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  چكيده

تست استروپ جهت دار شكل تعديل شده استروپ كالسيك مي باشد كه  شامل دو كوشش خنثي و . اشدآزمون استروپ يك آزمون شناختي است كه نسبت به اختالالت عصب شناختي حساس مي ب
كل افراد در پژوهش حاضر تعداد . بيشترين كارايي آزمون استروپ در زمينه سنجش شدت و نوع واكنش هاي رواني افراد به عوامل فشارزاي محيط است. تداخلي است و هر كدام داراي تمرين جداگانه اي هستند

به منظور محاسبه .  به دست آمد75/0 نفر انجام شده است؛ برابر با 30 بازآزمون برروي _پايايي تست حاضر نيز كه از روش آزمون .  نفر مرد است54 نفر زن و 47 نفر است كه از اين تعداد 101شركت كننده 
 PVSAT 3 ، مرحله اول استروپ جهت و -/.51 ثانيه PVSAT 2همبستگي ميان مرحله اول آزمون استروپ جهت و . جرا شد نفر از افراد نمونه ا30 بر روي PVSATروايي آزمون استروپ جهت،تست 

. افي برخوردار مي باشد مي باشدو اين  بدان معني است كه استروپ جهت از روايي ك-/.55 ثانيه PVSAT 3 و مرحله دوم استروپ جهت و -/.76 ثانيه PVSAT 2، مرحله دوم استروپ جهت و -/.52ثانيه 
  .بنابر اين  تست استروپ در ايران قابليت كاربرد دارد

توجه نقش مهم و پر رنگي در يادگيري و عملكرد روزانه فرد دارد و در عين حال جز حساس ترين 
سوگيري توجه نسبت به . توجه مستلزم انتخاب است. باشد مي ها  روندهاي شناختي نسبت به آسيب

در واقع . گردد هاي محيطي باعث بروز رفتارهاي مرتبط با محرك مي صي از محركهاي خا محرك
توجه در تعامل موفق با محيط تعيين كننده است و به عنوان  دروازه باقي مطالب  شناختي  عمل 

اين عملكردها به .گردد شود اما جذب چيز ديگر مي توجه  به  يك چيز فراخوانده  مي. كند مي
در ) كشف ناشي از يك كلمه(هايي اشاره دارند كه توجه به وسيله عوامل برونزاد  ترتيب به موقعيت

كولين مك لود (كنترل مي شود ) جلب تمركز به وسيله يك مشاهده كننده(مقابل عوامل درون زاد 
ها ي پردازش، مانند خودكار بودن را در مقابل  كتل بعضي موقعيت1886در سال ). 2000و پني

 منجر به تمايز بين پردازش خودكار و 1970كه عاقبت در سال .وجه توصيف كردهاي ت ساير نياز
پردازش خودكار از طريق تمرين و نياز به توجه رشد ميكند، ولي پردازش قابل . قابل كنترل شد

كلين مك الد و پني مك (هاي كمتر تمرين داده شده دارد  كنترل نياز به توجه براي انجام الگو
    ).2000دونالد، 

ترين و كارآمدترين ابزارها به مطالعه فشار رواني  آزمون استروپ به عنوان يكي از قديمي
شناسي كه اين تست را به صورت استروپ رنگي آن ابداع كرد  اين آزمون به نام روان. پردازد مي

ريشه تحقيق ). 2000كلين مك الد و پني مك دونالد. (گذاري شد يعني جان رايد لي استروپ نام
كتل در پروژه . باز مي گردد) 1886( سال زودتر، در كار جيمز مك كين كتل 50وپ به استر

نسبت به ) ها و رنگ(دكتراي خود به راهنمايي ويلهم وونت، گزارش كرد كه بلند ناميدن اجسام 
اين تبيين به طرز . كلمات مرتبطي كه بايد خوانده مي شدند، به زمان بيشتري نياز دارد

دهد كه در حالت تصاوير و حروف، ارتباط  اين پديده به اين علت رخ مي: د بودانگيزي جدي شگفت
ميان نظر ما و نام اشيا آنقدر در ذهن ما رخ داده است كه پردازش آن به صورت خودكار انجام مي 

. ها و تصاوير ما بايد كمي تالش كنيم تا نام آنها را به خاطر آوريم كه در حالت رنگ شود، درحالي
هاي برجسته  طور گسترده براي بررسي سوگيري توجه نسبت به محرك  تستي است كه بهاستروپ

به عالوه ). 2004اينگمار و همكاران، (رود  هاي توجه انتخابي به كار مي هيجاني و ارزيابي مكانيسم
همچنين الزم به ذكر است كه ). 1992مك لود، (استروپ به نظام پايه شاخص توجه اشاره دارد 

هاي مطالعات تصوير سازي عصبي  مجاورت نزديكي با ساير يافته تگي سينگوالي قدامي برانگيخ
  .استروپ دارد
بيني كرد كه ناميدن رنگ به تالش و تمرين بيشتري نسبت به خواندن كلمه نياز   پيش براون

 و 19115 و 1912(پولينگ ورث . دارد، زياد ناميدن رنگ اساساً يك مهارت كم تمرين شده است
نياز دارد، درحاليكه ) پيوستگي(اينگونه مطرح كرد كه خواندن كلمات فقط به چسبندگي ) 1923

اينگونه عنوان كردند ) 1924(گارت و لمون . ناميدن رنگ نيازمند پيوستگي به عالوه ارتباط است
د گر است، كه آنها نتوانستن كه ناميدن رنگ به زمان بيشتري نياز دارد و آن به علت عامل مداخله

هاي بسياري با يك  عنوان كردند كه پاسخ) 1925(پترسون، الني و واكر . آن را شناسايي كنند
  .اند، درحاليكه تنها يك پاسخ با يك كلمه، شرطي شده است رنگ شرطي شده

رنگ دنباله دار ناميده ميشود، -رنگ استروپ، كه گاهي آزمون كلمه-آزمون استاندارد كلمه
هاي گوناگون  از آن پس تا كنون شكل. انجام داده است) 1935(روپ همان فرايندي است كه است

اين تست نظير استروپ جهتدار، استروپ بو و مزه، استروپ هروئين، استروپ  دخانيات، استروپ 
به جاي اينكه ) 1981(مك كووان و آرنولت .ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است...شكل و
ي چاپ كردنند، همچنين تمام كلمات را رنگي كردند، و يا تنها ها را افقي چاپ كنند، عمود محرك

 حرف اول كلمات را استفاده كردند و در نهايت مداخله گرهاي مشابهي را در تمام موارد گزارش 3

حتي هنگامي كه تنها از حرف اول كلمات با رنگ كلمه نامناسب استفاده ) 1978(رگان . كردند
رنگ توسط كيپسنيس و گليكمن - نسخه گروهي آزمون كلمه. كرد، نيز تداخل را مشاهده نمود

هاي موسيقي يا نامِ نُتها كه در  از نُت) 1985(زاكي و گليكسون . ساخته شد) 1958، 1959، 1962(
از ) 1977(كامپتون و فالورز . جاي مناسب يا نامناسب خطوط نت قرار داشت، استفاده نمودند

. آيند، جور كنند اشكال هندسي كه سريعاً بعد از كلمات ميها خواستند كه كلمات را با  آزمودني
آزمون بر مبناي جسم، را براي كار با كودكان مورد استفاده قرار  )1971(و آروچوا ) 1967(كرامر 
را نشان داد و از » راست«و » چپ«، »پايين«، »باال«كلمات ) 1973 و 1974(سيمور . دادند

  . ه مربوط به نقطه را بگويندها خواست كه نام مكان كلم آزمودني
به بررسي تست استروپ رايانه اي در كودكان ) 2007(      الن كارولينا و همكاران 

ADHD جهت بررسي توجه انتخابي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه اين كودكان در توجه 
حقيقي با به ت) 2006(انتخابي و زمان واكنش نقص دارند جواد صالحي فدردي و مايل كاكس 

ترسا وايت و جان . اند هاي روندي پرداخته هاي نظري و نظريه بررسي: عنوان تست استروپ اعتياد
به تحقيقي تحت عنوان بوي متجانس تشخيص مزه را تسهيل ميكند، ) 2007(پرسكات 
براي  پژوهشي با عنوان؛ آيا كرتكس سينگوالي قدامي) 2005(سلي فلوز و مارتا فارا . اند پرداخته

تحقيقي ) 2006(جواد صالحي فردادي و مايل كاكس.اند كنترل شناختي ضروري است؟ انجام داده
مورتن باير و . اند بارز بودن نوشيدن يا اختالل شناختي؟ انجام داده: با عنوان سوگيري توجهي الكل

هاي استروپ   تستFMRIمطالعه : به تحقيقي تحت عنوان)  2002(ماري بانيچ و همكاران 
  . اند سازد، پرداخته در توجه انتخابي را آشكار مي هاي مغزي خلفي و قدامي احد سيستمنقش و

اي آزمون استروپ جهت هدف اصلي پژوهش حاضر، اجراي يك مطالعه مقدماتي با نسخه رايانه
  .باشد دار در يك جمعيت ايراني مي

  روش
  كنندگان و طرح پژوهش شركت
 15)  نفر زن47 نفر مرد و 54(ز افراد داوطلب نرمال ايراني نفر ا101كنندگان در اين تحقيق  شركت

ها به سه گروه زير ديپلم، ديپلم و فوق ديپلم و ليسانس   سال هستند كه سطح تحصيالت آن55تا 
. دهي آنها درج شده است اطالعات دموگرافيك اين افراد در فرم پاسخ. و باالتر تقسيم شده است

مطالعه عبارت است از عدم اعتياد به مواد مخدر و و الكل، عدم معيارهاي افراد بهنجار در اين 
 نفر از 30به منظور تعيين اعتبار آزمون، . داشتن بيمار جدي نورولوژيكي يا اختالل جدي رواني

 .كننده پس از گذشت يك ماه مجدداً مورد ارزيابي قرار گرفتندافراد شركت

  ابزار
السيك مي باشد كه  شامل دو كوشش خنثي و دار شكل تعديل شده استروپ ك استروپ جهت

تداخلي است و هر كدام داراي تمرين جداگانه اي هستند كه در آنها نحوه انجام تست به 
كلمه باال، . باشد تمرين مرحله اول شامل چهار مستطيل مي. كنندگان آموزش داده مي شود شركت

ها و در جهت درست خود  يلپايين، راست و چپ به صورت تصادفي در هر كدام از اين مستط
 ثانيه اي، اولين مرحله آزمايش 10بعد از اولين مرحله تمريني و پس از يك وقفه . نوشته شده است

 مستطيل مي باشد كه كلمات باال، پايين، راست و چپ به 20اين صفحه شامل . آغاز مي شود
ت توقف دارد و اين صفحه قابلي. ها نوشته شده است صورت تصادفي در جهت درست مستطيل

مستطيلي بر روي صفحه ظاهر خواهد ، Enterبالفاصله پس از تمام شدن تست و فشردن دكمه
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بعد از اولين مرحله . شد كه زمان صرف شده براي انجام تست را با دقت صدم ثانيه نشان مي دهد
ه كلمه اين مرحله نيز شامل چهار مستطيل مي باشد ك. گردد آزمايش، مرحله دوم تمرين آغاز مي

پس .چپ، راست، باال و پايين به صورت تصادفي در يك سمت تصادفي مستطيل نوشته شده است
 20اين مرحله نيز شامل .اي مرحله دوم آزمون آغاز مي شود  ثانيه10از اين مرحله ويك وقفه 

هر پنجره . مستطيل همسان است كه كلمات به صورت تصادفي و در يك جهت تصادفي قرار دارد
شود يك صفحه سفيد بدون هر خط يا طرح اضافه است،  ي هركدام از مراحل تست باز ميكه برا

به عالوه تست در يك محل آرام و بدون هرگونه عامل .تا مانع از حواس پرتي آزمودني شود
 .            گر كاهش يابد شود تا تاثير عوامل مزاحم و مداخله بدين صورت سعي مي. مداخله گر اجرا مي شود

  ها داده گردآوري يوهش
هاي درست و نادرست  كننده است كه پاسخ اين آزمون داراي يك برگه كاغذي براي هر شركت

در قسمت باالي . شود مرحله اول و دوم تست، و زمان سپري شده براي هر مرحله در آن وارد مي
 تكميل مي اين برگه توسط آزمونگر. گردد اين صفحه نيز مشخصات دموگرافيك آزمودني وارد مي

  . دهد هاي هر آزمودني را در هر مرحله از آزمون نشان مي شودكه زمان و تعداد غلط
  نتايج
هاي صورت گرفته، تماماً  بندي دار براساس دسته نتايج به دست آمده از اجراي آزمون استروپ جهت

مرحله اول كننده در  ها نشان داد ميانگين كل افراد شركت بررسي. در جدول شماره يك آمده است
12 M=31/4 و SD= 65/18 و در مرحله دوم تستM=19/4 و SD= و t مستقل در سطح 
دار  در مورد اعتبار آزمون استروپ جهت). 1جدول) (=p ،8/13 t >01/0(بسيار معنادار است % 99

باشد و روايي   مي75/0كنندگان برابر با   نفر از شركت30 باز آزمون  برروي –با روش آزمون 
به صورت همبستگي ميان مرحله اول آزمون ) PVSATبا استفاده از آزمون (دار  پ جهتاسترو

 ثانيه PVSAT 3، مرحله اول استروپ جهت و -51/0 ثانيه PVSAT 2استروپ جهت و 
 و مرحله دوم استروپ جهت و -/.76 ثانيه PVSAT 2، مرحله دوم استروپ جهت و -52/0

PVSAT 3 نفي بودن اعداد مرتبط با روايي اين است كه هرچه دليل م(باشد   مي-/.55 ثانيه
بنبابراين استروپ جهت دار ). بلعكس. يابد يابد، نگهداري توجه افزايش مي زمان واكنش كاهش مي

  .از اعتبار و روايي الزم برخوردار است
  1جدول 
   نفر زن افراد شركت كننده در آزمون 47 نفر مرد و 54ها و انحراف معيارهايِ  ميانگين

  مرحله اول آزمون  مرحله دوم آزمون
SD M  SD  M  N    

كل افراد   101  12  31/4  65/18  19/4
  كننده شركت

  زنان  54  7/18  17/5  56/18  9/3
  مردان  47  11  1/3  7/18  46/4
  كرده افراد تحصيل  36  46/13  85/3  05/18  84/2
  نكرده افراد تحصيل  65  91/11  8/4  3/19  81/4
 30افراد باالي   43  99/12  61/3  49/20  35/4

  سال
   سال30افراد زير   58  07/12  83/3  29/17  54/3
  زير ديپلم  30  88/11  06/3  91/18  42/4
  ديپلم، فوق ديپلم  47  38/12  12/4  94/18  68/4
  ليسانس و باالتر  24  36/13  41/3  65/17  64/2

  سطوح مختلف سني
  30باالي   41  06/13  48/3  80/20  19/4
  30 تا 21بين   34  30/12  50/4  21/17  06/3

  20زير   23  71/11  23/3  21/4
 

  بحث

در تست استروپ رياضي رايانه اي؛ ميانگين , ) 2002(در مطالعه انجام شده توسط درك و همكاران
 ثانيه 3/77 و=2/13SD ثانيه با 6/77زمان پاسخ گويي براي كلمات رياضي بر روي صفحه رايانه

ميانگين زمان پاسخ گويي  .ياضي باال و پايين بوده است به ترتيب براي اضطراب ر =10SDبا 
 به ترتيب براي =9/9SD ثانيه با 8/77  و =8/12SD ثانيه با  7/78براي كلمات خنثي 

) 2007(در مطالعه انجام شده توسط كروالين و همكاران . اضطراب رياضي باال و پايين بوده است
 و ميانگين گروه 053/0SD و ADHD  785/0اي؛ ميانگين كودكان  در استروپ رنگي رايانه

مجاورت نزديكي با ساير  برانگيختگي سينگوالي قدامي. بوده است=SD 053/0 و  537/0كنترل 

، جورج و همكاران 1990پارادو وهمكاران (هاي مطالعات تصوير سازي عصبي استروپ دارد  يافته
اين برانگيختگي تفاوت كلي در . )1998، دربيشر و همكاران 1995، كاتر و همكاران 1994-1997

بوش، (سازد هاي خنثي و تداخل را منعكس مي زمان واكنش مشاهده شده بين وقفه
شود، از اين فرضيه حمايت  كه با تست استروپ رنگي فعال مي كرتكس سينگوالي قدامي).1998
عات رو به رو كند كه پاسخ انتخابي و يا تخصيص منابع توجه، زماني كه با جريان پردازش اطال مي
هر چند نقش عيني كرتكس سينگوال در شبكه توجهي ). 1998بوش (افتد  شوند، اتفاق مي مي

شواهد همگرا ). 1991، كلبي 1990، مسوالم 1990پاسنر و پترسون (توزيع شده بحث برانگيز است
. دنقش اساسي در توجه دار  داللت بر اين دارند كه سينگوالي قداميFMRI و PETاز مطالعات 

پارادو و همكاران (شود  خصوصا برانگيختگي سينگوال در طول تست استروپ رنگي ديده مي
سينگوالي ). 1995، كارتر و همكاران 1994، جورج و همكاران 1993، بنچ و همكاران 1990
، بوش و 1991كربتا و همكاران .(شود در طول تست توجه تقسيم شده  نيز برانگيخته مي قدامي

و بخش شناختي سينگوالي  استروپ محاسباتي، كرتكس سينگوالي قدامي. )1995همكاران 
كه در مطالعات تصوير سازي عصبي با  تغييرات الگوي استروپ رنگي نيز . كند را فعال مي قدامي

هاي مربوط به عملكرد افراد  داده). 1995، بوش و همكاران 1991كربتا و همكاران (شود  فعال مي
نده اين است كه زمان واكنش براي موقعيت تداخل طوالني تر از در تست استروپ نشان ده

كاهش اثر (موقعيت خنثي است و كاهش زمان واكنش با تمرين در طول كوششهاي تداخل 
  ).1998بوش (نشان دهنده آن است كه يادگيري اتفاق افتاده است ) تداخل

 ايران و در تحقيقات توان گفت اين آزمون در با توجه به نتايج حاصل از تحقيق حاضر مي
مربوط به عملكرد توجه انتخابي و زمان واكنش قابل اجرا است و زمينه ساز اجراي تحقيقات 

هاي گوناگوني مي  آزمون استروپ داراي شاخه. هاي متفاوت روانشناسي است مختلف در شاخه
نيكوتيين نظير استروپ رياضي، هروئين، (باشد و پژوهشگران مي توانند با تغيير چهره تست، 

  .هاي مختلف آماده سازند آن را براي استفاده...)و
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