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 هاي نوين روانشناختي فصلنامه پژوهش

 ۱۳۹۲ بهار۲۹ شماره هشتمسال

� هاي نوين روانشناختيپژوهشفصلنامه  

� ـ پژوهشي  علمي

� ۱۳۹۲بهار,۲۹شماره, هشتمسال

و پيامدهاي شخصيت خودشيفته در دانشجويان۱ و آزمودن الگويي از برخي پيشايندها  طراحي

، حسن پاالهنگ نسرين ارشدي،يداهللا زرگر، زاده هنرمندمهناز مهرابي، وحيد احمدي

۱

و زنان خانهمق۲  دار ايسه ابعاد رضايت زناشويي زنان داراي مشاغل دولتي، آزاد

 پورخليل اسماعيل

۲۵ 

و عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان۳  اثربخشي آموزش خودتنظيمي بركاركردهاي اجرايي
 بيرامي منصور

۴۳ 

و بهزيستي معنويهاي شخصيتي، حمايت بيني رضايت از زندگي بر اساس رگهپيش۴  اجتماعي

 فر، اعظم منصوري نيکمحمدرضا تمنائي

۶۷ 

 کننده به مراکز مشاوره بهزيستي هاي شناختي بر ميزان رضايت زناشويي در زنان مراجعهتحريف�ثير آموزشأت۵

 مريم جلوخوانيان، علي خادمي

۸۹ 

 دبستانيتأثير آموزش خودتنظيمي بر حل مسأله کودکان پيش۶

 نکاحمحسن اصغري، حسين کارشکي،گرافسانه جلوه

۱۱۱ 

ـ ويژگي۷ ۳هاي روانسنجي پرسشنامه باليني چندمحوري ميلون

 مريم چگيني، علي دالور، بنفشه غرايي

۱۳۵ 

و عزت-اثربخشي بازي درماني مبتني بر رويکرد شناختي۸ نفس کودکان مبتال به اختالل رفتاري بر اضطراب

)ADHD(بيش فعالي/ي توجهنارساي

 راحله حسني، بهرام ميرزائيان، عليرضا خليليان

۱۶۳ 

 پارادايم رديابي نقطه: سوگيري توجه در اضطراب حالت، صفت۹
 جواد صالحي فدردي، سرخفاطمه شهامت ده

۱۸۱ 

 آموزاناثربخشي آموزش راهبردي تفكر بر تفكر انتقادي دانش ۱۰

 رحيم بدري گرگري، حسن غريبي سف اديب، تورج هاشمي،اسكندر فتحي آذر، يو

۱۹۵ 
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 هاي نوين روانشناختيپژوهشفصلنامه

ـ پژوهشي  علمي

 ۱۳۹۲بهار,۲۹شماره, هشتمسال

و روانشناسي:صاحب امتياز  دانشگاه تبريز، دانشكده علوم تربيتي

 دكتر منصور بيرامي:ولئمدير مس

 دكتر اميرهوشنگ مهريار: سردبير

 دكتر تورج هاشمي: مدير داخلي

 دكتر جليل باباپورخيرالدين: ويراستار انگليسي

 ياشار نجاتي:كارشناس اجرايي

 ۱۰۰۰:شمارگان

 ريال۱۰۰۰۰:قيمت تك شماره

و صفحه  وحيده جاهدفر: آرايي تايپ

 طاهر ساداتي:و صفحاتطرح روي جلد

و ليتوگرافي  انتشارات دانشگاه تبريز: چاپ

 ارسال فرم اشتراك با:اشتراك

 mstp@tabrizu.ac.ir:يکيپست الکترون

.شودنمايه مي) ISC( اين مجله در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم

.نمايه استir.SID.WWW اين نشريه در مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي به نشاني

ـ پژوهشي در  كميسيون بررسي نشريات علمي۲۰/۴/۸۳جلسه مورخ درجه علمي

.هاي نوين روانشناختي اعطا گرديده استكشور به مجله پژوهش

و روانشناسي, دانشگاه تبريز:تبـريز  دفـتر مـجله, دانشکده عـلوم تربيتي

 ۰۴۱۱ـ۳۳۵۶۰۰۹ فاکس۰۴۱۱ـ۳۳۹۲۰۷۵ تلفن۵۱۶۶۶۱۴۷۷۶:کدپستي

به نام خداوند بخشنده مهربان
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 دانشگاه تهراننشيار روانشناسي كودك،دااي دكتر جواد اژهـ1

 استاد روانشناسي كودكان استثنايي، دانشگاه تهرانـ دكتر غالمعلي افروز2

 دانشگاه تبريزدانشيار روانشناسي، دكتر جليل باباپور خيرالدينـ3

 دانشگاه تبريزدانشيار روانشناسي باليني،رودسري پور دكتر عباس بخشيـ4

 دانشگاه تبريزدانشيار روانشناسي يادگيري، منصور بيرامي دكترـ5

 دانشگاه تبريزدانشيار روانشناسي، دكتر زينب خانجانيـ6

 استاد روانشناسي، دانشگاه پيام نور تهرانـ دكتر احمد عليپور7

 دانشگاه تربيت معلم تهراناستاد روانشناسي تربيتي، دكتر پروين كديورـ8

 دانشگاه تبريزاستاد روانشناسي باليني، تر مجيد محمودعليلودك-9

درؤم، استاد روانشناسي باليني دكتر اميرهوشنگ مهريارـ10 سسه عالي پژوهش

و برنامه  ريزي مديريت

 دانشگاه تبريزدانشيار روانشناسي تربيتي، آبادنصرت دكتر تورج هاشميـ11

 تهران دانشگاه تربيت معلمشناسي باليني،استاد روان دكتر عليرضا مراديـ12

اعضاي هيأت تحريريه
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صفحه عنوان

و و آزمودن الگـويي از برخـي پيـشايندها طراحي

 پيامدهاي شخصيت خودشيفته در دانشجويان

زاده مهناز مهرابي، وحيد احمدي

، نسرين ارشدي،يداهللا زرگر، هنرمند

 حسن پاالهنگ

۱

 داراي مشاغل مقايسه ابعاد رضايت زناشويي زنان

و زنان خانه  دار دولتي، آزاد

۲۵ پورخليل اسماعيل

اثربخــشي آمــوزش خــودتنظيمي بركاركردهــاي

ــوزان  ــش آم ــدن دان ــرد خوان و عملك ــي اجراي

 نارساخوان

۴۳ بيرامي منصور

هاي بيني رضايت از زندگي بر اساس رگهپيش

و بهزيستي معنوي  شخصيتي، حمايت اجتماعي

 فر رضا تمنائيمحمد

 اعظم منصوري نيک

۶۷ 

هـاي شـناختي بـر ميـزان تحريـف�ثير آموزشأت

کننده بـه مراکـز رضايت زناشويي در زنان مراجعه 

 مشاوره بهزيستي 

 مريم جلوخوانيان

 علي خادمي

۸۹ 

تأثير آموزش خودتنظيمي بر حل مـسأله کودکـان

 دبستانيپيش

، حسين کارشکي،گرافسانه جلوه

 نکاحمحسن اصغري

۱۱۳ 

هاي روانسنجي پرسشنامه باليني چند ويژگي

ـ ۳محوري ميلون

 مريم چگيني، علي دالور

 بنفشه غرايي

۱۳۵ 

-اثربخشي بازي درماني مبتني بر رويکرد شناختي

و عزت نفس کودکان مبتال به رفتاري بر اضطراب

)ADHD(بيش فعالي/اختالل نارسايي توجه

 له حسني راح

 بهرام ميرزائيان

 عليرضا خليليان

۱۶۵ 

پارادايم: سوگيري توجه در اضطراب حالت، صفت

 رديابي نقطه

 سرخفاطمه شهامت ده

 جواد صالحي فدردي

۱۸۳ 

اثربخشي آموزش راهبردي تفكر بر تفكر انتقادي

 آموزاندانش

اسكندر فتحي آذر، يوسف اديب،

بد تورج هاشمي، ري گرگري، رحيم

 حسن غريبي

۱۹۶ 

فهرست مطالب



۱۳۹۲ بهار۲۹سال هشتم شماره هاي نوين روانشناختيفصلنامه پژوهش

183 

 پارادايم رديابي نقطه: سوگيري توجه در اضطراب حالت، صفت

١سرخفاطمه شهامت ده

٢جواد صالحي فدردي

 چکيده
ي زيادي وجود دارد مبني بر اينکه افراد با اضطراب باال به طور انتخابي به اطالعات شواهد پژوهش

و. کنندتهديدکننده توجه مي در اين ميان نتايج متناقضي در رابطه با سوگيري توجه در اضطراب صفت

و حالت. حالت وجود دارد در پژوهش حاضر هدف نويسندگان بررسي سوگيري توجه در اضطراب صفت

و پسر از دانشگاه فردوسي بودند که به شيوه ۱۲۰اي مقايسهـپژوهش علي.تاس  دانشجوي دختر

و)STAI( برگر حالت اسپيلـدو ابزار پرسشنامه اضطراب صفت. گيري در دسترس انتخاب شدندنمونه

شدآزمون کامپيوتري رديابي نقطه بر آزمودني بههکنندگان حاضر، داده از ميان شرکت. ها اجرا اي مربوط

و پايين تعيين شده بودند، تحليل) مؤنث۱/۷۶(% آزمودني ۷۶ و حالت باال که به عنوان اضطراب صفت

 نشان داد که اثر اصلي)ANCOVA(تحليل نتايج اين پژوهش با روش تحليل کوواريانس. گشت

 مربوط به تعاملياما اثر)F)۱وd،۰۰۶/۰=p،۱۷۴/۸=)۷۵=۶۸/۰(مربوط به اضطراب صفت معنادار است

و تعامل اين دو معنادار نمي به. باشداضطراب حالت بر اين اساس افراد با اضطراب صفت باال نسبت

و در برداشت توجه از اين اطالعات مشکل دارندهاطالعات تهديدکنند سوگيري توجه. سوگيري داشته

به رديابي اطالعات تهديدکننده نسبت به منابع تهديد در اضطراب صفت باال مرتبط با تمايل انتخابي 

. اي از گوش به زنگي باال در اين افراد استاست، که خود مؤلفه

.اضطراب صفت، اضطراب حالت، سوگيري توجه، رديابي نقطه:واژگان کليدي

)نويسنده مسئول(دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي دکتري روانشناسي عمومي،ـ1

Email:ateme.shahamat@stu-mail.um.ac.ir

روـ2 و ir.ac.um.ferdowsi@fadardi.s.j:Email انشناسي، دانشگاه فردوسي مشهددانشيار دانشکده علوم تربيتي
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 مقدمه

ها گفته، به تمايل نظامدار به تخصيص توجه به گروه خاصي از محرک۱سوگيري توجه

و شافرانهاروي، واتکينز(شود مي هاي حجم زيادي از پژوهش). ۲،۲۰۰۴، مانسل

صورت گرفته در اين حوزه، به بررسي سوگيري توجه در اختالالت اضطرابي پرداخته 

و مک لئود(است  و کاستر۳،۱۹۹۴متيوز نتايج اين مطالعات حاکي از ). ۴،۲۰۱۰؛ کسلر

اين. اد مضطرب استهاي مرتبط با تهديد، در افروجود سوگيري توجه نسبت به محرک

و بادور(هاي باليني ها در دو حيطه اضطرابپژوهش ؛ مک لئود، ۵،۲۰۰۹امير، تيلور، بوميا

و تاتا و آيزنک۶،۱۹۸۶متيوز بروندبنت(هاي غيربالينيو اضطراب) ۷،۱۹۹۲و ماگ، متيوز

و متيوز۸،۱۹۸۸و بروندبنت . اندصورت گرفته) ۹۱۹۸۷و آيزنک، مک لئود

در نکاتي که در گستره پژوهشيکي از هاي مرتبط با مطالعه سوگيري توجه

ها همواره افراد در حالت اضطراب بدان اشاره شده است اين است که، در اين پژوهش

اي که آمادگي خصيصهاند، در حاليهيجاني خاصي در سطح خلق مورد بررسي قرار گرفته

و متيوز(گرفته شده است ها براي تجربه حالت خلقي خاصي ناديده آزمودني مک لئود

شود، به عنوان تمايل پايدار افراد به تجربه اضطراب تعريف مي۱۰اضطراب صفت). ۱۹۸۸(

 به سطوح متغير اضطراب تجربه شده در يک لحظه مشخص ۱۱در مقابل اضطراب حالت

اضطراب صفت يک خصيصه پايدار شخصيتي ). ۱۹۸۳و همکاران ۱۲اسپيلبرگر(اشاره دارد

هاي يک که اضطراب حالت داراي سطوح متغيري است که وابسته به مؤلفهست، درحاليا

. موقعيت خاص است

و متيوز مي) ۱۹۸۸( مک لئود کنند که سوگيري در توجه، هم به سطوح متفاوت ادعا

و هم اضطراب صفت بست کهمطالعات نشان داده. گي داردـاضطراب حالت  اند، در افرادي

2- Harvey, Watkins, Mansell, and Shafran 
4- Cisler and Koster 
6- MacLeod, Mathews , and Tata 
8- Broadbent and Broadbent 
10- trait anxiety 
12- Spielberger 

1- Attentional bias 
3- Mathews and MacLeod 
5- MacLeod, Mathew and Tata 
7- Mog g ,Mathews , and Ey senck 
9- Eysenck, MacLeod, and Mathews 
11- state anxiety 
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هاي مرتبط با حالت هيجاني، در يک حالت هيجاني خاص هستند، براي پردازش محرک

به اين صورت که افراد مضطرب به طور انتخابي. وجود دارد۱نوعي اثر همخوان خلقي

و تاتا،(تمايل به توجه به موارد تهديدکننده دارند  و مک ۱۹۸۶مک لئود، متيوز ؛ متيوز

اين همخواني خلقي، به سوگيري توجه بر اساس سطوح اضطراب حالت، ). ۱۹۸۵،لئود

هايي نيز در حوزه توجه انتخابي، به وجود سوگيري منابع حال اينکه پژوهش. اشاره دارد

و کلمات تهديدکننده، در سطوح باالي اضطراب  توجه به موارد تهديدکننده مانند خشم

و ۲۰۰۷و همکاران،۳؛ بارهيم۲،۲۰۱۰ييند( اندتهصفت، صحه گذاش ؛ فاکس، رادو، بولز

و دراکشان). ۴،۲۰۰۱داتون به وجود مباني نورولوژيکي اين سوگيري) ۲۰۱۲(۵برگرن

اي پژوهشگراني که به تبيين نظريه. کنندتوجه در سطوح اضطراب صفت اشاره مي

و کالرک( انداهميت اضطراب صفت در سوگيري توجه پرداخته و ۶،۱۹۹۷بک ؛ متيوز

 معتقدند که سوگيري توجه مبتني بر اضطراب صفت،،)۸،۲۰۰۰؛ اهمن۷،۱۹۹۸مکينتاش

نقش مهمي در نگه داشتن اضطراب حالت دارد، زيرا احتمال بيشتري وجود دارد که افراد

مسهاي جزئي تهديد در محيطبا اضطراب صفت باال، نشانه و اين ،لهأشان را رديابي کنند،

و پينتر(شود سبب تشديد حالت اضطرابي آنها را تشديد مي ، بونو ).۹،۱۹۹۷ماگ، برادلي

و صفت را در پژوهش خود مورد نظر قرار داده اند نتايج مطالعاتي که اضطراب حالت

دسته اول، مطالعاتي که سوگيري توجه را مرتبط با سطوح اضطراب: سه دسته هستند

و برادبنت. حالتدانند تا اضطرابصفت مي در مطالعه خود به اين نتيجه) ۱۹۸۸( برادبنت

رسيدند که، افراد دچار اضطراب صفت باال، بدون توجه به سطح اضطراب حالت آنها، 

و متيوز.سوگيري توجه بيشتري دارند تري از اين رابطه، در بيان دقيق) ۱۹۸۸( مک لئود

 عمومي که مرتبط با منبع کنوني نشان دادند که پاسخ توجهي به محرک تهديدکننده

ن سـاسترس  با رادـافنـاي نابرـب.طح اضطراب صفت مرتبط استـيست، در درجه اول به

2- Yiend 
4- Fox, Russo, Bowles and Dutton 
6- Beck and Clark 
8- Öhman  

1- mood congruency 
3- Bar-Haim 
5- berggern and Derakshan 
7- Mathews and Mackintosh 
9- Mogg, Bradely, Bono and Painter 
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اضطراب صفت باال تمايل بيشتري به توجه ديداري به منطقه تهديد دارند که ربطي با

دسته دوم، آنان که در سوگيري توجه هر دو نوع. سطوح اضطراب حالت در افراد ندارد

و کمپل. داننداضطراب را دخيل مي و کندالو) ۲۰۰۴(۱راترفورد، مک لئود ۲ پوليفيکو

که اضطراب معتقدند که افراد با سطوح باالي اضطراب صفت، فقط در زماني) ۲۰۰۶(

و مکينتاش. دهندحالت در آنها باال باشد، سوگيري توجه باالتري را نشان مي  متيوز

بر)۱۹۹۸( ، در يک بررسي نظري نشان دادند که نوعي رابطه غيرخطي وجود دارد، که

بـد با سطوح باالي اضطراب صفت، آمادگي بااليراـاساس آن اف بهـي راي توجه

و افزايش استرس موقعيتي سبب درگير شدن سريع منابع محرک هاي تهديدزا داشته

و در نتيجه سوگيري توجه به اين منابع تهديدزا مي براي مطالعه بيشتر،(شود شناختي

و کندال،  سوگيري توجه را مرتبط با هايي که دسته سوم، پژوهش). ۲۰۰۶پوليفيکو

و نه اضطراب صفت به عنوان مثال کيوگلي، نلسون،. سطوح اضطراب حالت مي دانند

و پوردن در بررسي رديابي حرکات چشم در مشاهده تصاوير) ۲۰۱۲(۳کارير، اسميلک

و حالت آنها در يافتند که افراد با  هيجاني در افراد در رابطه با سطح اضطراب صفت

مياضطراب حال و در اين رابطهت باال، توجه بيشتري به تصاوير تهديدکننده نشان دهند،

. اضطراب صفت نقشي ندارد

هاي ذکر شده در باال، گيريهاي موجود در سه دسته نتيجهبا توجه به تناقض

و حالت با ميزان  پژوهشگران در اين مطالعه سعي در بررسي رابطه اضطراب صفت

به.، دارند۴ از پارادايم رديابي نقطهسوگيري توجه با استفاده پژوهشگران به دنبال پاسخ

هاي مرتبط با استرس کنوني فرد، سوگيري اين سؤال هستند که آيا در رابطه با محرک

توجه نسبت به منابع تهديد، با سطح اضطراب حالت مرتبط است يا اضطراب صفت؟ 

و متيوز و همکاران) ۱۹۸۸( مک لئود هاي تهديدکننده، از محرک)۲۰۱۲(و کيوگلي

عمومي براي بررسي سطوح سوگيري توجه استفاده کردند، اما در پژوهش حاضر سعي در 

و از محرک  نندهـهاي تهديدکبررسي اين گستره در شرايطي مانند اضطراب امتحان است

2- Pulifico and Kendall 
4- Dot-probe 

1- Rutherford, MacLeod and Campbell 
3- Quigley, Nelson, Carriere, Smilek and Purdon 
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. مرتبط با اضطراب امتحان، استفاده شده است

 روش

و روش نمونه گيري  جامعه آماري

و از نوع علّ از. اي استي مقايسهاين پژوهش به شيوه توصيفي جامعه آماري عبارت است

و روانشناسي دانشگاه  نمونه مورد مطالعه. فردوسيکليه دانشجويان دانشکده علوم تربيتي

و شامل در اين پژوهش به شيوه نمونه  دانشجوي ۱۲۰گيري در دسترس انتخاب شدند

و پسر مي .باشددختر

 گيري اندازهابزار

۱برگر حالت اسپيلـپرسشنامه اضطراب صفت
(STAI):ماده دارد۴۰اين پرسشنامه 

ک و اضطراب صفت است، باو شامل دو مقياس اضطراب حالت  ماده۲۰ه هر کدام را

هاي خيلي ها بايد يکي از گزينهبراي پاسخگويي به اضطراب حالت، آزمودني. سنجدمي

کم)۱( کم و خيلي زياد)۳(، زياد)۲(، را)۴(، را که به بهترين وجه ممکن احساس آنها

همچنين براي پاسخگويي به مقياس اضطراب صفت،. نمايد، انتخاب کنندبيان مي

و)۳(، بيشتر اوقات)۲(، گاهي اوقات)۱( هرگزهاي تقريباًها بايد يکي از گزينهدنيآزمو

و غالب آنها است انتخاب کنندرا که نشان)۴( هميشه تقريباً .دهنده احساس معمولي

و گروش و ضريب آلفاي کرونباخ مقياس) ۱۹۷۰(۲اسپيل برگر هاي اضطراب حالت

، همچنين ضرايب بازآزمايي مقياس اضطراب۹۰/۰و۹۲/۰اضطراب صفت را به ترتيب 

، ضريب آلفاي کرونباخ۸۶/۰تا۱۶/۰حالت از . اند را گزارش کرده۹۴/۰و براي مجموع

هنجاريابي شده که پايايي آن به ترتيب) ۱۳۷۳(اين پرسشنامه در ايران توسط مهرام

و حالت،  پژ. گزارش شده است۹۲/۰و۹۱/۰براي اضطراب صفت وهش حاضر ضريب در

 به دست آمده۸۵/۰و براي اضطراب صفت۹۰/۰آلفاي کرونباخ براي اضطراب حالت 

.است

2- Spielberger and Grusch 1- State and Trait Anxiety Inventory 
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 آزمون کامپيوتري رديابي نقطه

ن رم افزار براي سنجش سوگيري توجه از آزمون کامپيوتري رديابي نقطه که با استفاده از

مي. ساخته شده است، استفاده شد۱سوپر لب  شوددر اين آزمون از دو دسته کلمه استفاده

و تهديدکننده( هاي اين اي انتخاب شدند تا ميانگين تعداد سيالبکلمات به گونه). خنثي

و تهديدکننده به مدت. دو دسته کلمات با هم برابر باشد  هزارم ۵۰۰جفت کلمه خنثي

و تهديدکننده، در هر جفت به صورت تصادفي.ر مي شوندثانيه ظاه مکان دو کلمه خنثي

و راست صفحه عوض مي پس از رفتن کلمات، يک نقطه به مدت. شوددر قسمت چپ

مي۱۵۰۰ . شود هزارم ثانيه به صورت تصادفي در سمت چپ يا راست بر صفحه ظاهر

اگر( با کليدهاي پاسخ تعيين کندرا تکليف آزمودني اين است که با ديدن نقطه، مکان آن

مکان ).  "/"و اگر نقطه در سمت راست ظاهر گشت کليد"z"نقطه سمت چپ بود کليد

و مکان احتمالي نقطه پس از آن  و تهديدکننده در سمت چپ يا راست جفت کلمه خنثي

گردد، براي هر جفت کلمه خنثي که در سمت چپ يا راست به صورت تصادفي ظاهر مي

ميو تهد و کلمه تهديدکننده( کنديدکننده، چهار کوشش توليد دو( مکان کلمه خنثي

و بالعکس: حالت و راست: دو حالت( مکان نقطه�)خنثي چپ، تهديدکننده راست ).)چپ

و اين  و تهديد کننده به کار رفته است از آنجا که در اين آزمون هفت جفت کلمه خنثي

ميترکيب مي۱۹۶،)۷�۷�۴(شدندها هفت مرتبه تکرار  نکته. آيد کوشش به دست

ميها در آزمودنياينکه ترتيب اين کوشش زمان. گرددهاي مختلف کامال تصادفي ارائه

ميواکنش آزمودني .شودها در هزارم ثانيه ثبت

 روش اجرا

و حالت آزمودني ها، پژوهش در ايام امتحانات پايان ترم براي بررسي اضطراب صفت

و يا نيم روز قبل از شرکت. ام گرفتدانشگاه انج کنندگان به صورت داوطلبانه در روز قبل

 کنندگانرکتـش انگيزه افزايش جهت.دادند انجامراهاآزمون خود، ترم پايان امتحانات از يکي

1- superlab 
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.در انجام پژوهش، يک نمره امتحاني در امتحان پايان ترم در نظر گرفته شد

 دستگاه

لببرا برر. استفاده شد (VGN-Z31MN)تاپ سونيي اجراي پژوهش از يک دستگاه

تر با کليدهاي پاسخ آشنا وي کليدهاي پاسخ برچسبي قرار داده شد تا آزمودني سريع

تا۴۰هاي آزمودني بين تاپ بر روي ميزي قرار داده شد که فاصله آن با چشملب. شود

.متر بود سانتي۶۰

هاروش تحليل داده

. تحليل شدند(ANCOVA)هاي اين پژوهش با روش تحليل کواريانس داده

هايافته

و آخر از داده هاي براي محاسبه نمره تداخل در آزمون رديابي نقطه، ابتدا ده کوشش اول

و اثر خستگي، حذف  مربوط به هر آزمودني براي کنترل اشتباهات ناشي از عدم آشنايي

دوزمان واکنش. شدند و پايينهايي که تر از ميانگين هر دسته انحراف استاندارد باالتر

سپس نمره تداخل براي هر آزمودني از کسر ميانگين زمان. بودند نيز حذف گرديد

هايي که در آن هاي نقطه ناهمايند با کلمه تهديدکننده از کوششواکنش به کوشش

تـنقطه هماي بـند با کلمه از طرفي ). ۱،۲۰۰۵لوکـاسم(ه دست آمدـهديدکننده بود

 حالت نمره آنها حداقل يک انحرافـهايي که در آزمون اضطراب صفتآزمودني

و آنها که حداقلـاستاندارد باالتر از ميانگين بود، به عنوان اضطراب صفت  حالت باال

 حالتـيک انحراف استاندارد پايين تراز ميانگين گرفته بودند، به عنوان اضطراب صفت

د ها سازي داده نفر بودند، که پس از آماده۱۲۰ها تعداد آزمودني.ر نظر گرفته شدندپايين

و پايين، داده و حالت باال وارد) مؤنث۱/۶۷(% نفر۷۶هايو تعيين اضطراب صفت

و بقيه از تحليل حذف شدندههتحليل داد .ا گرديد

1- Schmukle 
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و انحراف استاندارد۱در جدول بر ميانگين و اضطراب حالت سن، اضطراب صفت

و مؤنث ارائه شده است . اساس دو جنس مذکر

و حالت بر اساس جنسيت شاخص)۱(جدول  هاي توصيفي اضطراب صفت

 اضطراب حالت اضطراب صفتسن متغيرها

MSDMSDMSD

۸۰/۲۱۳۵/۲۸۰/۳۸۹۰/۸۶۴/۳۹۵۲/۸ مذکر
 جنسيت

۹۲/۲۰۹۸/۱۷۸/۴۰۱۷/۱۰۹۶/۳۹۲۲/۱۱ مؤنث

و متغيرهاي جمعيت۲ جدول و انحراف استاندارد نمرات تداخل سن، ميانگين شناختي

.دهدو جنس را که به عنوان متغير کواريانس وارد تحليل شدند را، نشان مي

و انحراف استاندارد نمرات تداخل)۲(جدول  ميانگين

 اضطراب

 صفت باال

 اضطراب

 صفت پايين

 اضطراب

ت باالحال

 اضطراب

 متغيرها حالت پايين

MSDMSDMSDMSD

۳۰/۱۳۸۵/۹۶۳/۳۱-۴۵/۲۵۰۰/۳-۴۳/۱۵۰۴/۳۴۶۴/۷*نمره تداخل

هاي نقطه همايند به دست هاي نقطه ناهمايند از کوششنمره تداخل از کسر ميانگين زمان واکنش به کوشش*

.آيدمي

شدبراي بررسي فرضيه پژوهش، از مدل تحليل کواريان هاي فرضپيش.س استفاده

به. ها مورد تأييد قرار گرفتاين مدل مبني بر عدم همساني واريانس در مدل نمره تداخل

و جنسيت  و حالت به عنوان متغيرهاي مستقل عنوان متغير وابسته، گروه اضطراب صفت

ط به نتايج به دست آمده نشان داد که اثر اصلي گروه مربو. به عنوان کوواريت وارد شد

1=۶۸/۰(متغير اضطراب صفت معنادار است
d،۰۰۶/۰=p،۱۷۴/۸=)۷۵۱و(F(به طوري ،

هاي تهديدکننده که گروه با اضطراب صفت باال سوگيري بيشتري نسبت به محرک

،d،۷۰۰/۰=p=۰۸/۰(اثر اصلي مربوط به گروه متغير اضطراب حالت. نشان دادند

باdـ کوهن1 و۵۰/۰ کوچک،۲۰/۰ برابر .است بزرگ۸۰/۰ متوسط
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مر)F)۱و۷۵(=۱۴۹/۰ و حالتو همچنين اثر تعاملي ،d=۳۷/۰(بوط به اضطراب صفت

۱۲۱/۰=p،۴۵۷/۲=)۷۵۱و(F(معنادار نبودند.

و تعاملي تحليل واريانسيک)۱(شکل  راهه نمودار مربوط به اثرات اصلي

دهنده سطح باالي سوگيري توجه در افراد با اضطراب صفت باال شکل باال نشان

به. است اضطراب حالت معنادار نشده است، اما نمودار از طرفي با اينکه اثر اصلي مربوط

در افراد با اضطراب حالت) نمره تداخل منفي(نشان دهنده پايين بودن سطح نمره تداخل 

و اضطراب صفت پايين است .باال

ميانگين

نمره

 تداخل
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و نتيجه  گيري بحث

. هاي پژوهش نشان داد که اثر اصلي مربوط به اضطراب صفت معنادار استتحليل داده

ک ه افراد با اضطراب صفت باال سوگيري توجه باالتري نسبت به کلمات به اين صورت

و زمانيتهديد ها که که نقطه ناهمايند با کلمه تهديدکننده است، آزمودنيکننده داشته،

ميزمان طوالني هايي که نقطه همايند با کردند، تا کوششتري براي رديابي آن صرف

هاي نقطه ناهمايند به علت تر به کوششيزمان واکنش طوالن. کلمه تهديدکننده بود

اين. تمايل انتخابي افراد با اضطراب صفت باال به رديابي منابع مرتبط با تهديد است

و  و با نتايج مطالعات کيوگلي نتيجه با دسته دوم مطالعات ذکر شده در باال همخوان است

و کندال) ۲۰۱۲(همکاران  و همکارانويل. ناهمخوان است) ۲۰۰۶(و پوليفيکو  يامز

مي) ۱۹۹۷( کنند که اضطراب صفت باال سبب اثر دائمي بر واکنش افراد به عنوان

به) ۱۹۹۷(آيزنک. گرددمحرک محيطي مي در مدل خود براي تبيين اين نتيجه، گوش

و معتقد است زنگي بيش از حد را به عنوان يک بعد ضروري در اضطراب صفت مي داند

بر. هاي اين گوش بزنگي استمرتبط با تهديد يکي از مؤلفهتمرکز توجه بر اطالعات 

و تفسير اين اساس افراد با اضطراب صفت باال در کليه سطوح شناخت، توجه، حافظه

.تر هستندمحرک برانگيخته

که. از طرفي افراد با اضطراب صفت پايين نمره تداخل منفي است به اين صورت

هايي که نقطه همايند با کلمه تهديد کننده استششزمان واکنش براي اين افراد در کو

و متيوز. طوالني از است به) ۱۹۸۸(مک لئود اين يافته را مربوط به نوعي تمايل انتخابي

ميعدم توجه به محرک و معتقدند هاي تهديدکننده مرتبط با منابع هيجاني نسبت دهند،

بيشتر باشد، اين حالت)يناضطراب صفت پاي(که هر چه اضطراب حالت در اين افراد 

هاي مربوط به تعامل سطوح اضطراب اگر چه در اين پژوهش يافته. اجتنابي بيشتر است

و صفت معنادار نبود، اما نمودار رسم شده تا حدودي نشان مسحالت .له استأدهنده اين

هم رفته نتايج اين پژوهش مبتني بر معناداري تفاوت سوگيري توجه بين افراد روي

وب و پايين باا اضطراب صفت باال عدم معناداري اثر اصلي مربوط به اضطراب حالت
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و برادبنت و متيوز) ۱۹۸۸(نتايج به دست آمده توسط برادبنت ) ۱۹۸۸(و مک لئود

به. همخوان است به اين صورت که اضطراب صفت باال سبب گوش بزنگي فرد نسبت

راب حالت در اين رابطه تأثير معناداري گردد، در حالي که سطوح اضطمنابع تهديد مي

.ندارد

و حالت به نظر مي رسد براي مطالعات آتي بررسي رابطه احتمالي بين اضطراب صفت

به علت دقت( هاي ديگر بررسي سوگيري توجه مانند رديابي حرکات چشمبا پارادايم

و حذف متغيرهاي مربوط به پاسخگويي حرکتي و يا رديابي) باالتر در ثبت زمان واکنش

و نه کلمه . سازي اين موضوع کمک خواهد کرداي، به روشنکلمه با محتواي تصويري

 ۲۸/۱۱/۱۳۹۱: مقالهتاريخ دريافت نسخه اوليه

 ۱۳/۰۱/۱۳۹۲: نهايي مقالهتاريخ دريافت نسخه

 ۱۵/۰۵/۱۳۹۲:تاريخ پذيرش مقاله
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