نظر ساخته شد و روایی صوری و محتوایی آن توسط چهار متخصص سالمندی بررسی و 

تایید شد. این مقیاس بر روی 100سالمند )زن=53 و مرد=47( با میانگین سنی )6/30±68/23(، که در سال 99-98 به 

شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند اجرا گردید. همسانی درونی با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ، ضریب 

امگا و پایایی بازآزمایی و روایی به روش همزمان و تشخیصی )تحلیل تمایزات( بررسی شد. میزان همبستگی زیرمقیاس ها 

با یکدیگر و با نمره کل نیز محاسبه شد. در انتها، تفاوت دو گروه )آزمون تی مستقل( و پیش بینی وضعیت شناختی 

)رگرسیون چندگانه( نیز مورد بررسی قرار گرفت. 

همزمان  روایی   ،0/839 بازآزمون  پایایی   ،0/7 امگا  ضریب   ،α=0/623 کرونباخ  آلفا  ضریب  نشان دهنده  نتایج  یافته ها: 

0/616، روایی تشخیصی 0/432، نقطه برش 44، میزان حساسیت 61/2 و ویژگی 62/7 بود. رابطه زیرمقیاس ها با نمره کل 

معنادار بود )دستاورد آموزشی r=0/654، پیچیدگی شغلی r=0/548 و فعالیت های فراغتی P<0/01( r=0/947(. میانگین 

اندوخته شناختی در گروه سالم در مقایسه با گروه نقص شناختی خفیف باالتر بود )P<0/001( و تحلیل رگرسیون برای 

.)P<0/01( دو متغیر سن و اندوخته شناختی معنادار بود

لحاظ  با  است.  سالمندان  شناختی  اندوخته  مقیاس  مطلوب  پایایی  و  روایی  نشان دهنده  یافته ها  نتیجه گیری: 

محدودیت های ابزارهای خارجی و متناسب بودن این مقیاس با فرهنگ ایرانی، جهت انجام پژوهش ها در حوزه سالمندی 

پیشنهاد می گردد.
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پذیرش: 1401/03/05

واژه های کلیدی
سالمندی

نقص شناختی خفیف
اندوخته شناختی

نویسنده مسئول
گروه  روان شناسی،  استادیار  توکلی،  ماهگل 
و  تربیتی  علوم  دانشکده  روان شناسی، 
روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

                                                   M.tavakoli@edu.ui.ac.ir :ایمیل

مقدمه
ایجاد  با  همراه  جهان،  سرتاسر  در  سالمندان  سریع جمعیت  گسترش 
چالش های  سالمند  افراد  تجربه   و  دانش  ثروت  از  حاصل  فرصت های 
این  مالی  و  اجتماعی  درمانی،  نیازهای  افزایش  با  ارتباط  در  را  مهمی 
مربوط  چالش های  دشوارترین  از  یکی  شاید  کرده  است.  ایجاد  افراد 
اختالالت شناختی  بروز  در  توجه  قابل  پتانسیل  پیرشدن جمعیت،  به 
مربوط به سن باشد. سن باال بزرگترین عامل خطرساز برای بیماری های 

نورونی است که باعث زوال عقل می شوند و حتی در صورت عدم وجود 
با  آسیب نورونی مشخص، روند پیری طبیعی و غیرپاتولوژیک، معموالً 

افت  شناختی خفیف همراه است )1(.       
با این حال ناهمگونی قابل توجهی در آسیب شناختی مرتبط با افزایش 
"پیری  بعضاً  افراد که  بین برخی  از نظر حفظ کامل عملکرد در  سن، 
 ")Super elderly( "فراسالمندی  یا   ")Successful ageing( موفق 
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مانند  فراموشی  اختالالت  با  مرتبط  شدید  نقایص  تا  می شود،  نامیده 
بیماری آلزایمر مشاهده می شود )2، 3(.     

عالوه بر تفاوت افراد در شدت کاهش سطح توانایی های شناختی، بین 
میزان آسیب مغزی و شدت عالیم بالینی در برخی افراد نیز تفاوت وجود 
دارد. مفهوم اندوخته )Reserve( در پاسخ به مشاهدات مکرر اختالف 
نقص هاي  قالب  در  آن  بالیني  نشانه های  و  مغزی  آسیب  بین  معنادار 
شناختي پدید آمده است )4، 5(. این نظریه مفهوم اندوخته را در دو 
شناختی  اندوخته  و   )Brain reserve )BR(( مغزی  اندوخته  مدل 

))Cognitive reserve )CR( توضیح می دهد.     
اندوخته مغزی )BR( که مدل منفعل اندوخته است، به میزان آسیب 
مغزی که یک شخص می تواند قبل از بروز عالیم بالینی متحمل شود، 
تعداد  )مانند  مغز  نوروبیولوژیکی  مایه   معمول  طور  به  و  دارد  اشاره 
بیان می کند  این مدل  نورون ها و سیناپس ها( در نظر گرفته می شود. 
باعث  افراد،  برخی  مغز  ساختاری  خصوصیات  در  فردی  تفاوت های 
می شود افراد نسبت به پیری و آسیب مغزی ناشی از آن، قبل از پدیدار 
شدن تغییرات شناختی یا بالینی مقاوم تر باشند. اخیرا پژوهش ها تالش 
می کنند تا به وسیله درک مفهوم اندوخته شناختی، وضعیت شناختی 
بهتر از حد انتظار برای سطح معینی از آسیب مغز را توضیح دهند )9-
6(. رویکرد فعال یا اندوخته شناختی )CR(، مرتبط با تغییراتی است 
که در نحوه پردازش یک تکلیف به منظور جبران کاهش شناختی تجربه 
)به  تطابق پذیری  به  شناختی  اندوخته  اصطالح  می شوند.  ایجاد  شده 
اشاره  فرایندهای شناختی  انعطاف پذیری(  و  معنای کارآمدی، ظرفیت 
دارد که به توضیح آسیب پذیری متفاوت توانایی های شناختی یا عملکرد 
روزمره افراد در برابر پیری و یا آسیب مغزی می پردازد )8، 9(. اندوخته 
شناختی نشان دهنده ویژگی های منعطف مغز در سطح مولکولی، سلولی 
را  شناخت  و  می شوند  فعال  آسیب  به  پاسخ  در  که  است  شبکه ای  و 
حفظ می کنند )6(. اندوخته شناختی یک مفهوم فرضی است و بنابراین 
نمی توان آن را به طور مستقیم اندازه گیری کرد )5، 10(. مجموعه ای از 
متغیرها که منعکس کننده تفاوت های ذاتی در کارایی عصبی و پردازش 
هستند )مثل هوش( و یا منعکس کننده تجربیات غنی فکری در طول 
فراغتی  فعالیت های  زندگی هستند )شامل آموزش، مشاغل پیچیده و 
محرک ذهنی( معموال به عنوان شاخص های نماینده این مفهوم مورد 

استفاده قرار می گیرند )10، 11(.   
 approach( تعدادی از پژوهشگران از این رویکرد -شاخص های نماینده
ناهمگونی در  اظهار کردند که  و  انتقاد کرده اند   -)Proxy indicators

یافته های  مقایسه  شناختی،  اندوخته  برای  شده  استفاده  شاخص های 
مطالعات را محدود می کند و نگرانی هایی را در مورد اعتبار این مفهوم 

ایجاد می کنند )13-11(. عالوه بر این، هر یک از شاخص های واحد که 
برای اندازه گیری اندوخته شناختی استفاده می شود، ممکن است با عملکرد 
شناختی از طریق مسیرهای جایگزین، به جای مکانیسم های ارائه شده 
در فرضیه اندوخته مرتبط باشد )13(. تعدادی روش برای رفع مشکالت 
مرتبط با این رویکرد پیشنهاد شده  است. یک روش، ساخت مقیاس یا 
پرسشنامه استاندارد برای اندازه گیری اندوخته شناختی است که شامل 
چندین شاخص نماینده رایج می شود. برخی از ابزارهای موجود در این 
 Reserve Scale )CRS(( زمینه عبارتند از مقیاس اندوخته شناختی
 CRQ Questionnaire(( شناختی  اندوخته  پرسشنامه   ،)Cognitive

شناختی  اندوخته  شاخص  پرسشنامه   ،)Cognitive Reserve

))Cognitive Reserve Index Questionnaire )CRIQ(، پرسشنامه 
 ،)Lifetime Experiences Questionnaire )LEQ(( تجارب زندگی
 CRASH( Cognitive(( سالمت  شناختی  اندوخته  ارزیابی  مقیاس 

.)Cognitive Reserve Assessment Scale In

بررسی  می دهند،  پوشش  که  آیتم هایی  انواع  و  تعداد  در  ابزارها  این 
دوره های مختلف زندگی، جمعیت مورد مطالعه، زمان اجرای آزمون و 
مواردی از این قبیل محدودیت هایی دارند. برای مثال ابزار LEQ شامل 
42 سوال است که طوالنی بودن زمان اجرای این پرسشنامه برای افراد 
CRQ، علی رغم  بالینی مشکل می باشد. در مورد  سالمند در موقعیت 
این که ابزار سریعی است و به وفور در زمینه دمانس استفاده می شود اما 
دوره های مختلف زندگی را در بر نمی گیرد و تنوع فعالیت های فراغتی، 
CRS دو عامل  پایین است. در مقیاس  ابزار  این  فیزیکی و فکری در 
بسیار مهم و تاثیرگذار بر اندوخته شناختی یعنی تحصیالت و شغل در 
نظر گرفته نشده است. در حالی که پرسشنامه CRIQ در سه بخش مهم 
و اثرگذار تحصیالت، شغل و فعالیت های فراغتی تنظیم شده است،  در 
بخش فعالیت های فراغتی از فعالیت هایی که بندرت انجام شده اند صرف 
بخش جنبه  این  فعالیت های  برخی  نظر می رسد  به  و  است  نظر شده  
تکراری دارند و محرک شناخت و شامل تجربه جدید در هر بار انجام 
خود نیستند از این جهت کمتر به اندوخته شناختی مربوط می شوند. در 
آخر، مقیاس CRASH ابزاری است کوتاه و مختصر که برای جمعیت 
 Mental Illness )SMI(( ویژه افراد مبتال به بیماری های روانی شدید
تنها  مقیاس  این  در  که  این  به  توجه  با  است.  شده  طراحی   )Sever

یک  و  بزرگسالی  کودکی/نوجوانی،  دوره  سه  در  اجتماعی  فعالیت های 
سال گذشته بررسی می شود و همچنین از نظر محتوا، پیچیدگی و ابهام 

در فعالیت ها وجود دارد، مناسب جامعه سالمندی نیست.
همچنین  و  کشور  آموزشی  سیستم  اساس  بر  حاضر  مقیاس  طراحی 
نمره گذاری  امکان  تا  شد  تدوین  ایران  مشاغل  استاندارد  طبقه بندی 
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فراهم  آزمون گر  شخصی  سلیقه  دخالت  کمترین  با  دقیق  و  آسان 
بررسی  زندگی  مختلف  دوره های  در  فعالیت ها  مقیاس  این  در  شود. 
می شوند و همچنین سعی شده  است در زیرمقیاس فعالیت های فراغتی 
فعالیت هایی که اختصاص به جنسیت خاصی ندارند و در هر بار تکرار 
آنها تجربه جدید وجود دارد، لحاظ شود. در این راستا، هدف مطالعه 
حاضر نخست طراحی ابزاری برای اندازه گیری مفهوم اندوخته شناختی 
با در نظر گرفتن محدودیت ابزارهای موجود و سپس بررسی وضعیت 
اندوخته شناختی در سالمندان سالم و مبتال به نقص شناختی خفیف 

))Mild cognitive impairment )MCI( بوده  است.  

روش کار
شد.  انجام  علی مقایسه ای  و  پیمایشی  توصیفی  شیوه  به  مطالعه  این 
اصفهان در  از 60 سال ساکن شهر  باالتر  آماری آن سالمندان  جامعه 
سال 99-98 بودند که از میان آنان 100 سالمند داوطلب به شیوه در 
دسترس انتخاب شدند. روش اجرای مطالعه به این صورت بود که ابتدا 
به رویکرد  با توجه  اندوخته شناختی  با  با مطالعه پژوهش های مرتبط 
هدف  با  سپس  شدند.  انتخاب  مختلف  حوزه های  نماینده،  متغیرهای 
ساخت ابزاری مناسب به مطالعه بیشتر مبانی نظری و پژوهشی مرتبط 
با اندوخته و ابزارهای موجود در این زمینه پرداخته شد و از این طریق 
مولفه های اندوخته شناختی مشخص شدند. همچنین درباره نقاط قوت 
و محدودیت ابزارهای موجود اطالعاتی به دست آمد. با توجه به این که 
در این زمینه مقیاسی در داخل کشور ساخته نشده بود برخی ماده های 
و  مطالعه  مورد   CRS و   CRQ ،LEQ نظیر  خارجی  پرسشنامه های 
بررسی قرارگرفت و یکی از ابزارها )CRIQ( به عنوان ابزار مالک انتخاب 
شد. از پژوهش های داخلی که به نحوی با مولفه های اندوخته شناختی 
)عوامل خطرساز و محافظتی در کاهش شناختی( مرتبط بودند، برای 
کسب اطالعاتی در این زمینه در جامعه ایرانی استفاده شد. به منظور 
متخصص  فرد  توسط  پرسشنامه  ابتدا  مالک،  پرسشنامه  آماده سازی 
زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شد، سپس نسخه فارسی به زبان 
انگلیسی برگردانده شد و با پرسشنامه اصلی مقایسه شد و مورد تایید 
قرار گرفت. در گام بعدی حوزه ها و سواالت منتخب مقیاس فراهم آورده 
شد و نسخه اولیه مقیاس تدوین شد. به منظور تعیین روایی محتوایی، 
در  آن  نمره گذاری  و  اجرا  دستورالعمل  همراه  به  مقیاس  اولیه  نسخه 
درباره  تا  گرفت  قرار  سالمندی  زمینه  در  متخصص  نفر  چهار  اختیار 
دستورالعمل  در  ابهام  نکات  و  اجرا  شیوه  سواالت،  انواع  بودن  مناسب 
نمره گذاری نظرات خود را ارائه دهند. سپس بر مبنای نظر آنها تغییرات 
و اصالحات بیشتر انجام شد. نمونه گیری و اجرای مقدماتی به منظور 

رفع هر گونه ابهام و اشکال احتمالی در صورت محتوا و اجرای مقیاس در 
جامعه سالمندان انجام شد و بر اساس بازخورد سالمندان درنحوه اجرا 
و پرسش تغییراتی ایجاد شد. پس از اجرای مقدماتی با اخذ معرفي نامه 
از دانشگاه، به دو مرکز آموزشی و توانبخشی روزانه ویژه میانساالن و 
استان  پرورش  و  آموزش  بازنشستگان  و  موظفین  کانون  و  سالمندان 
یک  طی  مراکز  این  موافقت  با  شد.  داده  همکاری  فراخوان  اصفهان 
جلسه در مورد هدف، زمان و نحوه اجرای کار اطالعات کافی در اختیار 
تمام اصول اخالقی  اجرای پژوهش  قرار داده شد. در  شرکت کنندگان 
در نظر گرفته شد. مالک های ورود به این پژوهش شامل سن حداقل 
واحد  شناختی  ارزیابی  مقیاس  در  باالتر  و   75 نمره  کسب  سال،   61
 Cognitive  Assessment Tool )NUCOG(( روان پزشکی_عصبی
Neuropsychiatry Unit( و عدم ابتال به بیماری روان پزشکی دیگر 

)ارزیابی بالینی توسط متخصص روان پزشک( بود. در نتیجه برای افراد 
سالمند باالتر از 60 سال داوطلب، مقیاس NUCOG اجرا شد. برحسب 
نمره این مقیاس سالمندان در دو گروه سالم )نمره باالتر از 85( و مبتال 
به MCI )نمره 85-75( قرار گرفتند و اندوخته شناختی 100 نفر از 
نبودند، طی یک  بیماری روان پزشکی دیگری مبتال  به  سالمندانی که 
با اجرای  ارزیابی قرار گرفت. همزمان  نیمه ساختاریافته مورد  مصاحبه 
نیز  مالک  پرسشنامه  محتویات  سالمندان،  شناختی  اندوخته  مقیاس 

مورد سوال قرار گرفت.
مبنای  بر  سالمندان:  شناختی  اندوخته  محقق ساخته  مقیاس 
مفهوم اندوخته شناختی ارائه شده توسط Stern تدوین شد )14(. این 
مقیاس شامل 14 سوال در سه بخش دستاوردهای آموزشی، پیچیدگی 
شغلی و اوقات فراعت می باشد که در مدت زمان 10 دقیقه قابل اجرا 
است. زیرمقیاس دستاوردهای آموزشی شامل تحصیالت رسمی و غیر 
رسمی )دوره های آموزشی که جز روال عادی آموزش و پرورش و آموزش 
عالی نیستند( است. در قسمت پیچیدگی شغلی، مجموع سطوح مهارت 
مشاغل  طبقه بندی  راهنمای  اساس  بر  زندگی  طول  در  اصلی  مشاغل 
ایران سال 95، محاسبه می شود. قسمت اوقات فراغت شامل سواالتی 
درباره شدت فعالیت جسمانی، فعالیت های اجتماعی، فکری، هنری و 

عملی در دوره های مختلف زندگی می شود.       
 

و همکاران ساخته شده  است   Nucci توسط   :)CRIQ( ابزار مالک 
)15(. این پرسشنامه شامل 20 سوال در سه بخش مجزا است و زمان 
اجرای آن 15 دقیقه می باشد. سه بخش این پرسشنامه شامل تحصیالت 
کاری  فعالیت  دیگر(،  آموزشی  دوره های  و  تحصیل  سال های  )تعداد 
مختلف  پنج  سطح   در  مشاغل  طبقه بندی  و  کاری  سال های  )تعداد 
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سال های  )تعداد  فراغت  اوقات  و  مسئولیت(  میزان  و  فکری  فعالیت 
فعالیت های فراغتی با فراوانی مختلف( است. پایایی این ابزار به شیوه 
آلفای کرونباخ برابر با 0/65 می باشد و همبستگی این ابزار با آزمون های 

 .)r=0/54( هوش جهت تعیین اعتبار همزمان محاسبه شده است

ابزار )NUCOG(: توسط Walterfang و همکاران معرفی شده  است 
و عملکرد شناختی را به وسیله پنج زیرمقیاس توجه، حافظه، عملکرد 
دیداری_فضایی، کارکردهای اجرایی و زبان مورد ارزیابی قرار می دهد 
زمان  و مدت  با 21 سوال  برابر  مقیاس  این  تعداد کل سواالت   .)16(
اجرای آن حداکثر 20 دقیقه است. هر زیرمقیاس بین 0تا20 نمره دهی 
در  آزمون  این  مزایای  از  بود.  خواهد   0-100 از  کل  نمره  و  می شود 
ارزیابی عملکرد شناختی، وجود پرسش هایی در زمینه عملکرد اجرایی، 
شناختی  توانایی های  از  نیم رخی  ارائه  نتیجه  در  و  دیداری  حافظه 
تهیه  همکاران  و  برکتین  توسط  مقیاس  این  فارسی  نسخه  است.  فرد 
)به روش همسانی درونی(  پایایی  روان سنجی  اعتباریابی شد )17(.  و 
ترتیب  به  مقیاس  این  برای   )MMSE آزمون  با  )همبستگی  روایی  و 
برای  ابزار  این  از  پژوهش،  این  در  و 0/92گزارش شده  است.   0/919

تعیین وضعیت شناختی افراد استفاده شد.
در این پژوهش به منظور تعیین پایایی، از ضریب آلفا کرونباخ، ضریب 
 coefficient )ICC(( امگا و شاخص ضریب همبستگی درون طبقه ای

یک  فاصله  به  آزمون  اجرای  بار  دو  بین   )Intracalss correlation

از  ترتیب  به  همزمان  و  تشخیصی  روایی  تعیین  در  شد.  استفاده  ماه 
مقیاس  بین  پیرسون  همبستگی  ضریب  و  تمایزات  تحلیل  روش های 
در  مستقل   t آزمون  از  شد.  استفاده  مالک  پرسشنامه  و  شده  ساخته 
و  مطالعه  مورد  گروه  دو  در  شناختی  اندوخته  میانگین  تفاوت  تعیین 
از تحلیل رگرسیون چندگانه به منظور پیش بینی وضعیت شناختی به 
شد.  استفاده  اندوخته شناختی  و  متغیرهای جمعیت شناختی  وسیله 

محاسبات آماری با نرم افزار SPSS-26 انجام شد.

یافته ها
سنی  میانگین  بود.   68/23±6/30 شرکت کنندگان  کل  سنی  میانگین 
 70/6±10/84 ،MCI سالمندان سالم، 5/21±66/47 و سالمندان مبتال به
بود. 47 درصد را مردان و 53 درصد را زنان تشکیل دادند. همچنین 51 

درصد شرکت کنندگان سالم و 49 درصد  مبتال به MCI بودند.     
مقدار ضریب آلفاکرونباخ برای مقیاس اندوخته  شناختی 0/623، ضریب 
امگا 0/7 و شاخص ICC پس از اجرای دوباره مقیاس برای 30 نفر با 

 .)P<0/001( فاصله زمانی یک ماه، برابر 0/839 به دست آمد
شناختی  اندوخته  مقیاس  ابزار  دو  بین  پیرسون  همبستگی  میزان 
بود )P<0/01 ،r=0/616( که  معنادار  و  CRIQ متوسط  و  سالمندان 

نتایج آن در جدول 1 ارائه شده  است.
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 )Canonical coefficient( در تحلیل تمایز، ضریب همبستگی کانونی
بین نمره کل مقیاس و عضویت گروهی )سالم و MCI( برابر 0/432 به 
دست آمد و تابعی که بر اساس آن نمره اندوخته شناختی گروه سالم و 
MCI متمایز می شود در سطح 0/01 معنادار بود )P<0/01(؛ به این معنا که 

ضریب همبستگی چندگانه بین نمره کل مقیاس و عضویت گروهی معنادار 
بود. ضریب و مقدار ثابت برای تشکیل معادله پیش بینی عضویت گروهی بر 
اساس نمره کل مقیاس در جدول 2 آورده شده است. بر این اساس نقطه 

برش نمره خام مقیاس اندوخته شناختی سالمندان برای تشخیص فرد 
   .)y=0/098 )ECRS(-4/321( برابر با 44 است MCI سالم از

است  شده  گزارش  تشخیص  تابع  ویژگی  و  حساسیت   3 جدول  در 
اندوخته  نمره  اساس  بر  کلی  به طور  تابع تشخیص  نشان می دهد  که 
تعیین  درستی  به  را  بیمار  و  سالم  افراد  درصد  وضعیت 62  شناختی، 
می کند؛ از بین 49 فرد مبتال به MCI، 30 نفر )61/2( و از بین 51 فرد 

سالم، 32 نفر )62/7( به درستی تشخیص داده شده اند.

جدول 1. ضرایب همبستگی پیرسون بین خرده مقیاس های مقیاس اندوخته شناختی سالمندان و پرسشنامه مالک

نمره کل پرسشنامه مالکاوقات فراغتفعالیت کاریتحصیالت

٭٭0/945دستاورد آموزشی

٭٭0/705پیچیدگی  شغلی

٭0/198فعالیت فراغتی

٭٭0/616نمره کل مقیاس اندوخته شناختی سالمندان

																	٭٭0/01، ٭0/05
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تحلیل ضرایب همبستگی نشان داد بین سه زیرمقیاس با نمره کل مقیاس 
همبستگی معنادار وجود داشت )به ترتیب همبستگی دستاورد آموزشی، 
 ،r=0/548 ،r=0/654 پیچیدگی شغلی و فعالیت های فراغتی با نمره کل؛
P<0/01 ،r=0/947(. زیرمقیاس ها نیز با یکدیگر ارتباط پایین و معنادار 
دستاورد   ،)r=0/399( شغلی  پیچیدگی  و  آموزشی  )دستاورد  داشتند 
آموزشی و فعالیت های فراغتی )r=0/463(، پیچیدگی شغلی و فعالیت های 

فراغتی )P<0/01 ،)r=0/304(. همچنین بین همه زیرمقیاس های فعالیت 
با نمره کل فعالیت های فراغتی و نمره کل مقیاس همبستگی  فراغتی 
معنادار وجود داشت و بین اکثر زیرمقیاس های مختلف فعالیت فراغتی 
فعالیت های فکری و  بین  تنها  نداشت.  با هم همبستگی معنادار وجود 
اجتماعی و همچنین فعالیت های فکری و فیزیکی رابطه پایین و معنادار 

وجود داشت. نتایج مرتبط با همبستگی در جدول 4 آورده شده است.

جدول 2. ضریب و مقدار ثابت در معادله پیش بینی عضویت گروهی بر اساس مقیاس اندوخته شناختی سالمندان

مقدارثابتمقیاس اندوخته شناختی سالمندان

0/098-4/321

 MCI جدول 3. حساسیت و ویژگی مقیاس اندوخته شناختی سالمندان در دو گروه سالم و

سالمMCIگروه ها ی مورد مطالعه

روایی تشخیصی

فراوانی
MCI301949

193251سالم

درصد
MCI61/238/8100

37/362/7100سالم

جدول 4. ضریب همبستگی پیرسون بین زیرمقیاس های فعالیت های فراغتی با نمره کل فعالیت های فراغتی و اندوخته شناختی

اندوخته شناختیفراغتیهنریاجتماعیفکریفیزیکی

1فیزیکی

1٭0/214فکری

1٭٭0/0030/332-اجتماعی

0/0830/1350/1391هنری

1٭٭0/493٭٭0/685٭٭0/804٭٭0/351فراغتی

1٭٭0/947٭٭0/388٭٭0/650٭٭0/804٭٭0/340اندوخته شناختی سالمندان

																										٭٭0/01، ٭0/05

جدول 5 نتایج آزمون t مستقل در تعیین تفاوت بین نمرات اندوخته 
شناختی دو گروه را نشان می دهد. تفاوت میانگین اندوخته شناختی در 
 ،t=4/746( دو گروه سالم و مبتال به نقص شناختی خفیف معنادار بود
P<0/001( و میانگین اندوخته شناختی در گروه سالم به طور معناداری 
از گروه MCI بیشتر بود )میانگین گروه MCI: 39/12 و گروه سالم: 

.)48/80
نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی دو مرحله ای در 
جدول 6 ارائه شده است. در ابتدا متغیرهای جمعیتی وارد مدل شدند 
این معنی  به  آمد.  به دست  برابر 0/180  تعیین مدل  و میزان ضریب 
از  از تغییرات مشاهده شده در وضعیت شناختی ناشی  که 18 درصد 
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متغیرهای جمعیتی بوده است. در این مرحله، از بین متغیرهای جمعیت 
شناختی مختلف سن به لحاظ آماری بر میزان وضعیت شناختی تاثیر 
شناختی  وضعیت  روی  بر  متغیرها  بقیه  و   )P<0/01( داشت  معنادار 
میزان  وارد مدل شد که  اندوخته شناختی  متغیر  نبودند. سپس  موثر 
ضریب تعیین آن به 0/406 افزایش یافت. به این معنی که 40/6 درصد 

اندوخته   و  جمعیتی  متغیرهای  از  ناشی  شناختی  وضعیت  واریانس 
اول  مدل  با  دوم  مدل  تعیین  ضریب  تفاوت  مقدار  می باشد.  شناختی 
معنادار بود )P<0/01(. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که با کنترل 
متغیرهای جمعیتی، متغیر اندوخته  شناختی توان تبیین 22/6 درصد 

واریانس وضعیت شناختی را داشته است.  

MCI جدول 5. مقایسه میانگین اندوخته شناختی دو گروه سالم و

فاصله اطمینان تفاضل میانگین دو گروه

آماره آزمونPتوان آزمونمجذور اتاکران پایینکران باال

٭٭5/63-13/730/1860/9950/0004/746-

جدول 6. خالصه مدل رگرسیون

خطای استاندارد تخمینیR2 اصالح شدهRR2مدل
آماره ها ی تغییر

ΔR2Fدرجه آزادی دومدرجه آزادی اولP

10/4250/1800/1375/400/1804/1345940/002

20/6370/4060/3674/620/22635/3051930/000

بحث
شناختی  اندوخته  مقیاس  اعتباریابی  و  با هدف ساخت  حاضر  مطالعه 
سالمندان و مقایسه آن در دو گروه سالم و مبتال به MCI انجام شد. 
از 0/7  آلفای کرونباخ کمتر  در بررسی همسانی درونی، مقدار ضریب 
به دست آمد که هماهنگ با نتایج مطالعات پیشین در این زمینه است 
)15، 18(. سنجش پایایی به روش همسانی درونی برای آزمون هایی که 
هر خوشه از گویه ها، در حول وجه ویژه ای از پدیده مورد سنجش قرار 
مفهومی  شناختی  اندوخته  که  آنجایی  از   .)19( نیست  مناسب  دارند، 
شناختی  توانایی های  معنای  به  و  است  منابع  ذخیره  فرضیه   پایه  بر 
بالقوه ایست که در طول زندگی کسب شده اند، به بررسی ابعاد مختلف 
زندگی می پردازد و ابزار سنجش آن ابزاری چند بعدی است؛ ابعادی که 
انتظار نمی رود با یکدیگر همبستگی باالیی داشته باشند. علت مغایرت 
آیتم های بخش فعالیت های فراغتی پوشش دهی منابع مختلفی است که 
احتماال بر بروز عالیم شناختی موثرند. همچنین به نظر مي رسد تعداد 
کم سواالت مقیاس که برای رعایت حال افراد سالمند معموال پایین در 
نظر گرفته می شود، بی تاثیر نبوده است. به دلیل حساسیت این ضریب 
نسبت به تعداد آیتم ها و اندازه همبستگی بین آیتم ها ضریب امگا نیز 

محاسبه شد که مقدار آن مطلوب بود.        
نتایج ارزیابی پایایی به روش بازآزمایی نشان دهنده ثبات نتایج حاصل 
پژوهش   با  همسو  زمینه  این  در  نتایج  بود.  زمان  طول  در  مقیاس  از 
  LEQ 18( است که در آن بازآزمایی ابزار( Sachdev و Valenzuela

برای20 نفر در طول زمان مورد بررسی قرار گرفته است.  
نتایج همبستگي به منظور تعیین روایی همزمان حاکی از رابطه متوسط 
بین نمرات کل دو ابزار بود. میزان همبستگی در دو زیرمقیاس تحصیالت 
فعالیت های  همبستگی  و  معنادار  و  قوی  ابزار  دو  شغلی  پیچیدگی  و 
فراغتی دو ابزار پایین و معنادار است که علت آن می تواند تفاوت انواع 
انجام  پژوهش های  بین  در  باشد.  ابزار  دو  مدنظر  فراغتی  فعالیت های 
 )18( Sachdev و Valenzuela شده در زمینه ساخت ابزار، پژوهش
 Cognitive( و CRQ به ترتیب از ابزار )و همکاران )20 Amoretti و
Activities Scale( به عنوان ابزار مالک استفاده کردند؛ در مورد اول 

که جمعیت مورد مطالعه بیماران روانی شدید )SMI( بود و پرسشنامه 
مالک اختصاصا برای مفهوم اندوخته ساخته شده بود میزان همبستگی 
همکاران  و   Nucci جمله  از  پژوهش ها  سایر  است.  شده  گزارش  باال 
ابزار  از آزمون های هوش به عنوان  Leone و همکاران )21(،  )15( و 
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مورد  و یک  پایین  مورد  در یک  که همبستگی  کردند  استفاده  مالک 
فعالیت های  اگرچه هوش و  به نظر می رسد  منفی گزارش شده است. 
شناختی یکی از متغیرهای تعیین کننده اندوخته هستند، اما ارتباط آنها 

به تنهایی با اندوخته شناختي قابل انتظار نیست.   
نتایج تحلیل تمایز نشان داد متغیر اندوخته شناختی، 18/66 درصد از 
کل واریانس بین دو گروه مورد مطالعه را تبیین می کند. Amoretti و 
همکاران )20(، ظرفیت پیش بینی مقیاس CRASH را برای دو گروه 
سالم و مبتال به SMI با استفاده از تحلیل رگرسیون لوجستیک بررسی 
این مدل 42/4-31/3 درصد  داد که  نشان  پژوهش  این  نتایج  کردند. 

واریانس بین دو گروه مورد مطالعه را توضیح می دهد.
اندوخته  مقیاس  کلی  طور  به  داد  نشان  ویژگی  و  حساسیت  نتایج 
می کند  طبقه بندی  درستی  به  را  افراد  درصد  سالمندان 62  شناختی 
و مقدار حساسیت و ویژگی به ترتیب 61/2 و 62/7 به دست آمد. در 
پژوهش Amoretti و همکاران )20(، قدرت پیش بینی برای ابزارهای 
CRASH و CRQ در تفکیک افراد سالم از SMI با استفاده از روش 

رگرسیون لوجستیک، به طورکلی به ترتیب 78/9 درصد و 69/9 درصد 
میزان  و  پیش بینی  قدرت  می دهد  نشان  نتایج  مقایسه  است.  بوده 
حساسیت و ویژگی مقیاس اندوخته شناختی سالمندان، به شاخص  های 
آنجایی  از  است.  نزدیک  شده  ذکر  پژوهش  در   CRQ ابزار  به  مربوط 
اندازه گیری متغیر وضعیت  که مقیاس اندوخته شناختی سالمندان به 
شناختی در افراد سالمند نمی پردازد و همچنین روش مستقیمی برای 
اندازه گیری متغیر اندوخته شناختی نیست، به نظر می رسد این میزان 
از حساسیت و ویژگی در تفکیک وضعیت شناختی افراد رضایت بخش 
باشد و بتوان از آن در جهت تایید و تفسیر نمرات ارزیابی های شناختی 

استفاده کرد.
نتایج ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس ها با هم و با نمره کل نشان داد 
بین سه زیرمقیاس اندوخته شناختی سالمندان با نمره کل این مقیاس 
همبستگی معنادار وجود دارد. همچنین زیرمقیاس ها، با یکدیگر ارتباط 
 ،)22( Bernstein و Nunnally متوسط و معنادار دارند. مطابق با نظر
نتایج روایی به شیوه همبستگی بین سه زیرمقیاس با نمره کل مقیاس 
باالتر از 0/55 است و همبستگی بین زیرمقیاس ها با یکدیگر 0/4-0/65 
برای   )15( همکاران  و   Nucci پژوهش  با  مطابق  نتایج  این  می باشد. 
 LEQ 18( برای( Sachdev و Valenzuela و پژوهش CRIQ ابزار

می باشد.
با  فراغتی  فعالیت  زیرمقیاس های  همه  بین  داد  نشان  نتایج  همچنین 
این زیرمقیاس و نمره کل مقیاس همبستگی معنادار وجود  نمره کل 
دارد و بین اکثر زیرمقیاس های مختلف فعالیت فراغتی با هم همبستگی 

و  اجتماعی  و  فکری  فعالیت های  بین  تنها  ندارد.  وجود  معناداری 
از  دارد.  وجود  معنادار  رابطه  فیزیکی  و  فکری  فعالیت های  همچنین 
آنجایی که بسیاری از فعالیت های فکری، عناصر اجتماعی را به همراه 
دارند که به آسانی نمی توان چنین عناصری را تفکیک کرد )23(؛ این 
در  فکری  فعالیت های  اجتماعی  ماهیت  دلیل  به  است  ممکن  ارتباط 
این مقیاس مثل بازی های فکری و یادگیری زبان دوم باشد. همچنین 
مطالعات نشان داده اند افراد فعال به لحاظ فیزیکی، تمایل بیشتری به 
بین  ارتباط  علت  می تواند  مورد  این  که  دارند  نیز  فکری  فعالیت های 

فعالیت فیزیکی و فکری باشد )24(.
نتایج تحلیل آزمون t مستقل برای بررسی این فرضیه نشان داد تفاوت 
میانگین اندوخته شناختی در دو گروه سالم و مبتال به MCI معنادار 
است و میانگین اندوخته شناختی افراد سالم به طور معناداری بیشتر 
از گروه مبتال به MCI است. در مطالعه رحماني و همکاران که هوش 
گرفته شده  نظر  در  اندوخته شناختي  نماینده  عنوان  به  مرضي  پیش 
است، بین نمرات این متغیر در دو گروه سالمند سالم و مبتال به دمانس 
تفاوت معنادار وجود داشت )25(. در مطالعه Amoretti و همکاران نیز 
در جمعیت بیماران SMI بین دو گروه سالم و بیمار از لحاظ نمره کل 

اندوخته شناختي تفاوت معنادار وجود داشته است )20(.
مختلف  متغیرهای  بین  از  داد  نشان  رگرسیون  تحلیل  نتایج 
اندوخته شناختی پیش بینی کننده  نیز متغیر  جمعیت شناختی، سن و 
وضعیت شناختی بودند. نتایج در این زمینه با یافته های تحلیل رگرسیون 
 Szepietowska و   )26( همکاران  و  آهنگر  احمدی  پژوهش  دو  در 
جمعیت شناختی،  عوامل  بین  از  اول،  مطالعه  در  است.  مشابه   )27(
سن، داشتن شغل، تحصیالت و همچنین افسردگی و حمایت اجتماعی 
بیشترین نقش را در عملکرد شناختي داشتند و در مطالعه دوم، اندوخته 
شناختی، شدت پایین افسردگی و عدم ابتال به بیماری های قلبی عروقی، 

عملکرد کلی شناختی را پیش بینی کردند.
نظر می رسد  به  قبلی  پژوهش های  و  پژوهش حاضر  نتایج  به  توجه  با 
باشد.  شناختی  عملکرد  پیش بینی کننده  می تواند  شناختی  اندوخته 
اثر سن را  از بین متغیرهای جمعیت شناختی مختلف، اغلب مطالعات 
نشان داده اند )26، 31-28( و اثر سایر متغیرهای جمعیت شناختی در 
عملکرد شناختی به دلیل عوامل مختلفی مثل ویژگی های نمونه مورد 
مطالعه و نوع ابزار سنجش در مطالعات مختلف، متفاوت گزارش شده 
است. با بررسی ویژگی های سالمندان نمونه این پژوهش، مشخص است 
که افراد نمونه حاضر در گروه سنی مسن )Young-Old( و سال خورده 
)Old( قرار داشتند در حالی که یافته های حاصل از مطالعات جمعیت 
باال  تا سنین  را  به دمانس  ابتال  محور بزرگ، تفاوت معنادار در میزان 
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در  دمانس  باالی  میزان  تنها  و   )32-34( ندادند  نشان  دو جنس  بین 
است  داده شده  نشان  از 85 سال(  )باالتر   )Old-Old( زنان کهنسال 
عنوان  به  و طالق  تجرد  غیرتاهل شامل  )34(. همچنین وضعیت های 
که  حالی  در  است  شده  پذیرفته  مطالعات  برخی  در  خطرساز  عامل 
وضعیت غیرتاهل به عنوان عامل خطرساز برای افراد نمونه، تنها فوت 
 .)31( نمی شد  و طالق  تجرد  شامل  و  بود  اخیر  سال  در چند  همسر 
توضیح رایج برای رابطه بین وضعیت اقتصادی و میزان ابتال به دمانس 
سطح پایین تحصیالت افراد بیان شده است )37-35(. عالوه بر سطح 
وضعیت  درصد(   77( نمونه  افراد  اغلب  حاضر،  نمونه  تحصیالت  باالی 
اقتصادی خود را متوسط و باالتر ارزیابی کردند. در نهایت ویژگی های 
آزمودنی های مورد مطالعه نشان می دهد که افراد از وضعیت جسمانی 
نسبتا خوبی برخوردارند چرا که 41 درصد افراد هیچ یک از بیماری های 
ذکر شده را گزارش نکردند و 39 درصد تنها ابتال به یک بیماری را به 

صورت کنترل شده گزارش کردند.
و  ژنتیکی  عوامل  کنترل  عدم  پژوهش،  این  محدودیت های  جمله  از 
بیولوژیکی زیربنایی اندوخته شناختی است. همچنین با توجه به شرایط 
ویژه در زمان اجرای پژوهش )پاندمی بیماری کرونا( امکان ارزیابی تعداد 
بیشتری از سالمندان وجود نداشت؛ به همین دلیل حجم کم نمونه و 
در نتیجه تنوع کم ویژگی های آزمودنی ها محدودیت دیگری برای این 
پژوهش بود. عدم مطالعه هوش پیش مرضی نیز از دیگر محدودیت های 
این پژوهش بوده است. انجام مطالعات مداخله ای به منظور کشف رابطه 
پیشنهاد  شناختی  وضعیت  با  اندوخته  نماینده  متغیرهای  بین  علی 
می شود. همچنین با استفاده از سایر رویکردهای اندازه گیری اندوخته 
شناختی مثل رویکرد باقیمانده )Residual approach( و تصویربرداری 
دست  مفهوم  این  از  مستقیم تری  اندازه  به  می توان  مغز  از  عملکردی 
یافت. در نهایت، اندوخته شناختی مفهومی است که در همه گروه های 
سنی، مراحل تحولی زندگی و در طیف وسیعی از اختالالت روانی قابل 

بررسی و پیگیری است.

نتیجه گیری
داده های روان سنجی در این پژوهش نشان داد مقیاس اندوخته شناختی 
سالمندان از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و بین دو گروه سالم 
اندوخته شناختی تفاوت معنادار وجود دارد.  MCI به لحاظ میزان  و 
پیش بینی کننده  می توانند  شناختی  اندوخته  و  سن  متغیر  نهایت  در 
وضعیت شناختی سالمندان باشند. آشنایی با مفهوم اندوخته شناختی، 
ارائه ابزار مناسب برای سنجش آن و مقایسه نیمرخ اندوخته شناختی 
افراد سالمند در وضعیت های مختلف می تواند به فهم عوامل موثر در 

در  زندگی  سبک  بهبود  سن  با  مرتبط  شناختی  کاهش  از  جلوگیری 
دوره های مختلف زندگی به ویژه میان سالی و پیری کمک کند. مقایسه 
تعیین  به  بالینی،  موقعیت  در  شناختی  عملکرد  و  شناختی  اندوخته 
با اندوخته باال که  دقیق تر وضعیت فعلی فرد کمک می کند. در افراد 
به جبران آسیب های مغزی کوچک منجر شده  اندوخته  است  ممکن 
و باعث پوشش عالئم بالینی کاهش شناختی شده باشد، لزوم استفاده 
از آزمون های شناختی با چالش بیشتر و یا آزمون های اختصاصی در 
تشخیص آسیب مغزی مشخص می شود. این در حالی است که عملکرد 
شناختی  اندوخته  با  همراه  شناختی  آزمون های  در  ضعیف  شناختی 
پایین، مورد انتظار است. استفاده از مقیاس اندوخته شناختی، تصویری 
در  می تواند  که  می دهد  دست  به  زندگی  مختلف  جنبه های  از  کلی 
کمک کننده  مداخالت  پیش آگهي  و  درمانی  تدابیر  و  ارزیابی  فرایند 

باشد.         
    

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

طرح این پژوهش در کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه اصفهان تایید 
 .)IR.UI.REC.1399.096( شده و دارای شناسه اخالق پژوهشی است
به  است.  شده  گرفته  نظر  در  اخالقی  اصول  تمام  پژوهش  اجرای  در 
مشارکت کنندگان از قبل در مورد هدف و مراحل اجرای پژوهش آگاهی 
داده شد. همچنین به ایشان در مورد محرمانه بودن اطالعات اطمینان 
داده شد. آنها آزاد بودند هر موقع که تمایل داشتند پژوهش را رها کنند 

و در صورت تمایل از نتایج آگاه شوند.          
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این مقاله حاصل پایان نامه ارشد نویسنده اول با کد رهگیری 2659141 
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داشتند و پریسا نیلفروشان در بازبینی و اصالح محتوا مشارکت داشتند.       
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Introduction: This study aimed to investigate the simple and multiple relationships between am-

biguity	tolerance,	cognitive	flexibility,	and	thinking	styles	with	cognitive	and	emotional	creativity	

among married people. 

Methods: The research method is descriptive with a correlational design. The statistical popula-

tion	of	this	study	is	married	people	over	18	years	old	living	in	Zanjan	in	the	first	quarter	of	2021.	

The research sample was determined by 163 people according to the number of variables and se-

lected	by	available	sampling.	Data	were	collected	through	the	cognitive	flexibility,	thinking	styles	

(Legislative,	 Judging,	 and	Executive),	 ambiguity	 tolerance,	 emotional	 creativity,	 and	 cognitive	

creativity questionnaires. Data analysis was performed using the Pearson correlation method and 

stepwise regression analysis in SPSS-26 software.

Results:	The	current	study's	results	indicated	a	positive	and	significant	linear	relationship	between	
cognitive	flexibility,	three	thinking	styles,	and	the	ability	to	tolerate	ambiguity	with	cognitive	and	

emotional	creativity	(P<0.05).	In	addition,	the	stepwise	regression	analysis	findings	showed	that	

the	contribution	of	cognitive	flexibility,	ambiguity	tolerance,	and	executive	thinking	style	are	more	

significant	in	predicting	cognitive	creativity	(36.3%).	Also,	contributing	cognitive	flexibility,	legis-

lator	thinking	style,	and	ambiguity	tolerance	are	more	significant	in	predicting	emotional	creativity	

(16.8%).

Conclusion:	According	to	the	research	findings,	it	can	be	concluded	that	providing	training	in	im-

proving	the	ability	to	tolerate	ambiguity,	cognitive	flexibility,	fostering	legislative,	and	executive	

thinking styles among married people can help improve living conditions, resolve disputes, and 

successfully overcome challenges by increasing cognitive and emotional creativity.
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Extended Abstract
Introduction
One of the most critical characteristics that play a role in 

improving the quality of married life is creativity. Cre-

ativity often leads to real and lasting progress in a cou-

ple's life. Contact with your emotions and seeing the im-

pact of your behavior on the emotions of others is often 

essential for couples' empathetic understanding, and how 

to express a wide range of emotions in constructive ways 

in a safe and reinforcing environment are all aspects of 
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creativity. Creativity is a consistent capacity to solve life 

problems and a state of mind that unites all intelligent 

human work. In one of the divisions of creativity, two 

cognitive and emotional dimensions are mentioned. The 

cognitive	dimension	indicates	the	individual's	flexibility	

in controlling internal stimuli, constantly producing new 

ideas without expecting a little external reward. Cogni-

tive creativity has four subscales: Fluency, Flexibility, 

Originality, and Elaboration. Emotional creativity refers 

to a set of cognitive abilities and personality traits related 

to the originality of experience and expression of emo-

tions. It includes three components: preparedness, inno-

vation or novelty, and a combination of effectiveness & 

authenticity.	Emotional	creativity	can	lead	to	the	flexibil-

ity of response in stressful situations and help transform 

a familiar and stereotyped feeling into other emotions. It 

can also help people cope with adverse conditions.

Some of the essential factors in education to promote cre-

ativity	and	development	of	 future	scientific	generations	

of the country are to identify thinking styles, ambiguity 

tolerance	(how	an	individual	or	group	perceives	and	pro-

cesses information about ambiguous situations or stimuli 

when confronted with a set of unfamiliar, complex, or 

incompatible	clues),	and	cognitive	flexibility.

Improving cognitive and emotional creativity in people 

can reduce many of life's problems and improve interper-

sonal relationships. Cognitive and emotional creativity is 

a	powerful	 tool	for	recognizing	your	and	your	partner's	

emotions, the way to deal with these emotions, as well 

as providing new solutions to solve life problems togeth-

er. In this regard, the present study aimed to investigate 

the	role	of	ambiguity	tolerance,	cognitive	flexibility,	and	

thinking styles in cognitive and emotional creativity in a 

sample of married people.

Methods
The method of the present study is a descriptive correla-

tion, and its statistical population was married people 

over	18	years	of	age	living	in	Zanjan	province	in	the	first	

quarter of 2021. One hundred sixty-three questionnaires 

were answered entirely and entered into the analysis. Of 

these, 127 women and 36 men participated in the study. 

The highest number of participants was in the age range 

of	31-50	years	(99	people,	60.7%).

Data were collected through Dennis and Vanderwal's 

cognitive	 flexibility	 (2010),	 Sternberg-Wagner's	 think-

ing	styles	(Legislative,	Judging,	and	Executive)	(1992),	

McLain's	Type	II	Ambiguity	Tolerance	(2009),	Averill's	

emotional	 creativity	 (1991),	 and	Abedi's	 cognitive	 cre-

ativity	 (1993)	 questionnaires.	 The	 Pearson	 correlation	

method was used to investigate the relationship between 

variables. Also, in order to investigate the contribution of 

each predictor variable, the stepwise regression method 

in SPSS-26 software was used.

Results
The	results	of	the	Pearson	correlation	confirmed	the	linear	

relationship of all variables in this study. Among the inde-

pendent	variables,	cognitive	flexibility	has	the	most	sig-

nificant	impact	on	predicting	cognitive	creativity	(0.186).	

In the second step, the ambiguity tolerance is added to 

the analysis, and the amount of variance explained is 

increased	 from	 18	 to	 28%.	 In	 the	 third	 step,	 executive	

thinking style was added to the previous two variables, 

and	the	variance	increased	from	28	to	36%.	The	results	of	

stepwise	regression	showed	that	total	psychological	flex-

ibility, ambiguity tolerance, and executive thinking style 

predict 36.3% of the variance of cognitive creativity.

Among	 the	 independent	 variables,	 cognitive	 flexibility	

has	the	most	significant	impact	on	predicting	emotional	

creativity	 (0.100).	 In	 total,	 cognitive	flexibility,	 legisla-

tive thinking style, and ambiguity tolerance also predict 

16.8%	of	 the	variance	of	emotional	creativity.	Notably,	

psychological	flexibility	in	both	stepwise	regression	tests	
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had the most noticeable impact on cognitive and emo-

tional creativity.

Conclusion
The	 present	 study’s	 results	 revealed	 a	 significant	 rela-

tionship between ambiguity tolerance and cognitive and 

emotional creativity. People with a high degree of ambi-

guity tolerance can process information about ambigu-

ous	 situations,	 and	finding	ambiguous	 stimuli	desirable	

and challenging does not deny and distort complexity. In 

addition, they seek to solve problems, which is entirely 

related	to	the	characteristics	of	cognitive	creativity	(gen-

erating	new	ideas	and	strategies	in	problem-solving)	and	

emotional	creativity	(flexibility	in	responding	to	stressful	

situations).	During	cohabitation,	the	power	of	tolerating	

high	 ambiguity	 in	 couples	 can	minimize	 the	 incidence	

of	differences.	The	relationship	between	cognitive	flex-

ibility and cognitive and emotional creativity was also 

positive	and	significant.	After	examining	situations	and	

obstacles,	flexible	people	reorganize	their	mental	frame-

work and turn the threats of living together into challeng-

ing opportunities and successfully overcome them.

The results of stepwise regression showed that cognitive 

flexibility,	 ambiguity	 tolerance,	 and	 executive	 thinking	

style are essential predictors of cognitive creativity, and 

the	variables	of	cognitive	flexibility,	ambiguity	tolerance,	

and Legislative thinking style are meaningful predictors 

of emotional creativity. Explaining why executive think-

ing style has been the only predictor of cognitive cre-

ativity, it can be said that people with executive thinking 

style have a lot of perseverance to solve problems, which 

leads to creativity. These people prefer pre-determined 

rules and strategies, but they make small changes, and 

these small changes can lead to creativity. In addition, 

the example of this research is among the people who 

have grown up in the Iranian educational system. In this 

education system, the most rewarding style is the exec-

utive thinking style. One can expect people to behave 

according to the style most supported by educational 

systems and formal environments. Also, in the legisla-

tive	 thinking	 style,	 the	 person	 finds	 a	 suitable	 solution	

to all problems, especially emotional problems, in a new 

and unusual way. This style is partly related to emotional 

creativity, the ability to understand emotions and solve 

emotional problems.

Like other studies, the present study has some limitations, 

including the small number of male samples compared to 

women, and it was not possible to compare the two sex-

es.	The	generalization	of	 the	 results	 to	other	communi-

ties should be made with caution. In addition, the present 

study was a self-report study using questionnaires, and 

caution should be exercised in causal inferences from 

the research results. At the research level, it is suggested 

that researchers conduct longitudinal and experimental 

research	 in	 this	field	 to	examine	 the	significance	of	 the	

results and the effectiveness of the variables.
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بررسی رابطه خطی ساده و چندگانه قدرت تحمل ابهام، انعطاف پذیری شناختی و سبک های تفکر 
با خالقیت شناختی و هیجانی

مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1401
صفحات  141-155

طاهره الهی1*        ، فرشته حسنی2، فائزه نصیری2

1. دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران 
2. دانشجوی ارشد روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

مقدمه: با توجه به اهمیت خالقیت در حل مسائل زندگی و یافتن راهبردهای نو، شناسایی مولفه های موثر در افزایش 

خالقیت ضروری است. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساده و چندگانه قدرت تحمل ابهام، انعطاف پذیری 

شناختی و سبک های تفکر با خالقیت شناختی و هیجانی در افراد متاهل می باشد.

روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش، افراد متاهل باالی 18 سال ساکن 

شهر زنجان در سه ماهه اول سال 1400 بود. نمونه های پژوهش با توجه به تعداد متغیرها به تعداد 163 نفر تعیین و به 

روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطالعات از طریق پرسشنامه های انعطاف پذیری شناختی، سبک های تفکر 

)سبک قانون گذار، قضاوت گر و اجرایی(، تحمل ابهام، خالقیت هیجانی و خالقیت شناختی جمع آوری شدند. تجزیه و 

تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام در نرم افزار SPSS-26 انجام شد. 

یافته ها: نتایج بیانگر وجود رابطه خطی مثبت و معنادار بین انعطاف پذیری شناختی، سبک های تفکر و قدرت تحمل 

ابهام با خالقیت شناختی و هیجانی بود )P<0/05(. عالوه بر این، یافته های حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که 

سهم انعطاف پذیری شناختی، قدرت تحمل ابهام و سبک تفکر اجرایی در پیش بینی خالقیت شناختی 36/3 درصد و 

سهم انعطاف پذیری شناختی، سبک تفکر قانون گذار و قدرت تحمل ابهام در پیش بینی خالقیت هیجانی 16/8 درصد 

می باشد.

نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که ارائه آموزش هایی در زمینه بهبود قدرت تحمل 

ابهام، انعطاف پذیری شناختی و پرورش سبک های تفکر قانون گذار و اجرایی در میان افراد متاهل می تواند از طریق افزایش 

خالقیت شناختی و هیجانی به بهبود شرایط زندگی و حل اختالفات و پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز چالش ها کمک 

کند.
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مقدمه
یکی از مهم ترین ویژگی هایی که در بهبود کیفیت زندگی زناشویی نقش 
دارد، خالقیت )Creativity( است. خالقیت اغلب موجب پیشرفت های 
واقعی و پایدار در زندگی زوجین می گردد. تماس با احساسات خود و 
دیدن تأثیر رفتار خود بر احساسات دیگران، اغلب برای درک همدالنه 
به  احساسات  از  گسترده ای  طیف  بیان  نحوه  و  دارد  اهمیت  زوجین 
از  جوانبی  همه  تقویت کننده،  و  امن  محیطی  در  سازنده  روش های 

برطرف کردن  برای  خانواده  جمله  از  نهادی  هر   .)1( هستند  خالقیت 
نیازهای خود به افرادی نیاز دارد که بتوانند به شکلی بهینه راه حل هایی 
نو و ابتکاری ارائه دهند )2(. خالقیت یک توانایی شناختی است که افراد 
را قادر می سازد تا ایده های اصلی و کاربردی ارائه دهند )3(. خالقیت 
حالتی  و   )4( مشترک  زندگی  مسائل  حل  برای  سازگار  ظرفیت  یک 
می بخشد  وحدت  انسان  هوشمندانه  کارهای  تمام  به  که  است  ذهنی 
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)5(. در یکی از تقسیم بندی های خالقیت، به دو بعد شناختی و هیجانی 
کنترل  در  فرد  انعطاف پذیری  نشانگر  شناختی،  بعد  است.  شده  اشاره 
به طور  بیرونی  پاداش  توقع کم ترین  بدون  که  است  درونی  تحریکات 
خالقیت  واقع  در   .)6( می شود  منجر  جدید  ایده های  تولید  به  مداوم 
با  قادر می سازد  را  فرد  که  است  مهم  عملکرد شناختی  شناختی یک 
ایده های بدیع و مفید، مشکالت خود را حل کند  یا  تولید محصوالت 
 )Fluency( سیالی  خرده مقیاس  چهار  دارای  شناختی  خالقیت   .)7(
 )Flexibility( به معنای توانایی تولید ایده های فراوان، انعطاف پذیری
با روش های متنوع، اصالت )Originality( به  ایده ها  به معنای تولید 
معنای تولید ایده های نوآورانه و بسط )Elaboration( به معنای توجه 
به جزئیات در تولید ایده ها می باشد )8(. خالقیت هیجانی به مجموعه 
اصالت تجربه  به  توانایی های شناختی و ویژگی های شخصیتی مربوط 
و ابراز احساسات اشاره دارد )9(. ایده خالقیت هیجانی به طور رسمی 
در سال 1999 توسط Averill مطرح شد که شامل سه مولفه آمادگی 
)Preparedness(، نوآوری یا تازگی )Novelty( و ترکیبی از اثربخشی 
و اصالت )Effectiveness و Authenticity( توصیف شده است )10(. 
آمادگی نشان می دهد که فرد به احساسات اهمیت می دهد، تمایل به 
نوآوری  است.  آنها حساس  به  نسبت  و  دارد  احساسات  و  درک  تفکر، 
یعنی واکنش احساسی در مقایسه با گذشته فرد و یا انتظارات اجتماعی، 
بدیع و تازه است. اثربخشی یعنی تغییر در حل مشکالت عاطفی مفید 
است و در طوالنی مدت نه تنها برای فرد بلکه برای جامعه نیز مفید 
بیانگر  باید  عاطفی  پاسخ  که  است  معنا  این  به  اصالت  بود.  خواهد 
در   Averill دیگران.  انتظارات  از  آینه ای  نه  باشد  فرد  خود  انتظارات 
سال 2007 به این نتیجه رسید که افراد با خالقیت هیجانی قادرند به 
طور صحیح موقعیت را ارزیابی و احساسات خود را به طور ماهرانه بیان 
کنند )2(. همچنین خالقیت هیجانی می تواند منجر به انعطاف پذیری 
پاسخ در موقعیت های استرس زا شود و به تبدیل یک احساس آشنا و 
کلیشه ای به احساسات دیگر کمک کند و نیز می تواند به افراد کمک 
زندگی   .)10( بیایند  کنار  مشترک  زندگی  نامساعد  شرایط  با  تا  کند 
مشترک نیز در کنار خوشی ها و لذت هایش با چالش ها و استرس های 
متعددی همراه است و مقابله موفق با آنها نیازمند راهکارهای خالقانه 
با توجه به شرایط زندگی هر زوجی می باشد؛ خالقیت شناختی افراد را 
در تعریف و شناسایی راهکارهای مقابله ای موثر یاری می کند و خالقیت 
هیجانی به شناسایی و مدیریت احساسات و انعطاف پذیری در استفاده از 
مناسب ترین راهکار و متناسب ساختن آنها با شرایط زندگی و مشکالت 

خودشان یاری می دهد.       
شرایط  بهبود  راستای  در  خالقیت  ارتقا  جهت  مهم  عوامل  از  یکی 

یک  تفکر  سبک  می باشد.  تفکر  سبک های  شناسایی  زوجین،  زندگی 
اطالعات  کسب  برای  فرد  که  است  روشی  بلکه  )12(؛  نیست  توانایی 
بیان  و  تصمیم گیری  مشکالت،  حل  ایده ها،  شکل گیری  همچنین  و 
 )1988( Sternberg .)13( عقاید و خصوصیات خود به آنها نیاز دارد
کرد  شناسایی  ذهنی  خودگردانی  نظریه  اساس  بر  را  تفکر  سبک   13
دسته  سه  در  مجدداً  را  تفکر  سبک   13 این   )2002(  Zhang  .)14(
طبقه بندی کرد: سبک های تفکر نوع 1 بیشتر مولد خالقیت هستند و 
آنها سطوح باالتری از پیچیدگی شناختی را نشان می دهند که شامل 
یا محصوالت  افراد  )ارزیابی  بودن(، قضایی  قانون گذارانه )خالق  سبک 
دیگر(، سلسله مراتبی )اولویت بندی وظایف شخص(، جهانی )تمرکز بر 
روی تصویر کلی( و لیبرال )اتخاذ رویکرد جدید به وظایف و مخالفت با 
آداب و رسوم( می شود. سبک های تفکر نوع 2 گرایش به هنجار مطلوب 
پیچیدگی  از  پایین تری  نشان دهنده سطوح  آنها  پیشنهاد می دهند.  را 
شناختی هستند؛ از جمله سبک های اجرایی )اجرای وظایف با دستورات 
انجام یک  )تمرکز روی جزئیات(، تک قطبی )صرفا  داده شده(، محلی 
به  سنتی  رویکردهای  از  )استفاده  محافظه کارانه  و  زمان(  هر  در  کار 
وظایف(. سبک های نوع 3  شامل آنارشیک )انجام کار بدون محدودیت(، 
الیگارشی )انجام چندین کار بدون اولویت(، داخلی )کار بر روی خود( 
و خارجی )کار با دیگران( هستند )15(. ساجدی )1397( گزارش کرد 
که بین سبک های تفکر قانون گذارانه، قضاوت گر، آزاداندیش، داخلی و 
بین  با خالقیت همبستگی مثبت وجود دارد.  انتقادی  تفکر  عمومی و 
سبک های تفکر تک قطبی، جزئی و محافظه کارانه با خالقیت همبستگی 
به   )2014(  Eraslan پژوهش  در  همچنین   .)16( دارد  وجود  منفی 
اشاره  با خالقیت  تفکر  از سبک های  برخی  مثبت  و  منفی  همبستگی 
شده است )17(. در پژوهش حسینی و همکاران )1399( نیز به رابطه 
مثبت  رابطه  و  خالقیت  با  قانون گذار  و  قضاوت گر  تفکر  سبک  منفی 

سبک اجرایی با خالقیت اشاره شده است )18(.     
ابهام  تحمل  قدرت  خالقیت،  با  مرتبط  متغیرهای  از  دیگر  یکی 
)Ambiguity tolerance( است؛ به طوری که در طبقه بندی نگرش ها 
ابهام به عنوان تحمل بی نظمی و کشش  افراد خالق، تحمل  و صفات 
به پیچیدگی توصیف می شود و این ویژگی در کنار سایر صفات مانند 
می گیرد  قرار  ناهمخوان  و  نامتقارن  مرموز،  عظیم،  چیزهای  به  جذب 
هنگام  گروه  یا  فرد  که  می شود  گفته  روشی  به  ابهام  تحمل   .)19(
مواجهه با مجموعه ای از سرنخ های ناآشنا، پیچیده یا ناسازگار، اطالعات 
پردازش می کند  و  را درک  یا محرک ها  به موقعیت های مبهم  مربوط 
)20(. Budner )1962( عدم تحمل ابهام را به صورت تمایل به درک 
موقعیت های مبهم به صورت منابع تهدید و تحمل ابهام را تمایل به درک 
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مطلوب موقعیت های مبهم، تعریف کرده است. یک وضعیت مبهم ممکن 
است به عنوان شرایطی تعریف شود که به دلیل کمبود نشانه های کافی، 
توسط فرد قابل ساخت و طبقه بندی مناسب نباشد )21(. تحمل ابهام 
در یک پیوستار قرار دارد؛ فردی که تحمل ابهام در او کم است، دچار 
استرس می شود، واکنش زودرس نشان می دهد و از محرک های مبهم 
پرهیز می کند. در حد دیگر پیوستار، فردی که قدرت تحمل باالیی در 
موقعیت مبهم دارد، محرک های مبهم را مطلوب، چالش برانگیز و جالب 
پیشینه  مرور   .)20( نمی کند  تحریف  و  انکار  را  پیچیدگی  و  می داند 
پژوهشی، حکایت از همبستگی بین قدرت تحمل ابهام و خالقیت دارد 
و تحقیقات فعلی درک ما را از تأثیر تسهیل گرایانه ابهام بر حل مسئله 
خالق گسترش می دهد )3، 22، 23(. به طور نمونه، Wu و همکاران 
)2016( گزارش کردند که خالقیت افراد در شرایط مبهم به طور قابل 
توجهی باالتر از آن هایی است که در شرایط غیر مبهم هستند )22(. 
وظیفه شناسی،  از  که  افرادی  دادند  نشان   )2016(  Miller و   Toh

مقبولیت و تحمل ابهام باالتری برخوردار هستند، مفاهیم خالقانه تری 
 Merrotsy تولید می کنند )23(. اما در سوی دیگر پژوهشگرانی مثل
)2020( طی بررسی های خود اظهار کردند که شواهد قوی مبنی بر این 
که قدرت تحمل ابهام یکی از ویژگی های شخصیت خالق باشد، وجود 

ندارد و یا حداقل رابطه این دو مبهم است )19(.     
سازه دیگری که خالقیت را پیش بینی می کند، انعطاف پذیری شناختی 
آگاهی  به   )Cognitive flexibility( شناختی  انعطاف پذیری  است. 
فرد اشاره دارد؛ آگاهی فرد از وجود گزینه ها و راهبردهای بهتر در هر 
شرایطی؛ تمایل به انعطاف پذیری و انطباق با شرایط و خودکارآمدی در 
انعطاف پذیری. در هر شرایطی، فرد در مورد نحوه رفتار خود حق انتخاب 
دارد )24(. این ویژگی فرد را قادر می سازد که در برابر فشارها، چالش ها 
و سایر مسائل عاطفی و اجتماعی در زندگی مشترک برخوردی مناسب 
داشته باشد )25(. افرادی که تفکر انعطاف پذیری دارند، از توجیه های 
مثبت  صورت  به  را  خود  فکری  چهارچوب  و  کرده  استفاده  جایگزین 
 Zuo .)26( بازسازی می کنند و موقعیت های چالش انگیز را می پذیرند
و همکاران )2019( در مطالعات خود گزارش کردند که انعطاف پذیری 
شناختی رابطه بین ضد کلیشه ها و خالقیت را واسطه گری می کند )27(. 
انعطاف پذیری  که  کردند  بیان   )2019( همکاران  و   Chen همچنین 

شناختی نقش مثبتی در ارتقا خالقیت دارد )28(.    
همان طور که پیش تر نیز ذکر شد خالقیت هیجانی، توانایی شناخت و 
ابراز احساسات به شیوه درست و به موقع در موقعیت مقتضی و خالقیت 
شناختی توانایی تولید ایده های بدیع برای حل مسائل زندگی است. بهبود 
از مشکالت زندگی را کاهش  افراد می تواند بسیاری  این دو متغیر در 

داده و روابط بین فردی را بهبود بخشد. مسائلی که افراد در زندگی با آنها 
روبه رو می شوند، ممکن است در دوره پس از ازدواج افزایش یابد؛ چرا که 
در زندگی مشترک دو فرد با ابعاد شخصیتی متفاوتی با هم روبه رو شده 
و چندان با این تفاوت ها و نحوه برخورد با آنها آشنا نیستند. نداشتن 
آگاهی نسبت به تفاوت های فردی و نحوه رویارویی با مشکالت زندگی 
و نداشتن تحمل جهت روبه رو شدن با ابهامات زندگی و بسیاری مسائل 
دیگر می تواند زوج ها را با چالش های اساسی و حتی شکست در زندگی 
مشترک روبه رو کند. خالقیت شناختی و هیجانی، ابزار نیرومندی جهت 
شناخت هیجانات خود و شریک زندگی، راه برخورد با این هیجانات و 
در  است.  مشترک  زندگی  مسائل  تازه جهت حل  راهکارهای  ارائه  نیز 
این رابطه آقابابایی )1399( گزارش می کنند که بین خالقیت هیجانی 
و افزایش رضایت از زندگی رابطه وجود دارد )29(. بنابراین پژوهشگران 
می توانند با شناسایی راهکارهای بهبود خالقیت شناختی و هیجانی و 
نیز عوامل موثر بر آنها در میان افراد جامعه، قدم موثری در این زمینه 
بردارند. بررسی پیشینه پژوهشی نشان داد که برخالف اهمیت خالقیت 
در زندگی زوجین، پژوهشی در این خصوص، با متغیرهای بررسی شده 
به اهمیت  با توجه  نگرفته است.  انجام  این مطالعه به شکل حاضر  در 
حل  در  بدیع  راه های  یافتن  زوجین،  زندگی  مسائل  حل  در  خالقیت 
هوشمندانه مشکالت و الزمه بررسی عوامل موثر بر خالقیت، در همین 
قدرت  آیا  که  است  سوال  این  بررسی  دنبال  به  حاضر  پژوهش  راستا 
تحمل ابهام، انعطاف پذیری شناختی و سبک های تفکر قادرند خالقیت 

شناختی و هیجانی افراد متاهل را پیش بینی کنند.

روش کار
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، افراد 
متاهل باالی 18 سال ساکن شهر زنجان در سه ماهه اول سال 1400 
بودند. با توجه به محدودیت های اجتماعی ناشی از اپیدمی کووید-19، 
لینک اینترنتی پرسشنامه تهیه شده و در دسترس افراد متاهل قرار گرفت. 
وضعیت تاهل افراد شرکت کننده بر اساس خودگزارش دهی مشخص شد. 
شرکت در این آزمون اختیاری و با رضایت آگاهانه آزمودنی ها بود. برای 
رعایت اصول اخالقی، اطالعات بدون مشخصات شناساننده و شخصی 
دریافت شدند. حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرها و خرده مقیاس ها، 
هر  ازای  به  و  شده  گرفته  نظر  در  ثابت  نمونه   50 تعداد  شد.  انتخاب 
متغیر 15 نمونه اضافه شد. تعداد 163پرسشنامه به صورت کامل پاسخ 
داده شده بود که وارد تحلیل شدند. از این تعداد 127 زن و 36 مرد 
در پژوهش حضور داشتند. بیشترین تعداد افراد شرکت کننده در دامنه 
سنی50-31 سال )99 نفر، 60/7 درصد( قرار داشته و کمترین تعداد 
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قرار  درصد(   6/7 11نفر،   ( باال  به  سال   50 دامنه  در  شرکت کننده ها 
داشتند. تعداد افراد 30-18 سال هم 53 نفر )32/5 درصد( بودند.

ابزار 
عابدی  توسط  آزمون  این  عابدی:  شناختی  خالقیت  پرسشنامه 
 60 دارای  است.  ساخته شده   Torrance نظریه  اساس  بر  و   )1372(
سوال و 4 خرده مقیاس سیالی )سواالت 1 تا 22(، بسط )سواالت 23 
تا 33(، اصالت )سواالت 34 تا 49(، انعطاف پذیری )سواالت 50 تا 60( 
باال  و  متوسط  پایین،  خالقیت  میزان  نشان دهنده  گزینه ها  می باشد. 
می باشند که نمره 1 برای خالقیت پایین و نمره 3 برای خالقیت باال 
بخش،  چهار  در  آزمودنی ها  نمرات  مجموع  است.  گرفته شده  نظر  در 
 )1372( عابدی  می دهد.  نشان  را  فرد  شناختی  خالقیت  کلی  نمره 
و   0/84 انعطاف پذیری   ،0/82 اصالت   ،0/85 را  سیالی  پایایی  ضریب 
بسط 0/80 به دست آورده است و برای بررسی روایی این پرسشنامه از 
آزمون Torrance به عنوان شاخص روایی همزمان، استفاده و ضریب 
همبستگی بین نمره کل این آزمون و نمره کل آزمون جدید را 0/46 به 
دست آورد )30(. در این پژوهش نیز پایایی با استفاده از ضریب آلفای 

کرونباخ برای کل مقیاس 0/916 محاسبه شد.       
 

سال  در  پرسشنامه  این   :Averill هیجانی  خالقیت  پرسشنامه 
بتدریج  و  شد  تهیه   Thomas-Knowles و   Averill توسط   1992
از  گزینه ای   5 سوال   30 شامل  مقیاس  شد.  بهینه   Averill توسط 
کامال مخالفم )1 امتیاز( تا کامال موافقم )5 امتیاز( می باشد که سواالت 
خرده مقیاس   4 و  می شوند  نمره گذاری  معکوس  صورت  به   29 11و 
بداعت  و  گویه(   4( اصالت  گویه(،   5( اثربخشی  گویه(،   7( آمادگی 
)14 گویه( را می سنجد )31(. Averill )1999( همسانی درونی کل 
را  فوق  خرده مقیاس های  و   0/91 کرونباخ  آلفای  روش  با  را  مقیاس 
در   .)32( است  کرده  گزارش   0/85 و   0/80  ،0/89  ،0/80 ترتیب  به 
آلفای  ضریب  از  استفاده  با  را  پرسشنامه  پایایی   ،)1394( ثابت  ایران 
کرونباخ برای خرده مقیاس های نوآوری، اثربخشی_اصالت و یگانگی به 
ترتیب 0/87، 0/83 و 0/78 گزارش کرد. همچنین میزان همبستگی 
 ،Averill و خالقیت هیجانی Torrance بین خرده آزمون های خالقیت
0/74 محاسبه شد که نشان دهنده روایی همزمان این پرسشنامه است 
مقیاس  کل  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  نیز  حاضر  پژوهش  در   .)33(

0/87 محاسبه شد. 

سال  در  پرسشنامه  این   :Sternberg تفکر  سبک های  پرسشنامه 

1992 توسط Sternberg تهیه شد )34(. در پژوهش حاضر به دلیل 
تعداد زیاد متغیرها از پرسشنامه 24 سوالی که سه خرده مقیاس سبک 
قانون گذار، سبک اجرایی و سبک قضاوت گر را می سنجد، استفاده شد. 
Grigorenko و Sternberg )1997( ضریب همسانی درونی را برحسب 

آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های قانون گذار، اجرایی و قضاوت گر 
0/81، 0/83 و 0/73گزارش کرده اند )35(. همچنین در پژوهش بیرامی 
قانون گذار،  سبک های  برای  پایایی  ضرایب  نیز   )1394( طباطبایی  و 
قضایی و اجرایی به ترتیب برابر با 0/74 و 0/71 و 0/76 به دست آمد 
از  یک  هر  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  نیز  حاضر  پژوهش  در   .)36(
خرده مقیاس های سبک تفکر قانون گذار، قضاوت گر و اجرایی به ترتیب 
0/74، 0/78 و 0/66 محاسبه شد. امامی پور و سیف )1382(، روایی این 
آزمون را به کمک تحلیل عاملی و با استفاده از روش مولفه های اصلی و 
چرخش متعامد )واریماکس(، محاسبه کردند. چهار عامل استخراج شد 

که میزان 70/59 درصد کل واریانس را تبیین کردند )37(.

 Ambiguity Tolerance Scale–II( پرسشنامه قدرت تحمل ابهام
The Multiple Stimulus Types(: فرم کوتاه این پرسشنامه در سال 

2009 توسط McLain، برای سنجش میزان تحمل ابهام تهیه شد و 
شامل 13 سوال 5 گزینه ای از بسیار موافقم )5 امتیاز( تا بسیار مخالفم 
)1 امتیاز( می باشد که سواالت 1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 11 و 12 به صورت 
معکوس نمره گذاری می شوند. McLain همسانی درونی پرسشنامه را 
به روش آلفای کرونباخ 0/79 گزارش کرده است. همچنین او روایی این 
 0/41 ،McDonald پرسشنامه را با استفاده از همبستگی آن با مقیاس
به دست آورد )38(. در پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ برای کل 

مقیاس 0/761 به دست آمد.

 Flexibility Inventory( شناختی  انعطاف پذیری  پرسشنامه 
Cognitive(: توسط Dennis و Vander Wal )2010( ساخته شده 

به درک موقعیت های سخت  و دارای 20 ماده است و سه جنبه میل 
توجیه جایگزین  توانایی درک چندین  قابل کنترل؛  به عنوان موقعیت 
برای رویدادهای زندگی و رفتار انسان ها؛ و توانایی ایجاد چندین راه حل 
جایگزین برای موقعیت های سخت را می سنجد و دارای دو خرده مقیاس 
حل مسئله و ادراک کنترل پذیری است. این مقیاس در یک پیوستار 7 
درجه ای لیکرت از بسیار مخالفم )1( تا بسیار موافقم )7( نمره گذاری 
می شود و گویه های 2، 4، 7، 9، 11 و 17 به صورت معکوس نمره گذاری 
کل  درونی  همسانی   )2010(  Vander Wal و   Dennis می شوند. 
را  بازآزمایی  پایایی  و   0/91 کرونباخ  آلفای  روش  به  را  پرسشنامه 
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0/81 گزارش کردند )39(. در ایران نیز کهندانی و ابوالمعالی الحسینی 
)1396( همسانی دورنی این پرسشنامه را در کل مقیاس و عامل های 
حل مسئله و ادراک کنترل پذیری به ترتیب 0/893، 0/779 و 0/810 
و پایایی بازآزمایی را برای عامل حل مسئله 0/633 و برای عامل ادراک 
کنترل پذیری 0/766 گزارش کردند. همچنین به منظور بررسی روایی 
همزمان پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی، ضریب همبستگی نمره کل 
 ،Rubin و Martin این پرسشنامه با پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی
0/75 به دست آمده است )40(. همچنین در پژوهش حاضر نیز ضریب 

آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/88 به دست آمد.

یافته ها
نمونه مورد بررسی در این پژوهش، افراد متاهل در دامنه سنی 18 تا 60 
با میانگین سنی 33/2 سال و انحراف معیار 13/77 بودند. تعداد 127 
نفر )77/9 درصد( از شرکت کنندگان زن و 36 نفر )22/1 درصد( مرد 
بودند. همچنین 45/4 درصد از شرکت کنندگان دارای مدت تاهل یک 
تا 10 سال، 33/1 درصد دارای مدت تاهل 11 تا 20 سال، 17/8 درصد 
از آنان دارای مدت تاهل 21 تا 30 سال و 3/7 درصد دارای مدت تاهل 

31 تا 40 سال بودند.     
شامل  پیش بین  متغیرهای  از  یک  هر  ساده  رابطه  بررسی  منظور  به 

انعطاف پذیری شناختی، قدرت تحمل ابهام و سه سبک تفکر )قانون گذار، 
و  شناختی  خالقیت  یعنی  مالک  متغیرهای  با  قضاوت گر(  و  اجرایی 
هیجانی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. پیش فرض های این 
آزمون یعنی فاصله ای بودن سطح اندازه گیری متغیرها و توزیع نرمال 
آزمون  از  داده ها  نرمال  توزیع  بررسی  منظور  به  بودند.  برقرار  داده ها، 
کولموگروف_اسمیرنف استفاده شد که مقدار آن برای خالقیت شناختی 
تحمل  انعطاف پذیری شناختی 0/18،  0/24، خالقیت هیجانی 0/20، 
 0/18 اجرایی  تفکر  سبک   ،0/17 قانون گذار  تفکر  سبک   ،0/13 ابهام 
آنها  معناداری  آمد که سطح  به دست  تفکر قضاوت گر 0/22  و سبک 
آماری  آزمون های  از  می توان  و  بوده   )0/05( بحرانی  سطح  از  بیشتر 
آماره های  با  نتایج همبستگی پیرسون همراه  استفاده کرد.  پارامتریک 
توصیفی متغیرها، در جدول 1 گزارش شده است. با توجه به نتایج این 
جدول می توان گفت رابطه خالقیت شناختی با انعطاف پذیری شناختی 
0/43، با سبک تفکر قانون گذار 0/27، با سبک تفکر قضاوت گر 0/29، با 
سبک تفکر اجرایی 0/38 و با تحمل ابهام 0/37 به دست آمد که همگی 
در سطح کمتر از 0/01 معنادار بودند. همچنین رابطه خالقیت هیجانی 
با   ،0/31 قانون گذار  تفکر  سبک  با   ،0/31 شناختی  انعطاف پذیری  با 
با تحمل  و  با سبک تفکر اجرایی 0/28  سبک تفکر قضاوت گر 0/21، 

ابهام 0/20 به دست آمد که در سطح کمتر از 0/05 معنادار بودند. 

در ادامه، برای بررسی نقش هر کدام از متغیرهای پیش بین )سبک های 
تفکر، قدرت تحمل ابهام و انعطاف پذیری شناختی( در خالقیت شناختی 
و خالقیت هیجانی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد و نتایج آن 
در جدول 3 و 4 گزارش شده است. پیش از اجرای رگرسیون گام به گام، 
مفروضه های رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. مقدار حجم نمونه با 
توجه به تعداد متغیرهای مستقل در این پژوهش، مناسب بوده )163 
نفر( و داده های دور افتاده در متغیرهای مستقل و وابسته حذف شدند. 

در   Tolerance و   VIF میزان  هم خطی،  بررسی  منظور  به  همچنین 
جدول 2 ذکر شد:

می باشند،  یک  از  بیشتر  که  واریانس  تورم  عامل  مقادیر  به  توجه  با 
هم خطی کمی بین متغیرها وجود دارد ولی این هم خطی شدید نیست. 
می باشد.  مناسب  که  است   0/4 از  بیش   Tolerance میزان  همچنین 
آماره Durbin-Watson، آزمون استقالل خطاها را انجام داده و مقدار 
آن برای خالقیت شناختی برابر با 1/89 بوده و برای خالقیت هیجانی 

جدول 1. نتایج ضریب همبستگی و اطالعات توصیفی متغیرها

انحراف معیارمیانگینخالقیت هیجانیخالقیت شناختیمتغیرردیف

110/5713/33**0/316**0/431انعطاف پذیری1

45/806/24**0/313**0/275سبک قانون گذار2

41/655/02**0/218**0/290سبک قضاوت گر3

44/735/61**0/287**0/387سبک اجرایی4

38/546/93*0/203**0/375تحمل ابهام5

                                    **P<0/01 *P<0/05

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


رابطه ابهام، انعطاف پذیری و سبک های تفکر با خالقیت شناختی و هیجانیطاهره الهی و همکاران

150

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

در جدول ANOVA مربوط به نقش متغیرهای پیش بین در خالقیت 
شناختی، مقدار F برابر با 14/87 می باشد که در سطح کمتر از 0/01 
معنادار بوده و مقدار R2 برابر با 0/36 است. بنابراین مدل موجود قادر به 
پیش بینی خالقیت شناختی می باشد. طبق نتایج، مقدار ضریب تعیین 
به دست آمده برای هر سه گام، در سطح کمتر از 0/01 معنادار است. 
از بین متغیرهای مستقل، انعطاف پذیری شناختی بیشترین تاثیر را در 

پیش بینی خالقیت شناختی داراست )0/18(. در گام دوم قدرت تحمل 
ابهام به تحلیل اضافه شده و میزان واریانس تبیین شده از 18 به 28 
درصد افزایش یافته است. در گام سوم، سبک تفکر اجرایی به دو متغیر 
قبلی اضافه شده و میزان واریانس از 28 به 36/3 درصد افزایش یافت. 
در مجموع انعطاف پذیری شناختی، تحمل ابهام و سبک تفکر اجرایی 

36/3 درصد از واریانس خالقیت شناختی را پیش بینی می کنند.  

با توجه به گام سوم در جدول 3، ضریب ثابت در سطح کمتر از 0/05 
معنادار نبوده و در معادله رگرسیون قرار نمی گیرد. پس می توان معادله 

رگرسیون خالقیت شناختی را به صورت زیر نوشت:
 + انعطاف پذیری شناختی × 0/326(  )نمره   + ابهام × 0/951(  تحمل  )نمره 

)نمره سبک تفکر اجرایی × 1/019(= خالقیت شناختی
در جدول ANOVA مربوط به نقش متغیرهای پیش بین در خالقیت 
از 0/01  با 5/85 می باشد که در سطح کمتر  برابر   F مقدار  هیجانی، 
معنادار بوده و مقدار R2 برابر با 0/18 است و بیانگر این است که مدل 

دارد می توان از رگرسیون استفاده کرد.    برابر با 2/06 است. بنابراین چون این مقدار در فاصله 1/5 تا 2/5 قرار 

جدول 2. بررسی هم خطی بین متغیر

VIFToleranceمدل

1/0910/916تحمل ابهام

1/5530/644انعطاف پذیری شناختی

1/9270/519سبک تفکر قانون گذار

2/0440/489سبک تفکر قضاوت گر

2/2000/455سبک تفکر اجرایی

جدول 3. خالصه رگرسیون گام به گام برای خالقیت شناختی و تعیین پیش بین های معنادار

ضریب تبیین bbetat Pسطح معناداری RR2FFپیش بین هاگام

1
72/0336/6550/000ضریب ثابت

0/4310/18629/6880/0000/5840/4316/0080/000انعطاف پذیری شناختی

2

47/6464/1520/000ضریب ثابت

0/532انعطاف پذیری شناختی
0/28331/0460/000

0/5180/3825/5910/000

0/8230/3824/6200/000قدرت تحمل ابهام

3

18/3431/4430/151ضریب ثابت

0/603انعطاف پذیری شناختی

0/36329/6880/000

0/3260/2413/3370/001

0/9510/3655/5650/000قدرت تحمل ابهام

1/0190/3174/4280/000سبک تفکر اجرایی
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طبق  همچنین  می باشد.  هیجانی  خالقیت  پیش بینی  به  قادر  موجود 
نتایج، مقدار ضریب تعیین به دست آمده برای هر سه گام، در سطح کمتر 
از 0/01 معنادار است. از بین متغیرهای مستقل، انعطاف پذیری شناختی 

داراست )0/01(. در  را در پیش بینی خالقیت هیجانی  تاثیر  بیشترین 
ابهام  انعطاف پذیری شناختی، سبک تفکر قانون گذار و تحمل  مجموع 

16 درصد از واریانس خالقیت هیجانی را پیش بینی می کنند.

جدول 4. خالصه مدل رگرسیون گام به گام خالقیت هیجانی و تعیین پیش بین های معنادار

ضریب تبیین bbetat Pسطح معناداری RR2FFپیش بین هاگام

1
64/4066/6140/000ضریب ثابت

0/3160/10017/5310/0000/3660/3164/1870/000انعطاف پذیری شناختی

2

51/0474/7520/000ضریب ثابت

0/374انعطاف پذیری شناختی
0/14012/7990/000

0/2610/2252/7750/006

0/5450/2202/7130/007سبک تفکر قانون گذار

3

39/2023/3260/001ضریب ثابت

0/410انعطاف پذیری شناختی

0/16810/5240/000

0/2260/1952/3990/018

0/5710/2312/8730/005سبک تفکر قانون گذار

0/3790/1702/2970/023قدرت تحمل ابهام

با توجه به گام سوم در جدول 4، ضریب ثابت در سطح کمتر از 0/05 
می توان  بنابراین  می گیرد.  قرار  رگرسیون  معادله  در  و  بوده  معنادار 

معادله رگرسیون خالقیت هیجانی را به صورت زیر نوشت:
 +  )0/226 × انعطاف پذیری شناختی  )نمره   +  )0/379 × ابهام  تحمل  )نمره 

)نمره سبک قانون گذار × 0/571( + 39/202= خالقیت هیجانی    

بحث
نتایج پژوهش حاضر، رابطه معنادار تحمل ابهام را با خالقیت شناختی 
و هیجانی نشان داد. این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش های محمود 
و   Toh و   )22(  )2016( همکاران  و   Wu  ،)3(  )2020( همکاران  و 
 )2020(  Merrotsy بیان  به  دارد.  همخوانی   )23(  )2016(  Miller

مربوط  اطالعات  دارند می توانند  باالیی  ابهام  تحمل  قدرت  افرادی که 
به موقعیت های مبهم را پردازش کنند و محرک های مبهم را مطلوب و 
چالش برانگیز دانسته و پیچیدگی را انکار و تحریف نمی کنند و درصدد 
شناختی  خالقیت  ویژگی های  با  کامال  که   )19( هستند  مسائل  حل 
هیجانی  خالقیت  و  مسائل(  حل  در  تازه  راهبردهای  و  ایده ها  )تولید 
در  است.  مرتبط  استرس زا(  موقعیت های  به  پاسخ  در  )انعطاف پذیری 
طول زندگی مشترک نیز میزان باالی قدرت تحمل ابهام در میان زوج ها 
با  آنها در برخورد  برساند.  به حداقل  را  بروز اختالفات  می تواند میزان 

مسائل  برای حل  می کنند.  تحمل  راحت تر  را  ابهامات  زندگی،  مسائل 
از خالقیت شناختی و هیجانی سطح باالیی برخوردار بوده و می توانند 
از راه حل های متنوع و تازه ای بهره گیرند و موقعیت های تنش زا را به 

راحتی پشت سر بگذارند.        
رابطه انعطاف پذیری شناختی با خالقیت شناختی و خالقیت هیجانی 
 Zuo مطالعات  از  حاصل  نتایج  با  یافته  این  بود.  معنادار  و  مثبت  نیز 
Chen و همکاران )2019( )28( همسو  و  و همکاران )2019( )27( 
است. زوج های منعطف، پس از بررسی موقعیت ها و موانع، چهارچوب 
ذهنی خود را مجدد سازمان دهی کرده و تهدیدات زندگی مشترک را به 
فرصت های چالش برانگیزی تبدیل می کنند و با موفقیت آنها را سپری 
می کنند. بنابراین انعطاف پذیری شناختی، یکی از راهبردهای افزایش 

خالقیت شناختی و هیجانی در میان افراد متاهل است.  
با نتایج  رابطه معنادار سبک های تفکر با خالقیت شناختی و هیجانی 
دارند.  همخوانی   )17(  )2014(  Eraslan و   )16(  )1397( ساجدی 
جمله  از  تفکر  سبک های  برخی  مثبت  همبستگی   )1397( ساجدی 
 Eraslan قانون گذار و قضایی با خالقیت را گزارش کرد )16(. همچنین
تاکید  تفکر  برخی سبک های  و  بین خالقیت  رابطه  بر وجود   )2014(
کرد )17(. در رابطه با تبیین رابطه سبک های تفکر با خالقیت شناختی 
و هیجانی می توان گفت که زوج هایی که دارای سبک تفکر قضاوت گر 
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هستند به ارزیابی، مقایسه و تحلیل ایده ها و نظرات همدیگر می پردازند. 
در سبک تفکر قانون گذار نیز افراد سعی در تفکر به شیوه تازه و غیر 
و  هستند  مسائل  حل  در  نوین  راهبردهای  به  دستیابی  برای  معمول 
تغییرات  به  و عالقه  زیاد  پشتکار  با  افراد  اجرایی،  نهایت در سبک  در 
همه  دارند.  موانع  بردن  بین  از  و  زندگی  مسائل  حل  در  سعی  جزئی 
که  چرا  مرتبط هستند؛  هیجانی  و  با خالقیت شناختی  ویژگی ها  این 
و  نوآورانه  فراوان،  ایده های  تولید  توانایی  معنای  به  خالقیت شناختی 
توجه به جزئیات در تولید ایده ها می باشد. همچنین خالقیت هیجانی 
انعطاف پذیری پاسخ در موقعیت های استرس زا و ارزیابی و  از  عبارتند 
این سبک های  از  استفاده  با  ماهرانه. زوجین  به شیوه  احساسات  بیان 
تفکر می توانند در برخورد با مسائل زندگی به ارزیابی نظرات همدیگر 
پرداخته، راهبردهای تازه ای برای حل مسائل پیدا کرده و با پشتکار به 
ایجاد تغییر در زندگی بپردازند و همه این موارد باعث بهبود خالقیت 

شناختی و هیجانی زوجین می گردد.   
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مشخص کرد که انعطاف پذیری شناختی، 
قدرت تحمل ابهام و سبک تفکر اجرایی به ترتیب پیش بین های مهم 
انعطاف پذیری شناختی،  خالقیت شناختی بودند. همچنین متغیرهای 
پیش بین های  ترتیب  به  قانون گذار  تفکر  سبک  و  ابهام  تحمل  قدرت 
معنادار خالقیت هیجانی می باشند. هر چند این پژوهش شباهت هایی 
با پژوهش های پیشین دارد اما وجه تمایز پژوهش حاضر این است که 
سهم سبک های تفکر را نیز در پیش بینی خالقیت شناختی و هیجانی 
مشخص کرده است. همان طور که در ادبیات پژوهشی سبک های تفکر 
هم ذکر شده است، افرادی که دارای سبک تفکر اجرایی هستند، پشتکار 
زیادی برای حل مسائل داشته و همین پشتکار سبب خالقیت می شود. 
این افراد قوانین و راهبردهای از پیش تعیین شده را ترجیح می دهند 
اما تغییراتی هرچند جزئی در امور ایجاد کرده و همین تغییرات جزئی 
می تواند منجر به خالقیت شود. عالوه بر این، افراد متاهلی که به عنوان 
افرادی هستند که در سیستم  نمونه در این پژوهش شرکت کرده اند، 
آموزشی ایران رشد کرده اند. در این سیستم آموزشی، سبکی که بیشتر 
انتظار  مورد پاداش قرار می گیرد، سبک تفکر اجرایی است و می توان 
داشت که افراد طبق سبکی که بیشتر مورد حمایت نظام های آموزشی 
و محیط های رسمی است، رفتار خواهند کرد. همچنین کرمی دارابخانی 
و همکاران )1391( بیان می کنند که بیشترین موفقیت زمانی حاصل 
 .)41( باشد  هماهنگ  محیطی  شرایط  با  فرد  تفکر  که سبک  می شود 
بنابراین می توان تا حدی به علت پیش بینی پذیری خالقیت شناختی بر 

اساس سبک تفکر اجرایی در این پژوهش پی برد. 
قانون گذار در پیش بینی خالقیت  تفکر  این که صرفا سبک  تبیین  در 

خالقیت  که  نمود  اشاره  نکته  این  به  می توان  داشت،  سهم  هیجانی 
هیجانی توانایی فرد در درک احساسات و حل مشکالت عاطفی به شکل 
انتظارات خود فرد باشد نه دیگران. آنها باید  بدیع است که باید نمود 
موقعیت را به خوبی ارزیابی کرده و به شکل ماهرانه احساسات خود را به 
طرف مقابل بیان کنند. بنابراین، با توجه به آن چه گفته شد سبک تفکر 
قانون گذار می تواند در پیش بینی خالقیت هیجانی موثر باشد چرا که در 
این سبک، فرد به شیوه ای تازه و غیر معمول، راه حل مناسبی برای همه 

مشکالت به خصوص مشکالت عاطفی زندگی زناشویی می یابد. 
مرد  نمونه های  اندک  تعداد  حاضر،  پژوهش  محدودیت های  جمله  از 
نسبت به زنان بوده و امکان مقایسه دو جنسیت فراهم نشد و نیز تعمیم 
نتایج به جوامع دیگر باید با احتیاط صورت گیرد. عالوه بر این، پژوهش 
انجام شد  پرسشنامه  از  بهره گیری  با  و  نوع خودگزارش دهی  از  حاضر 
نمود. در سطح  احتیاط  نتایج پژوهش  از  استنباط های علی  باید در  و 
پژوهشی پیشنهاد می شود که پژوهشگران با انجام پژوهش های طولی 
را  متغیرها  تاثیرگذاری  و  نتایج  بودن  مانا  زمینه،  این  در  آزمایشی  و 
بررسی کنند. بنابراین با توجه به آن چه ذکر شد رابطه قدرت تحمل 
شناختی  با خالقیت  تفکر  و سبک های  شناختی  انعطاف پذیری  ابهام، 
از  یک  هر  تاثیر  میزان  و  شده  تایید  متاهل  افراد  میان  در  هیجانی  و 
در  و هیجانی مشخص شد.  بر خالقیت شناختی  پیش بین  متغیرهای 
هیچ یک از پژوهش های صورت گرفته، این مدل بررسی نشده و فقط 
نمونه  براین  عالوه  بود.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  آنها  از  برخی  رابطه 
بودند  دانشجویان  و  دانش آموزان  پیشین،  تحقیقات  اکثر  بررسی  مورد 
و مطالعات اندکی پیرامون افراد متاهل صورت گرفته است؛ در صورتی 
که بررسی اهمیت این متغیرها در زندگی افراد متاهل بسیار مهم بوده 
و تعیین سهم هر کدام از آنها در افزایش خالقیت شناختی و هیجانی 
به منظور بهبود شرایط زندگی زوجین دارای اهمیت است. تحمل ابهام 
باال و انعطاف پذیری منجر به سازگاری با مشکالت و مدیریت هیجانات 
می گردد.  زوجین  زندگی  کیفیت  ارتقا  به  منجر  امر  همین  که  شده 
مقابله  به  قادر  زوج ها  که  است  این  بیانگر  طالق  آمار  افزایش  امروزه 
ندارند.  را  درست  راه حل  یافتن  توانایی  و  نبوده  مشکالت  با  درست 
نمود،  تقویت  را  پژوهش  این  در  شده  شناسایی  مولفه های  بتوان  اگر 
خالقیت شناختی و هیجانی در یافتن راه حل مشکالت زندگی افزایش 
مشاوره های  در  بنابراین  می یابد.  کاهش  حدی  تا  طالق  آمار  و  یافته 
مقابله  برای  را  افراد  متغیرها،  این  در  مداخله  از طریق  طالق می توان 
می شود  پیشنهاد  کاربردی،  در سطح  کرد.  آماده  هیجانی  مشکالت  با 
آموزشی و جلسات مشاوره  برگزاری کارگاه های  با  امر  دست اندرکاران 
گروهی و فردی، در رابطه با اهمیت قدرت تحمل ابهام و انعطاف پذیری 
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Introduction: The problem of perception and its relationship with external reality is one of the old 

problems in philosophy. This issue has also been studied in contemporary cognitive sciences. The 

essential	studies	belong	to	researchers	in	the	field	of	visual	perception.	More	traditional	theories	in	

this	field	claim	that	the	perceptual	apparatus	will	be	effective	when	it	can	represent	external	reality	

as accurately as possible. Therefore, the logic of evolution and natural selection must have led to 

the creation of reality-consistent perceptual systems. Nevertheless, extremist theories, such as the 

interface theory of perception, claim that, contrary to traditional theories, natural selection leads 

to the evolution of the perceptual system in such a way that our perceptions have nothing to do 

with external reality. We have shown in our previous work that the optimal state for our perceptual 

apparatus is to provide an approximation of reality. 

Methods: The present study used mathematical modeling in the Agent-Based Modeling framework.

Results: The current research have shown that our perceptual system can represent approximately 

50% of reality even with strict conditions. Also, by increasing the perceptual categories for the 

reality-approximating	species	to	a	level	close	to	40%,	this	species	will	still	have	a	more	significant	

survival advantage than the interface species and the truth species.

Conclusion: Contrary to the interface theory of perception, in terms of realistic environmental 

conditions, not only does evolution allows the survival of species, but there is some kind of homo-

morphism between their perception and reality, even the possibility of the formation and survival 

of perceptual systems approximating reality to a reasonable extent.
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Extended Abstract
Introduction
Opinions about perception regarding its relation to reality 

fall into a spectrum in which, at one end, it is believed 

that our perception is entirely in line with external reali-

ty, which is called direct realism or naive realism. At the 

other end of the spectrum are those who believe there is 

no correspondence between perception and external re-

ality and are so-called anti-realists. Classical theories of 

cognitive sciences believe that the perceptual system can 

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

Citation:	Rezayati	Charan	A,	Gharibzadeh	Sh.	How	realistic	are	we?:	Investigating	the	degree	of	alignment	between	our	
perception	and	the	objective	reality.	Advances	in	Cognitive	Sciences.	2022;24(2):156-167.

doi.org/10.30514/icss.24.2.156

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://bit.ly/2zmyNU8
http://dx.doi.org/10.30514/ICSS.24.2.156
http://orcid.org/0000-0001-7443-9823
http://orcid.org/0000-0002-9604-8433


Research Article

دوره 24، شماره 2، تابستان 1401مجله تازه های علوم شناختی

157

guarantee the survival of an organism when it represents 

external reality as accurately as possible.

Nevertheless, some theories like the Interface Theory of 

Perception belonging to Hoffman et al. believe that our 

perception has nothing to do with external reality. Ac-

cording to this theory, the direction of evolution in shap-

ing the perceptual system is not a representation of reality 

but a guarantee of the survival of living beings with the 

least energy; they show with these assumptions that per-

ception has nothing to do with reality.

However, they have neglected the assumption of environ-

mental changes in their model. In our previous study, we 

modified	their	model	and	presented	a	new	one	considering	

environmental changes' assumptions.  This research showed 

that the species perception approximates external reality, 

with a considerable difference in having a better chance of 

survival than other species. The present study intends to in-

vestigate how well this approximation can be in terms of its 

Where	U	(x)	is	a	function	of	the	utility	of	each	agent,	which	is	in	 accordance with the model proposed by Hoffman et al. as follows:

proximity to reality to maintain the existing survival.

Methods
The method used in this research is agent-based model-

ing. Based on the conceptual model proposed by Hoff-

man, our model has three types of agents: the truth agent, 

the simple agent, and the interface agent. Each agents 

is generated in the desired number at the beginning of 

the simulation and randomly distributed with a uniform 

distribution in the simulation environment. Each agent is 

assigned an initial energy value based on a normal distri-

bution. Each patch of the environment is also assigned a 

random amount based on a normal distribution function, 

such as the feed capacity of that patch. Each agent eval-

uates its neighbor's patches based on its perception func-

tion and selects and consumes the most desirable patch 

resource. Then, at the end of each step, the gain of each 

agent is calculated based on the following function:

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

Gain = U(x) - C

U(x) = ae-

The	cost	function	or	C	is	also	defined	as	follows:

In	 this	modified	model,	 the	 possibility	 of	 changes	 in	 the	

environment is also considered. In case of environmental 

changes, the species with the interface perception loses the 

correspondence between its perceptual interface and the en-

C = ce log2 q + ck qnb

vironment and makes a mistake in distinguishing the desired 

and undesirable area., the energy function of the interface 

agent in step n of the simulation, taking into account the as-

sumption of environmental changes, is calculated as follows:

En
interface = E(n-1) interface +

The investigation conducted in this study is to determine the maximum	accuracy	that	the	simple	species	(species	with	an	
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approximation	of	reality)	can	have	in	its	perception	of	the	

environment.	The	model	used	 in	 this	 study	 is	a	modified	

version of the model made by the authors in their previous 

work that was introduced earlier. Here, instead of assigning 

a	fixed	value	to	the	number	of	perceptual	categories	for	the	

simple species, the number of these categories changes in 

each	simulation	run.	The	efficiency	of	each	perceptual	strat-

egy in these different simple species situations is examined.

Results
Each combination of different values for different 

model variables such as cost per bit of information, 

resource growth rate, desired area boundaries, proba-

bility of change of environment, the initial number of 

factors, and the number of perceptual categories of ap-

proximating factors is repeated 20 times and the aver-

age of these repetitions, as a result of the simulation 

with	those	specific	settings	is	reported.	The	main	result	

of	the	simulation	is	demonstrated	in	the	following	fig-

ure, which shows the performance of each species con-

cerning different numbers of simple agents' perceptual 

categories.

Figure	1.	The	final	population	of	different	species	concerning	simple	agent's	different	precision	of	perception

The	 results	 show	 the	 efficiency	 of	 different	 perceptual	

strategies concerning changes in the number of perceptu-

al categories of the approximate strategy, the probability 

of environmental changes, the cost per bit of information, 

and the growth rate of food resources. For all these pa-

rameters and in almost all parametric spaces, the simple 

strategy, with an accuracy of 40% or less than the truth 

strategy’s accuracy, shows better performance than both 

the interface and the truth strategy.

Another part of the results reveals the performance of 

each species for different values of variables of the prob-

ability of environmental changes and cost per bit of infor-

mation. The results show that in almost the entire para-

metric space, the approximating species perform better 

than the other species in both cases. Thus, it can be argued 

that in environments with extended periods of stability 
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or in isolation from the general environment, perceptual 

interface evolvement and severe disconnection between 

perception and reality can be possible. However, in dy-

namic environments, even with relatively low dynamics, 

survival requires that the perception system provide an 

approximation of reality.

The results also show that with increasing approximation 

accuracy	in	the	simple	species	(those	with	an	approxima-

tion	of	reality),	even	up	to	50%	of	the	realistic	species,	if	

the cost per bit of information is low, the simple species 

still	 performs	 significantly	 better	 than	 the	 species	with	

the interface and at high values of cost per bit of informa-

tion in some parts of the parametric space still performs 

better than the interface type. In the other parts of the 

parametric space, it works at least as well as the interface 

type.

Conclusion
According	 to	 the	 present	 study’s	findings,	 evolutionary	

mechanisms allow the perceptual apparatus to be accu-

rate, to about half the accuracy of an accurate realistic 

perceptual apparatus. Indeed, the obtained results show 

that not only does evolution not lead to the formation of 

perceptual systems unrelated to reality, but it also allows 

for a much more accurate approximation of perception of 

reality to a considerable extent. So we as evolved beings 

can hope that what we perceive is reasonably similar to 

what exists in the real world. Nevertheless, we should 

keep in mind that the circumstances under which the nat-

ural selection mechanism achieves such a level of accu-

racy in perception may also depend on other factors. For 

future	studies	in	this	area,	the	first	step	is	to	find	a	ground-

based criterion to examine the accuracy of perception, 

which is reasonably easy to calculate and measure, and 

applicable	in	a	variety	of	cases.	In	the	next	step,	finding	

experimental contexts to test the hypotheses is very help-

ful. Seemingly, this research should pay much attention 

to environmental and ecological features and study the 

perceptual system of native ecosystems in a range of eco-

systems with different levels of diversity and history of 

change.
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مقدمه: مساله ادراک و رابطه آن با واقعیت بیرونی از مساله های قدیمی در فلسفه است. این مساله در دوران معاصر در 

علوم شناختی هم مطالعه شده است. مهم ترین بررسی ها در این زمینه متعلق به پژوهشگران حوزه ادراک بینایی است. 

نظریات سنتی تر در این حوزه مدعی هستند که دستگاه ادراکی زمانی اثربخش خواهد بود که بتواند واقعیت بیرونی را 

هرچه دقیق تر نمایش دهد و بنابراین منطق تکامل و انتخاب طبیعی باید به ایجاد سیستم های ادراکی منطبق بر واقعیت 

منجر شده باشد اما از سوی دیگر نظریه های افراطی ای نظیر نظریه میانجی ادراکی وجود دارند که ادعا می کنند برخالف 

نظریه های کالسیک، انتخاب طبیعی منجر به تطور دستگاه ادراکی به گونه ای می شود که ادراکات ما هیچ ارتباطی با 

واقعیت بیرونی نداشته باشند. ما در کارهای پیشین خود نشان داده ایم که حالت بهینه آن است که دستگاه ادراکی ما 

تقریبی از واقعیت را ارائه کند.

روش کار: در این مطالعه از مدل سازی ریاضی در چارچوب مدل سازی عامل مبنا )Agent-Based Modeling( استفاده 

شد. 

یافته ها: نشان داده ایم که حتی با شرط های سخت گیرانه دستگاه ادراکی ما می تواند با تقریبی نزدیک به 50 درصد 

واقعیت را نمایش دهد. همچنین با افزایش رده های ادراکی برای گونه تقریب زننده واقعیت تا سطح نزدیک به 40 درصد، 

همچنان این گونه مزیت بقای بیشتری از گونه های با میانجی ادراکی و واقع گرای دقیق خواهد داشت.

بقای  امکان  تکامل  تنها  نه  محیطی،  واقعی  شرایط  لحاظ  صورت  در  ادراکی،  میانجی  نظریه  برخالف  نتیجه گیری: 

بقای  و  امکان شکل گیری  بلکه حتی  فراهم می کند،  را  دارد  وجود  واقعیت همخوانی  و  آنها  ادراک  بین  که  گونه هایی 

دستگاه های ادراکی تقریب زننده واقعیت با حد قابل قبولی از دقت تقریب را نیز ممکن می کند.

دریافت: 1401/01/23                                
اصالح نهایی: 1401/02/19                                     

پذیرش: 1401/02/29

واژه های کلیدی
ادراک

واقع گرایی
نظریه میانجی ادراکی
مدل سازی عامل مبنا

نویسنده مسئول
علوم  پژوهشکده  دانشیار  غریب زاده،  شهریار 
شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 

ایران

                                                                                                                           S_gharibzade@sbu.ac.ir :ایمیل

مقدمه
حسی  داده های  به  آنها  طی  ما  که  است  فرایندهایی  مجموعه  ادراک 
ادراک  به  روزمره  زندگی  ما در   .)1( ورودی خود معنابخشی می کنیم 
خود به طور کامل اعتماد می کنیم و آن را بازتاب کامل محیط بیرونی 
می دانیم اما وقتی با خطاهایی ادراکی مانند خطای دید مواجه می شویم 
با  ما  ادراک  آیا  که  مساله  این  می شود.  کشیده  چالش  به  اعتماد  این 
واقعیت بیرونی مطابقت دارد یا نه مساله ای قدیمی در فلسفه است که 

زیر عنوان "مساله ادراک" شناخته می شود )2(. شکل رادیکال تر طرح 
از ذهن ما  آیا اصوال واقعیتی خارجی مستقل  این مساله آن است که 
وجود دارد یا نه و در صورت قبول واقعیت خارجی سوال بر سر میزان 
انطباق ادراک با واقعیت خارجی است. در حالت دوم مجموعه نظرات 
موجود در طیفی قرار می گیرند که در یک سر آن اعتقاد بر این است که 
ادراک ما به طور کامل با واقعیت بیرونی منطبق است که به این نگاه 
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 Naive( خام  گرایی  واقع  یا   )Direct realism( مستقیم  واقع گرایی 
realism( گفته می شود و در سر دیگر طیف کسانی هستند که معتقدند 

هیچ مطابقتی بین ادراک و واقعیت بیرونی وجود ندارد و به اصطالح ضد 
واقع گرا )Anti-realist( هستند )3(. یکی از مهم ترین فیلسوفانی که بر 
شکاف بین ذهنیت و عینیت تاکید کرد و آن را در فلسفه اش برجسته 
کرد Immanuel Kant بود که در معروف ترین اثرش سنجش خرد ناب 
به بررسی این شکاف پرداخت. وی حتی مفاهیمی مانند فضا و زمان را 
از ویژگی های ساختار ذهن می دانست )4(. اما این سوال تنها به فلسفه 
محدود نماند و با شکل گیری روان شناسی علمی و سپس علوم شناختی 
و علوم اعصاب شناختی امکان بررسی با روش های علمی را نیز یافت. 
که  باور هستند  این  بر  نظریه های کالسیک  علوم شناختی  جامعه  در 
دستگاه ادراکی زمانی می تواند ضامن بقای یک جاندار باشد که هر چه 
دقیق تر واقعیت بیرونی را بازنمایی کند )5، 6( بنابراین از نگاه باورمندان 
به چنین نظریه هایی جهت تکامل و انتخاب طبیعی به سمتی بوده است 
که دستگاه ادراکی ما را به شیوه ای شکل دهد که هر چه بیشتر جزییات 

پدیده های بیرونی را بازنمایی کند )7(.       
اما نظریه هایی نیز وجود دارند که در جهتی کامال مخالف چنین نگاه های 
و  نهشتی  هم  هیچ  ما  ادراک  که  معتقد هستند  واقع گرایانه کالسیکی 
این  نمونه های  جدیدترین  از  یکی  ندارد.  بیرونی  واقعیت  با  مطابقتی 
نظریه ها متعلق به Hoffman و همکارانش است که به نظریه میانجی 
 .)8–10( )Interface Theory of Perception( ادراکی معروف است
مطابق این نظریه جهت گیری تکامل در شکل دهی دستگاه ادراکی واقع 
نمایی نیست بلکه تضمین بقای موجودات زنده با صرف کمترین انرژی 
است. به عبارت دیگر آنها ادعا می کنند اشتباهی در فهم کارکرد تکامل در 
نزد معتقدان به واقع گرایی اتفاق افتاده است و آنها از پیش فرض کرده اند 
که شرط تضمین بقای جاندار آن است که دستگاه ادراکی وی واقعیت را 
همان گونه که هست بازنمایی کند. آنها این ادعا را با ساخت مدل هایی 
بر اساس نظریه بازی های تکاملی )Evolutionary game theory( و 

الگوریتم ژنتیک بررسی کرده اند )11(. آنها در مدل خود نشان می دهند 
راهبرد میانجی ادراکی به لحاظ تکاملی غالب خواهد شد. ایده مرکزی 
این نظریه آن است که اگر دو پدیده مختلف واقعی به لحاظ بقا برای ما 
مزیت یکسانی داشته باشند آنگاه ما نیازی نداریم که آنها را به صورت 
دو شی متمایز درک کنیم زیرا درک تمایز بین آنها مستلزم دریافت و 
پردازش جزییات بیشتر یا همان اطالعات بیشتر است که به روشنی به 

معنی صرف انرژی بسیار بیشتر است.     
نکته ای که در استدالل های مربوط به این نظریه از آن غفلت شده است 
آن است که چنین میانجی ای تا زمانی می تواند کارکرد موثری داشته 
یاشد که در محیط تغییر چشم گیری رخ ندهد. زیر هر میانجی صرفا 
بر اساس مطابقت با محیط کار می کند و در صورت تغییر محیط این 
مطابقت از بین می رود. این نکته ای است که توسط ما در )12، 13( و 
همچنین توسط گروه دیگری از پژوهشگران در )14( به آن اشاره شده 
 Hoffman توسط  شده  ارائه  مدل  خود  پیشین  پژوهش  در  ما  است. 
آن  در  که  کردیم  ارائه  جدید  مدلی  و  کردیم  اصالح  را  همکارانش  و 
فرض تغییرات محیطی نیز لحاظ شده بود و با شبیه سازی مدل جدید 
در چارب مدل سازی و شبیه سازی عامل مبنا نشان دادیم گونه ای که 
فاصله  با  می دهد  ارائه  بیرونی  واقعیت  از  تقریبی  وی  ادراکی  دستگاه 
همچنین  و  واقع گرا  کامال  گونه  از  بیشتری  بقای  شانس  چشم گیری 
گونه دارای دستگاه ادراکی دارد. در پژوهش جاری قصد ما این است 
که بررسی کنیم حد باالیی این تقریب در جهت نزدیکی آن به واقعیت 
چقدر می تواند باشد، به طوری که همچنان بقای موجود حفظ شود.     

روش کار
بنابر نظریه نظریه میانجی ادراکی تابع ادراک یک موجود زنده که به 
عنوان تابعی از جهان بیرونی به ذهن عمل می کند بر تابع مطلوبیت 
بیان دیگر  به  بیرونی منطبق است.  به اشیای  آن موجود زنده نسبت 

اگر
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و تابع ادراک باشد که اشیای جهان )W( را به اشیای ذهن )M( می نگارد. 

P: W → M

U: W → R

تابع مطلوبیت باشد که مطلوبیت )بر حسب مزیت برای بقا( هر شی 
بیرونی را به مقداری حقیقی می نگارد آنگاه برای موجودی که دارای 

متمایز  شی  دوی  هر  ازای  به  است،  میانجی  نوع  از  ادراکی  دستگاه 
x, y ∈ W که       

U(x) = U(y)(1)
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آنگاه

اما برای موجودی که به طور کامل واقع گرا است خواهیم داشت

P(x)=P(y)(2)

P(x) ≠ P(y)(3)

در )11( با توجه به این فرض ها مدلی در قالب نظریه بازی های تکاملی 
و در چارچوب مفهوم دینامیک جمعیت طراحی شده است که نتایج آن 
نشان می دهند گونه با راهبرد ادراکی میانجی گونه غالب خواهد بود. ما 
این فرضیه ها را در قالب مدلی عامل مبنا بازتولید کردیم و نشان دادیم 
در صورت حفظ شرط های بیان شده همان نتیجه گیری تایید می شود. 
Hoffman و همکارانش  از آن فرض تغییرات محیطی را که  اما پس 
نادیده گرفته بودند به مدل اضافه کردیم و نشان دادیم با در نظر گرفتن 
این فرض گونه تقریب زننده به طور چشمگیری عملکرد بهتری نسبت 

به گونه با میانجی ادراکی خواهد داشت.

مدل سازی عامل مبنا 
نیز  مبنا  عامل  شبیه سازی  آن  به  گاهی  که  مبنا  عامل  مدل سازی 
در  که  است  شبیه سازی  و  مدل سازی  برای  چارچوبی  می شود  گفته 
مساله  دینامیک  تشکیل دهنده  عامل های  بنیادی ترین  بر  تمرکز  آن 
عامل ها،  از  عبارتند  مبنا  عامل  مدل  یک  مولفه های  مهم ترین  است. 
محیط، تکنولوژی تصمیم گیری عامل ها و توپولوژی تعامل آنها با یک 
محیط  و  است  مدل  تصمیم گیر  و  فعال  جز  بنیادی ترین  عامل  دیگر. 
تصمیم گیری  تکنولوژی  می شود.  گفته  زمینه ای  شرایط  مجموعه  به 
و  آماری  ریاضی،  مختلف  ابزارهای  بر  مبتنی  می تواند  نیز  عامل ها 
الگوریتم های  و  تصمیم  نظریه  بازی ها،  نظریه  نظیر  ماشین  یادگیری 
مختلف هوش مصنوعی باشد. در این روش به جای مدل سازی مستقیم 
متغیرهای مورد نظر، رفتار عامل ها، تعامل آنها با یک دیگر و تعامل آنها 
با محیط مدل می شود و به این ترتیب متغیرهای مورد نظر به عنوان 

ویژگی های ظهوری )Emergent( فضای مدل سازی شده قابل مشاهده 
و اندازه گیری می شود. بنابراین این مدل ها از مجموعه ای از واحدهای 
تصمیم گیر مستقل تشکیل شده است که تعامل اشان با هم یا با محیط 
یک سیستم دارای دینامیک را به وجود می آورد )17-15(. در پژوهش 
پیش رو از Netlogo استفاده شده است که یک ابزار برنامه نویسی عامل 

مبنا، طراحی شده بر پایه جاوا است )18(.

ارائه  مفهومی  چارچوب  پایه  بر  ادراک  مبنای  عامل  مدل سازی 
شده توسط Hoffman و همکاران

در مدل عامل مبنای ساخته شده بر پایه مدل مفهومی ارائه شده توسط 
Hoffman سه نوع عامل وجود دارند که عبارتند از عامل واقع گرا، عامل 

تقریب زننده و عامل با میانجی ادراکی. از هر کدام از عامل ها در ابتدای 
شبیه سازی به تعداد دلخواه تولید می شود و به طور تصادفی با توزیع 
یکنواخت در محیط شبیه سازی پراکنده می شود. به هر عامل مقداری 
انرژی اولیه بر اساس یک توزیع نرمال اختصاص داده می شود. محیط 
نیز شامل منابع غذایی است. در واقع به هر خانه )Patch( از محیط که 
کوچکترین واحد تشکیل دهنده محیط است مقداری تصادفی بر اساس 
یک تابع توزیع نرمال، به عنوان ظرفیت غذایی آن خانه اختصاص داده 
را  ادراک خود خانه های همسایه اش  تابع  اساس  بر  عامل  می شود. هر 
مصرف  آن  از  و  کرده  انتخاب  را  خانه  مطلوب ترین  و  می کند  ارزیابی 
می کند. سپس در پایان هر گام میزان عایدی هر عامل بر اساس منفعت 
دریافت شده از خانه مصرف شده و هزینه ادراکی و دانشی پرداخت شده 

بر اساس تابع زیر محاسبه می شود:

Gain = U(x) - C(4)

U(x) = ae-

مدل  با  مطابق  که  است  عامل  هر  مطلوبیت  تابع   U)x( آن  در  که 
تابع  یک  صورت  به  همکاران  و   Hoffman توسط  شده  ارائه 

به صورت  آن  کلی  فرم  که  می شود  گرفته  نظر  در  زنگوله ای شکل 
است. زیر 

تابع هزینه یا همان C نیز به صورت زیر تعریف می شود:
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C = ce log2 q + ck qnb (6)

 p nام،  گام  در  ادراکی  میانجی  با  عامل  انرژی   En
interface آن  در  که 

 U ،)5( تابع مطلوبیت داده شده در معادله U ،احتمال تغییر در محیط
تابع مطلوبیت موجود با میانجی ادراکی در حالت تغییر محیط و C تابع 

هزینه داده شده در رابطه است )6(.

افزایش واقع گرایی یا دقت تقریب در گونه تقریب زننده
بررسی اصلی انجام شده در این پژوهش تعیین میزان بیشینه دقتی است 
که گونه تقریب زننده می تواند در ادراکش از محیط داشته باشد. مدل به کار 
رفته در این بخش همان مدل ساخته شده توسط نویسندگان است که پیش 
از این معرفی شد. در اینجا به جای آن که برای گونه تقریب زننده تعداد 

رده های ادراکی مقدار ثابتی در نظر گرفته شود، در هر اجرای شبیه سازی 
تعداد این رده ها تغییر می کند و میزان کارایی هر کدام از راهبردهای ادراکی 
در هر کدام از این وضعیت های متفاوت گونه تقریب زننده بررسی می شود.

یافته ها
هر ترکیبی از مقادیر مختلف برای متغیرهای مختلف مدل مانند هزینه 
هر بیت اطالعات، نرخ رشد منابع، مرزهای ناحیه مطلوب، احتمال تغییر 
محیط، تعداد اولیه عامل ها و تعداد رده های ادراکی عامل تقریب زن 
به تعداد 20 بار تکرار شده است و میانگین این تکرارها به عنوان نتیجه 

شبیه سازی با آن تنظیمات خاص گزارش شده است.     

En
interface=E(n-1)

interface +

که در آن ce هزینه پردازش هر بیت اطالعات دریافت شده، ck هزینه 
نگهداری هر بیت دانش، q تعداد رده های ادراکی و nb تعداد بیت های 
الزم برای نمایش مطلوبیت هر منبع غذایی است که ما در اینجا همانند 
نظر گرفته ایم. همچنین  نوع در  را یک  منابع  نوع  برای سادگی   )11(
به پیروی از مدل ارائه شده توسط Hoffman و همکاران فرض کرده  
c_k=c10. توجه کنید تابع عایدی ارائه شده در رابطه )4( عایدی واقعی 

است و نه عایدی ادراک شده.
محاسبه  شده  داده  تابع  با  عامل ها  عایدی  شبیه سازی  از  گام  هر  در 
می شود و به انرژی اولیه آنها افزوده می شود. تا زمانی که انرژی عامل 
باالتر از یک آستانه داده شده باشد باقی می ماند و در غیر این صورت 

را  محیط  در  غذایی  منابع  بازتولید  برای  نرخی  همچنین  ما  می میرد. 
توسط  منابع در صورت مصرف شدن  نظر گرفته ایم که جایگزینی  در 

عامل ها را تامین می کند.

مدل سازی ادراک در شرایط تغییر محیط  
بین  تطابق  ادراکی  میانجی  با  گونه  محیط،  در  تغییر  وقوع  در صورت 
میانجی ادراکی خود و محیط را از دست می دهد و در تشخیص ناحیه 
مطلوب و غیر مطلوب دچار خطا می شود. با در نظر گرفتن فرض تغییرات 
nام شبیه سازی به  ادراکی در گام  با میانجی  انرژی گونه  تابع  محیطی 

صورت زیر محاسبه می شود:

به عنوان ظرفیت غذایی آن خانه اختصاص داده  ،دهنده محیط است مقداری تصادفی بر اساس یک تابع توزیع نرمالتشکیل

ترین خانه را انتخاب کرده و از آن  کند و مطلوب اش را ارزیابی می های همسایههر عامل بر اساس تابع ادراک خود خانه. شود می

سپس در پایان هر گام میزان عایدی هر عامل بر اساس منفعت دریافت شده از خانه مصرف شده و هزینه ادراکی و . کند مصرف می

 :شود دانشی پرداخت شده بر اساس تابع زیر محاسبه می

      ( )   ( ) 
-و همکاران به صورت یک تابع زنگوله Hoffmanابع مطلوبیت هر عامل است که مطابق با مدل ارائه شده توسط ت ( ) که در آن 

 .شود که فرم کلی آن به صورت زیر است ای شکل در نظر گرفته می

 ( )      
 :شود نیز به صورت زیر تعریف می  تابع هزینه یا همان 

               ( ) 
   های ادراکی و تعداد رده   ،هزینه نگهداری هر بیت دانش    ،هزینه پردازش هر بیت اطالعات دریافت شده   که در آن 

ی سادگی نوع منابع را یک نوع در برا (11)های الزم برای نمایش مطلوبیت هر منبع غذایی است که ما در اینجا همانند تعداد بیت

     ایم  و همکاران فرض کرده Hoffmanارائه شده توسط  همچنین به پیروی از مدل. ایمنظر گرفته
توجه کنید تابع عایدی .   

 .عایدی واقعی است و نه عایدی ادراک شده( 4)ارائه شده در رابطه 

که انرژی تا زمانی . شود شود و به انرژی اولیه آنها افزوده می داده شده محاسبه میها با تابع سازی عایدی عاملدر هر گام از شبیه

ما همچنین نرخی برای بازتولید منابع غذایی . میرد ماند و در غیر این صورت می عامل باالتر از یک آستانه داده شده باشد باقی می

 . کند ها را تامین میشدن توسط عامل ایم که جایگزینی منابع در صورت مصرف در محیط را در نظر گرفته

 سازی ادراک در شرایط تغییر محیط مدل

دهد و در تشخیص  گونه با میانجی ادراکی تطابق بین میانجی ادراکی خود و محیط را از دست می ،در صورت وقوع تغییر در محیط

گونه با میانجی ادراکی در گام محیطی تابع انرژیبا در نظر گرفتن فرض تغییرات  .شود ناحیه مطلوب و غیر مطلوب دچار خطا می

 :شود سازی به صورت زیر محاسبه میام شبیه 

  
           (   )

           

  که در آن 
شده در تابع مطلوبیت داده    ،احتمال تغییر در محیط   ،ام انرژی عامل با میانجی ادراکی در گام           

 .است( ۶)تابع هزینه داده شده در رابطه   تابع مطلوبیت موجود با میانجی ادراکی در حالت تغییر محیط و    ،(۰)معادله 

 گرایی یا دقت تقریب در گونه تقریب زنندهافزایش واقع

نمودار 1. نمودار میزان کارایی گونه های مختلف بر حسب تعداد رده های ادراکی گونه تقریب زننده. رنگ نارنجی کارایی گونه تقریب زننده، رنگ آبی کارایی گونه با میانجی ادراکی 
و رنگ سبز کارایی گونه واقع گرای دقیق را نمایش می دهد. محور عمودی میزان کارایی گونه ها را نمایش می دهد که همان جمعیت نهایی گونه ها در گام آخر شبیه سازی است. 

محور افقی تعداد رده های ادراکی گونه تقریب زننده را نمایش می دهد.
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نمودار 2. میزان کارایی گونه های مختلف در حالتی که گونه تقریب زننده تعداد رده های ادراکی متعدد دارد. رنگ نارنجی متعلق به گونه تقریب زننده، رنگ آبی متعلق به گونه با 
میانجی ادراکی و رنگ سبز متعلق به گونه واقع گرای دقیق است نمودار عمودی میزان کارایی گونه ها را نمایش می دهد که همان تعداد جمعیت گونه ها در گام آخر شبیه سازی 
است. شکل الف کارایی گونه ها به ازای مقدارهای مختلف احتمال تغییرات محیطی و شکل ب میزان کارایی گونه ها به ازای مقدارهای مختلف هزینه هر بیت اطالعات نشان می دهد.

نمودار 3. میزان کارایی گونه ها به ازای مقدارهای مختلف تعداد رده های ادراکی گونه تقریب زننده و هزینه هر بیت اطالعات. رنگ های تیره تر نشان دهنده کارایی بیشتر و رنگ های 
روشن نشان دهنده کارایی کمتر هرگونه است. محور عمودی هر نمودار هزینه هر بیت اطالعات و محور افقی تعداد رده های ادراکی گونه تقریب زننده را نمایش می دهد. نمودار 

سمت چپ مربوط به گونه با میانجی ادراکی، نمودار میانی مربوط به گونه تقریب زننده و نمودار سمت راست مربوط به گونه واقع گرای مستقیم است.
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بحث
در پژوهش ها پیشین ما نشان داده بودیم با در نظر گرفتن فرض های 
واقع گرایانه در مورد محیط زندگی موجودات زنده نظریه میانجی ادراکی 
قابل پذیرش نیست. در این پژوهش ما قصد داشتیم حد باالی دقتی که 
چنین گونه ای  می تواند در ادراک خود داشته باشد و همچنان برای بقا 

مناسب باشد را به دست آوریم.        
نتیجه شبیه سازی همان طور که در نمودار 1 نمایش داده شده است 
نشان می دهد با افزایش رده های ادراکی یا به عبارت دیگر افزایش دقت 
ادراک  تا حدود 35 درصد دقت  زننده  تقریب  گونه  ادراک  در  تقریب 
گونه واقع گرای دقیق، همچنان این گونه کارایی بهتری نسبت به گونه 
تا حد 40 درصد  دقتی  با  داشت. همچنین  ادراکی خواهد  میانجی  با 
دقت گونه واقع گرا شانس بقایی حداقل برابر با گونه با میانجی ادراکی 
خواهد داشت و با افزایش دقت ادراک بیش از این سطح رو به انقراض 

می رود.  
نمودار 2 در قسمت های الف و ب به ترتیب کارایی هر کدام از گونه ها را 
به ازای مقادیر مختلف متغیرهای احتمال تغییرات محیطی و هزینه هر 
بیت اطالعات نشان می دهد. همان طور که دیده می شود در هر دو حالت 
تقریبا در کل فضای پارامتری گونه تقریب زننده عملکرد بهتری از سایر 
دوره های  که  محیط هایی  در  کرد  ادعا  می توان  بنابراین  دارد.  گونه ها 
طوالنی از ثبات وجود دارد یا به گونه ای از محیط کلی ایزوله شده اند 
امکان شکل گیری میانجی ادراکی و گسست شدید بین ادراک و واقعیت 
وجود دارد اما در محیط های پویا، حتی با پویایی نسبتا کم، بقا مستلزم 
آن است که دستگاه ادراکی تقریبی از واقعیت را ارائه دهد. همان طور 
که در نمودار 2 الف دیده می شود حتی با احتمال کوچکی به اندازه 0/1 
برای تغییرات در محیط نیز گونه تقریب زننده عملکرد بهتری از گونه با 
میانجی ادراکی خواهد داشت. بنابراین باید انتظار داشت در محیط هایی 
که به نوعی از بقیه قسمت های زمین ایزوله هستند و دوره های طوالنی 
ادراکی  با دستگاه  یافتن موجوداتی  را تجربه کرده اند احتمال  ثبات  از 
میانجی بیشتر است و در مقابل در محیط های با پویایی باال و پیوستگی 
و تبادل با بقیه محیط ها با احتمال زیاد دستگاه ادراکی موجودات باید 

از نوع تقریب زننده باشد.   
گونه  در  تقریب  دقت  رفتن  باالتر  با  که  می دهد  نشان  نیز   3 نمودار 
تقریب زن حتی تا 50 درصد گونه واقع گرا، در صورتی که هزینه هر 
بیت اطالعات پایین باشد همچنان گونه تقریب زن به طور چشمگیری 
بهتر از گونه با میانجی ادراکی عمل می کند و در مقادیر باالی هزینه هر 
بیت اطالعات در بخشی از فضای پارامتری باز گونه تقریب زن بهتر از 
گونه با میانجی ادراکی و در بقیه بخش های فضای پارامتری حداقل به 

خوبی گونه با میانجی ادراکی عمل می کند. آن چه در اینجا نشان داده 
شده است آن است که تحت شرایط معین گونه تقریب زن می تواند با 
حد نسبتا باالیی از دقت تقریب نیز همچنان شانس بقا داشته باشد اما 
این که سازوکار انتخاب طبیعی در چه شرایطی چنین سطحی از دقت 
را در ادراک محقق می کند باید به عوامل دیگری بستگی داشته باشد. 
یافته های تجربی نشان می دهد تحقق این سطح از دقت ادراک ممکن 
 Marr است به پیچیدگی شناختی موجودات مرتبط باشد، برای نمونه
در مطالعه خود اشاره می کند که موجودات ساده تر نظیر حشرات و مثال 
نشانه های  تنها  که  هستند  ساده تری  ادراکی  دستگاه  دارای  مگس ها 
محدودی از اشیا و محیط را ادراک می کند و در مقابل انسان ها دارای 
از  بیشتری  بسیار  اطالعات  که  هستند  پیشرفته تری  ادراکی  دستگاه 

محیط را دریافت و پردازش می کند )5(. 

نتیجه گیری
شده  انتخاب  ادراکی  دستگاه  تنها  نه  دادیم  نشان  پژوهش  این  در  ما 
توسط سازوکار انتخاب طبیعی دستگاهی است که تقریبی از واقعیت را 
ارائه می کند، بلکه دقت تقریب این دستگاه ادراکی تا حدود 50 درصد 
نیز می تواند باال برود. به عبارت دیگر این امکان در طبیعت وجود دارد 
رده های  از  نیمی  حدود  تا  زنده  موجودات  ادراکی  رده های  تعداد  که 
ادراکی  دستگاه  این  همچنین  یابد.  افزایش  طبیعت  در  موجود  واقعی 
رابطه ترتیب واقعی را نیز حفظ می کند و به طور مثال اگر شی ای در 
دنیای واقعی بزرگتر از شی دیگری باشد، ادراک ما نیز شی اول را بزرگتر 
دست  به  شرایطی  در  نتیجه گیری  این  می نماید.  دوم  شی  مساوی  یا 
آمده است که ما رده های ادراکی گونه با میانجی ادراکی را در مقایسه 
با شرایط مدل Hoffman افزایش نداده ایم و می توان گفت این شرایط 
برای گونه تقریب زننده شرایط بدبینانه است و در شرایط واقعی تر که 
افزایش پیدا کند مزیت گونه  ادراکی  با میانجی  ادراکی گونه  رده های 

تقریب زننده روشن تر و عملکردش بهتر نیز خواهد بود.
هستند  طرح  قابل  زمینه  این  در  پژوهش  ادامه  برای  که  پیشنهاداتی 
در گام اول یافتن یک معیار مستقل از ذهن )Ground truth( برای 
قابل  طور  به  آن  اندازه گیری  و  محاسبه  که  است  ادراک  دقت  بررسی 
در  باشد.  اعمال  قابل  مختلف  موارد  در  و  باشد  آسان  و  ممکن  قبولی 
گام بعدی یافتن زمینه های تجربی برای آزمون فرضیه های مطرح شده 
حد  تا  باید  جستجو  این  می رسد  نظر  به  هستند.  کمک کننده  بسیار 
طیفی  در  و  کند  توجه  بومی  زیست  و  محیطی  ویژگی های  به  زیادی 
از زیست بوم ها با سطوح متفاوتی از تنوع و سابقه تغییرات به مطالعه 

دستگاه ادراکی موجودات بومی آن زیست بوم ها بپردازد.          
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مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

این پژوهش از هیچ گونه داده تجربی اعم از آزمایش بر روی انسان یا 
حیوان استفاده نکرده است. در تعامل با افراد هیچ ویژگی مبنی بر عدم 

رعایت اصول اخالقی وجود نداشته است.          

مشارکت نویسندگان 
پژوهش  این  اصلی  ایده  به  شکل دهی  در  برابر  مشارکت  نویسندگان 
داشته اند. شهریار غریب زاده راهنمایی مسیر اصلی پژوهش را بر عهده 
داشته است. آرمان رضایتی مدل سازی ریاضی و شبیه سازی پژوهش را 

انجام داده است و نگارش مقاله را نیز بر عهده داشته است.       

منابع مالی
از  و  است  نداشته  مالی  هیچ گونه حمایت  نهادی  هیچ  از  پژوهش  این 
پایان نامه دکتری آقای آرمان رضایتی چران استخراج شده است.       

تشکر و قدردانی
شخص  هیچ  کمک  از  مقاله  نگارش  و  پژوهش  انجام  در  نویسندگان 

دیگری استفاده نکرده اند.                

تعارض منافع
در این مطالعه هیچ گونه تعارض منافعی با هیچ شخص حقیقی و حقوقی 

وجود نداشته است.
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