
این شماره:داوراناسامی
زارعحسیندکتر
عبداللهیمحمدحسیندکتر
سرافرازرضامهديدکتر
حسنیجعفردکتر
کرامتیهاديدکتر
کاووسیانجواددکتر

زرنديعلیرضا

لیتوگرافی و چاپ:
شمارگان: 

:هیات تحریریه

دانشگاه خوارزمیاستادمحمد نقی فراهانی، 
دانشیار دانشگاه خوارزمیهی، لمحمد حسین عبدال

علیرضا مرادي، استاد دانشگاه خوارزمی
رضا کرمی نوري، دانشیار دانشگاه تهران.

علی فتحی آشتیانی، استاد دانشگاه بقیه اهللا
پرویز آزادفالح، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

حسین زارع، دانشیار دانشگاه پیام نور

1393بهار، 1، شماره 2دوره
http://jcp.khu.ac.ir

خوارزمی تهراندانشگاه صاحب امتیاز:

ارشاد اسالمیوزارت فرهنگ و 7308/124:شماره پروانه انتشار

فصلنامه: دوره انتشار
روانشناسی دانشگاه خوارزمی.استادمحمد نقی فراهانی،دکتر : مدیر مسئول

)abdollahimh@yahoo.fr(محمد حسین عبداللهی، دانشیار روانشناسی دانشگاه خوارزمیدکتر: سردبیر
ولی اهللا رمضانی: داخلیمدیر 

: ادبیویراستار 
: علمیویراستار

، ساختمان سمیه، طبقه هشتم، دفتر مجله روانشناسی شناختی49مفتح جنوبی، شماره ایران، تهران، خیابان :دفتر مجلهنشانی
http://jcp.khu.ac.irآدرس پایگاه الکترونیکی:
jcp1392@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:

فصلنامه روانشناسی شناختی



فصلنامه روانشناسی شناختی

راهنماي نویسندگان
هـا، نتـایج پـژوهش هـا و     هـدف از انتشـار آن ارائـه نظریـه    منتشر می شود.تهرانخوارزمیدانشگاه توسط فصلنامه روانشناسی شناختی

ارتقاي سطح کیفی آموزش و پـژوهش، تبـادل و   . از اهداف دیگر این مجله،می باشدروانشناسی شناختی کلیه حیطه هايدر دستاوردهاي علمی 
.استتوسعه آموخته ها و تجربیات تازه علمی

و ،)Case Report(نـادر رداموگزارش،)Original Articleپژوهشی (مقاالت نویسندگان را در قالب مقاالت فصلنامه روانشناسی شناختی
را پس از داوري دقیق شناختیهاي علوم پذیرد. این مجله در نظر دارد مقاالت با کیفیت باال در زمینه) میLetter to the Editorنامه به سردبیر (

.باشدمقاالت صرفاً ترجمه، قابل قبول مجله نمینماید. و اعمال نظرات اصالحی چاپ 
شرایط پذیرش مقاله 

تخصصی نشریه و داراي جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.ارسالی باید در زمینههاي مقاله.1
.شودمیمنتشرويمسئولیتوراهنمااستادتاییدیهبادانشجویانهايرسالهوهانامهپایانازبرگرفتههايمقاله.2
حالدرکشورازخارجیاداخلدرايمجلههیچدرنبایدآنازبخشییامقالهمجله،تخصصیدامنهدرمقالهموضوعگرفتنقراربرعالوه.3

ها، ها ارسال نشده باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله درکنگرهزمان براي سایر نشریهوده یا منتشر شده باشد یا همببررسی
تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.چاپ و منتشر شده باشد، میها، سمینارهاي داخلی و خارجی که سمپوزیوم

هاي به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود).(با این حال مقالهاستفارسینشریهرسمیزبان.4
.بودنخواهدپذیرشقابلدیگرهايزبانازشدهترجمههايمقاله.5
ست.امعذوردریافتیهايمقالهبازگرداندنازواستآزادشدهپذیرشهايمقالهاصالحیاتلخیصویرایش،قبول،یارددرنشریه.6
واستمکاتباتمسئولنویسندهعهدهبهشدهارائهنظراتوآراءمسئولیتوحقوقیوعلمیلحاظبهمقالهمطالبسقموصحتمسئولیت.7

.نیستآنمطالبتمامتأییدمعنیبهمقالهچاپ
وشدهاستنادمعتنابهیمنابعبهکهشودمیپذیرشصورتیدرتخصصیهايزمینهدرمجربنویسندگانازمروري-علمیهايمقاله.8

.باشدداشتهخاصینوآوري
لیتی در قبال آن مسئوهیچگونهمجلهوشدخواهدخارجمجلهآرشیوازماهششازپسشدهدادهانصرافیاشدهردهايمقالهاصل.9

نخواهد داشت.
هاي التین ، براي متن12فونت Nazaninسانتیمتر با قلم 1هاي ارسالی بایستی به شکل دو ستونه، با فاصله میان سطور حروفچینی مقاله.10

یا Microsoft Word 2003-2007سانتیمتر در محیط 1با فاصله تقریبی میان سطور 11فونت Times New Romanبا قلم 
سانتیمتري از باال و پایین کاغذ انجام شود.3سانتیمتري از چپ و راست و فاصله 2هاي باالتر و با فاصلهویرایش

دستورهاي نقطه گذاري در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.)، کاما (،) و عالمت سوال (؟) الزم نیست، .11
ها در تایپ مقاله الزامی است.اصلهفرعایت نیمولی بعد از آنها، درج یک فاصله الزامی است. 

حجمحداکثروباشدصفحهشمارهویکسانقطعدارايباشند،میتصویر/ جدول/ شکلدارايکهصفحاتیجملهازمقالهصفحاتکلیه.12
ه) بیشتر باشد.کلم6000(صفحه15ازنبایدنمودارهاوهاجدولباهمراههامقاله

دادهاثرترتیبنشریهالکترونیکپستیانامهطریقازشدهارسالهايمقالهبهوشودمیدریافتنشریهپایگاهطریقازمنحصراًهامقاله.13
.شدنخواهد

اي از نشریه حاوي مقاله مورد نظر به تعداد نویسندگان، براي نویسنده مسئول مکاتبات ارسال خواهد شد.پس از چاپ مقاله نسخه.14

:باشدزیرهايبخشدارايبایستیارسالیهايفایل
وسهممیزانترتیببهنویسندگان/ نویسندهخانوادگینامونامانگلیسی،وفارسیبهمقالهکاملعنوانشاملفایلاین:صفحه عنوان فایل*

نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات به فارسی و عنوان کوتاه، گان (به فارسی و انگلیسی)،نویسند/ نویسندهتحصیلیااشتغالمحلوعلمیمرتبه
شماره تلفن ثابت، همراه، دورنگار و نشانی الکترونیکی)، مشخص نمودن نام مؤسسه تأمین کننده مخارج مالی (در -انگلیسی (شامل نشانی پستی

صورت وجود) است.
دارد که به نمایندگی از سایر نویسندگان اذعان میدر نامه اي خطاب به سردبیر در این فایل نویسنده مسئول ):Cover letter(فایل تعهدنامه*

لی به هر مقاله برگرفته از داده هاي اصیل و با رعایت اصول اخالق حرفه اي تنظیم شده و همچنین اصالت مقاله و عدم ارسال همزمان و یا انتشار قب
شکل و زبان دیگر را اعالم می کند.
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:مقاله بدون نام نویسندگان است. این فایل شامل موارد زیر استاصلی فایل :فایل اصلی مقاله*
: شامل شرح مختصر و جامعی از محتواي مقاله با چکیده فارسیشود. : عنوان مقاله که در وسط صفحه نوشته میعنوان کامل مقاله به فارسی

کلمه تنظیم شود. این بخش از مقاله در عین 250یک پاراگراف و حداکثر در گیري است. چکیده در ها و نتیجهها، روشتأکید بر طرح مسأله، هدف
کلید واژگان .بدون استفاده از کلمات اختصاري تعریف نشده، جدول، شکل و منابع باشدترین نتایج تحقیقاختصار باید گویاي روش کار و برجسته

چکیده ) استفاده نمود. Indexبتوان از آنها جهت تهیه فهرست موضوعی (هاي کلیدي به نحوي تعیین گردند کهواژه) واژه7تا 3: (فارسی
: (برگردان کامل عنوان، متن و واژگان کلیدي چکیده فارسی). و کلید واژگان انگلیسیAbstractانگلیسی 

کنـد  آورده شود که مشـخص مـی  Persianبایستی تمامی منابع به زبان انگلیسی نوشته شود. در مورد مقاالت فارسی در انتها کلمه فهرست منابع: 
درمأخذارجاعهاي ارائه شده تکمیل گردد.) گذاري و مشخصات آنها طبق مثالاصل مقاله به زبان فارسی است. (منابع به ترتیب استفاده در متن شماره

ـ منابعفهرستقسمت دروشودمشخص) سالنویسنده،نام(ویرایش ششمAPAروش بهپرانتزداخلمقالهمتن بع بـه ترتیـب   امشخصات کامل من
شود براي درج صحیح و رعایت اصول اسـتنادي  توصیه میقابل دسترسی آنالین باشند.حتی المقدور حروف الفبا آورده شود. منابع باید مستند و معتبر و 
استفاده شود.Endnoteمنابع مورد استفاده از نرم افزارهاي استنادي نظیر 

مهم: تذکر
تصویب هیات تحریریه کلیه منابع آخر مقاله باید به صورت التین نوشته شده و در انتهاي منابع فارسی داخل کروشه مطابق

:[Persian]نوشته شود
Fatahi M, Nobakht M, Mahmoudian M. (2009) Students understandings of behavioral schema. Studies in Cognitive
Science. 5 (20); 138-144. [Persian]

مراحل بررسی مقاالت
باشند بطور محرمانه بررسی شده و نتیجه داوري مبتنی بر پذیرش، رد و یا هر یک از مقاالت حداقل توسط دو داور که منتخب هیات تحریریه می

گیرد. جام اصالحات مورد نیاز مقاله در نوبت چاپ قرار میرسد. در صورت پذیرش مقاله و یا پس از اننیازمند اصالح به اطالع نویسنده مسئول می
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Abstract
The objective of the current research is to compare the function of declarative memory among war veterans who are
suffering from PTSD, war veterans who are not suffering from PTSD and normal people without any war experience;
the research has also aimed at studying and comparing the influence of the modifying role of meta cognition on the
function of declarative memory among the three groups of the study. 60 people have been selected and placed in three
groups: 20 war veterans suffering from PTSD, chosen by PTSD scales; 20 veterans not suffering from PTSD and 20
normal people without any war experience. All three groups were evaluated by Watson PTSD questionnaires,
declarative memory interview and delayed recall story, and meta cognition questionnaire. The research hypotheses
were tested by multivariate analysis of covariance (MANCOVA). The result have indicated that the function of
declarative memory in the three groups without the control of meta cognition moderator is significant, in another word
the declarative memory function in war veterans suffering from PTSD is different with the two other groups. It can be
also deduced from the results of the research that the declarative memory function by the control of meta cognition
modifying role was not significant this time which indicates the modifying role of meta cognition in decreasing the
declarative memory function in war veterans suffering from PTSD in comparison with the two other mentioned
groups.

Keywords: Posttraumatic stress disorder (PTSD), Declarative memory, Meta cognition.
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کنترلبا: ياخباريحافظهدر(PTSD)سانحهازپساسترساختاللبهمبتالافرادعملکرد
فراشناختنقش

چکیده
گان جنگ مبتال به اختالل استرس پس از سانحه، بازمانـدگان جنـگ بـدون    ي اخباري در میان بازماندي عملکرد حافظههدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه

ي اخباري اسـت. بـا   ها بر عملکرد حافظهاي فراشناختي جنگ و همچنین کنترل نقش واسطهفاقد تجربهابتال به اختالل استرس پس از سانحه، و افراد عادي
نفـر بازمانـده  DSMIV-TR ،20مطـابق بـا معیارهـاي تشخیصـی     PTSDجنگ مبتال به نفر بازمانده20نفر، شامل 60گیري در دسترس، تعداد روش نمونه

واتسـون،  PTSDهـاي  هـا بـا اسـتفاده از پرسشـنامه    ي حضور در جنگ، انتخاب شدند. دادهنفر افراد سالم عادي بدون سابقه20و PTSDجنگ بدون ابتال به 
ي فراشـناخت، جمـع   ي روزمـره ریورمیـد) و پرسشـنامه   گرفته از آزمون حافظـه ي شرح حال و داستان بازیابی تأخیري بري حافظهي اخباري (مصاحبهحافظه

متغیري مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفـت. نتـایج نشـان داد کـه      متغیري و تحلیل کوواریانس چندهاي آماري تحلیل واریانس چندا استفاده از آزمونآوري، و ب
گـان  بازمانـد ي اخبـاري ها، معنادار است؛ به عبارت دیگر، عملکرد حافظـه گر فراشناختي اخباري در سه گروه پژوهش بدون کنترل اثر تعدیلعملکرد حافظه
ي اخباري در سـه گـروه پـژوهش هنگـامی کـه فراشـناخت کنتـرل        با دو گروه دیگر تفاوت دارد. اما نتایج نشان داد که عملکرد حافظهPTSDجنگ مبتال به 

PTSDگـان جنـگ مبـتال بـه     دي اخباري بازمانها در کاهش عملکرد حافظهگر فراشناختي نقش تعدیلها معنادار نیست، که نشان دهندهشود، بین گروهمی
نسبت به دو گروه دیگر است.

ت.اخباري، فراشناخي: اختالل استرس پس از سانحه، حافظههاکلیدواژه
.

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

20/3/1393پذیرش نهایی: 12/2/1393پذیرش اولیه: 18/1/1393تاریخ دریافت: 
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٢

مقدمه
ترین اختالالت از ناتوان کننده1اختالل استرس پس از سانحه

درصـد  12تـا  10درصد مردان و 6تا 5روانپزشکی است که 
؛ فرانسـاتی،  2011، 2برند (هـاگس و شـین  زنان از آن رنج می

). 2005، 4الــــف و گرســــون؛ 2007، 3ورمتــــی و برومــــر
و شــرح خصــوص تبیــیندرقابــل مالحظــه هــاي پیشــرفت

هـاي  پدیدارشناسی اختالل استرس پس از سـانحه بـه یافتـه   
که در طـول  شود، به طوريمربوط میاخیر هايدههپژوهشی 

هاي زیادي در مورد ابعاد شـناختی  ي گذشته، پژوهشدو دهه
، 5اسـت (روبـین  اختالل استرس پس از سانحه انجـام گرفتـه  

ي ایــن ). حجــم قابــل مالحظــه2008، 7و بــوهنی6برنســتن
اخـتالل شناسـی آسـیب در پیشـین  نظري هاي ، مدلهایافته

را انسجام بخشـیده و نقـش زیربنـایی    استرس پس از سانحه 
اضـطراب،  مانند؛اي اختاللنشانههايی که با الگویساختارها

و فراشـناخت،  کارکردهـاي اجرایـی   ،یادگیري، توجه، حافظـه 
مشکالت مربوط به حافظـه و .کندتر میمرتبط است را روشن

اي در تـداوم و  عیـین کننـده  تأثیر تتواندمیکه آنهايآسیب
به موضوعی مهم داشته باشدبیماري هاي شناختیسیر نشانه

. )2009، 8اسـت (جابسـون و اوکـارنی   در تحقیقات تبدیل شده
دهد کـه افـراد مبـتال بـه     هاي متعدد نشان مینتایج پژوهش

اختالل استرس پس از سـانحه مشـکالت شـناختی متنـوعی     
مـرادي،  ي معنایی و رویـدادي ( مانند نقص در عملکرد حافظه

؛ مرادي، عبـدي،  1999، 9دالگلیشو یول ،دوستنشاطتقوي،
)، مشـکالت در  2012، 10فتحی آشتیانی، دالگلیش و جابسـون 

ــه ــرادي و حافظ ــاري (م ــاران،ي ک ــتالل در 1390همک )، اخ
)، و 2010، 11ي اخباري (اسـالو میـرا، هرتـا و مایکـل    حافظه

کارکردهاي اجرایی (مرادي، میرآقـایی، پرهـون و دالگلـیش،    
هـاي مختلـف   کید بـر نقـش بخـش   أت) دارند. بنابراین 2013

کـه در افـراد مبـتال بـه     ي اخبـاري  بخصوص حافظـه حافظه 
گردد از اهمیـت  نقص میدچار اختالل استرس پس از سانحه

اطالعـات  يحافظه،اخبارييحافظه. اي برخوردار استویژه
بلنـد مـدت   يیکی از دو نوع حافظهاست که و وقایع روزمره

1. Post-traumatic stress disorder
2. Hughes & Shin
3. Francati, Vermetten, Bremner
4. Olff and Gersons
5. Rubin
6. Bernsten
7. Bohni
8. Jobson & Okearney
9. Yule & Dalgleish
10. Dalgleish
11. Slawomira , Herta, & Michele

هـاي روزمـره   که افراد در صحبتزمانی.باشدمیآشکار انسان 
ي خود هسـتند بـه منبعـی مراجعـه     در حال استفاده از حافظه

نامند، کـه  ي اخباري میآن را حافظهکنند که پژوهشگران می
از بازتاب هوشیارانه تجربیات یا دانش پیشین اسـت اينتیجه

،در مقابـــل).13،2013تـــرك بـــرانس؛ 2010، 12(اســـتارك
کنـد مـی غیر اخباري که به خاطرات ناهشیار اشـاره  يحافظه

).2004(یولمن، وجود دارد
ثیر أتتنیدگی یا استرس د که ندههاي پژوهشی نشان مییافته

تنیـدگی  اخباري دارد و ير عملکرد حافظهباي قابل مالحظه
مزمن در اختالل استرس پس از سانحه، سبب کاهش حجـم  

اخبـاري  يهیپوکامپ و در نتیجـه کـاهش عملکـرد حافظـه    
یـودو، ؛ 1997، 14و نیرشرمامائو،تیچتا،گادرو،(لوپن،شودمی

).2010، 15پارچتوگولیر، بیرر، میخونو
هاي نظري اختالل استرس پـس از سـانحه،   که مدلدر حالی

دیده و اثر آن در تداوم آسیبيماهیت حافظهدر نقش مهمی 
نمایند و براي حافظـه، نقـش   لحاظ میي اختالل عالئم ویژه

در مدل فراشـناخت  باشند،اختالل قائل میاینی در بقايلّع
شـود کـه در سـبب    مـی بیان اختالل استرس پس از سانحه، 

تـري  شناسی اختالل، فراشناخت نسبت به حافظه نقش مهـم 
باورهـا  در این مدل،). 2004، 16ولز و سمبی؛ 2000ولز،(دارد

بـر  دارند. را گر نقش مداخلهمشخصاًتفکر و حافظه،يدرباره
زا، آسـیب ي) پـس از یـک حادثـه   2000(ولزيیهنظراساس

ــزاحم  ــار م ــل افک ــک، عالئمــی از قبی ــاطرات و تحری ــاخ ، ه
پذیرانـه هسـتند.   هاي طبیعی فرایند سازگاري انعطـاف ویژگی

شـناخت  يدانشی اخبـاري دربـاره  دانش فراشناخت، مشخصاً
میـان  يشود. رابطهبلند مدت گرفته میياست که از حافظه

ابعــاد فــردي فراشــناخت و آســیب شناســی روانــی در طیــف 
ست کـه روابـط علـت و    اي از مطالعات، حاکی از آن اگسترده

معلولی میان عوامل فراشناختی و اخـتالالت روانـی از جملـه    
ـ (هولوا،وجود دارد،اختالل استرس پس از سانحه ، ولـز ،رتریی

رسـد ایـن ابعـاد    به نظر مـی .)2006، 17ولزو روسیس؛ 2001
نقشی اساسی در رابطـه بـا دریافـت هیجانـات منفـی      ، مشابه

بـه خصـوص باورهـاي منفـی     ؛کنندایفاء میناشی از استرس
کنتــرل ناپــذیري و خطــر، در ارتبــاط بــا نگرانــی و يدربــاره

بـه پایـداري   باورهایی در مورد نیاز به کنترل افکـار، احتمـاالً  

12. Stark
13. Turk-Brownc NB
14. Lupien, Gaudreau, Tchiteya, Maheu, Sharma, Nair
15. Yehuda, Golier, Bierer, Mikhno, Pratchett
16. Wells & Sembi
17. Holeva, Tarrier, Wells, Roussis, Wells
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تفاسیر منفی از تجربه که منجر به تشدید نتایج احساس منفی 
).2008، 18مارك آنتونیو؛2009(ولز،کنندکمک می،شودمی

مشـکالت  يهاي مطالعات مختلف در زمینـه هبا توجه به یافت
نظیـر  اختالل استرس پـس از سـانحه   شناختی افراد مبتال به 

ــه،    ــه، توج ــی، حافظ ــاي اجرای ــردازش  افرو کارکرده ــد پ ین
رسد که فراشـناخت بـه عنـوان یکـی از     به نظر می،اطالعات

هـاي اساسـی کارکردهـاي اجرایـی کـه در مـدیریت و       لفهؤم
تواند بـه عنـوان   شناختی نقش دارد میهاي هماهنگی قابلیت

زاي آسـیب مربـوط بـه حادثـه   در پردازش اطالعات ،میانجی
ال ؤ). اکنون ایـن سـ  2012و همکاران، نقش ایفا کند (مرادي

اخباري مبتالیان يشود که آیا میزان آسیب حافظهمطرح می
هـاي  به اختالل استرس پس از سانحه، با میـزان فراشـناخت  

ها مرتبط است؟ اگر این فـرض صـحیح   رآمد آنکارآمد و ناکا
سـازي  بهینـه توان نتیجه گرفت کـه احتمـاالً  گاه میباشد، آن

تواند نقش مهمی در پیشگیري از آسیب حافظه فراشناخت می
کاهش ابتال به اختالل استرس پس از آن، احتماالًدنبالو به 

خت کارآمدي فراشنا؛ به عبارت دیگر ارتقاء سانحه داشته باشد
عنوان عامل پیشـگیري کننـده از وقـوع اخـتالل     تواند به می

هاي بسـیار کمـی   پژوهشکه جاییاز آنبنابراین ؟شودمطرح 
پژوهش حاضر در صـدد  ،این موضوع صورت گرفتهتبیین در 

نقـش فراشـناخت در آسـیب    ياست تا با بررسـی و مقایسـه  
کـه  جنـگ تحمیلـی   اخباري در بازماندگان يعملکرد حافظه

پاسـخی  هسـتند، بتال به اخـتالل اسـترس پـس از سـانحه    م
.ال ذکر شده پیدا کندؤبراي سمناسب

روش
هاي بنیادي و ي پژوهشپژوهش حاضر از نظر هدف، در زمره

19ها از نـوع مطالعـات توصـیفی   ي گردآوري دادهاز نظر شیوه

ي آمـاري پـژوهش   رود. جامعهاي) به شمار میمقایسه-(علّی
ي رزمنـدگان جنـگ تحمیلـی مبـتال بـه اخـتالل       شامل کلیه

رزمنــدگان شــاغل داراي عملکــرد اســترس پــس از ســانحه، 
بودند کـه بـا   1391و افراد سالم شهر تهران در سال مطلوب 

20نفـر شـامل؛   60گیري در دسترس، استفاده از روش نمونه
نفر جانباز مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدر تهـران کـه   

رهاي چهـارمین راهنمـاي تشخیصـی و آمـاري     اساس معیابر
) و نظــر روانپزشــک  DSM-IV-TRاخــتالالت روانــی ( 

20تشخیص اختالل استرس پس از سانحه دریافـت کردنـد،   

18. Marcantonio
19. Descriptive

نفر از رزمندگان شرکت کننده در جنـگ تحمیلـی ولـی فاقـد     
نفر افرادي که 20معیارهاي اختالل استرس پس از سانحه و 

گ را نداشتند، انتخاب شـدند.  ي حضور در جنگونه سابقههیچ
افراد نمونه در متغیرهـاي سـن، سـطح تحصـیالت و شـرایط      

ها در هر سه ي آزمودنیاجتماعی همتا شدند. کلیه-اقتصادي
. گروه مرد بودند

کننــدگان، داشــتن حــداقل شــرکتبــرايهــاي ورودمــالك
سـوء  تحصیالت دیپلم و عدم ابتال به اختالالت روانپریشی و 

سـال  55تـا  45سنی بیماران بـین  يبود. دامنهمصرف مواد 
بـراي شـرکت در   بود. پس از انتخاب نمونه و اعالم رضـایت  

هـا  از آنها ارائـه و  مطالعه، در یک جلسه ابزار پژوهش به آن
االت مطرح شده پاسخ دهند.ؤخواسته شد که به تمامی س

ابزار
، 20توسط واتسون: این ابزار PTSDتشخیصیيمصاحبه-1

واتسـون و همکـاران   . ساخته شـد )1999(و همکاران21جوبا
اخـتالل اسـترس   سرباز آمریکایی مبـتال بـه   31بر روي راآن

جنگ ویتنـام شـرکت داشـتند،    مزمن که دريپس از سانحه
همچنـین  ،بود92/0نتایج حاکی از ضریب آلفاي .اجرا کردند
باز سـر 61ها این مصـاحبه را بـر روي   اي دیگر، آندر مرحله

اجـرا نمودنـد   اختالل استرس پس از سانحهویتنامی مبتال به 
که ضریب همبستگی فاي سریال بین نمرات کلی پرسشـنامه  

ــاي  ــد PTSDو معیاره ــا و  94/0در ح ــود (واتســون جوب ب
) در رابطـه بـا   2004(و فریـدمن ). فوآ، کـن 1999همکاران، 

ت تمایز: قدر:اندکردهاعتبار این مصاحبه، ارقام زیر را گزارش 
آلفـا بازآزمـایی:   ،92/0، ثبات درونـی:  89/0، حساسیت: 94/0
در ) 1383(اصــغر نــژاد و همکــاران  . 82/0کاپــا: و ، 95/0

، 95/0اعتباریابی مقدماتی این مصاحبه، اعتبار پژوهشی براي
را گـزارش کردنـد.   89/0و حساسـیت  92/0همسانی درونی 

بـرش ایـن مصـاحبه در    ي) نقطه1385پرورش و بهرام نژاد (
اند. گزارش کرده78سال را 15افراد باالي 

بـه  پرسشنامهین ): اMCQ-30(ي فراشناختپرسشنامه-2
که برخی 22ايمنظور سنجش چند عنصر فراشناختی خصیصه

هــا نقــش محــوري در مــدل فراشــناختی اخــتالل      از آن
-ولـز و کارترایـت  (اسـت طراحـی شـده  شناختی دارنـد، روان
اسـت کـه   گویـه  30این پرسشـنامه شـامل   .)23،2004هاتن

20. Watson
21. Juba
22. Trait
23. Wells & Cartwright
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ــه   حیطــه ــاس جداگان ــنج مقی ــر را در پ ــناختی زی ــاي فراش ه
نگرانـی يدربـاره 24باورهـاي مثبـت  -1کند: گیري میاندازه
کنـد تـا بـا مسـائل مقابلـه      نگرانی به من کمک می«، (مانند

ي نگرانـی کـه بـا کنتـرل     درباره25باورهاي منفی-2. »)کنم
من وقتی نگرانی«، (براي مثالخطر مرتبط هستندناپذیري و 
اطمینـان  -3»).را بگیـرم توانم جلوي آنشود، نمیشروع می

-4»).ضعیفی دارميحافظه«(براي مثال، ضعیف26شناختی
ناتوانی در کنتـرل افکـارم،   «، (براي مثال27لزوم کنترل افکار

(بـراي  28خودآگاهی شـناختی -5. »)ضعف من استينشانه
همسانی »).کارکرد ذهنم توجه زیادي دارميبه نحوه«، مثال

يپرسشــنامههــاي درونــی (آلفــاي کرونبــاخ) خــرده مقیــاس
باشد. ضـریب ثبـات خـرده    می89/0تا 72/0فراشناختی بین 

در آزمـون مجـدد،  -نامه بر اساس آزمـون شهاي پرسمقیاس
گـزارش شـده  89/0تا76/0بین اي،هفته5زمانی يفاصله
، ولــز و پاپــاجورجیو؛1997، هــاتن و ولــز-(کارترایــتاســت 
-ولز و کارتریتجی ویلیامز،؛2005مایرز و ولز،، الف؛1998
ضریب آلفاي کرونبـاخ و  در ایران در پژوهشی ).2004هاتن،

گـزارش  78/0و 93/0ضریب پایایی بازآزمایی آن به ترتیـب  
).1386(امینی، استشده

این آزمون براي ):AMI(شرح حاليحافظهيمصاحبه-3
سـال بـه بـاال مناسـب اسـت کـه در قالـب یـک         18نسـنی 

شـود.  ساختار یافته مشتمل بر دو بخش اجـرا مـی  يمصاحبه
بـه ارزیـابی   ،ییشرح حال معنايبخش اول مربوط به حافظه

پـردازد.  یادآوري رویدادهاي گذشته زندگی شخصی افراد مـی 
یـادآوري حقـایق زنـدگی    در این بخـش آزمـودنی ملـزم بـه    

مربوط به دوران کودکی؛ ابتداي بزرگسـالی و وقـایع   -گذشته
شـرح  يباشد. بخش دوم به یادآوري حافظهمی-دوران اخیر

باشـد. ایـن آزمـون    زمانی میيحال رویدادي همان سه دوره
سریع برخـوردار اسـت و بـراي    ساده و از قابلیت اجرایی نسبتاً

یــک ارزیــابی از AMIباشــد. بیمــاران جالــب و جــذاب مــی
دهـد. عملکـرد   شخصی دور (پیش گستر) ارائه مـی يحافظه

تواند بـا آنچـه از تکـالیف مربـوط بـه      افراد در این آزمون می
دور رایــج کــه بــه ارزیـابی دانــش وقــایع عمــومی  يحافظـه 

مقایسه گردد. این آزمون وجود آسیب یـا سـالمت   ،پردازدمی
که شـامل الگـوي   ،کندص میدور آزمودنی را مشخيحافظه

دورهاي هر نوع نقص و شیب زمانی آن (ذخیره نسبی حافظه
24. Positive beliefs
25. Negative beliefs
26. Cognitive confidence
27. Need to control thoughts
28. Cognitive self-consciousness

(کـوپلمن، ویلسـون و   باشدهاي اخیر) میدر مقایسه با حافظه
).1990بدلی، 

: به منظور ارزیابی بازیابی خیريأداستان بازیابی فوري و ت-4
ها از خرده مقیاس بازیـابی فـوري و   فوري و تأخیري آزمودنی

، 29ي ریورمیـد (ویلسـون و گرندفیلیـد   تأخیري آزمون حافظـه 
ي فارسـی ایـن آزمـون توسـط     ) استفاده گردید. نسخه2008

مرادي و همکاران تهیه شـده و در چنـد مطالعـه بـه عنـوان      
ي معنایی به صورت تـأخیري و فـوري   تکلیف ارزیابی حافظه

از آزمـودنی  در ایـن آزمـون   اسـت.  مورد استفاده قـرار گرفتـه  
شودشود به یک متن کوتاه که براي او خوانده میاسته میخو

کـه امکـان دارد،   گوش کرده و سپس تا حـدي به دقت تمام 
بدون خواندن داستان براي بـار  سپسداستان را بازیابی کند (

شود که داستان را مجدداً بازیـابی  دوم، از آزمودنی خواسته می
کند).

هایافته
وضعیت میان نتایج آزمون خی دو (مجذور کاي) نشان داد که 

هل و تحصیالت در بین سه گروه تفـاوت معنـاداري وجـود    أت
اشـد.  بدر بین سه گروه معنـادار مـی  اشتغالندارد، اما وضعیت

،همچنین آزمون تحلیل واریانس بین سن افراد در سـه گـروه  
.تفاوت معناداري نشان نداد

خـرده  سـه حراف استاندارد هـر یـک از   میانگین و ان1جدول 
ياخباري که در این پژوهش شامل حافظـه يمقیاس حافظه
ـ ورویدادييمعنایی، حافظه خیري اسـت،  أبازیابی خاطرات ت

اختالل استرس پس مبتال بهبازماندگان جنگدر سه گروه را 
اخـتالل اسـترس پـس از    بـدون  بازماندگان جنگ، از سانحه

دهد.مینشان و افراد گروه سالم سانحه
هـاي  دهد بین میـانگین گـروه  نشان می1همانطور که جدول 

پژوهش از نظر متغیرهاي مورد نظـر، تفـاوت وجـود دارد. بـه     
منظور آزمون این تفاوت از تحلیل واریانس چند متغیري و بـه  
منظور کنترل نقش فراشناخت از تحلیـل کوواریـانس اسـتفاده    

هـا پرداختـه   هـاي آن تدا بـه بررسـی مفروضـه   است. در ابشده
شود.می

هـاي کوواریـانس بـه    باکس براي برابـري مـاتریس  ام آزمون 
معنادار است و حاکی از آن اسـت  01/0لحاظ آماري در سطح 

يهـاي کوواریـانس متغیرهـاي وابسـته حافظـه     که مـاتریس 
(سـالم، رزمنـدگان   اي سطوح متغیـر مسـتقل گـروه   رباخباري

) برابـر نیسـتند.   PTSDرزمندگان بدون و ، PTSDمبتال به 

29. Wilson and Greenfield
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به جاي المبدا به دلیل ،باکسام به دلیل معنادار بودن آزمون 
توان باالي آن در حضور واریانس نـابرابر متغیـر وابسـته، اثـر     

نشان داد بین سه گروه در ترکیب ، که شودپیالیی گزارش می
ـ   يبا متغیرهـاي وابسـته حافظـه    دادي، اخبـاري (معنـایی، روی

.داري وجود دارداتفاوت معنخیري)أبازیابی ت
ها از آزمـون لـوین   ادامه به منظور آزمون همگنی واریانسدر 

ن بـراي  یخالصـه نتـایج آزمـون لـو    2جدولاستفاده شد که 
اخبـاري يخـرده مقیـاس حافظـه   سـه ها در برابري واریانس

ـ   يمعنایی، حافظهي(حافظه را خیري) أرویـدادي و بازیـابی ت
ن نشان داد که به غیر از خرده ی. نتایج آزمون لودهدمینشان 

ـ   دو خـرده مقیـاس دیگـر شـرط     در ،خیريأمقیاس بازیـابی ت
نجا کـه  آ. الزم به ذکر است ازبرقرار استها برابري واریانس

تعداد نمونه در سه گروه برابر است، به همین دلیل تخطـی از  
جاد نخواهد کـرد تحلیل مشکلی ایيها در ادامهاین مفروضه

).1388،(بریس و همکاران
انجـام  بـه  ،هـاي اساسـی تحلیـل واریـانس    ید مفروضـه أیبا ت

بـه دلیـل معنـاداري    شـود؛ ختـه مـی  پرداهاي پـژوهش  آزمون
بـه ارزیـابی   تـوان اخباري در سه گروه، مـی يعملکرد حافظه

3در جـدول  .خـت جداگانه هر یک از متغیرهـاي وابسـته پردا  
که دهدمیریانس چند متغیري یک راهه نشان نتایج تحلیل وا

اخبـاري تفـاوت   يحافظـه هـاي  سه گـروه در خـرده مقیـاس   
معناداري با هم دارند.

يمعنایی، حافظـه يمتغیر وابسته یعنی حافظهسهاز آنجا که 
خیري در سـه گــروه معنـادار اســت،   أتــيو حافظـه رویـدادي 

هـاي  بـه مقایسـه  بنفرونـی تعقیبـی بنابراین با اجراي آزمـون  
4شود، کـه نتـایج آن در جـدول    اخته میدوتایی یا زوجی پرد

است.بیان شده
تـوان بـه  شـود، مـی  مشـاهده مـی  4همانطور که در جـدول 

اخباري در سه يخرده مقیاس حافظهسههاي دوتایی مقایسه
خـرده  يپرداخت. نتایج نشان داد کـه در همـه  پژوهش گروه 

بازمانـدگان  خیري که هم بـین  أبه غیر از بازیابی ت(ها مقیاس
افراد سـالم و  اختالل استرس پس از سانحه بامبتال به جنگ 

اخـتالل اسـترس پـس از    مبتال به گان جنگمیان بازماندهم 
اختالل استرس پس بتال به بدون اسانحه و بازماندگان جنگ

اختالل بین گروه مبتال به ) تفاوت معنادار وجود دارداز سانحه 
،و گروه سالم تفاوت معنادار وجود دارداسترس پس از سانحه 

سـه گـروه پـژوهش در    که این نتیجه حاکی از تفاوت میـان  
.استاخباري يعملکرد حافظه

ــ   ــناخت از تحلی ــش فراش ــرل نق ــور کنت ــه منظ ــین ب ل همچن
است که نتایج مربوط بـه آن در ادامـه   کوواریانس استفاده شده

، کاربرد شودهمانطور که در زیر مشاهده میاست.گزارش شده
تحلیل کوواریانس چند متغیري نشان داد که بـین سـه گـروه    

اخبـاري  يتحقیق در ترکیـب بـا متغیرهـاي وابسـته حافظـه     
ــابی تــ   ــدادي، بازی ــایی، روی ــر أ(معن ــا کنت ــر خیري) و ب ل اث

.داري وجود دارداتفاوت معن،هافراشناخت
واریانس چند متغیـري یـک   کونتایج تحلیل 5در ادامه جدول 

اخبـاري يهـاي حافظـه  راهه براي متغیرهاي وابسته مقیـاس 
است. نشان داده شده

اخباري در سه گروه پژوهشيهاي حافظهمیانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس.1جدول 
PTSDافراد رزمنده بدون PTSDافراد رزمنده مبتال به گروه کنترلمتغیر

MSDMSDMSD

30/1783/417/1153/610/1549/5رویدادييحافظه
45/5316/777/4480/1057/5060/7معناییيحافظه

67/612/497/173/112/622/4خیريأبازیابی ت

اخبارييهاي متغیرهاي وابسته حافظهن براي برابري واریانسینتایج آزمون لو. 2جدول
Fdf1df2Sigمتغیر

89/125716/0معناییيحافظه
73/225707/0رویدادييحافظه

49/425701/0خیريأبازیابی ت
df1آزادي بین گروهی،يدرجهdf2آزادي درون گروهی، يدرجهSig.داريامعن.
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بـین سـه گـروه در    دهدمینشان 5همانطور که نتایج جدول
هنگامی کـه هـر   ارزیابی جداگانه هر یک از متغیرهاي وابسته 

تفاوت معنـاداري  شود،یک از متغیرهاي فراشناخت کنترل می
در شرایط کنتـرل  5ل جدويبا مقایسهوجود ندارد. این نتایج

گـر  که در آن کنترلی بر اثر تعدیل3جدولفراشناخت و نتایج
گــري نقــش تعــدیليان دهنــدهنشــ،هــا نبــودهفراشــناخت
اخبـاري  يخـرده مقیـاس حافظـه   سـه هـا در هـر   فراشناخت

؛ بدین معنـی  استبودهو تأخیري)رویدادي،معناییيحافظه(
که در شرایط کنترل فراشـناخت در هـر متغیـري کـه تفـاوت      

گـري نقـش   اسـت، نشـان از میـانجی   هـا معنـادار نشـده   گروه
اي شود، نقش واسطهه میفراشناخت دارد. همانطور که مشاهد

ي معنایی فقط در بین اختالل استرس پس از سانحه و حافظه
است؛ بدین معنی که متغیر خودآگاهی فراشناختی معنادار نشده

ي خودآگـاهی بـه   هاي فراشناخت بـه جـز مؤلفـه   تمامی مؤلفه
ي بین اختالل استرس پـس از سـانحه و انـواع    عنوان واسطه

بـه عبـارت دیگـر بـا کنتـرل متغیـر       حافظه قرار گرفتـه انـد.   
ي معنایی تفـاوت  خودآگاهی شناختی، بین سه گروه در حافظه

ي فراشـناخت  وجود دارد، که بیانگر این نکته است کـه مؤلفـه  
ي بـین اخـتالل اسـترس پـس از سـانحه و      تواند واسـطه نمی

هاي فراشناخت ایـن  ي معنایی باشد ولی در سایر مؤلفهحافظه
رار است.اي برقنقش واسطه

گیريو نتیجهبحث
دهـد کـه   نتـایج تحلیـل واریـانس چنـد متغیـري نشـان مـی       

اخـتالل اسـترس پـس از    افـراد داراي  (سـه گـروه  يمقایسه
، گروه عادي و بازماندگان جنگ بدون ابتال به اخـتالل  سانحه

يدر ترکیـب بـا متغیرهـاي حافظـه    ) استرس پس از سـانحه 
بدون کنترل اثر وخیري)أبازیابی ت(معنایی، رویدادي، اخباري
هر سه گـروه تفـاوت معنـاداري را    در،هاگر فراشناختتعدیل

عبارت دیگـر بـین سـه گـروه در عملکـرد      ه دهد. بنشان می
اخباري تفاوت وجـود دارد. امـا در ارزیـابی جداگانـه     يحافظه

اخباري يهاي حافظهتفاوت عملکرد هر یک از خرده مقیاس
خـرده  يدر سه گروه، نتـایج حـاکی از آن بـود کـه در همـه     

خیري که هـم بـین بازمانـدگان    أها به غیر از بازیابی تمقیاس
و افراد سـالم و  اختالل استرس پس از سانحهجنگ مبتال به 

اختالل استرس پـس  هم بین بازماندگان جنگ بدون ابتال به 
الل استرس پـس از  اختو بازماندگان جنگ مبتال به از سانحه

له نشـان دهنـده آن   أمساین.تفاوت معنادار وجود داردسانحه

اخبارييهاي حافظهنتایج تحلیل واریانس چند متغیري یک راهه متغیرهاي وابسته مقیاس.3جدول 
میانگین dfمجموع مجذوراتمتغیر وابستهریمنبع تغی

مجذورات
FP مجذور ایتاي

تفکیکی
07/385253/19299/500/017/0رویدادييحافظهگروه

07/781253/39018/500/015/0معناییيحافظه
1/264205/13247/1000/026/0خیريأبازیابی ت

(بنفرونی) در سه گروه تحقیقتعقیبی نتایج آزمون .4جدول
.MdSDSigهاگروهگروهمتغیر

دي
ویدا

ه ر
افظ

PTSD12/679/1004/0مبتال به بازماندگان جنگسالمح
PTSD20/279/167/0بدونبازماندگان جنگ 

PTSD92/3-79/109/0بدونبازماندگان جنگ PTSDمبتال به بازماندگان جنگ

ایی
 معن

ظه
حاف

PTSD674/2008/0مبتال به بازماندگان جنگسالم

PTSD87/274/289/0بدونبازماندگان جنگ 
PTSD80/5-74/211/0بدونبازماندگان جنگ PTSDمبتال به بازماندگان جنگ

60/024/100/1سالم

بی 
ازیا

ب تأ
يخیر

PTSD70/412/100/0مبتال به بازماندگان جنگسالم
PTSD55/012/100/1بدونبازماندگان جنگ 

PTSD15/412/100/0مبتال به بازماندگان جنگ PTSDبدونبازماندگان جنگ 
، معناداريSig، انحراف معیار.SD، تفاوت میانگین.Md.0/05معناداري در سطح 
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در بازماندگان جنـگ  اخباريي است که آسیب دیدگی حافظه
مبتال به اختالل استرس پـس از سـانحه بـه نحـو معنـاداري      

لینگ جیانـگ، باالتر از افراد سالم است. در این راستا شولین،
ــی بیــاکس و جــان ــا او )2009(30ل مایکــلوســالمیرا، هرت

هاي خود دریافتند کـه رمـز گـذاري و    ) نیز در پژوهش2010(
در مبتالیان به اختالل استرس پس از سانحه بازیابی کلمه در

له أکه در واقـع ایـن مسـ   ،استترپایینافراد عادي مقایسه با 
مبتال به اخـتالل اسـترس   اخباري را در افراديآسیب حافظه

گـولیر،  همچنین مطالعات یودو،دهد.مینشانپس از سانحه 
ــو ــرر، میخون ــپ  2010(پارچــتو بی ــر روي هیپوکام ــه ب ) ک

در اختالل استرس پـس از سـانحه  بازماندگان جنگ مبتال به 
کـاهش حجـم هیپوکامـپ    ،جنگ خلـیج فـارس انجـام شـد    

دهد.اخباري) را در این افراد نشان میي(حافظه
چند متغیري با کنتـرل  س نتایج تحلیل کوواریانافزون بر این،

30. Shulin, Lingjiang, Baihua & Jun

ــر تعــدیل کننــده فراشــناخت، نشــان داد کــه  عملکــرد دراث
ـ    اخباري،يحافظه ه غیـر از  پس از کنتـرل اثـر فراشـناخت ب
تفـاوت پژوهش سه گروه ي فراشناخت خودآگاهی، بین مؤلفه

در واقع با حذف نمـرات فراشـناخت در   . وجود نداردمعناداري
ها، عملکرد افراد سالم به سطح عملکرد افراد مبـتال  بین گروه

رسید، این بدان معنی اسـت  اختالل استرس پس از سانحهبه 
میـزان آسـیب   افـزایش  هـا نقـش بسـزایی در    که فراشناخت

اخـتالل اسـترس پـس از    اخباري در مبتالیـان بـه   يحافظه
دارند.سانحه 

بـر روي  در بررسی خودنیز)2010(31بنت و ولزدر این راستا
آسـیب  يیافتند که میـان باورهـا دربـاره   درپرستاران مامایی، 

يحافظه و عالئـم اخـتالل اسـترس پـس از سـانحه رابطـه      
ارتباط قابـل  ) نیز2008(32اسپادامعنادار وجود دارد. همچنین 

31. Bennett & Wells
32. Spada

اخبارييهاي حافظهواریانس چند متغیري یک راهه متغیرهاي وابسته مقیاسکونتایج تحلیل . 5جدول 
مجذور ایتاي تفکیکیFPمیانگین مجذوراتمجموع مجذوراتمتغیر وابستهیریغتمنبع

گروه

53/208253/20836/304/011/0رویدادييحافظه
01/337201/33788/206/010/0معناییيحافظه

28/85228/8533/401/014/0خیريأبازیابی ت

باور مثبت

62/111162/11160/306/006/0رویدادييحافظه
51/54151/5493/033/001/0معناییيحافظه

05/4105/441/052/000/0خیريأبازیابی ت

کنترل 
ناپذیري

50/2150/208/077/000/0رویدادييحافظه
31/17131/1729/058/000/0معناییيحافظه

57/26157/2669/210/004/0خیريأبازیابی ت

کنترلنیاز به 

93/1193/106/080/000/0رویدادييحافظه
60/23160/2340/052/000/0معناییيحافظه

73/4173/448/049/000/0خیريأبازیابی ت

خودآگاهی 
شناختی

0/.50/24150/2479/037/001رویدادييحافظه
01/373101/37337/601/010/0معناییيحافظه

13/25113/2555/211/004/0خیريأبازیابی ت

اطمینان 
شناختی

81/33181/3309/130/002/0رویدادييحافظه
97/456197/45681/706/013/0معناییيحافظه

52/33152/3340/307/006/0خیريأبازیابی ت
.)0125/0فرونی: (با تصحیح بن05/0عناداري در سطح م
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(اضـطراب  توجهی را میان استرس درك شده و هیجان منفی
هاي فـردي  تفاوتد که کنمیبیانو افسردگی) یافته و چنین 

ها، مربوط به درك ارتباط بین اسـترس و  موجود در فراشناخت
احساس منفی افراد است.

اختالل استرس پـس  همچنین کاهش قابل توجهی در عالئم 
) 2012(در مــداخالت فراشــناختی ولــز و جودیــتاز ســانحه 

هـاي حاصـل از پـژوهش    است. با توجه به یافتهمشاهده شده
ـ  طـور کلـی و  ه(چه بارياخبيحاضر، حافظه صـورت  هچـه ب

اختالل استرس پـس از  هاي جداگانه) در گروه مبتال بهلفهؤم
تر نسبت به دو گروه دیگر به نحو معناداري آسیب دیدهسانحه
معنـایی و رویـدادي،   يحافظهيلفهؤطوري که دو مهاست؛ ب

يلفـه ؤو مهسـتند  تـر  نسبت به گروه سالم آسیب دیدهصرفاً
خیري، هم نسبت به گروه سالم و هـم نسـبت بـه    أتيحافظه

آسـیب  اختالل استرس پـس از سـانحه   گروه رزمندگان بدون 
نتـایج  کـه گفتـه شـد،    ایـن چنـان  عالوه بر.باشندمیتر دیده

ــاکی از   ــر ح ــژوهش حاض ــود پ ــده وج ــدیل کنن ــش تع ينق
بروز اخباري نسبت به يآسیب دیدگی حافظهها درفراشناخت

تـوان ایـن   باشـد. لـذا مـی   س از سانحه مـی اختالل استرس پ
يها را چنین تفسیر نمود که با توجـه بـه وجـود رابطـه    یافته

هـاي فراشـناخت و میـزان آسـیب دیـدگی      لفهؤمنفی میان م
خیري) و بـا لحـاظ نمـودن نقـش     أویژه ته(باخبارييحافظه
چـه افـراد حاضـر در جنـگ را در     هـا، آن گر فراشناختتعدیل

بت به اختالل استرس پـس از سـانحه و یـا    آسیب پذیري نس
عدم آسیب پذیري نسبت به این اختالل، متمایز ساخته است، 

و ؛هـا اسـت  اخباري و ناکارآمدي فراشـناخت يضعف حافظه
نقش اصـلی را در  که احتماالًکرد توان چنین نتیجه گیري می

صـورت  که درها برعهده دارند؛ چرااختالل، فراشناختظهور 
اخباري نیز يها، آسیب دیدگی حافظهودن فراشناختکارآمد ب

شـود.  از وقوع این اختالل جلوگیري میتعدیل شده و احتماالً
ها همچنان با احتمـاالت همـراه بـوده و    این یافتهحال،با این

د.نباشهاي بیشتري در آینده مینیازمند بررسی
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The role of cognitive emotion regulation strategies in students’ test anxiety
*Hasani , J. (Corresponding author) Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Kharazmi University, Tehran,
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Abstract
The goal of the current study was to assess the role of cognitive emotion regulation strategies in students’ test
anxiety. Using randomized multistage cluster sampling method, 330 individuals (165 girls and 135 boys)
were selected and were assessed by Persian version of cognitive emotion regulation questionnaire and
Spielberger's test Anxiety Scale. The results of stepwise multivariate regression analysis indicated that
among the adaptive cognitive emotion regulation strategies, positive reappraisal and putting-into-perspective
predicted both worry and emotionality components of test anxiety, whereas the total score of the test anxiety
was predicted by the positive reappraisal and the refocus on planning strategies. Among the maladaptive
strategies, self-blame and catastrophizing strategies predicted the worry component and the total score of test
anxiety. Also, the emotionality component was predicted via self-blame, catastrophizing and rumination
strategies. The results of this study indicated that the dysfunctional cognitive coping was one of causes of test
anxiety incidence and that through the training of effective cognitive emotion regulation strategies major
steps could be taken in the interventions which are based on the test anxiety.

Keywords: Emotional Experience, Cognitive Emotion Regulation, Anxiety, Test Anxiety.
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نزاآمودانشامتحاناضطرابدرهیجانشناختیجویینظمراهبردهاينقش

چکیده
ريگیـ نمونـه روشازاسـتفاده با. بودآموزاندانشامتحاناضطرابدرهیجانشناختیجویینظمراهبردهاينقشبررسیحاضرپژوهشهدف

فارسـی ينسـخه توسـط وشـدند انتخـاب متوسطهمقطعآموزاندانشاز) پسر135ودختر165(نفر330اي،مرحلهچندايخوشهتصادفی
گـام بـه گـام رگرسـیون تحلیـل نتایج. گرفتندقرارارزیابیمورداسپیلبرگرامتحاناضطرابمقیاسوهیجانشناختیجویینظميپرسشنامه

نگرانـی يمؤلفهدوهرگیري،دیدگاهومثبتمجددارزیابیراهبردهايهیجان،شناختیجویینظميسازگارانهراهبردهايبینازکهدادنشان
مثبـت مجـدد ارزیابیراهبردهايتوسطامتحاناضطرابکلينمرهکهحالیدردادند،قراربینیپیشموردراامتحاناضطرابپذیريهیجانو
ينمـره ونگرانـی يمؤلفهسازي،فاجعهوخویشمالمتراهبردهايناسازگارانه،راهبردهايبیناز. شدبینیپیشریزيبرنامهبرمجددتمرکزو

سـازي فاجعهخویش،مالمتناسازگارنهراهبردهايطریقازپذیريهیجانيمؤلفههمچنین. دادندقراربینیپیشموردراامتحاناضطرابکل
اضـطراب بـروز دالیـل ازیکـی ناکارآمدشناختیيمقابلهکهدهدمینشانحاضرپژوهشهايیافته. گرفتقراربینیپیشموردنشخوارگريو

امتحـان اضـطراب بـر مبتنـی مـداخالت دراساسـی هـاي گامتوانمیهیجانشناختیجویینظمکارآمدراهبردهايآموزشباواستامتحان
.برداشت
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مقدمه
شـناختی اسـت   ي اضطراب یکی از متغیرهاي مهم روانسازه

ي نظري و پژوهشی غنـی برخـوردار اسـت، بـه     که از پیشینه
هـاي مختلـف   ي مرکـزي نظریـه  اي که اضطراب هستهگونه

گـري،  شناسـی روانـی و شخصـیت ماننـد روان تحلیـل     آسیب
دهـد.  گرایـی، وجـودگرایی و شـناختی را تشـکیل مـی     انسان

شـی  ي بیم، نگرانی، تنش و تشویبرگیرندهاضطراب معموالً در
شـود.  انـدازي مـی  است که در برابر منابع تهدیدزاي مبهم راه

این حالت هیجانی داراي عناصر زیستی، عاطفی، احساسـی و  
تواند بر فرایندهاي مختلف شخصـیت و  شناختی است که می

شناختی، اجتماعی و معنـوي  کارکردهاي مختلف زیستی، روان
لـف رخ  هـاي مخت گذار باشـد. اضـطراب در بافـت   انسان تأثیر

هـا اضـطراب   دهد و انـواع متفـاوتی دارد کـه یکـی از آن    می
است.1امتحان

موقعیـت درکـه اسـت اضطرابازايگونهامتحاناضطراب
تردیـد آن،محـور وکنـد مـی بـروز مسـأله حلیاارزشیابی

بـا مقابلـه توانـایی بـارز افـت آن،پیامـد وعملکرديدرباره
بـروز سـطح اضـطراب، ایـن عبارت دیگر،است. بهموقعیت
هردهد.میقرارفردواقعیسطحازتریافتهتقلیلراعملکرد

تحصـیلی کارآمـدي باشـد، بیشترموردایندراضطرابچه
ايتجربـه اضـطراب حـال، عـین دریابـد. میکاهشبیشتر 

نیـز رافردهايانگیزهوهانگرشباورها،کهاستناخوشایند
. اضطراب امتحان یـک  )1376(دادستان، ساختخواهدمتأثر

ــوفی  ــران (ل ــدگی تمــام فراگی و 2منبــع مهــم اســترس در زن
؛ پلگ/پـاپکو و  2004، 2002، 4؛ پلگ/پـاپکو 2005، 3دارلیوك

) و ســـطوح مختلـــف تحصـــیلی اســـت 2002، 5کلیـــنگمن
)، و نرخ شیوع نسبتاً بـاالیی  1998، 7؛ زیدنر1984، 6(ساراسون

ان شـیوع اضـطراب امتحـان در    دارد. برخی از مطالعـات میـز  
انـد (بـه   درصد گـزارش نمـوده  30تا 10آموزان را بین دانش

). 1983، 10و کراتوچویـل 9، موریس8رینولدزعنوان مثال، مک
دهند کـه نـرخ شـیوع    هاي پژوهشی نشان میهمچنین، یافته

11باشد (فراندواضطراب امتحان در دختران بیش از پسران می

1. Test anxiety
2. Lufi
3. Darliuk
4. Peleg-Popko
5. Klingman
6. Sarason
7. Zeidner
8. McReynolds
9. Morris
10. Cratochwill
11. Ferrando

). 1991، 15و نـووا 14؛ ماریـا 1993، 13ماموندا؛ 1999، 12و واریا
ــران شــیوع اضــطراب امتحــان در  1381ابوالقاســمی ( ) در ای

درصـد گـزارش نمـوده   2/17آموزان مقطع متوسـطه را  دانش
است.  

ي وسـیعی از  افزون بر موارد فوق، اضطراب امتحان بر دامنـه 
-و مـک 16شناختی ماننـد انگیـزش (الیـوت   کارکردهاي روان

ــور ــتوبر  1999، 17گریگ ــه درس (اس ــبت ب ــرش نس و 18)، نگ
) 2008، 20) و پیشرفت تحصیلی (بالسـکوویچ 2004، 19پکرون

گذارد و زمینـه را بـراي آسـیب عملکـرد شـناختی و      تأثیر می
؛ 1988؛ ساراسـون،  1992، 22و کـالو 21نمرات پایین (آیسـنک 

هاي نماید. همچنین یافته) فراهم می1985، 24و چاسین23زاتز
نـد کـه اضـطراب امتحـان منجـر بـه       دهپژوهشی نشان مـی 

) 2001، 26و فرنچ25بازداري کارکرد مؤثر سیستم ایمنی (کیوق
ــوچمین 2001 ــار (بی ، 27) و فعالیــت سیســتم عصــبی خودمخت
ي شود. اضطراب امتحان با ایجاد تردیـد در زمینـه  ) می2008

هاي امتحان را کاهش موقعیتبامقابلههاي فرد، توانتوانایی
). 2010، 30و اوتیـنگن 29گلـویتزر ،28دهد (پـارکس/ اسـتام  می

ي اسـاس دو مؤلفـه  پـردازان، اضـطراب امتحـان را بـر    نظریه
33اند (اسپیلبرگرسازي نمودهمفهوم32پذیريو هیجان31نگرانی

ــپیلبرگر ــپیلبرگر، ؛1995، 34و واگ33(اسـ ــدنر، 1998اسـ ؛ زیـ
هاي ي نگرانی به جنبه). مؤلفه2010، 36و ریو35؛ بوناسیو2007

دارد و شامل افکار نامناسب و شناختی اضطراب امتحان اشاره
و طی امتحـان اسـت،   امتحانازقبلحوادثينگرانی درباره

12. Varea
13. Mwamwenda
14. Maria
15. Nuovo
16. Elliot
17. McGregor
18. Stober
19. Pekrun
20. Blascovich,
21. Eysenck
22. Calvo
23. Zats
24. Chassin
25. Keogh
26. French
27. Beauchemine
28. Parks-stamm
29. Gollwitzer
30. Oettingen
31. Worry
32. Emotionality
33. Spielberger
34. Vagg
35. Bonaccio
36. Reeve
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ي عالئـم  برگیرنـده پـذیري در ي هیجـان کـه مؤلفـه  حالیدر
زیستی مبتنی بر برانگیختگی سیستم عصبی خودمختار اسـت  

). 2010ریـو، هاي عاطفی ارتبـاط دارد (بوناسـیو و  که با پاسخ
عوامـل مـؤثر بـر اضـطراب امتحـان داراي      بنابراین، بررسـی  

ــی در    ــاربردي فراوان ــات ک ــوده و تلویح ــاعف ب ــت مض اهمی
شناسی، درمان و مداخالت پیشگیرانه ایـن  شناسی، علتنشانه

سازه خواهد داشت.  
توان گفت که عوامل متعـددي در بـروز   در یک دید وسیع می

ي اضطراب امتحان نقش دارنـد. یکـی از ایـن عوامـل شـیوه     
تجـارب هیجـانی مـرتبط بـا امتحـان      37جویییت و نظممدیر

ي اســت. بــا وجــود حجــم وســیع متــون پژوهشــی در حــوزه
؛ 1994، 39زاهـار -و ال38اضطراب امتحان (براي مثال، بنسـن 

ــداپ ــن40ه ــدنر، 1997، 41و بنس ــژوهش1998؛ زی ــاي )، پ ه
جویی هیجـانی در طـی امتحـان    معدودي به راهبردهاي نظم

ي منفی پایـدار بـین   ت به وجود رابطهاند؛ ولی با عنایپرداخته
هـاي قبلـی   اضطراب امتحان و موفقیت در آزمون در پژوهش

ــدنر، 2004(اســتوبر و پکــرون،  )، بررســی تجــارب 1998؛ زی
هـا بـه   بـا آن 42ي مقابلـه هیجانی در خالل امتحـان و شـیوه  

است. بـر همـین اسـاس،    ي پژوهشی مهمی تبدیل شدهحوزه
-جویی هیجانی در حوزهدي به نظمگران زیامؤلفان و پژوهش

؛ 1998، 43انـد (گـروس  منـد شـده  ي اضطراب امتحان عالقـه 
، 47اسـتفانو ، دي46؛ شـوتز 2006، 45، و جـان 44گروس، ریچاردز
). اعتقاد اصلی این مؤلفـان اینسـت   2004، 48بنسن و دیویس

جویی هیجـان در فراگیـران   که درك صحیح راهبردهاي نظم
ها در طول فرایند امتحـان  به آنتواند زمینه را براي کمک می

فراهم سازد.
ي نحـوه ي اضطراب امتحـان، بـر  هاي قبلی در حوزهپژوهش

انـد  نمـوده تمرکـز امتحـان، اضـطراب بـا فراگیـران يمقابله
ــر ــارور1990، 49(بلگ ــرو شــی50؛ ک ــولکمن1994، 51ی و 52؛ ف

37. Regulation
38. Benson
39. El-Zahhar
40. Hodapp
41. Benson
42. Coping
43. Gross
44. Richards
45. John
46. Schutz
47. DiStefano
48. Davis
49. Bolger
50. Carver
51. Scheier
52. Folkman

)، ولـــی 1998؛ زیـــدنر، 1997، 54؛ کانـــدو1985، 53الزاروس
مختلفـی فرایندهايشاملآزمونباتبطمرهیجانجویینظم
تجارب 57اصالحو،56ارزیابی،55پایشفراگیران برايکهاست

گروس؛1998گروس،(برندمیکاربهتجارب هیجانی خویش
،58کیرديوشوتز؛2000دیویس،وشوتز؛2006همکاران،و

2002.(
جویی هیجان، افـراد تجـارب هیجـانی خـود را     در فرایند نظم

هشیار یـا ناهشـیار مـورد مـدیریت و بـازبینی قـرار       صورت به
ي مطلـوب بـه   شیوه) تا به2007، 60و ویلیامز59دهند (بارقمی

و 61مقتضیات محیطی متنوع پاسـخ دهنـد (کمپبـل/ سـیلس    
؛ گـروس،  2004، 65و دنـیس 64، مارتین63؛ کول2007، 62بارلو

جـویی  ). به صورت کلی راهبردهاي متعددي براي نظم1998
ندهاي مختلف هیجـانی وجـود دارنـد. یکـی از     تجارب و فرای

ترین راهبردها، تنظیم هیجان با استفاده از فراینـدهاي  متداول
باشـد (حسـنی،   جویی شـناختی هیجـان) مـی   شناختی (یا نظم

جویی شناختی هیجـان بـر فراینـدهاي شـناختی     ). نظم1390
ي مدیریت و دستکاري ورود اطالعات برانگیزاننده دربرگیرنده
ــان  ــنر هیج ــد دارد (اوکس ــروس، 66تأکی ). 2005، 2004و گ

جـویی شـناختی هیجـان، بـه     عبارت دیگر، راهبردهاي نظمبه
ي ي منفی یا واقعهي تفکر افراد پس از بروز یک تجربهنحوه
گـردد (حسـنی، آزادفـالح،    هـا اطـالق مـی   زا بـراي آن آسیب

ــایی و عشــایري،  ــر، ). در دهــه1387رســولزاده طباطب ي اخی
اساس ) بر2002، 2001(69و اسپینهاون68، کرایج67گارنفسکی

9ي شـناختی،  بازنگري متـون پژوهشـی راهبردهـاي مقابلـه    
، 70جویی شناختی هیجان (مالمت خـویش راهبرد متفاوت نظم

، تمرکز مجدد 73، تمرکز مجدد مثبت72، نشخوارگري71پذیرش

53. Lazarus
54. Kondo
55. Monitor
56. Evaluate
57. Modify
58. DeCuir
59. Bargh
60. Williams
61. Campbell-Sills
62. Barlow
63. Cole
64. Martin
65. Dennis
66. Ochsner
67. Garnefski
68. Kraaij
69. Spinhoven
70. Self-blame
71. Acceptance
72. Rumination
73. Positive refocusing
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، 76گیـري ، دیـدگاه 75، ارزیـابی مجـدد مثبـت   74ریزيبر برنامه
انـد.  سازي نمـوده ) را مفهوم78و مالمت دیگران77سازيفاجعه

ــویش،     ــت خ ــاي مالم ــوالً راهبرده ــري معم ــاظ نظ ــه لح ب
ســازي و مالمــت دیگــران بــه عنــوان نشــخوارگري، فاجعــه

شـوند،  جویی در نظـر گرفتـه مـی   راهبردهاي ناسازگارانه نظم
که راهبردهاي پذیرش، تمرکز مجـدد مثبـت، تمرکـز    درحالی

گیـري  ارزیابی مجـدد مثبـت و دیـدگاه   ریزي، مجدد بر برنامه
شوند.جویی مطرح میتحت عنوان راهبردهاي سازگارانه نظم

جویی هیجان نقـش محـوري در   در مجموع، راهبردهاي نظم
هاي مختلف زندگی روزمره دارد. در این راستا، الگوهـاي  جنبه

جویی کارآمد هیجان را با پیامدهاي سالمت، نظري اخیر، نظم
ردي، عملکرد شغلی و تحصیلی مطلـوب مـرتبط   فروابط بین

؛ جــان و گــروس، 2004، 80و ســالووي79انــد (براکــتدانســته
دهـد کـه   هـا نشـان مـی   ). عالوه بر این، نتایج پژوهش2004

-جویی هیجـان بـا الگوهـاي مختلـف آسـیب     اختالل در نظم
پردازي خودکشی (حسنی و میرآقایی، شناسی روانی مانند ایده

، 82، تروســت81یت مــرزي (لیــنچ )، اخــتالل شخصــ 1391
)، اخــتالل افســردگی اساســی 2007، 84و لینهــان83سالســمن

، گـروس و  86؛ روتنبـرگ 2008و همکاران، 85(نولن/ هوکسما
ــب ــین  2005، 87گاتلی ــر (من ــطراب فراگی ــتالل اض و 88)، اخ

و 89)، اختالل اضـطراب اجتمـاعی (کاشـدان   2007همکاران، 
، 92و بالمپیـد 91هـاي تغذیـه (کلـین   )، اخـتالل 2008، 90برین

هاي مرتبط با سوءمصـرف مـواد (فـوکس و    ) و اختالل2004
ــاران،  ــدائو 2007همک ــل دارد (آل ــی کام ــولن/ 93) آمیختگ ، ن

). بنـابراین  2007، 95؛ منین و فاراچ2010، 94هوکسما و شویزر

74. Refocus on planning
75. Positive reappraisal
76. Putting into perspective
77. Catastrophizing
78. Other-blame
79. Brackett
80. Salovey
81. Lynch
82. Trost
83. Salsman
84. Linehan
85. Nolen-Hoeksema
86. Rottenberg
87. Gotlib
88. Mennin
89. Kashdan
90. Breen
91. Clyne
92. Blampied
93. Aldao
94. Schweizer
95. Farach

تـوان گفـت کـه راهبردهـاي     با توجه بـه مطالـب فـوق، مـی    
ـ   جـویی شـناختی هیجـان مـی    نظم ف توانـد در اشـکال مختل

خصـوص  هـاي اضـطرابی بـه   شناسی روانـی و اخـتالل  آسیب
اضطراب امتحان نقش اساسی داشـته باشـد. همچنـین فهـم     

اساس راهبردهـاي  هاي زیربنایی اضطراب امتحان برمکانیسم
جـویی شـناختی هیجـان، تلویحـات پژوهشـی و بـالینی       نظم

ي تعلیم و تربیت خواهد داشت؛ ولی در این فراوانی در گستره
هاي معدودي صورت گرفتـه در دانش تحقیقاتی بررسیزمینه

است. بر همین اساس پژوهش حاضـر در پـی بررسـی نقـش     
جویی شناختی هیجان در اضـطراب امتحـان   راهبردهاي نظم

آموزان برآمده است. دانش

روش
پژوهش حاضر به لحاظ هـدف بنیـادي و بـا توجـه بـه عـدم       

يجامعههاي همبستگی تعلق دارد. دستکاري متغیرها به طرح
آمـوزان دختـر و پسـر    دانـش ي شـامل کلیـه  آماري پژوهش 

هاي اول، دوم و سـوم مقطـع تحصـیلی متوسـطه شـهر      پایه
بـراي انتخـاب   .بودنـد 1390-91در سـال تحصـیلی   زنجان 

اي گیري تصادفی خوشهي معرف و دقیق از روش نمونهنمونه
ي رتیب که ابتـدا بـه شـیوه   اي استفاده شد؛ بدین تچند مرحله

ي آمـوزش و پـرورش شـهر زنجـان     تصادفی از بین دو ناحیه
چهار دبیرستان (دو دبیرستان دخترانه و دو دبیرستان پسـرانه)  

ي دوم، از بین مدارس انتخاب شـده،  انتخاب گردید. در مرحله
ي تحصـیلی یـک   کالس (از هـر پایـه  3ي تصادفی به شیوه

نفـر  330ي انتخـاب شـده   ونـه کالس) انتخاب شد. حجم نم
پسر) بود. میانگین و انحراف استاندارد سن 135دختر و 165(

بود.13/2و 76/15ها به ترتیب برابر با کنندهشرکت

ابزار
: ایـن مقیـاس   اسـپیلبرگر اضطراب امتحـان يپرسشنامه-1

20است. این پرسشـنامه  ) تدوین شده1980توسط اسپیلبرگر (
را توصـیف  واکنش قبل، حین و بعـد از امتحـان  ماده دارد که 

ــی ــدم ــی (شــناختی) و   ؛ داراي دو خــردهکن ــاس نگران مقی
پذیري (جسمانی) است. سؤاالت بـه دو دسـته تقسـیم    هیجان

11) و Wسؤال مربوط به جزء نگرانی یا شناختی (9اند، شده
باشـد.  ) مـی Eسؤال مربوط به جـزء هیجـانی یـا جسـمانی (    

ي ي نگرانـی و مؤلفـه  براي کل مقیاس، مؤلفهضرایب اعتبار 
ي همسـانی درونـی   هیجانی از سوي مؤلف از طریق محاسبه

اسـت  گـزارش شـده  90/0، و 86/0، 94/0آزمون بـه ترتیـب   
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ــونزالز ــپیلبرگر، گـ ــور96(اسـ ــاس 1980، 97، تیلـ ). ایـــن مقیـ
اسـاس یـک مقیـاس چهـار     گزارشی است و آزمودنی بـر خود

4ها در یک مقیـاس  دهد. پاسخمیاي به هر ماده پاسخ گزینه
گذاري = تقریباً همیشه) نمره4= تقریباً هرگز تا 1اي از (درجه

ي فـرد در ایـن   بنـابراین، حـداقل و حـداکثر نمـره    شوند. می
وسـط  تاسـت. ایـن پرسشـنامه    80و 20پرسشنامه به ترتیب 

ه و اعتباریـابی  م) به فارسی ترج1381ابوالقاسمی و همکاران (
هاي دختـر و پسـر   ضرایب آلفاي کرونباخ در نمونهاست. شده

بعد از یک مـاه و سـه   یآزمایبار بازتو ضرایب اع92/0باالي 
همبستگی کـل پرسشـنامه بـا    است. زارش شدهگ80/0هفته 

82/0) براي مردان 1978مقیاس اضطراب امتحان ساراسون (
است.  گزارش شده83/0و براي زنان 

جویی شناختی هیجـان ي نظمپرسشنامهي فارسی نسخه-2
)CERQ-P(98 :جـویی شـناختی هیجـان    ي نظـم پرسشنامه
)CERQ ) در2001) توسط گارنفسکی، کرایج و اسـپینهاون (

ي انگلیســی و کشــور هلنــد تــدوین شــده و داراي دو نســخه
جــویی شــناختی هیجــان ي نظــمهلنــدي اســت. پرسشــنامه

)CERQ ي چنـد بعـدي اسـت کـه جهـت      ) یک پرسشـنامه
اي شناختی افـراد پـس از تجربـه    ایی راهبردهاي مقابلهشناس

گیـرد.  هاي منفی مورد استفاده قرار میکردن وقایع یا موقعیت
صـورت آشـکار   اي که بـه هاي مقابلهبرخالف سایر پرسشنامه

شـوند، ایـن   بین افکار فرد و اعمال واقعی وي تمایز قایل نمی
ي منفـی  جربهپرسشنامه افکار فرد را پس از مواجهه با یک ت

کنـد. ایـن پرسشـنامه یـک ابـزار      زا ارزیابی مییا وقایع آسیب
باشـد. اجـراي ایـن    مـاده مـی  36گزارشی اسـت و داراي  خود

سال به باال (هم 12پرسشنامه خیلی آسان است و براي افراد 
باشـد.  هاي بالینی) قابل استفاده میافراد بهنجار و هم جمعیت

) داراي CERQهیجـان ( جـویی شـناختی  ي نظـم پرسشنامه
خـرده مقیـاس   9ي تجربی و نظري محکمـی بـوده و از   پایه

راهبرد شناختی 9هاي مذکور است. خرده مقیاستشکیل شده
مالمت خویش، پذیرش، نشخوارگري، تمرکـز مجـدد مثبـت،    

ــه  ــر برنام ــدد ب ــز مج ــت،  تمرک ــدد مثب ــابی مج ــزي، ارزی ری
کند. ارزیابی میسازي و مالمت دیگران را گیري، فاجعهدیدگاه
(تقریباً همیشه) 5(تقریباً هرگز) تا 1ي نمرات مقیاس از دامنه

ي کل هر ماده است. نمره4باشد. هر خرده مقیاس شامل می
ها به ي مادهها از طریق جمع کردن نمرهیک از خرده مقیاس

96. Gonzalez
97. Taylor
98. Cognitive emotion regulation questionnaire – Persian
version (CERQ-P)

4ي نمرات هر خرده مقیاس بین آید. بنابراین دامنهدست می
نمرات باال در هر خرده مقیاس بیانگر میزان خواهد بود.20تا 

استفاده بیشتر راهبرد مـذکور در مقابلـه و مواجهـه بـا وقـایع      
).1389(حسنی، باشد زا و منفی میاسترس
جـویی شـناختی هیجـان    ي نظـم ي فارسی پرسشـنامه نسخه

)CERQ-P) مـورد  1389) در فرهنگ ایرانی توسط حسنی (
ایـن مطالعـه، اعتبـار مقیـاس     است. درهنجاریابی قرار گرفته

ي آلفاي کرونباخ هاي همسانی درونی (با دامنهاساس روشبر
تـا  51/0ي همبسـتگی  آزمایی (با دامنـه ) و باز92/0تا 76/0
ي ي مذکور از طریق تحلیـل مؤلفـه  و روایی پرسشنامه)77/0

اصلی با استفاده از چرخش واریماکس، همبستگی بین خـرده  
) و روایـی  67/0تـا  32/0ي همبسـتگی  نـه ها (بـا دام مقیاس

است.شدهمالکی، مطلوب گزارش
پس از کسب رضایت و توضیح فراینـد پـژوهش بـه شـرکت     

جـویی شـناختی   ي نظـم ي فارسی پرسشـنامه ها، نسخهکننده
ها توزیع هیجان و مقیاس اضطراب امتحان اسپیلبرگر بین آن

پژوهشـگر یـا   هـا،  کنندهشد. در طول مدت پاسخدهی شرکت
هـاي  همکاران پژوهشگر حضور فعال داشتند تا از بروز پاسـخ 
هـاي  تصادفی جلوگیري نمایند و در صورت لزوم بـه پرسـش  

هـا توسـط   آوري اطالعات، دادهها پاسخ دهند. پس از جمعآن
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار     SPSS-18اي افزار رایانـه نرم

توصیفی از ضـریب  گرفت. براي بررسی آماري، عالوه بر آمار
ي گام به گـام  همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه

استفاده شد.

هایافته
ــدول  ــراف 1در ج ــانگین و انح ــاي  می ــتاندارد راهبرده اس

هـاي نگرانـی و   ، نمره کل، مؤلفـه جویی شناختی هیجاننظم
پذیري اضطراب امتحان و ضرایب همبستگی پیرسون هیجان

هـاي  و مؤلفـه جـویی شـناختی هیجـان    نظـم بین راهبردهاي 
است.اضطراب امتحان درج شده

شـود راهبردهـاي   مشـاهده مـی  1طـور کـه در جـدول    همان
سـازي  مالمت خـویش، نشـخوارگري و فاجعـه   يناسازگارانه

هـاي  ي کـل و مؤلفـه  داراي همبستگی مثبت معنادار با نمـره 
، کـه حالیپذیري اضطراب امتحان هستند. درنگرانی و هیجان

جویی شـناختی هیجـان،   ي نظماز میان راهبردهاي سازگارانه
ریزي، ارزیابی مجدد مثبـت  راهبردهاي تمرکز مجدد بر برنامه

ي کـل و هـر دو   گیري بـه صـورت منفـی بـا نمـره     و دیدگاه
پذیري اضطراب امتحان همبسـتگی  ي نگرانی و هیجانمؤلفه
دارند. 
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جـویی  ي بعد، براي بررسی نقـش راهبردهـاي نظـم   در مرحله
در تبیین میزان اضطراب امتحـان، از تحلیـل   شناختی هیجان

ي گاه بـه گـام اسـتفاده شـد.    رگرسیون چند متغیري به شیوه
موردآنهايفرضپیشابتدا رگرسیونمدلازاستفادهبراي

99واتسـن ن/ دوربـی آزمـون منظـور، بدینبررسی قرار گرفت. 

بـا دو  100خطـی هـم آزمـون  ،براي بررسـی اسـتقالل خطاهـا   
و عامـل تـورم واریـانس    101شاخص ضریب تحمل (تولرنس)

)VIF(102براي بررسی نرمـال  اسمیرنفف/وگرمکلآزمونو
.شدانجامبودن توزیع 

ــی اضــطراب امتحــان از روي لفــهؤبینــی مدر پــیش ي نگران
جـویی شـناختی هیجـان، مقـادیر     سازگارانه نظـم راهبردهاي 

اسـمیرنف ف/وگرمکل) و 25/1عددي آزمون دوربین/ واتسن (
) بیانگر اسـتقالل خطاهـا و نرمـال بـودن توزیـع بـود.       72/0(

ــیش  ــین در پ ــاي   همچن ــه از روي راهبرده ــن مؤلف ــی ای بین
جویی شناختی هیجان، مقادیر عـددي آزمـون   ناسازگارانه نظم
) بیانگر 72/0(اسمیرنفف/وگرمکل) و 83/1(دوربین/ واتسن 

هـاي  استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع بود. سایر مشخصه
مشـاهده  2خطی بودن در جـدول  ي همرگرسیون و مفروضه

شود.می
متغیرهايبیندهند که خطی بودن نشان میهاي همشاخص

99. Durbin- Watson
100. Collinearity
101. Tolerance
102. Variance Inflation Factor (VIF)

مدلازحاصلنتایجوردنداوجودچندگانه خطیهمبین، پیش
-نشان می2همچنین نتایج جدول .استاتکاقابلرگرسیون

جـویی شـناختی   ي نظـم دهد که از بین راهبردهاي سازگارانه
35گیري با تبیین هیجان، راهبردهاي ارزیابی مجدد و دیدگاه

ي نگرانـی اضـطراب امتحـان را مـورد     درصد واریانس، مؤلفه
هبردهـاي  ایـن، از بـین را  دهند. عـالوه بـر  بینی قرار میپیش

ــه  ــویش و فاجع ــت خ ــاي مالم ــازگارانه، راهبرده ــازي ناس س
درصد 37بینی قرار دهند و اند این مؤلفه را مورد پیشتوانسته

واریانس آن را تبیین نمایند. 
پذیري اضطراب امتحـان از روي  ي هیجانبینی مؤلفهدر پیش

جویی شـناختی هیجـان، مقـادیر    ي نظمراهبردهاي سازگارانه
اسـمیرنف ف/وگرمکل) و 88/0ون دوربین/ واتسن (عددي آزم

) بیانگر اسـتقالل خطاهـا و نرمـال بـودن توزیـع بـود.       97/0(
ــیش ــین، در پ ــاي  همچن ــه از روي راهبرده ــن مؤلف ــی ای بین

جـویی شـناختی هیجـان، مقـادیر عـددي      ي نظـم ناسازگارانه
) 94/0(اسمیرنفف/وگرمکل) و 75/0آزمون دوربین/ واتسن (

ل خطاهــا و نرمــال بــودن توزیــع بــود. ســایر بیــانگر اســتقال
خطـی بـودن در   ي هـم هـاي رگرسـیون و مفروضـه   مشخصه

شود.مشاهده می3جدول 
متغیرهايبیندهند که خطی بودن نشان میهاي همشاخص

نتـایج توان بـه  میوردنداوجودچندگانه خطیبین، همپیش
همچنین نتایج جـدول  .اعتماد نمودرگرسیونمدلازحاصل

ــی3 ــین راهبرد نشــان م ــه از ب ــد ک ــازگارانهده ــاي ناس يه

راهبردهاي و ضرایب همبستگی هاي اضطراب امتحانجویی شناختی هیجان و مؤلفهراهبردهاي نظماستاندارد میانگین و انحراف. 1جدول 
)n=330هاي اضطراب امتحان (با مؤلفهجویی شناختی هیجاننظم

هاي اضطراب امتحانمؤلفهانحراف استانداردمیانگینهاراهبردها و مؤلفه
نمره کلپذیريهیجاننگرانی

***57/0***56/0***54/1194/350/0مالمت خویش

-07/0-09/0-65/962/310/0پذیرش
***36/0***35/0***60/918/331/0نشخوارگري

-07/0-06/0-32/1042/307/0تمرکز مجدد مثبت
***-22/0***-21/0***-18/1153/320/0ریزيتمرکز مجدد بر برنامه

***-47/0***-42/0***-12/1128/446/0ارزیابی مجدد مثبت

***-22/0***-23/0***-64/1047/418/0گیريدیدگاه

***45/0***41/0***44/1126/446/0سازيفاجعه

85/975/304/006/007/0مالمت دیگران
97/868/4نگرانی
10/1131/6پذیريهیجان

07/2097/10نمره کل
* p< 0/05 ** p< 0/01 *** p< 0/001
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جـویی شـناختی هیجـان، راهبردهـاي مالمـت خـویش،       نظم
ي پـذیر هیجانيلفهؤاند متوانستهسازي و نشخوارگري فاجعه

عالوه بر ایـن،  بینی قرار دهند.حان را مورد پیشتاضطراب ام
دهـاي ارزیـابی مجـدد و    از بین راهبردهـاي سـازگارانه، راهبر  

اند.بینی کردهگیري، این مؤلفه را پیشدیدگاه
کل اضطراب امتحان از روي راهبردهاي يبینی نمرهدر پیش

جویی شناختی هیجان، مقادیر عددي آزمـون  نظمي سازگارانه
) بیانگر 04/1اسمیرنف () و کلموگرف/72/0دوربین/ واتسن (

در عـالوه بـر ایـن،    استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع بود. 
کل اضـطراب امتحـان از روي راهبردهـاي    يبینی نمرهپیش

جـویی شـناختی هیجـان، مقـادیر عـددي      نظـم ي نهناسازگارا
) 74/0اسمیرنف () و کلموگرف/88/0آزمون دوربین/ واتسن (

بیــانگر اســتقالل خطاهــا و نرمــال بــودن توزیــع بــود. ســایر 
خطـی بـودن در   ي هـم هـاي رگرسـیون و مفروضـه   مشخصه

.شودمشاهده می4جدول 
متغیرهايبیندهند که خطی بودن نشان میهاي همشاخص

مـدل ازحاصـل نتـایج ونداشـته وجـود خطیهمبین، پیش

، از بـین  4هاي جدول اساس دادهبر.استاتکاقابلرگرسیون
ــازگارانه  ــاي س ــمراهبرده ــان،  ي نظ ــناختی هیج ــویی ش ج

ــر      ــدد ب ــز مج ــت و تمرک ــدد مثب ــابی مج ــاي ارزی راهبرده
ا ي کل اضطراب امتحان ربینی نمرهریزي، توانایی پیشبرنامه
اند. همچنین، از بین راهبردهاي ناسازگارانه، راهبردهاي داشته

ي کل اضطراب اند نمرهسازي توانستهمالمت خویش و فاجعه
بینی قرار دهند. امتحان را مورد پیش

گیريو نتیجهبحث 
-ي نظمنتایج نشان داد که بین برخی از راهبردهاي سازگارانه

ي معکـوس  امتحان رابطـه جویی شناختی هیجان و اضطراب 
-که این رابطه براي راهبردهاي ناسازگارانهوجود دارد، درحالی

-جویی شناختی هیجان مستقیم بود. در امتـداد یافتـه  ي نظم
ي کنـونی  توان گفـت کـه در گسـتره   هاي پژوهش حاضر می

است که شناختی، این نکته به خوبی مشخص شدهمتون روان
دیدي را برانگیزاند (پکـرون و  هاي شتواند هیجانامتحان می
دهنـد کـه تفـاوتی بـین     ). شواهد نشان مـی 2004همکاران، 

)n=330(ي نگرانی اضطراب امتحان مؤلفهبر جویی شناختی هیجاني نظمگام به گام راهبردهاي سازگارانه و ناسازگارانههاي آماري رگرسیون مشخصه.2جدول 
ي مفروضه

خطیهم
T Beta B F df Rمجذو

ر
R بینپیشمتغیر  گام

دها
هبر

را

VIF تولرنس
1 1 35/10-*** 50/0- 54/0- 08/107*** )328 ،1( 25/0 50/0 ارزیابی مجدد مثبت اول

رانه
ازگا

س

05/1
15/1

81/0
89/0

17/8-***
20/7-***

38/0-
34/0-

42/0-
35/0-

73/87*** )327،2( 35/0 59/0 ارزیابی مجدد مثبت
گیريدیدگاه

دوم

19/1 89/0 34/12*** 56/0 83/0 35/152*** )328 ،1( 32/0 56/0 مالمت خویش اول

رانه
ازگا

35/1ناس
55/1

89/0
89/0

38/10***

51/5***
48/0
25/0

70/0
36/0

21/98*** )327،2( 37/0 61/0 مالمت خویش
سازيفاجعه

دوم

*= p< 0/05،**= p< 0/01،***= p< 0/001

)n=330(پذیري اضطراب امتحان ي هیجانمؤلفهبر جویی شناختی هیجاني نظمگام به گام راهبردهاي سازگارانه و ناسازگارانههاي آماري رگرسیون مشخصه. 3جدول 
خطیي هممفروضه T Beta B F Df Rمجذور R بینمتغیر پیش گام

دها
هبر

را

VIF تولرنس
07/0 1 63/12*** 57/0 37/1 44/159*** )328 ،1( 33/0 57/0 مالمت خویش اول

رانه
ازگا

ناس

06/0
06/0

94/0
94/0

47/10***

76/5***
47/0
31/0

12/1
71/0

37/115*** )327،2( 41/0 64/0 مالمت خویش
سازيفاجعه

دوم

07/0
06/0
08/0

85/0
89/0
94/0

86/9***
95/6***

08/2*

45/0
31/0
09/0

07/1
71/0
26/0

14/79*** )326،3( 42/0 65/0 مالمت خویش
سازيفاجعه

نشخوارگري

سوم

07/0 1 96/5-*** 31/0- 45/0- 55/35*** )328 ،1( 098/0 31/0 ارزیابی مجدد اول

رانه
ازگا

س

06/0
06/0

94/0
94/0

43/5-***
26/2-*

29/0-
12/0-

42/0-
13/0-

56/20*** )327،2( 11 33/0 ارزیابی مجدد
گیريدیدگاه

دوم

*= p< 0/05 ، **= p< 0/01 ،***= p< 0/001
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آمـوزان  هاي مثبت و منفی گزارش شده توسط دانـش هیجان
ي ) و هر دو جنبـه 2002و همکاران، 103وجود ندارد (اسپانگلر

مثبت و منفـی تجـارب هیجـانی بـراي عملکـرد مطلـوب در       
). 2001و همکاران، 104وهاي علمی الزم است (هوپکموقعیت

بنابراین، براي موفقیت در امتحـان، انـدکی تجـارب هیجـانی     
ي ي اساسی شـیوه منفی و اضطراب ضروري است، ولی نکته

تنظیم و مدیریت این تجارب هیجانی است که پژوهش حاضر 
به آن پرداخته است.

ــه ــهیافت ــاي مطالع ــاي  ه ــه راهبرده ــان داد ک ــر نش ي حاض
ســازي همبســتگی خــویش و فاجعــهي مالمــتناســازگارانه

هاي نگرانی و ي کل اضطراب امتحان و مؤلفهمستقیم با نمره
پذیري آن دارند. عالوه بر این، راهبرد نشخوارگري در هیجان

پذیري به دو راهبـرد قبلـی اضـافه    ي هیجانبینی مؤلفهپیش
اند که راهبردهاي ها نشان دادهشد. در این راستا، نتایج بررسی

هـاي  سـازي و مالمـت خـویش بـا سـازه     گري، فاجعـه نشخوا
)، 2010، 106و هـان 105اضطراب، استرس و نگرانـی (زلومـک  

ي نوجــوانی  هــاي افســردگی و اضــطراب در دوره   نشــانه 
ــاران،   ــکی و همک ــانه2001(گارنفس ــردگی  )، نش ــاي افس ه

پذیري ) و آسیب2010، 107؛ اونکن2006(گارنفسکی و کرایج، 
و 108اختی (گارنفسـکی، بـان  شـن هـاي روان نسبت به اختالل

این، بر اسـاس  ي مستقیم دارند. عالوه بر) رابطه2005کرایج، 
توان افراد اضطرابی را از افراد بهنجار متمایز این راهبردها می

). 2011، 111و یوتنز110، گارنفسکی، ورهاست109نمود (لگرستی

103. Spangler
104. Hopko
105. Zlomke
106. Hann
107. Ongen
108. Bann
109. Legerstee
110. Verhulst
111. Utens

) 2005(112اتــن). همچنــین، گارنفســکی، کــرایج و ون2011
سـازي و  مالمـت خـویش، فاجعـه   نشان دادند که راهبردهاي 

سـازي مشـکالت مـرتبط هسـتند. در     نشخوارگري با درونـی 
) نیـز  1390فرهنگ ایرانی، مشـهدي، میردورقـی و حسـنی (   

سـازي،  انـد کـه راهبردهـاي نشـخوارگري، فاجعـه     نشان داده
هـاي اضـطراب و   مالمت خویش و مالمت دیگران بـا نشـانه  

ي کودکـان، رابطـه  سـازي) در  هاي درونـی افسردگی (اختالل
-ي هیجانمثبت دارد. در رابطه با تبیین بیشتر واریانس مؤلفه

) مفید به نظـر  2007ي حاضر، دیدگاه زیدنر (پذري در مطالعه
پـذیري  ي نگرانـی و هیجـان  رسد. به اعتقاد وي، دو مؤلفهمی

ي اضطراب امتحان به لحاظ درونی همبسته هسـتند و مؤلفـه  
تر ي زمانی طوالنیپذیري با دورهاننگرانی در مقایسه با هیج

شـود. از دیـدگاه وي،   (چند روز قبـل از امتحـان) تجربـه مـی    
-ي هیجانکه مؤلفهي رگه دارد در حالیي نگرانی جنبهمؤلفه

پذیري مبتنی بر حالت است. همچنین، اعتقاد بر این است که 
ي نگرانی اثر منفی بیشـتري بـر عملکـرد آزمـون دارد     مؤلفه
تـوان گفـت کـه    ). در نتیجـه مـی  2010، 114و ریـس 113(ایوم

ي ي روابط بـین راهبردهـاي ناسـازگارانه   الگوي مشاهده شده
هـاي اضـطراب امتحـان    جویی شناختی هیجان و مؤلفـه نظم

منطقی است.  
جـویی شـناختی هیجـان،    ي نظمدر بعد راهبردهاي سازگارانه

ــابی مجــدد مثبــت و   نتــایج نشــان داد کــه راهبردهــاي ارزی
پذیري، اضطراب ي نگرانی و هیجانگیري هر دو مؤلفهاهدیدگ

بینی قـرار دادنـد، در   امتحان را به صورت معکوس مورد پیش
ي کـل اضـطراب امتحـان توسـط راهبردهـاي      که نمرهحالی

ریـزي مـورد   ارزیابی مجدد مثبت و تمرکز مجـدد بـر برنامـه   
ـ پیش ه بینی قرار گرفت. به عبارت دیگر، این راهبردها منجر ب

112. Van Etten
113. Eum
114. Rice

)n=330(ي کل اضطراب امتحان نمرهبر جویی شناختی هیجاني نظمگام به گام راهبردهاي سازگارانه و ناسازگارانههاي آماري رگرسیون مشخصه. 4جدول 
خطیمفروضه هم T Beta B F Df Rمجذور R بینمتغیر پیش گام

دها
هبر

را

VIF تولرنس
07/0 1 91/6-*** 35/0- 70/0- 70/47*** )348 ،1( 13/0 36/0 ارزیابی مجدد مثبت اول

رانه
ازگا

س

06/0
06/0

94/0
94/0

22/6-***
23/3-***

32/0-
17/0-

63/0-
25/0-

11/30*** )347،2( 15/0 39/0 ارزیابی مجدد مثبت
ریزيتمرکز مجدد بر برنامه

دوم

07/0 1 02/7*** 36/0 15/1 26/49*** )348 ،1( 13/0 36/0 مالمت خویش اول

رانه
ازگا

06/0ناس
06/0

94/0
94/0

36/6***
10/3**

33/0
16/0

02/1
39/0

07/30*** )347،2( 15/0 39/0 مالمت خویش
سازيفاجعه

دوم

*= p< 0/05 ، **= p< 0/01 ، ***= p< 0/001
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شوند و مـدیریت  هاي آن میکاهش اضطراب امتحان و مؤلفه
تجارب هیجانی و اضطراب، نقش مهمـی در بـروز اضـطراب    

دهند که تحمـل  ها نشان میامتحان دارند. در این راستا یافته
شـود (ایـوم و   اضطراب منجر به عملکرد تحصـیلی بـاال مـی   

نشـان  هـا ها، نتایج پژوهش). در امتداد این یافته2010ریس، 
جویی شناختی گیري از برخی راهبردهاي نظماند که بهرهداده

تواند منجر به پیامدهاي مطلوب شود. بـه عنـوان   هیجان، می
ــر   مثــال اســتفاده از تمرکــز مجــدد مثبــت، تمرکــز مجــدد ب

ریزي و ارزیابی مجدد مثبت بـا سـطوح پـایین نگرانـی     برنامه
(جـانوف/  نفـس  بینـی و عـزت  )، خوش2010(زلومک و هان، 

هاي افسـردگی و  ي مستقیم و با نشانه) رابطه1992، 115بالمن
، 116؛ گارنفسـکی، ریـف  2006نگرانی (گارنفسـکی و کـرایج،   

ي ) رابطه2010؛ اونکن، 2007و کرایج، 118، تروگت117جلسما
جـویی  ي نظـم معکوس دارد. بنابراین، راهبردهـاي سـازگارانه  

ع اصلی مقابلـه  تواند به عنوان یکی از منابشناختی هیجان می
با بروز اضطراب امتحان در نظر گرفته شوند. 

رسـد کـه اضـطراب    اساس نتایج پژوهش حاضر، به نظر میبر
شـود و  امتحان از ساختار شخصیتی و شناختی فرد ناشی مـی 

جویی شـناختی تجـارب   پژوهش حاضر اهمیت نظمهاي یافته
اسـتفاده  هیجانی را در میزان اضطراب امتحان نشان داد. ولی 

جـویی شـناختی   از طرح همبستگی، ارزیابی کاغذ مدادي نظم
ي هیجان و اضطراب امتحان، محدود بودن نمونه بـه جامعـه  

ي افراد مبتال به اضطراب امتحان، آموزان و عدم مطالعهدانش
هـاي پـژوهش حاضـر اسـت. بنـابراین، بررسـی       از محدودیت

متحان بـا  جویی شناختی هیجان و اضطراب اراهبردهاي نظم
هاي مختلف، انجـام مطالعـات طـولی و    ها در گروهسایر شیوه

هاي مرضی و بهنجار، بررسـی نقـش تعـدیل    مقطعی در گروه
کنندگی ایـن راهبردهـا در ارتبـاط بـا متغیرهـاي شـناختی و       

گـردي، نـوروزگرایی، زودانگیختگـی و    شخصیتی نظیر بـرون 
شود.هاي جالبی منتهی تواند به یافتهطلبی میهیجان
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Abstract
The aim of the current study was to investigate the negative processing of implicit information related to self
by self-esteem implicit association test in depressed and non-depressed students. 17 depressed students and
17 non-depressed students were selected through convenience sampling method. Beck depression inventory
(BDI-II) and clinical interviews were employed to diagnose depressed individuals. The Beck anxiety
inventory (BAI) was conducted to control participant's anxiety. The data were analyzed using analysis of
covariance (ANCOVA). Results revealed that the depressed individuals had higher scores in Beck depression
inventory (BDI-II) than non-depressed. There was also a significant difference between depressed and non-
depressed individuals in terms of the implicit self-esteem. According to the results of this study, it can be
concluded that depressed students have lower implicit self-esteem scores than non-depressed in self-esteem
implicit association test (IAT).

Keywords: Depression, Self-esteem, Implicit Self-esteem, Self-esteem Implicit Association Test (IAT).
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مقدمه
ي عملکرد شناختی و پردازش اطالعات، افراد افسرده در حوزه

ها در جهـت سـوگیري   هایی هستند که این نقصداراي نقص
). 1999، 3، و آلفــورد2، بــک1(کــالركمنفــی بــه خــود اســت 

هـاي شـناختی افسـردگی، تغییـرات شـناختی      اساس نظریهبر
ــه از    ــأت گرفت ــرده، نش ــراد افس ــده در اف ــاهده ش ــی مش منف

سازي ساختارهاي معنایی ناکارآمد، یعنی طرحواره اسـت.  فعال
انـد  ي زندگی ایجاد شدههاي شناختی از تجارب اولیهطرحواره

شناختی ثابتی هستند که خارج از آگاهی، عمـل  و ساختارهاي 
اي در مورد جهان است کرده و متشکل از دانش سازمان یافته

ــدهکــه هــدایت ــابی کنن ــابی، نگهــداري و بازی ي ادراك، ارزی
، 8، و گیب7، هافل6، هانکین5، الوي4اطالعات است (آبرامسون

هـاي خـود   ). فرض این نظریه آن اسـت کـه طرحـواره   2002
ي خود بوده کـه بـر   هاي ناکارآمد دربارهمل شناختمنفی، شا

گذارد و تمام جوانب پردازش اطالعات مرتبط با خود تأثیر می
کند. در شروع و تداوم افسردگی نقش مهمی ایفا می

هـاي منفـی   اند کـه طرحـواره  هاي تجربی نشان دادهپژوهش
پذیر به افسـردگی، نهفتـه بـاقی    مرتبط با خود در افراد آسیب

، 9مانده و بـراي ظهـور، نیازمنـد فعـال شـدن اسـت (کلـوین       
طور که تیزدیـل  ). همان1999، 12و برچین،11، تیزدیل10گودیر

هـاي فعـال شـده    انـد، طرحـواره  ) بیان کرده1983(13و راسل
متمایل به تسلط در سیستم پردازش اطالعات اسـت کـه بـه    

ي شود. این مفهوم فعال سازي در نظریـه افسردگی منجر می
ــ ــول دورهش ــا در ط ــت  ناختی، تنه ــی اس ــردگی اساس ي افس

کـالرك و همکـاران،   ؛1998، 16، و سگال15، میراندا14(اینگرام
). از نقطه نظـر ایـن دیـدگاه، بـین اعمـال و پـردازش       1999

اسـت  شناختی از طریق عمل این سیستم، شکافی ایجاد شـده 

1. Clark
2. Beck
3. Alford
4. Abramson
5. Alloy
6. Hankin
7. Haeffel
8. Gibb
9. Kelvin
10. Goodyer
11. Teasdale
12. Brechin
13. Russell
14. Ingram
15. Miranda
16. Segal

گیـري اطالعـات و   (به عنوان مثال، رمزگردانی، بازیابی، جاي
سازي طرحواره) که موجب دوري از اسـتدالل منطقـی و   لفعا

).1991، 17شود (اینگرام و ویسنیکیتفکر می
که عزت نفس پایین به تنهایی بـه عنـوان یـک    رغم اینعلی

شـود، بسـیاري آن را بـه عنـوان     اختالل در نظر گرفتـه نمـی  
اي داراي مشکل، در مداخله و درمان بهبـود اخـتالالت   نشانه

، و ون 19، ماریسـن 18گیرنـد (کـورل بـوم   ظر میگوناگون در ن
). به منظور بهبود یک اختالل، الزم اسـت  2011، 20آسندلفت

ها و عالئم آن به خـوبی شـناخته شـده و تحـت     تمامی نشانه
درمان یا مداخله قرار گیرند.

عزت نفس ضمنی، یکی از مواردي است کـه در میـان افـراد    
ي مناسـب بـراي   افسرده دچار مشکل بوده و نیازمند مداخلـه 

ــه   ــگر رابط ــدین پژوهش ــت. چن ــود آن اس ــوس و بهب ي معک
اند ي افسردگی یافتهمعناداري بین عزت نفس ضمنی و درجه

؛ 2007، 24، و ون دن آبیــل23، درئــو22، دي رادت21(فرانــک
، 27، گمــار26؛ ســگال، تروچــان 2010و همکــاران، 25ریــچ

).2007و همکاران، 30؛ هافل1995، 29، و هوروویتز28گیرگس
گیـري  هـاي جدیـدي بـراي انـدازه    هاي اخیـر برنامـه  سالدر 

ي خود بـه روش غیـر مسـتقیم طراحـی     فرایندهاي طرحواره
ها مبتنی بر این فرض هستند است. این نوع جدید مقیاسشده

ي متفـاوت هسـتند و   نفس ضمنی و آشکار، دو سازهکه عزت
گیـري گونـاگون   به نتایج رفتاري مختلف و راهبردهاي انـدازه 

). ایـن  2000، 33، و پنبیکـر 32، سـوان 31اند (بوسـون ر شدهمنج
انـد کـه   نفس ضـمنی نامیـده شـده   هاي عزتابزارها، مقیاس

هاي آشکار همچون وانمود خوب را نداشـته  مشکالت مقیاس
) 2000، 35و فارنهـام 34؛ گرین والد2000(بوسون و همکاران، 

17. Wisnicki
18. Korrelboom
19. Marissen
20. Van Assendelft
21. Franck
22. De Raedt
23. Dereu
24. Van den Abbeele
25. Risch
26. Truchon
27. Gemar
28. Guirguis
29. Horowitz
30. Haeffel
31. Bosson
32. Swann
33. Pennebaker
34. Greenwald
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آگـاه،  خـود هـاي ناآگـاه (نـا   و شاخصی از نگـرش یـا شـناخت   
، 36کند (دي هائریار) و غیر قابل کنترل فرد را فراهم میهشنا

نفس ضمنی، نگرش فرد به خـود اسـت کـه بـا     ). عزت2006
نگري غیر قابل تشخیص است (یا اشتباه تشخیص داده درون

والـد و  شـود (گـرین  شود) و با ارزیابی خـود توصـیف مـی   می
) یکـی از  IAT(38). آزمـون تـداعی ضـمنی   1995، 37باناجی
نفس گیري و سنجش عزتي مورد استفاده براي اندازهابزارها

) کـه  1998، 40، و شـوارتز 39ضمنی است (گرین والد، مک هی
» خـود «ي هاي فعال شدهي طرحوارهتواند منعکس کنندهمی

).2000باشد (گرین والد و فارنهام، 
نفس ضمنی هاي کمی به منظور بررسی عزتتاکنون پژوهش

هـاي تجربـی   و هنـوز حمایـت  اسـت  در افسردگی انجام شده
نفس ي عزتي کلی دربارهي یک نتیجهکافی، به منظور ارائه

هـا، وجـود   ي آنضمنی در افراد افسرده و بهنجـار و مقایسـه  
هایی ). با وجود نتایج پژوهش2007ندارد (فرانک و همکاران، 

ي منفی بـین افسـردگی و عـزت نفـس     مبنی بر وجود رابطه
؛ سـگال و  2010؛ ریچ و همکاران، 2007(فرانک و همکاران، 

هـاي  )، پـژوهش 2007؛ هافـل و همکـاران،   1995همکاران، 
، 41اند (ون توجیلاي نشدهدیگري موفق به یافتن چنین رابطه

).  2014، 45، و ناتا44، هولو43، استر اسپورتل42دي یونگ
هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عزت نفس ضمنی افراد افسرده 

س ضمنی افراد بدون افسردگی، در ي آن با عزت نفو مقایسه
ي پـژوهش عبـارت   اي از دانشجویان ایرانی بود. فرضیهنمونه

نفس، که افراد افسرده در آزمون تداعی ضمنی عزتبود از این
ي کمتري از افراد عادي هستند. الزم به یـادآوري  داراي نمره

توانـد  نفس ضـمنی افـراد افسـرده مـی    است که بررسی عزت
شناسی نظري این اخـتالل داشـته   مهمی در سببکاربردهاي 

هـاي افسـردگی   تـر ویژگـی  باشد و به شناخت بیشتر و کامـل 
کمک کند.

35. Farnham
36. De Houwer
37. Banaji
38. Implicit association test
39. McGhee
40. Schwartz
41. Van Tuijl
42. De Jong
43. Esther Sportel
44. Hullu
45. Nauto

روش
ي آمـاري  اي است. جامعـه مقایسه-این پژوهش، از نوع علّی

پژوهش، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودنـد. تحلیـل   
ي اندازهي مورد نیاز انجام شد.براي تعیین حجم نمونه46توان

) در نظر گرفته شد. با استفاده از 2f=85/0) در حد ES(47اثر
، 51، و بـوچنر 50، لنگ49، اردفلر48(فائولG*Powerي برنامه
و تعـداد  p ،95/0=Power=05/0)، سطح معنـاداري  2007

نفر بـه عنـوان حجـم نمونـه بـراي      16، تعداد k=2متغیرها 
ري غیـر تصـادفی   گیپژوهش محاسبه شد. با استفاده از نمونه

ي افسـردگی  کنندگانی کـه در پرسشـنامه  در دسترس، شرکت
ي اضـطراب بـک، نمـرات    بک، نمرات بـاال و در پرسشـنامه  

دست آوردند، در گروه افسرده قرار گرفتند. همچنین، پایینی به
هاي گروه غیر افسرده نیز در مقیاس افسردگی بک و آزمودنی

و بـه روش در  اضطراب بـک نمـرات پـایینی کسـب کردنـد      
دسترس از میان دانشجویان دانشگاه فردوسی انتخاب شـدند.  

آزمــودنی 17نفــس ضــمنی در بــدین ترتیــب، نمــرات عــزت
فرد سالم مقایسه شد.17افسرده، با 

ابزار
): ایـن  IAT(نفسآزمون کامپیوتري تداعی ضمنی عزت-1

بندي است که توسط گـرین  ابزار کامپیوتري یک آزمون طبقه
ــد  ــراي  1998و همکــارانش (وال ــزار ب ــن اب ) ســاخته شــد. ای
هاي فردي در شناخت ضـمنی، ایجـاد و در   گیري تفاوتاندازه

)، 2000والد و فارنهـام،  نفس (گرینسنجش خودپنداره و عزت
، و 53، سـگال، سـاگراتی  52ها در بیماران افسـرده (گمـار  تداعی

اســت. ) و مــوارد دیگــر از آن اســتفاده شــده2001، 54کنــدي
این است، که در صورت ارتباط باالي دو مفهوم IATاساس 

در زمان تعریف یک کلیـد  IATبه یکدیگر، زمان واکنش به 
ي آزمـون  تـر اسـت. نتیجـه   پاسخ براي آن دو مفهوم، سـریع 

هـاي  دست آوردن زمان واکنش در پاسخگویی بـه محـرك  به
و پایـایی 69/0هاي گوناگون، روایـی  گوناگون است. پژوهش

46. Power analysis
47. Effect size
48. Faul
49. Erdfelder
50. Lang
51. Buchner
52. Gemar
53. Sagrati
54. Kennedy
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اند (بوسون و همکاران، مناسبی را براي این ابزار گزارش کرده
). در پـژوهش حاضـر بـا    2001، 55والد و نـوزك ؛ گرین2000

نفـس  روش دو نیمه کردن، روایی آزمون تداعی ضمنی عـزت 
محاسبه شد.87/0

است، که پنج بلوك 56آزمون تداعی ضمنی داراي هفت بلوك
هـاي یـک، دو و   از آن تمرین و دو بلوك، آزمون است. بلوك

هـاي سـه، چهـار، شـش و     ، و بلوك57کوشش24پنج، داراي 
کوشش است. آزمون تداعی ضمنی داراي دو 48هفت، داراي 

. بعد هدف شامل کلمـات  59و بعد نسبت58بعد است: بعد هدف
صـفات  «ت، شـامل  و بعد نسـب » دیگران«و » من«مرتبط با 

بنایی آزمون تداعی است. فرض زیر» صفات منفی«و » مثبت
تـر باشـند، زمـان    ها قـوي ضمنی این است که هر قدر تداعی

تـر خواهـد بـود. در آزمـون مـورد      ها سریعواکنش به محرك
استفاده در این پژوهش، چهار دسته کلمه مورد اسـتفاده قـرار   

(من، خود و خـودم)؛  »من«است: الف) کلمات مرتبط با گرفته
هـا و دیگـري)؛ ج)   (او، آن» دیگـران «ب) کلمات مـرتبط بـا   

صفات مثبـت (مفیـد، بااسـتعداد، موفـق، توانمنـد، بـاهوش و       
الیق)؛ و د) صفات منفی (احمق، حقیر، منفور، بازنـده، تنهـا و   

ارزش). صفات مثبت و منفی از میان صفات اسـتفاده شـده   بی
انـد،  از این ابزار استفاده کـرده ي پژوهشی کهدر چندین مقاله

نفر بـراي نمـره گـذاري از    20استخراج و فهرست شده و به 
ي نهایی، از نظـر  هاي انتخاب شده+ ارائه شد. واژه10تا -10

ي کننـده ارائـه 1ها داراي باالترین درجه بود. جـدول  آزمودنی
هــاي مختلــف ایــن آزمــون اســت. کلیــدهاي کلمــات دســته

کلیـد راسـت و   » م«آزمون، دو کلید است: پاسخگویی به این
شود. کلید چپ. براي هر کلید، پاسخی در نظر گرفته می» د«

شود. ي صحیح تعیین میگاهی براي یک کلید، دو دسته واژه
هاي مختلف آزمون به این صورت هاي صحیح در بلوكپاسخ

؛ از »دیگـران «و » من«هاي مرتبط با : واژهبلوك اولاست: 
ي کلمات مـرتبط بـا   خواسته شده در صورت مشاهدهآزمودنی 

ي کلمات مـرتبط بـا   ، کلید راست و در صورت مشاهده»من«
: صـفات  بلـوك دوم کلید چـپ را فشـار دهـد.    ،»دیگران«
؛ از آزمودنی خواسته شده کـه در صـورت   »منفی«و » مثبت«

55. Nosek
56. Block
57. Trial
58. Target
59. Attribute

ــاهده ــفات مش ــت«ي ص ــورت  »مثب ــت و در ص ــد راس ، کلی
بلـوك  ید چپ را فشـار دهـد.   ، کل»منفی«ي صفات مشاهده

و » مثبـت «، »دیگـران «و » مـن «: کلمات مـرتبط بـا   سوم
ي کلمات مرتبط بـا  ؛ آزمودنی باید در صورت مشاهده»منفی«
» دیگـران «، کلید راست و کلمات مرتبط با »مثبت«و » من«
: هماننـد  بلوك چهـارم ، کلید چپ را فشار دهد. »منفی«و 

وك چهار، آزمون بـوده و  بلوك سوم است، با این تفاوت که بل
هـاي  : واژهبلوك پـنجم شود. هاي آزمودنی ذخیره میپاسخ

؛ از آزمـودنی خواسـته شـده در    »دیگـران «و » من«مرتبط با 
، کلید راسـت و  »دیگران«ي کلمات مرتبط با صورت مشاهده

کلیـد چـپ را   ،»مـن «ي کلمات مرتبط با در صورت مشاهده
بلوك بلوك یک است. فشار دهد. در واقع این بلوك، عکس

و » مثبـت «، »دیگـران «و » مـن «: کلمات مرتبط بـا  ششم
ي کلمـات مـرتبط بـا    ؛ آزمودنی در صـورت مشـاهده  »منفی«
» مـن «، کلید راست و کلمات مرتبط با »مثبت«و » دیگران«
دهد. این بلوك عکس بلوك ، کلید چپ را فشار می»منفی«و 

شـش بـوده،   : همانند بلوك بلوك هفتمسوم و چهارم است. 
هـاي  با این تفاوت کـه بلـوك هفـت، آزمـون بـوده و پاسـخ      

اطالعات کلی مرتبط بـا  2شود. در جدول آزمودنی ذخیره می
است. در این آزمون بلوك چهارم، بلـوك  این آزمون ارائه شده

اسـت. نمـرات   61و بلوك هفتم، بلوك نـاهمخوان 60همخوان
فـت از  نفس ضمنی فرد از کسر میانگین نمرات بلوك هعزت

آید. دست میچهار به
طور که در بـاال  گذاري آزمون تداعی ضمنی، همانبراي نمره

ذکر شد، به اطالعـات بلـوك چهـار و هفـت نیـاز اسـت. در       
شوند. ي اول، نمرات بسیار باال و بسیار پایین حذف میمرحله

اساس دستورالعمل آزمون، قبل از هرگونه تجزیه و تحلیـل،  بر
جار شوند. بدین منظور، از روش نرمـال سـازي   ها باید هنداده

در Rankitبـا فرمـول   Area Transformationسـطح  
SPSS   ي بعـدي  استفاده شد. نمرات نُـرم شـده و در مرحلـه

پس از گرفتن میانگین بـراي نمـرات هـر دو بلـوك، نمـرات      
بلوك هفت که بلـوك نـاهمخوان بـوده از بلـوك چهـار کـه       

نفس ضمنی ي تداخل عزتهمخوان است، کسر شدند و نمره
نفـس  ي عـزت شود. این نمـره همـان نمـره   فرد محاسبه می

).2003ضمنی فرد است (گرین والد، نوزك، و باناجی، 
60. Congruent
61. Incongruent
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): BDI-II(ویـرایش دوم 62ي افسـردگی بـک  پرسشنامه-2
ي افسردگی بک ي پرسشنامهاین مقیاس شکل بازنگري شده

)BDIاست که جهت سنجش شدت افسردگی تدوین شده (-
ــتیر   ــک، اس ــت (ب ــراون63اس ). ویــرایش دوم 2000، 64، و ب

در مقایسه با ویرایش اول، بیشتر ي افسردگی بک،پرسشنامه
عـالوه، ویـرایش دوم ایـن    همخوانی دارد. بـه DSM-IVبا

ي شناختی اساس نظریهپرسشنامه تمامی عناصر افسردگی، بر
دهد. این پرسشـنامه نیـز هماننـد    افسردگی را نیز پوشش می

اسـت کـه از پاسـخ    ماده تشکیل شـده 21ویرایش نخست از 
ها را روي یک مقیاس شدت نشانهشود،دهندگان خواسته می

ي کل پرسشنامه بندي کنند. بنابراین، نمرهاز صفر تا سه درجه
دارد. این پرسشـنامه قابـل اسـتفاده در    63اي از صفر تا دامنه

سال به باال بوده و نقاط برشی به شرح زیر بـراي  13جمعیت 
ترین افسـردگی: نمـره   است: هیچ یا کمآن در نظر گرفته شده

62. Beck Depression Inventory
63. Steer
64. Brown

؛ افسـردگی متوسـط،   14-19؛ افسـردگی خفیـف،   13تا صفر
). 1386، 65مارنات-(گراث29-63؛ و افسردگی شدید، 28-20

گزارشی است. ي خوداین پرسشنامه به صورت یک پرسشنامه
در این پرسشنامه چنـدین گـروه سـؤال وجـود دارد و در هـر      

شود که بهتر از همه احساس فـرد  اي انتخاب میسؤال گزینه
دهد، یعنی آنچه درست در زمان اجراي پرسشنامه میرا نشان

کند. روایی و اعتبار مناسـبی بـراي ویـرایش اول    احساس می
مارنـات،  -است (گراثي افسردگی بک گزارش شدهپرسشنامه

ي افسـردگی  ). مطالعات انجام شده بر روي پرسشـنامه 1386
بک ویرایش دوم، اعتبار، پایایی و سـاخت عـاملی مطلـوبی را    

انـد و بـه طـور کلـی ایـن      ي این پرسشنامه گزارش کـرده برا
ي پرسشنامه جانشین خـوبی بـراي ویـرایش اول پرسشـنامه    

).1382شود (فتی، افسردگی بک محسوب می
ــه  ــک نمون ــاي  در ی ــریب آلف ــالینی، ض ــریب 91/0ي ب ، ض

ي آزمایی به فاصـله ، ضریب باز89/0همبستگی میان دو نیمه 
65. Groth-Marnat

)Self-esteem IATنفس (هاي آزمون تداعی ضمنی عزت. محرك1جدول 
بعد نسبتبعد هدف

منفیمثبتدیگرانخود
احمقمفیداومن
حقیراستعدادبا هاآنخود
منفورموفقدیگريخودم

بازندهتوانمند
تنهاباهوش
بی ارزشالیق

)Self-esteem IATنفس (. مراحل و اطالعات کلی مرتبط با آزمون تداعی ضمنی عزت2جدول 
کلید چپکلید راستهاي هدفگروهکارکردهاتعداد کوششبلوك
دیگرانمنمن / دیگرانتمرین124
منفیمثبتمثبت / منفیتمرین224
من / دیگرانتمرین348

مثبت / منفی
من

مثبت
دیگران
منفی

من / دیگرانآزمون448
مثبت / منفی

من
مثبت

دیگران
منفی

مندیگراندیگران / منتمرین524
دیگران / منتمرین648

مثبت / منفی
دیگران
مثبت

من
منفی

/ مندیگران آزمون748
مثبت / منفی

دیگران
مثبت

من
منفی
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ي بک ویرایش با پرسشنامهو همبستگی آن94/0یک هفته، 
ي وهـاب  ). مطالعـه 1382است (فتی، گزارش شده93/0اول، 
) در ایران به منظور چگونگی ارزش تشخیص این 1352زاده (

پرسشنامه، در تفکیک بیماران افسرده و افراد سالم از یکدیگر، 
نشان داد که این پرسشنامه داراي ارزش تشخیصـی اسـت و   

؛ 1352باشـد (وهـاب زاده،   لم از بیمار میقادر به تمیز افراد سا
ــزدي،    ــاقري ی ــور، و ب ــی، نیکپ ــل از چگین ــه نق ). در 1381ب

) و پـژوهش  1354هاي دیگر، از جمله پژوهش پرتو (پژوهش
)، پایایی قابل قبول این پرسشـنامه  1381چگینی و همکاران (

اسـت. بـک و   گـزارش شـده  90/0تـا  70/0ي بین با گستره
بـا  92/0تـا  73/0ات درونی این ابـزار را  ) ثب2000همکاران (
و غیر بیمار 86/0، ضریب آلفا براي گروه بیمار 86/0میانگین 

و محمـد خـانی   66اند. همچنـین دابسـون  گزارش کرده81/0
93/0را براي بیماران سرپایی و 92/0)، ضریب آلفاي 1386(

ي یک هفته را براي دانشجویان و ضریب باز آزمایی به فاصله
اند. به عالوه در یـک بررسـی بـر روي    دست آوردهبه93/0را 

دانشجوي دانشگاه تهران و دانشـگاه عالمـه طباطبـایی    125
بـر روي جمعیـت   BDI-IIکه جهت بررسی اعتبار و روایـی  

و اعتبار 78/0ایرانی انجام گرفت، نتایج بیانگر آلفاي کرونباخ 
). در 1382بود (غرایـی، 73/0ي دو هفته، آزمایی به فاصلهباز

ي حاضـر، ایـن پرسشـنامه بـه منظـور تعیـین شـدت        مطالعه
افسردگی مورد استفاده قرار گرفت.

ــنامه-3 ــکپرسش ــطراب ب ــتیر (BAI)67ي اض ــک و اس : ب
) با در نظـر گـرفتن اهمیـت سـنجش دو بعـد اصـلی       1989(

ي اضطراب، یعنی عالئم شناختی و فیزیولـوژیکی، پرسشـنامه  
گزارشـی  این پرسشـنامه خـود  اضطراب بک را تدوین کردند.

ــم گزینــه تشــکیل شــده21اســت و از  اســت. فراوانــی عالئ
ي اضطراب در مقیاسی از صفر تـا سـه در طـول یـک هفتـه     

). هر یک 1993، 69و نورتن68شود (هویتمیگذشته سنجیده
هاي آزمون یکـی از عالئـم شـایع اضـطراب (عالئـم      از ماده

ي بنـابراین، نمـره  کنـد. ذهنی، بدنی، و هراس) را توصیف می
گیـرد.  قـرار مـی  63اي از صفر تا کل این پرسشنامه در دامنه

نقاط برش پیشنهاد شده براي این پرسشنامه، به ایـن ترتیـب   
؛ 8-15؛ اضطراب خفیـف،  7باشد: اضطراب جزئی، صفر تا می

66. Dobson
67. Beck Anxiety Inventory
68. Hewitt
69. Norton

(فتـی،  26-63؛ و اضطراب شـدید،  16-25اضطراب متوسط، 
هایی را (براي نمونـه  ش) پژوه1993). هویت و نورتن (1382

) 1991؛ بـک و اسـتیر،   1988، و استیر، 70بک، براون، اپستین
اند که همسانی درونی مناسبی را بـراي ایـن پرسشـنامه    آورده

کنند. همچنین پایایی آزمون ـ پس آزمون و روایی  گزارش می
است. در پژوهش همگرا و افتراقی آن نیز مناسب گزارش شده

ــورتن ( ــت و ن ــراي  ) 1993هوی ــا ب ــریب آلف BAI ،92/0ض
ي است. همچنین آلفاي همبستگی بـراي مؤلفـه  گزارش شده

ــراي مؤلفــه87/0شــناختی  و ضــریب 85/0ي جســمانی و ب
ي است. در نمونهدرصد گزارش شده71همبستگی دو مؤلفه، 
91، ضـریب پایـایی بـین دو نیمـه     92/0ایرانی، ضریب آلفـا  

درصـد و  81یک هفتـه  ي آزمایی به فاصلهدرصد، ضریب باز
BDI-II62ي اضطراب بک باضریب همبستگی پرسشنامه

). برخـی تحقیقـات در   1382اسـت (فتـی،   درصد گزارش شده
سـنجی ایـن آزمـون انجـام     ایران در مـورد خصوصـیات روان  

) ضریب اعتبـار آن  1382است. به عنوان مثال، غرایی (گرفته
گـزارش  80/0ي دو هفتـه آزمایی و بـه فاصـله  را با روش باز

)، در بررسـی  1378است. همچنین کاویـانی و موسـوي (  کرده
سنجی این آزمون در جمعیت ایرانی، ضـریب  هاي روانویژگی

ي آزمایی بـه فاصـله  و ضریب اعتبار باز72/0روایی در حدود 
اند. در گزارش کرده92/0و آلفاي کرونباخ را 83/0یک ماه را 

نظــور تعیــین شــدت پــژوهش حاضــر، ایــن پرسشــنامه بــه م
اضطراب مورد استفاده قرار گرفت.

روش اجرا
اي سـاخته -افـزاري محقـق  ي نرمآزمون تداعی ضمنی برنامه

اسـت.  طراحی شـده 71است که با استفاده از نرم افزار سوپرلب
براي اجراي آزمون تداعی ضمنی، از یک دستگاه لپ تاپ ام. 

ایـنچ اسـتفاده شـد کـه روي میـز      4/15با مانیتور 72اس. آي
ي کـه فاصـله  کنندگان قرار داده شد، به طـوري جلوي شرکت

ــم آن ــدود   چش ــتگاه ح ــا دس ــا ب ــود.  36-40ه ــانتیمتر ب س
کنندگان در یک وضعیت راحت روي صندلی نشسته و شرکت

ها ابتدا کردند. به منظور ایجاد آمادگی، آزمودنیآزمون را اجرا 
کرده تا جاي کلیدهاي پاسخ بر روي صفحه کلید را به تمرین 

70. Epstein
71. Super lab 0.4 pro
72. Msi
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خـوبی یــاد بگیرنــد. قبــل از اجـراي تکلیــف تــداعی ضــمنی   
ها خواسته شد تا کلیدهاي راست و چپ را کـه  اي، از آنرایانه

با برچسبی بر روي صفحه کلید مشخص شـده، فشـار دهنـد.    
» م«ترتیب کلیدها بر روي صفحه کلید به صورت زیـر بـود:   

ي تمـرین، رایانـه در   کلید چـپ. در مرحلـه  » د«راست، کلید 
مورد پاسخ درست، غلط و با تأخیر، به فرد بـازخورد نوشـتاري   

هـا محـل   قدر تکرار شد تا آزمودنیي تمرین آنداد. مرحلهمی
ــه  ــد. در مرحل ــاد بگیرن ــدها را ی ــودنی کلی ــه آزم ي آزمــون، ب

شـد.  مـی ي درست یا غلط بودن پاسخ ارائه نبازخوردي درباره
نشـان داده  2مراحل گوناگون تکلیف تداعی ضمنی در جدول 

است.شده
هاي پژوهشـی  نظر، اطالعیهي موردیابی به نمونهبراي دست

براي شرکت در این پژوهش تدوین شد و در مراکز پر رفت و 
آمد دانشـگاه قـرار گرفـت. شـرکت در پـژوهش بـه صـورت        

ي افراد، ارتباط الزم از سـوي  داوطلبانه بود و در زمان مراجعه
ها براي پاسـخگویی بـه   ها برقرار و پرسشنامهپژوهشگر با آن

افراد گروه افسرده، از میان افـراد داوطلـب   شد. ها ارائه میآن
ي کننده که داراي نمرات متوسط به باال در پرسشـنامه مراجعه

ي افســردگی بــک و نمــرات خفیــف و جزئــی در پرسشــنامه 
اضطراب بک بودند، غربال و افراد گروه غیـر افسـرده نیـز از    

ــا کــم  ــان دانشــجویان داراي هــیچ ی ــرین افســردگی در می ت
ردگی بـک و اضـطراب جزئـی و خفیـف در     ي افسپرسشنامه
ي اضطراب بک انتخاب شدند. پس از آن با انجـام  پرسشنامه

DSM-IV-TRهاياي تشخیصی بر اساس مالكمصاحبه

هاي بیشتر انجام شد. براي افسردگی، توسط پژوهشگر بررسی
هـاي کلینیـک روانشناسـی بـالینی     محیط اجرا، یکی از اتـاق 

دور از صداهاي مزاحم اطراف بود. دانشگاه فردوسی مشهد به 
کنندگان توسـط آزمـونگر، مـورد ارزیـابی اولیـه قـرار       مراجعه

هــا، اخــتالالت ي آنگرفتنــد، افــرادي کــه تشــخیص اولیــه
اي شناختی دیگري بود، یا تشخیص اختالل بالینی ثانویهروان

هـاي  داشتند، در این مطالعه شـرکت داده نشـدند. تشـخیص   
الل دو قطبـی، اسـکیزوافکتیو، اخـتالل    افتراقی از قبیـل اخـت  

مختلط اضطراب و افسـردگی، سـایر اخـتالالت خلقـی نظیـر      
عالئم فصلی و تند چرخی بررسی شد. به عنوان مثال عالئـم  
مانیا و هیپومانیا براي اختالل دو قطبی، بررسی رویداد خـاص  
در آغاز عالئم براي اختالل انطباقی، عالئم سـایکوتیک و دو  

سکیزو افکتیو، و عالئم اضطرابی بـراي اخـتالل   قطبی براي ا
هـا بـه   مختلط اضطراب و افسردگی، ارزیابی شـد. پرسشـنامه  
ها، هـر  صورت انفرادي تکمیل شد و پس از تکمیل پرسشنامه

دو گروه، در آزمون تداعی ضمنی شرکت کردند.

هایافته
به منظور تحلیل نتـایج، ابتـدا میـانگین و انحـراف اسـتاندارد      

نفـس  متغیرهاي سن، تحصیالت، افسردگی، اضطراب و عزت
ضمنی دو گروه افسرده و سالم محاسبه شد. در بخش تحلیل 

هـاي اســتنباطی، دو گــروه از نظـر میــزان افســردگی بــا   داده
استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره مقایسه شدند، 

ر که افسردگی بیشتر گروه افسرده در مقایسه با گـروه بهنجـا  

نفس ضمنیهاي توصیفی و میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي سن، تحصیالت، افسردگی، اضطراب و عزت. شاخص3جدول 
گروه غیر افسردهگروه افسردهمتغیرها

MSDMSD
71/2107/318/2118/1سن

76/1443/106/1519/1تحصیالت
12/2406/818/655/3ي افسردگی بکي پرسشنامهنمره
65/965/371/325/2ي اضطراب بکي پرسشنامهنمره
40/039/055/045/0نفس ضمنیي تداخل عزتنمره

در دو گروه افسرده و غیر افسردهنفس ضمنی و افسردگی، هاي استنباطی تحلیل کوواریانس تک متغیره عزت. آماره4جدول 
dضریب اتاFpمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمتغیر پژوهش

003/025/015/1*52/1152/107/10نفس ضمنیعزت
001/041/068/1*21/648121/64856/20افسردگی

05/0p <*،01/0**p <
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نشان داده شد. با اسـتفاده از روش تحلیـل کوواریـانس تـک     
نفس ضمنی انجـام  ي دو گروه در نمرات عزتمتغیره مقایسه

شد.
میانگین و انحراف استاندارد دو گروه افسرده و غیـر  3جدول 

ــنامه   ــناختی، پرسش ــت ش ــاي جمعی ــرده را در متغیره ي افس
خل ي تـدا ي اضطراب بـک و نمـره  افسردگی بک، پرسشنامه

درصـد از جمعیـت   6/70دهـد.  نفس ضمنی، نشـان مـی  عزت
درصد، پسر بودند.4/29مورد مطالعه، دختر و 
ي پژوهش (یعنی، افراد افسرده در آزمون براي بررسی فرضیه
ي کمتـري از افـراد عـادي    نفـس، نمـره  تداعی ضمنی عـزت 

خواهنــد داشــت)، از مــدل تحلیــل کوواریــانس تــک متغیــره 
)ANCOVA گـر  به منظور کنترل اثر مداخلـه شد.) استفاده

متغیرهاي سن و تحصیالت، این متغیرها در مدل وارد شـدند.  
براي انجام تحلیل کوواریانس تک متغیره، ابتدا نرمال بودن و 
یکسانی واریانس متغیر وابسته از طریـق آزمـون لـوین مـورد     

که سطح معنـاداري مقـدار   بررسی قرار گرفت. با توجه به این
هـا  تـر اسـت، داده  بزرگ05/0) از 6/0ي لوین (شدهمحاسبه 
انـد و  ها را زیر سؤال نبردهي تساوي خطاي واریانسمفروضه

توان از تحلیل کوواریانس تـک متغیـره اسـتفاده کـرد. در     می
نفس ضمنی به عنوان متغیر وابسته، ي تداخل عزتمدل، نمره

73راهگروه به عنوان متغیر مستقل و سن به عنوان متغیـر همـ  

(کوواریت) وارد شد. نتایج متغیر همـراه نشـان داد کـه متغیـر     
سن معنادار نبود. همچنین نتایج نشان داد که اثر گروه معنادار 

ي که گروه افسرده از گروه عـادي، داراي نمـره  بود، به طوري
تــداعی ضــمنی تــري در آزمــوننفــس ضــمنی پــایینعــزت
نفس بودند.عزت

ي تمایز دو گروه از نظر میزان نمرههمچنین به منظور بررسی 
ي افسـردگی بـک، از مـدل تحلیـل     افسردگی در پرسشـنامه 

) اسـتفاده شـد. بــه   ANCOVAکوواریـانس تـک متغیــره (  
گر متغیرهاي سن و تحصیالت، ایـن  منظور کنترل اثر مداخله

متغیرها در مدل وارد شدند. براي انجـام تحلیـل کوواریـانس    
دن و یکسانی واریانس متغیر وابسته تک متغیره، ابتدا نرمال بو

از طریق آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفـت. بـا توجـه بـه     
) از 7/0ي لـوین ( که سطح معناداري مقدار محاسـبه شـده  این
ي تســاوي خطــاي هــا مفروضــهتــر اســت، دادهبــزرگ05/0

تــوان از تحلیــل انــد و مــیهــا را زیــر ســؤال نبــردهواریــانس

73. Covariate

ــره  ــانس تــک متغی ي اســتفاده کــرد. در مــدل، نمــرهکوواری
افسردگی به عنوان متغیـر وابسـته، گـروه بـه عنـوان متغیـر       
مستقل، و سن به عنوان متغیـر همـراه (کوواریـت) وارد شـد.     
نتایج متغیر همراه نشان داد که سن معنـادار نبـود. همچنـین    

کـه  نتایج نمایانگر آن بود که اثر گروه معنادار بود، بـه طـوري  
ي افسردگی بـاالتري  ز گروه عادي، داراي نمرهگروه افسرده ا
ها بـه  ي افسردگی بک بودند. نمرات این تحلیلدر پرسشنامه

است.نشان داده شده4طور کلی در جدول استنباطی 

بحث
گـذاري  ي شناختی بک و فرض تـأثیر با در نظر گرفتن نظریه

هاي منفی به خـود بـر سـوگیري پـردازش اطالعـات      دیدگاه
تـوان گفـت   روشی غیر قابل کنترل و خودکار، میشناختی به
گیري فرآینـدهاي خودکـار در   هاي ضمنی در اندازهکه مقیاس

کنـد (فرانـک،   هاي آشکار مؤثرتر عمل مـی مقایسه با مقیاس
اسـت  ). عالوه بر این فرض شـده 2008هائر، رادت، و ديدي

ــدگاه  ــی از دی ــداقل برخ ــه ح ــه   ک ــود ک ــه خ ــی ب ــاي منف ه
ي کودکی ایجاد ي افسردگی هستند، در طی دورهبرانگیزاننده

هـاي  ) و بسـیاري از ارزیـابی  1999شده (کالرك و همکاران، 
، 75، پلهـام 74هارتاند (ديضمنی نیز در این دوره شکل گرفته

، 79، و ون نیپنبرگ78، دیجکسترهویس77؛ کول2006، 76و تنن
ــرین2001 ــاجی، ؛ گ ــد و بان ــا  1995وال ــو ب ــابراین همس ). بن

ــژوهشيتاریخچــه ــا  طــوالنی پ ــاط افســردگی ب ــاي ارتب ه
نفس ضمنی نیز باید مرتبط با سـطوح  نفس آشکار، عزتعزت

عالوه، افرادي کـه در  هاي افسردگی باشد. بهباالتري از نشانه
ي هایی کـه تاریخچـه  حال حاضر از افسردگی رنج برده و آن

اند در مقایسه بـا اشخاصـی کـه هرگـز     قبلی افسردگی داشته
تري را تجربه نفس ضمنی پاییناند، احتماالً عزتبودهافسرده ن

).2011کنند (بوهرمستر و همکاران، می
هاي شناختی و مطالب مطرح شـده، در ایـن   با توجه به نظریه

پژوهش سعی بر آن بود که تفـاوت دو گـروه افسـرده و غیـر     
نفس ضمنی بررسی شود. از طریـق غربـال و   افسرده در عزت

هـا بـه دو گـروه    و انتخـاب و اختصـاص آن  مصاحبه با افـراد  
74. DeHart
75. Pelham
76. Tennen
77. Koole
78. Dijksterhuis
79. Van Knippenberg
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هاي آماري انجام شد. افسرده و غیر افسرده، اثبات آن با روش
هـاي آمــاري نیـز تفـاوت دو گـروه در نمــرات     نتـایج تحلیـل  

ي افسردگی بک را تأییـد کـرد، کـه بـه     افسردگی پرسشنامه
ي این مطالعه یعنـی  عنوان گام مقدماتی براي ورود به فرضیه

نفـس ضـمنی   روه افسرده و سالم در نمرات عـزت تفاوت دو گ
ي هاي انجام شدهشد. برخالف برخی از پژوهشمحسوب می
؛ 2006، فرانــک، و دي هــائر، 80رادت، اســککتگذشــته (دي

ــاران،  ــک و همک ــه2008؛ 2007فران ــه رابط ــت و ) ک ي مثب
اند، همسـو  نفس ضمنی و افسردگی یافتهمعناداري براي عزت

؛ ریـچ و  2007(دي رادت و همکـاران،  با نتایج چند پـژوهش 
ــاران،  ــاران، 2010همکـ ــگال و همکـ ــل و 1995؛ سـ ؛ هافـ

نفس ي عزتدهنده)، نتایج این پژوهش نشان2007همکاران، 
هاي افسرده نسبت به افراد عادي بود. تر آزمودنیضمنی پایین

الزم بـه یـادآوري اسـت در پــژوهش حاضـر بـا انجـام یــک       
تالالت همپـوش بـا افسـردگی،    ي بـالینی سـایر اخـ   مصاحبه

تشخیص و از پژوهش کنـار گذاشـته شـدند؛ مـوردي کـه در      
ي ایـن رابطـه در   هاي دیگر بررسی کنندهبسیاري از پژوهش

دسـت آمـدن   تواند یکی از علل بهاست و مینظر گرفته نشده
اي متفاوت با این پژوهش باشد. نتیجه
شـناختی  هـاي  هـاي نظریـه  ي این پژوهش با مفروضـه یافته

-ها، افـراد آسـیب  کامالً همسو است. مطابق فرض این نظریه
پـذیر بــه افسـردگی از نظــر شــناختی، متمایـل بــه پــردازش    

). 1967؛ 1987ي خـود هسـتند (بـک،    اطالعات منفی درباره
هـایی در  همچنین مطرح شده که افراد افسرده داراي نگـرش 

د و ارتباط با خود بوده که فقدان، شکسـت، بـی ارزشـی، طـر    
دهد (آبرامسون، ها را تشکیل میدرماندگی، موضوع اصلی آن

؛ بـک،  1998؛ اینگرام و همکاران، 1989، و الوي، 81متالسکی
بینـی  نفـس ضـمنی پـیش   هـاي عـزت  ). نمرات مقیاس1967
ي نیرومنـدي از حـاالت هیجـانی نسـبتاً ثابـت بـوده و       کننده

را نفس ضمنی پایین، افسـردگی  بنابراین فرض است که عزت
نفـس  ي بـین عـزت  بینی کند. حمایت آشکار براي رابطهپیش

-شود که آزمودنیضمنی و افسردگی از این موضوع منتج می
ي فشار روانـی  نفس ضمنی پایین که تجربههاي داراي عزت

اند در معرض افسردگی بعدي خواهند بود (هافل باالیی داشته
ق منفـی  ). پژوهشی نشان داد که القاي خل2007و همکاران، 

80. Schacht
81. Metalsky

اند منجر بـه گـزارش نمـرات    در افرادي که قبالً افسرده بوده
) شـد (ریـچ و همکـاران،    IATنفس پایین در مقیـاس ( عزت

). بنــابراین خلــق افســرده 2007؛ فرانــک و همکــاران، 2010
-نفس ضمنی پایین محسـوب مـی  بین خوبی براي عزتپیش
شود.

افـرادي  در این پژوهش، اضطراب افراد افسرده کنترل شد، و
انتخاب شدند که میزان اضطراب پـایینی داشـته، و همزمـان    
میزان افسردگی باالیی داشته باشند. بـا توجـه بـه همپوشـی     

ــطراب در   ــردگی و اض ــادوك  90افس ــوارد (س ــد م ، 82درص
)، انتخاب این گونه افراد، از میـان  2009، 84، و رویز83سادوك

کـار  يتعداد کثیري از دانشجویان، یکی از مشـکالت عدیـده  
هـا بـود. همچنـین یکـی از عالئـم افـراد       غربالِ این آزمودنی

هـا بـود کـه باعـث صـرف      حرکتی آن-افسرده، کندي روانی
-ها مـی ها از سوي آنزمان زیاد در پاسخگویی به پرسشنامه

-تر شـدن فراینـد آزمـون   شد، که این موضوع، سبب طوالنی
گیري شد.

شود پیشنهاد میبا عنایت به محدودیت زمان در این پژوهش،
ي اختالل افسـردگی فـرد نیـز در    هاي آتی مرحلهدر پژوهش

هــا مــد نظــر قــرار گیــرد و تحلیــل نتــایج و جمــع آوري داده
-ها با یکدیگر و گروه افراد سالم انجام شود. ایني آنمقایسه

هاي اي در مراحل ابتدایی بیماري باشد یا سالکه فرد افسرده
اشد، امکـان تغییـر نتـایج در میـزان     متمادي از آن رنج برده ب

کند.نفس ضمنی او را محتمل میعزت
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Abstract
Fatigue is an unpleasant mental feeling that has also been shown to decrease the physical and mental
performance. Fatigue is a very common complaint and it is important to Healthcare Experts. The aim of this
study was to investigate the role of meta-cognition in predicting the feeling of fatigue based on Brown’s model.
In this study, 400 undergraduate students of Tabriz University were selected by multi-stage cluster sampling.
The participants filled Fatigue Impact Scale and short form of Wells meta-cognition scale. Analysis of the data
was performed via multiple regression analysis by SPSS18 software. Research findings revealed that meta-
cognition predicted cognitive, physical, social and total fatigue significantly. It predicted 33%-42% of variance
of fatigue dimensions and total fatigue. On the basis of the results, focusing on the role of meta-cognition could
be the important part of therapeutic interventions for the people with chronic fatigue syndrome.

Keywords: Meta-cognition, Cognitive Fatigue, Physical Fatigue, Social Fatigue, Brown’s Model.
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چکیده
کند. این مسأله فرد در آن وضعیت احساس تحلیل قوا در ابعاد جسمانی، شناختی و روانی میخستگی احساس ناخوشایند ذهنی است که

احساس خستگی، درفراشناخت بررسی نقشاست. این پژوهش با هدف امروزه در بین متخصصین بهداشت روانی به موضوعی رایج تبدیل شده
اي تصادفی خوشهگیريروش نمونهنفر از بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز، به400در این پژوهش، انجام گرفت. اساس مدل براون بر

و تحلیل را تکمیل کردند. تجزیهفراشناخت ولزينامهفرم کوتاه پرسشوکنندگان مقیاس تأثیر خستگی. شرکتنداي انتخاب شدمرحلهچند
بینی فراشناخت پیشنشان داد کهپژوهشنتایج.صورت گرفتSPSS 18افزاربا استفاده از روش رگرسیون چندگانه، توسط نرمها داده

واریانس ابعاد خستگی و خستگی کل را % 42% تا 33باشد و حدود ي معنادار خستگی شناختی، جسمی، اجتماعی و نیز خستگی کل میکننده
در مداخالت درمانی افراد مبتال به سندرم متغیرهاي شناختی و فراشناختیاین پژوهش، تمرکز بر نقش هايمبناي یافتهبر کند. بینی میپیش

تواند بخش مهمی از درمان این افراد را تشکیل دهد. خستگی مزمن، می

مدل براون.، خستگی اجتماعی، خستگی جسمانی، اختیخستگی شن: فراشناخت، هاکلیدواژه
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). اگرچه گاهی افراد 1999، 1یمی و کتزتیلوي، بالگون، اويتی
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تـرین مسـائل   شـایع ترین و روانشناسی به عنوان یکی از مهم
هـاي قابـل توجـه در    یکـی از نگرانـی  شناخته شـده اسـت و   

هـاي  ي سالمت عمومی است که متخصصـان مراقبـت  حوزه
المللـی بـا آن مواجـه هسـتند     بهداشتی مجامع گوناگون بـین 

).1993دونالد، کوپ و دیوید، (مک
هاي بسـیاري بـه بررسـی و    ي اخیر، پژوهشدر طول دو دهه

انـد  شـناختی در خسـتگی مـزمن پرداختـه    فهم نقش عوامـل  
). از سـویی،  2010موریس و بلیجنبـرگ،  (کنوپ، پرینز، موس

شـناختی  دهد که عوامـل روان برخی تحقیقات نشان مینتایج 
اي، هاي مقابلـه هاي فرد، سبکخصوص اعتقادات و نگرشبه

تواننـد در علـت شناسـی خسـتگی     ها و خلق منفی میتعارض
هـا همچنـین   پـژوهش ).1997، 5ارپمزمن دخیل باشـند (شـ  

اند کـه افـراد مبـتال بـه سـندرم خسـتگی مـزمن،        نشان داده
هاي بدنی، تعبیـر و تفسـیر   ي گستردگی و میزان نشانهدرباره

نادرستی دارند (گـرافمن، اسـکوارتز، دال، اسـچفرز، هوسـر و     
ي ) و دربـاره 1993دونالـدو همکـاران،   ؛ مک1993، 6استروس

هاي سازگار و اطالعـات  بهبودي، طرحوارهشرایط خود، فرایند

1. Balogun, Titiloye, Balogun, Oyeyemi, Katz
2. Lauren & Krupp
3. Resk, Pukrop, Scheining, Haupt, Petereit
4. Miike & Bell
5. Sharpe
6. Grafman

مـن، پتـراي،   مربوط به عالئم خود، نگرشی منفی دارند (ویـن 
، 8مـوریس و چالــدر ؛ مــوس1996، 7مـوس مــوریس و هـورن  

رسـد کـه عوامـل شـناختی و از     ز این رو، به نظر می). ا2003
کـه اعتقـادات و باورهـاي فـرد را تعـدیل      -سویی فراشناختی

بـا  -)2006، 9گـذارد (دیـوي و ولـز   اثر مـی هاکند و بر آنمی
یکی از عواملی که بر خستگی مزمن در ارتباط باشد. بنابراین

هاي مربوط بـه آسـیب و بیمـاري    پردازش هیجانی و واکنش
گذارد، باورها اثر میو تفسیربر تغییرو(مانند خستگی مزمن)،

فراشـناخت، در  . این مفهوم چند وجهی، یعنیفراشناخت است
ي دانش، فرایندها و راهبردهایی است که شـناخت را  رگیرندهب

10). بـراون 2000کنـد (ولـز،   ارزیابی، نظـارت یـا کنتـرل مـی    

) در مورد نقش فرایندهاي شـناختی و فراشـناختی، در   2004(
) ماننـد سـندرم   MUSD(11عالئم پزشکی غیر قابـل تبیـین  

این مـدل بـر مبنـاي    است. خستگی مزمن، مدلی مطرح کرده
قـرار  13»سـازي جسـمانی «و 12»تبـدیل «هیمی از جملـه  مفا

اند (بـراون،  هاي بسیاري از آن، حمایت کردهگرفته و پژوهش
هاي غیـر  ي براون مفهومی یکپارچه از بیماري). نظریه2004

کنـد و  شـناختی ارائـه مـی   اسـاس اصـول روان  قابل تبیین، بر
ــارچوب انســجام   ــک چ ــود را در ی رویکردهــاي نظــري موج

هـاي ذهنـی   دهـد کـه چگونـه نشـانه    و توضیح مـی بخشیده 
این مـدل،  توانند در غیاب آسیب اصلی تداوم داشته باشند. می

داراي دو سیسـتم شـناختی اسـت کــه یکـی جهـت انتخــاب      
باشد. اولین سیسـتم،  اطالعات و دیگري براي پردازش آن می

صـورت ناهشـیار   ) است که بـه PAS(14ي توجهسیستم اولیه
) SAS(15دومین سیستم، سیستم ثانویـه توجـه  کند و کار می

دهی بـراي کنتـرل عملکـرد فـرد را     باشد که قابلیت پاسخمی
دارد. کارکرد این مـدل در مبحـث عالئـم غیـر قابـل تبیـین       

ي توجـه، بـه   پزشکی، به این صورت است که سیسـتم اولیـه  
اي را بــراي پــردازش صــورت ناهشــیار و خودکــار، طرحــواره

کنـد کـه در نهایـت منجـر بـه تفسـیر       اطالعات انتخاب مـی 
تـوان گفـت   شود. بنابراین مینادرست از دنیاي حسی فرد می

ي توجـه، در راسـتاي فعالیـت طـوالنی و در     که سیستم اولیه
اسـت و اطالعـات   نتیجه مزمن شدن یک بیماري، مجهز شده

7. Weinman
8. Moss-Morris & Chalder
9. Davey & Wells
10. Brown
11. Medically unexplained symptom disorder.
12. Conversion
13. Somatization
14. Primary attentional system.
15. Secondary attentional system.
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کند. از طرفی هنگامی کـه چنـین   را نیز براي آن پردازش می
شود، امکان دارد افراد بـراي  فعال میزاییي مشکلطرحواره

ي توجـه (ناهماهنـگ بـا    کنترل آن، از طریق سیستم ثانویـه 
سیستم اولیه)، تالش کنند؛ اما چنین تالشـی اغلـب نـاموفق    

ي است چرا که منبع توجه پیش از این، توسط سیسـتم اولیـه  
توجه (در تقابل با سیستم ثانویه توجه)، آن هم از طریق فعال 

است. از سـویی اکثـر   زا، تعیین شدهي مشکلحوارهساختن طر
اند چرا هاي شناختی، خود به عوامل فراشناختی وابستهفعالیت

کنند؛ همچنین هاي شناختی نظارت و کنترل میکه بر فعالیت
شـوند  اطالعاتی که از نظارت و بازبینی فراشناخت حاصل می

تار مـؤثر  توانند بر رفکه می-غالباً به صورت احساسات ذهنی 
ي آسـیب  ). در زمینـه 2000شـوند (ولـز،   تجربـه مـی  -باشند

ي کــنش اجرایـــی  نظریــه شناســی روانــی بزرگســاالن،    
به طور عمده مرتبط با نقـش فراشـناخت در   16بخشخودنظم

شناسی و تداوم اختالالت روانـی اسـت (ولـز، مـاتیوس،     سبب
بخـش،  ي کـنش اجرایـی خـودنظم   اسـاس نظریـه  ). بر1996

اي ناسـازگار،  کارگیري راهبردهـاي مقابلـه  باعث بهفراشناخت 
نگرانی، نشـخوار ذهنـی، اجتنـاب و سـرکوبی افکـار شـده و       

سـازد. ترتیـب   اصالح باورهاي ناکارآمد را امکـان ناپـذیر مـی   
اتخاذ این راهبردها منجر به تشـکیل یـک سـندرم شـناختی     

یتدر نهازا فعال شده وگرددکه در مواقع مشکلمی17توجهی
دهـد سی به اطالعات منفی در مورد خود را افزایش مـی دستر
).2000(ولز، 

هاي فراشناختی را ) نقش مهارت2004هاتن (-ولز و کارترایت
-1انــد: اي بــا پــنج بعــد مجــزا ارزیــابی کــردهدر پرسشــنامه

ي نگرانـی، کـه گسـتردگی باورهـاي     اعتقادات مثبت دربـاره 
باورهاي -2سنجد. ي مفید بودن نگرانی را میشخص درباره
ي نگرانـی، کـه مـرتبط بـا کنتـرل ناپـذیري و       منفـی دربـاره  

فقدان اطمینان شناختی، که -3.خطرناك بودن نگرانی است
باورها در مورد نیاز به کنترل -4با حافظه و توجه ارتباط دارد. 

-5شـوند.  افکار، که شامل مواردي مانند سرکوب و تنبیه مـی 
ایل فرد بـه مـدیریت و تمرکـز بـر     خودآگاهی شناختی، که تم

دهد. همه این موارد بـا آسـیب   افکار و توجه خود را نشان می
پذیري هیجانی افراد رابطه دارند. در این باره تحقیـق ادواردز،  

دهــد کــه ) نشــان مــی2011فرنــی، مــورفی، ولــز و اســپادا (
ي توجه، زایی سیستم ثانویهفراشناخت ممکن است در مشکل

مچنین نتایج ایـن پـژوهش در مـورد معنـادار     مسئول باشد. ه

16. Self-Regulatory Executive Function Mode
17. Cognitive–attentional syndrome

باورهـاي مثبـت   «شدن نقش برخی ابعاد فراشناخت، از جمله 
در پیشـگویی شـدت عالئـم    » در مورد نیاز به کنتـرل افکـار  

نتیجه بـراي تعـدیل   هاي بیتواند گویاي کوششخستگی، می
ي توجه، از طریق سیستم ثانویه توجه باشـد. بـا   سیستم اولیه
یـابیم کـه اگرچـه    ی بر تحقیقات پیشین در مـی مروري اجمال

شـواهد  امـا  فراشناخت در مزمن شدن خسـتگی مـؤثر اسـت    
انـد.  ارائـه شـده  مراتـب کمتـر   بـه ،تجربی براي این موضـوع 

همچنین در تحقیقات قبلی، بیشتر به بررسی عوامل شـناختی  
رو در خصـوص  است نه عوامل فراشناختی. از اینپرداخته شده

تغیرهاي درگیر فراشناختی در تـداوم و شـدت   شناخت بیشتر م
،)2004مـدل بـروان (  در راسـتاي تأییـد   خستگی و همچنین 

که:ال اصلی این تحقیق این استؤس
داشته نقشاحساس خستگی درتواند فراشناخت میمهارتآیا

باشد؟

روش
اسـاس  بـر از نوع تحقیقات همبسـتگی اسـت.  پژوهش حاضر

بیشــترین میــزان اســترس در ) 2007تحقیــق مرســه و دراو (
ي اکبري، نجات، دستورانی دانشجویان سال سوم و در مطالعه

ي تانگـادا،  ها و در مطالعـه ) در سال چهارمی2011و روحانی (
) در دانشـجویان سـال آخـر،    2011ماتور، گوپتا و چودهـاري ( 

توجه بـه نتـایج ایـن تحقیقـات،     با است. بنابراین گزارش شده
8تا4دانشجویان ترم ي، کلیههش حاضرپژوآماري يجامعه

(با فرض باالتر بودن احساس مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز
در تـر)،  هاي پایینها نسبت به دانشجویان ترمخستگی در آن
نمونـه، بـا   حجم. در نظر گرفته شد1391-92سال تحصیلی 

. روش گردیـد نفـر بـرآورد   400استفاده از فرمـول کـوکران،   
گیري با توجه به گستردگی جامعه، به صـورت تصـادفی   نمونه
باشد؛ به این صورت که ابتدا از هـر  اي میمرحلهاي چندخوشه

یک از چهار گروه اصلی (علوم انسانی، کشاورزي، علوم پایـه،  
مهندسی) دو دانشکده به طور تصادفی انتخاب شـد. در  -فنی

ل دوم تا بعد از هر دانشکده منتخب، دو کالس از سايمرحله
برگزیـده شـد و دانشـجویان آن، سـر     طور تصـادفی بهچهارم 

کالس با حضور و توضیح آزمونگر، مورد آزمـون قرارگرفتنـد.   
ها پاسـخ  دانشجو به پرسشنامه461کالس، 24در مجموع از 

گویی مناسـب  پرسشنامه به دلیل نقص در پاسخ61دادند که 
شـرکت در  ها و یـا نداشـتن شـرایط الزم جهـت     از سوي آن

400نهـایی بـه تعـداد    يآزمون، حذف گردید و حجم نمونـه 
پســـر) نفـــر رســـید. میـــانگین ســـنی 143دختـــر و 257(

سال بود. 31/21±23/1کنندگان در پژوهش شرکت
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ابزار
ــتگی  -1 ــأثیر خس ــاس ت ــنامه FIS(18(مقی ــن پرسش ي: ای

، ریتو، روس، هـاس،  فیسکآیتمی، که توسط40خودگزارشی
سـاخته شــده، میـزان محــدودیت   )1994(19مـري و اســچلچ 

کنـد.  عملکردي فرد طـی یـک مـاه گذشـته را ارزیـابی مـی      
آیـتم)،  10ثیر خستگی را بر شـناخت ( أتFISهاي یرمقیاسز

کنـد.  گیـري مـی  آیـتم) انـدازه  20آیتم) و اجتماع (10جسم (
گذاري این مقیاس به منظـور بـرآورد شـدت خسـتگی از     نمره

یچ مشکلی وجود ندارد) تـا بیشـترین   (ه0کمترین نمره یعنی 
انـد.  بندي شـده (مشکلی شدید وجود دارد) درجه4نمره یعنی 

نمره کل از جمع سه زیرمقیاس به دست آمده و بـاالترین آن  
باشد. پایایی درونی براي این مقیاس بـا آلفـاي   می160برابر 

تـر  ها با آلفاي کرونباخ بزرگمقیاسو براي زیر98/0کرونباخ 
ایـن  ).1994است (فیسک و همکاران، گزارش شده87/0از 

ي ایرانی مورد استفاده قـرار نگرفتـه  مقیاس تاکنون در جامعه
لفاي کرونباخ کل مقیـاس در پـژوهش حاضـر، بـراي     آاست.

به دست آمد. 95/0مقیاس خستگی، 
): MCQ-30(20فراشـناخت ولـز  يفرم کوتاه پرسشنامه-2

)1997(الی، که توسـط ولـز   ؤس30این مقیاس خود گزارشی 
گیـري  تفکرشان انـدازه يساخته شده، باورهاي افراد را درباره

اي لیکـرت  اسـاس مقیـاس چهـار درجـه    ها بـر کند. پاسخمی
خرده مقیاس، 5مذکور داراي يشوند. پرسشنامهمحاسبه می

نگرانــی، باورهــاي منفــی يشــامل باورهــاي مثبــت دربــاره
نیـاز بـه   پذیري افکار، عدم اطمینان شـناختی،  کنترليدرباره

18. Fatigue Impact Scale
19. Fisk, Ritvo, Ross, Haase, Marrie & Schlech
20. Meta-Cognition Questionnaire

-باشد. ولـز و کاترایـت  کنترل افکار و خودآگاهی شناختی می
يایـن مقیـاس دامنـه   همسـانی درونـی  ) براي 2004هاتن (

هـا از  ضریب آلفاي کرونباخ براي مقیاس کل و خرده مقیـاس 
و 75/0و پایایی بازآزمایی را براي کل مقیاس 76/0تا 93/0

ضریباند. کردهگزارش 59/0تا 87/0ها براي خرده مقیاس
گـزارش  91/0ي ایرانـی  نمونهدرمقیاسکلکرونباخآلفاي
هاي کنترل ناپذیري، باورهـاي  است و براي خرده مقیاسشده

شناختی، اطمینـان شـناختی و نیـاز بـه کنتـرل      آگاهی مثبت،
، 86/0، 87/0در نمونـه ایرانـی، بـه ترتیـب،     افکار به ترتیـب 

). 1385زاده، (شـیرین اسـت گزارش شده71/0و 80/0، 81/0
در پژوهش حاضر نیز ضریب مـذکور بـراي کـل پرسشـنامه،     

است.دست آمدهبه86/0

هایافته
، کننـدگان توصیفی مربـوط بـه شـرکت   هايداده1در جدول 

همچنــین مــاتریس و شــامل میــانگین و انحــراف اســتاندارد
.استارائه شدهمتغیرهاي پژوهش همبستگی

اکثـر  ، بـین  دهـد مـی نشان 1گونه که مندرجات جدول همان
يرابطـه صورت دو به دو، ، بهخستگیابعاد فراشناخت و ابعاد 

. بـراي آزمـون سـؤال پـژوهش، از     مثبت و معنادار وجود دارد
روش رگرســیون همزمــان اســتفاده شــد کــه نتــایج آزمــون  

2معناداري ضرایب رگرسیون متغیرهاي پژوهش، در جـداول  
است.ائه شده، ار5تا 
شود که متغیرهاي کنترل چنین استنباط می2اساس جدول بر

ناپـذیري، اطمینــان شـناختی، نیــاز بـه کنتــرل و خودآگــاهی    
هـاي معنـاداري بـراي خسـتگی     بینـی کننـده  شناختی، پـیش 

درصــد از تغییــرات خســتگی 41شــناختی هســتند و قادرنــد 

ابعاد خستگی و خستگی کل. میانگین، انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی ابعاد فراشناخت با 1جدول 
MSD123456789متغیرها

13/1283/31. باورهاي مثبت1
33/01**54/1328/4. کنترل ناپذیري2
44/01**34/0**47/1044/3. اطمینان شناختی3

37/01**46/0**37/0**18/1334/3. نیاز به کنترل4
34/01**24/008/0**29/0**88/1644/3شناختیخودآگاهی. 5
39/005/01**55/0**50/0**27/0**16/098/7. خستگی شناختی6
74/01**32/007/0**47/0**47/0**33/0**17/1164/7. خستگی جسمی7
80/01**83/0**11/0*43/0**51/0**49/0**26/0**51/2469/14. خستگی اجتماعی8
96/01**89/0**91/0**42/009/0**55/0**52/0**30/0**84/4636/28. نمره کل خستگی9

*p<0.05     *p<0.01



...ویجسمان،یشناختیخستگاحساسینیبشیپدرفراشناختنقش

http://jcp.khu.ac.ir1393بهار، 1، شماره 2دوره فصلنامه روانشناسی شناختی

٣٧

بینی کنند.طور معناداري پیششناختی را به
بین، سه دهد که از بین متغیرهاي پیشنیز نشان می3جدول 

متغیر باورهاي مثبت، کنتـرل ناپـذیري و اطمینـان شـناختی     
درصد از تغییرات متغیر مـالك یعنـی خسـتگی    33توانند می

بینی کنند.طور معناداري پیشجسمی را به
دهد که کنتـرل ناپـذیري،   نشان می4نتایج مندرج در جدول 

هـاي  بینـی کننـده  اطمینان شناختی و نیاز بـه کنتـرل، پـیش   
درصد از 38معناداري براي خستگی اجتماعی هستند و قادرند 

بینی کنند.معناداري پیشطور تغییرات خستگی شناختی را به
، متغیرهـاي کنتـرل ناپـذیري،    5همچنین با توجه به جـدول  

تواننـد خسـتگی کـل را    اطمینان شناختی و نیاز به کنترل می
عبارتی متغیرهاي مـذکور  بینی کنند، بهصورت معنادار پیشبه

بینی خستگی شناختی بر اساس ابعاد فراشناخت. پیش2جدول 
RR2R2AdjFPBS.Ebetatمعناداري

001/0-82/148/3-64/041/040/066/55001/034/6ثابت
06/009/002/067/050/0باورهاي مثبت
53/008/028/008/6001/0کنترل ناپذیري

87/010/037/031/8001/0اطمینان شناختی
35/011/014/015/3002/0نیاز به کنترل

01/0-53/2-09/010/0-25/0شناختیخودآگاهی

بینی خستگی جسمی بر اساس ابعاد فراشناخت. پیش3جدول 
RR2R2AdjFPBS.Ebetatمعناداري

01/0-86/141/2-58/033/032/088/3801/050/4ثابت
29/009/014/014/3002/0باورهاي مثبت
52/008/030/090/5001/0کنترل ناپذیري

62/010/028/080/5001/0اطمینان شناختی
11/011/005/002/130/0نیاز به کنترل

07/0-80/1-10/008/0-18/0شناختیخودآگاهی

بینی خستگی اجتماعی بر اساس ابعاد فراشناخت. پیش4جدول 
RR2R2AdjFPBS.Ebetatمعناداري

002/0-44/316/3-61/038/037/041/48001/090/10ثابت
04/017/001/025/080/0باورهاي مثبت
91/016/026/057/5001/0کنترل ناپذیري

35/119/031/084/6001/0اطمینان شناختی
88/021/020/017/4001/0نیاز به کنترل

27/0-10/1-18/004/0-20/0شناختیخودآگاهی

بینی خستگی کل بر اساس ابعاد فراشناخت. پیش5جدول 
RR2R2AdjFPBS.Ebetatمعناداري

001/0-42/638/3-65/042/041/085/5701/075/21ثابت
40/032/005/023/121/0باورهاي مثبت
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درصـد واریـانس خسـتگی کـل را     42رفتـه قادرنـد   روي هم
بینی کنند.پیش

بحث
از بـین ابعـاد فراشـناخت،    نشان داد کـه ش حاضرپژوهنتایج 

متغیرهاي کنترل ناپذیري، اطمینان شناختی، نیاز به کنتـرل و  
هـاي معنـاداري بـراي    بینـی کننـده  خودآگاهی شناختی، پیش

خستگی شناختی بودند و متغیرهاي کنترل ناپذیري، باورهـاي  
مثبت و اطمینان شناختی، خستگی جسمی را به طور معنـادار 

کننـد. همچنـین نتـایج نشـان داد کـه کنتـرل       بینی میپیش
بینـی  ناپـذیري، اطمینـان شـناختی و نیـاز بـه کنتـرل، پـیش       

هاي معناداري براي خستگی اجتماعی هستند. از سویی، کننده
متغیرهاي کنترل ناپذیري، اطمینان شناختی و نیاز به کنتـرل  

نـادار  صـورت مع توانند خستگی کل را با ضریب بـاال و بـه  می
بینی کنند. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر و مدل پیش

بینـی  نقش معنـادار و قدرتمنـدي در پـیش   فراشناختبراون،
احساس خستگی شناختی، جسمی و اجتماعی دارد.

)، 1993هاي گرافمن و همکاران (نتایج پژوهش حاضر با یافته
بیمـاران  کـه مبنی بر این-)1993مک دونالد، کوپ و دیوید (

ي گستره و میزان عالئم بدنی مبتال به خستگی مزمن، درباره
هـاي تحقیـق   همسو است و با یافتـه -خود تعبیر اشتباه دارند

) کـه معتقدنـد   2001) و ادواردز و همکـاران ( 1998هیج منز (
نادرسـت از  افراد مبتال به سـندرم خسـتگی مـزمن، ادراکـات    

د. از طرفـی نیـز بـا    سالمت روانی خود دارنـد، همخـوانی دار  
)، 2008(21هو، موس موریس، برادلی، پولر و مـوگ تحقیقات

انـد بیمـاران   )، کـه نشـان داده  2003موس موریس و پتراي (
مبتال به خسـتگی مـزمن نسـبت بـه محـرك تهدیدکننـده و       
اطالعات دریافتی از سالمت جسمانی خود سوگیري شـناختی  

زکرزوسـکا، لونـت و   بـث،  دارند و نیز با تحقیق اگاروال، مـک 
که افراد مبتال به خسـتگی  )، مبتنی بر این2006فرالنس (مک

هاي مـرتبط  هاي فکري بسیاري در مورد ترسمزمن، دغدغه
با سالمتی خود دارند، همسو است.

) را در 2011پژوهش حاضر، نتایج تحقیق ادواردز و همکاران (
زایی سیستم ثانویه خصوص سهیم بودن فراشناخت در مشکل

مطـابق بـا مـدل بـراون     بنابراین کند. ) تأیید میSASتوجه (
تـوان چنـین   نتایج پژوهش حاضـر مـی  هم راستا با ) و2004(

در پیشگویی شدت عالئم خسـتگی،  تبیین کرد که فراشناخت 
هاي تري، یعنی تالشي مفهوم گستردهتواند نشان دهندهمی

21. Hou, Moss-Morris, Bradley, Peveler & Mogg

) از PASي توجـه ( ثمر فرد، بـراي تعـدیل سیسـتم اولیـه    بی
به این صـورت کـه   ) باشد؛ SASطریق سیستم ثانویه توجه (

هـاي  فرد، بـه طـور خودکـار، طرحـواره    ي توجهسیستم اولیه
پردازش انتخاب نموده که با فعـال شـدن   ناسازگاري را براي 

جهـت کنتـرل آن   توجـه،  یـه ثانوها، فرد از طریق سیستم آن
کند؛ اما هر گونه تالشی در این مورد ناموفق اسـت،  اقدام می

چرا که منبع توجه، قبالً به صورت ناهشیار و خودکار توسـط 
ي توجه (ناهماهنگ بـا سیسـتم ثانویـه توجـه)،     سیستم اولیه

ي ایـن چنـین تـالش    نتیجـه بنـابراین  اسـت. زي شـده انداراه
اي، چیزي جز افزایش بار خسـتگی و تـداوم آن را در   فایدهبی

منفـی آن  در میان ابعاد فراشناخت، سه بعدبر نخواهد داشت.
باورهـاي یعنی باورهاي مثبت در موردکنترل ناپذیري افکار، 

و فقـدان اطمینـان شـناختی در تـداوم     نگرانیيدربارهمنفی
اختالل عملکرد روانی نقش دارند. به طور خاص این سه بعـد  
به احتمال زیادي منجر به تفسیرهاي پایدار و منفی تجارب و 

اي ناســازگار، ســرکوب و نیــز فعالســازي راهبردهــاي مقابلــه
. )2004، 22هـاتن -(ولـز و کارترایـت  شـود  نشخوار ذهنی مـی 

شـوند کـه در   مشـخص مـی  CASتوسـط  هایی چنین پاسخ
فقـدان  گـردد. نهایت منجر به خسـتگی ذهنـی و روانـی مـی    

ي عالئم خستگی تواند در تجربهاطمینان شناختی فرد نیز می
سـازي انتخـاب نـوع فعالیـت و     از طریق محدود-و تداوم آن

-)2011تالش مستمر هنگام خسـتگی (ادواردز و همکـاران،   
نشـان  بـراون  مـدل  یل درتبـد همچنین مفهـوم سهیم باشد.

بـا  معمـوالً مزمن شدن یک بیماري در فرد، دهد که روند یم
يفـرد را بـرا  یـارویی همراه است کـه رو یواکنش دفاعیک
مـدل  ي سـاز یجسـمان اساس مفهومبردهد. یکاهش میب،آس

یجـاد و ایاصـل ، دلیـل هـا توجه متمرکز بر نشـانه براون نیز، 
در فـرد  )MUSD(تبیـین  قابـل  یـر غيهـا نشـانه ينگهدار

نادرست و فاجعه بار، یرهايتفسدر نهایت منجر به و باشدمی
رفتـار  ی،و نگرانـ ينشـخوار فکـر  یماري،بي مرتبط با باورها

یتی خـاص  شخصـ يهـا یژگـی و ویمنفـ یرات، تأثیمارگونهب
بنابراین فراشناخت از عوامل مؤثر در ).2004(براون،گرددمی

ــوده و از طریــق دانــش و ایجــاد اخــتالل و آســیب  روانــی ب
گـذارد و از  راهبردهاي شناختی بر روي تغییر باورهـا اثـر مـی   

ــه   ــناختی، از مؤلف ــتالالت روانش ــا در اخ ــویی باوره ــاي س ه
شود که سبک مقابلـه و رفتـار فـرد را    فراشناختی تشکیل می

ایـن  بایـد ، رواز ایـن ).2006کنـد (دیـوي و ولـز،    هدایت می
و درمان افراد مبتال به خسـتگی مـزمن   پیشگیري متغیرها در

22. Cartwright-Hatton
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کلیـدي  نقـش  بیان دیگر، در نظر گرفتننظر قرار گیرد. به مد
شکل اصـالح باورهـا   به: فراشناختمانندفرایندهاي شناختی 

درمـانی افـراد مبـتال بـه سـندرم      در مداخالت خـاص و روان 
توانـد  ، مـی توسط متخصصین بهداشت روانی، خستگی مزمن

يبرایدي طرح مفتواندمیمدل ینامفید واقع شود. از سویی 
باشـد و  ینهزمینموجود در ايهانظریهو یقتحقیسازمانده

یـر غيهانشانهيحوزهدریشتربهايي پژوهشبرايایزهانگ
يو راهبردهایح (مانند سندرم خستگی مزمن) گردد قابل توض

از جملـه محـدودیت   کند.یها را فراهم مدرمان آنيثر براؤم
تحقیـق امکانات محقق،با توجه بهاین پژوهش این است که

غیريحاضر روي دانشجویان دانشگاه تبریز، یعنی یک نمونه
ها پذیري آن به سایر گروهبالینی، صورت گرفته است و تعمیم

در پایـان از تمـامی   صـورت گیـرد.   باید بـا احتیـاط بیشـتري   
ــن  ــه در ای ــژوهش شــرکتدانشــجویانی ک ــد، تشــکر پ کردن
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The Effectiveness of Executive Functions based Play Therapy on
improving Response Inhibition, planning and working memory in

children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
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Abstract
The aim of present study was the effectiveness of neurocognitive executive functions based Play Therapy on improve the
ability Response Inhibition, planning-organization and working memory with attention deficit hyperactivity disorder
(ADHD). This study was a quasi-experimental design with pretest and posttest control group. The study population consisted
of children ages 7-12 years old was diagnosed with ADHD in Mashhad city, Through Convenience Sampling, Twenty four
student with this disorder in Taha boys' primary school (District 5 Khorasan Razavi) were identified through introducing the
consultants and the SNAP-IV scale and were randomly embedded into both control and experimental groups Based on even
and odd list. Both groups were evaluated in two pre and post-test stages with software version of the Tower of London and
stroop and Instrumental version Wechsler digit span test. The experimental group participated as a group in 12 sessions of
executive functions based Play Therapy. The data were analyzed with univariate covariance analysis (ANCOVA). The result
showed executive functions based play therapy significantly decreased in the post test interference score, delay time, test
time, and total time, and data span a significant increase in direct and revers. Neurological functions based play therapy is
recommended be used as a natural approach and non-instrumental as an effective psychological intervention in designing
and presentation treatment protocols of attention deficit/hyperactivity disorder.

Keywords: ADHD disorder, Executive Functions based Play Therapy (Efs`Play Therapy), Response Inhibition, Planning,
Working memory.
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.جامتربتواحدیاسالمآزاددانشگاه،یعمومشناسیروانارشدیکارشناس: يعابدزهره

پاسخ،يبازداربهبودبرییاجرايکارکردهابریمبتنیدرمانيبازیاثربخشیبررس
یفعالشیب/ توجهنقصاختالليداراکودکانيکاريحافظهويزریبرنامه

چکیده
ي ریزي، و حافظههدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازي درمانی مبتنی بر کارکردهاي اجرایی عصب شناختی بر بهبود توانایی بازداري پاسخ، برنامه

آزمون با گروه گواه بود. آزمون و پسپژوهش یک پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش) بود. این AD/HDکاري کودکان با اختالل نقص توجه/ بیش فعالی (
گیري در اختالل نقص توجه/ بیش فعالی در شهر مشهد بود،که از طریق نمونهساله مبتال به7-12ي آماري پژوهش شامل دانش آموزان سنین جامعه

از طریق معرفی مشاور و ارزیابی با مقیاس استان خراسان رضوي) 5(ناحیه رانه شاهد طاهااین اختالل در دبستان ابتدایی پسبا دانش آموز 24دسترس، 
SNAP-IVآزمون ي پیشدر دو مرحلهدو گروه قرار گرفتند. هردر دو گروه آزمایش و کنترل اساس لیست زوج و فردبربه صورت تصادفیشناسایی شدند و

مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایشي ابزاري آزمون فراخناي ارقام وکسلرو استروپ و نسخهاي برج لندنرایانهي نرم افزاري آزمون آزمون با نسخهو پس
آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه با هاي حاصل از پژوهش داده.گروهی مشارکت داده شدمبتنی بر کارکردهاي اجراییبازي درمانیيجلسه12در

تأخیر، زمان تداخل، زمانيمعنادار نمرهآزمون، موجب کاهشي پسدرمانی مبتنی بر کارکردهاي اجرایی در مرحلهبازيداد نتایج نشاند. و تحلیل شدن
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مقدمه
ي دانـش نظـري و   هاي اخیـر بـا عنایـت بـه توسـعه     سالدر

کاربردي روانشناسان رشد و متخصصان تعلیم و تربیت، توجه 
جـویی بـراي   ویـژه چـاره  به مسـائل شـناختی کودکـان و بـه    

ــناختی  ــکالت ش ــاتوانی در    مش ــه، ن ــود توج ــه کمب از جمل
ي کودکـان نقـش   ریزي و مسـائل مربـوط بـه حافظـه    برنامه

است و در این میان مداخالت شـناختی  پررنگی به خود گرفته
فعــالی بـراي کودکــان داراي اخــتالل نارســایی توجــه/ بــیش 

)ADHD  ــه ــه قرارگرفت ــانون توج ــدا و  ) در ک ــت (میران اس
).2013همکاران، 

-)، اختاللی عصبیADHDتوجه/ بیش فعالی(اختالل نقص 
فعـالی،  تحولی است که با سه ویژگی اصلی نقص توجه، بیش

گـذاري ایـن   براي تشـخیص شود.و تکانشگري مشخص می
ي ها حداقل باید براي شش ماه و حـداقل در دو زمینـه  نشانه

سـالگی  متفاوت مانند منـزل و مدرسـه و قبـل از سـن هفـت     
هـاي مهـم زنـدگی    ب جدي در حـوزه مشاهده شوند و به آسی

کودك مانند تعامالت اجتمـاعی و عملکـرد تحصـیلی منجـر     
ایـن اخـتالل در راهنمـاي تشخیصـی و     ).2009شوند (رویز، 

ویراست چهـارم بـا تجدیـدنظر در    -هاي روانیآماري اختالل
)، ADHD-Iغالـب ( گـروه نارسـایی توجـه    متن، به سه زیـر 

گـروه  )، و زیـر ADHD-Hغالـب ( تکانشـگري فعـالی/ بیش
)؛ و APA ،2000اسـت ( ) تقسیم شـده ADHD-Cمرکب (

هـاي  تحـولی نیـز شـیوه   -براي درمان این اخـتالل عصـبی   
هـاي مبتنـی بـر    آمـوزش خـانواده و درمـان   مختلف دارویی، 

آوري و بازي درمانی با اهداف درمانی مختلفی وجـود دارد  فن
للهیان و ؛ عبـد 1391؛ سـهرابی،  1392(خوشابی و همکـاران،  

ها احسـاس نیـاز   )، لیکن امروزه در درمان آن1391همکاران، 
ي غیـر  هـاي مداخلـه  ي برنامـه بیشتري براي طراحی و ارائـه 
)؛ 2013اسـت (پرینـز،   وجود آمدهدارویی متمرکز بر کودك به

هاي شـناختی رفتـاري و ارتقـاي کارکردهـاي اجرایـی      درمان
مـداخالت اسـت   هاي اصلی این عصب شناختی یکی از حوزه

).1391(عبدللهیان و همکاران، 
کارکردهاي اجرایی عصب شناختی ساختارهاي مهمی هستند 
که با فرایندهاي روانشناختی مسئول کنترل هوشیاري، تفکـر  

). کارکردهـاي  2002باشـند (زالزو و مـولر،   و عمل مرتبط می
هاي عـالی شـناختی و فراشـناختی    ي فعالیتاجرایی، در زمره

هاي عالی شامل خودگردانی، اي از تواناییکه مجموعههستند 
ریـزي، انعطـاف شـناختی و    بازداري، خـود آغـازگري، برنامـه   

؛ 1994رسانند (ویانـت و ویلـیس،   کنترل تکانه را به انجام می
به طـور کلـی کارکردهـایی نظیـر     ).1384به نقل از علیزاده، 

زمـان،  ریزي و سازماندهی، احسـاس و ادراك بازداري، برنامه
ي کاري، زبان درونی، و حل مسـأله از  بینی آینده، حافظهپیش

جمله مهمترین کارکردهاي اجرایی عصب شناختی محسـوب  
). بـارکلی  1988؛ ولش و پنینگتـون،  1998شوند (بارکلی، می

/ بیشتوجهاختالل نقصمورددرخودينظریه) در1997(
ي اصـلی  هستهکنترل بازداري به عنواندرکاستیبهفعالی،

پردازشی در عملکردهـاي اجرایـی   فرایندهايپاشیدگیهماز
اختالل بیش فعالی و نقص توجه اشاره کـرد. او معتقـد اسـت    
که بازداري از طریق بازداري رویداد غالب، ایجاد فرصت تأمل 

گیري بـراي پاسـخ دادن یـا ادامـه پاسـخ و حفـظ       در تصمیم
وظایف کارکردهاي اجرایی ي تأمل، سبب اجراي کارآمد دوره

ي کــاري، دیگــري نظیــر خــودتنظیمی، ســازماندهی، حافظــه
شود، که در نهایـت کارکردهـاي   ریزي و حل مسأله میبرنامه

کنترل شـده و  اجرایی صحیح سبب ایجاد و ساخت یک پاسخ
شود. به عبارت دیگـر، بـازداري و چهـار کـارکرد     هدفمند می

تــر کنتــرل و اساســیتــراجرایــی یــاد شــده در فراینــد مهــم
پذیري، پیچیدگی و ساخت اعمال بندي، پایداري، انعطافزمان

؛ b1997مدار، مشارکت و دخالت دارند (بـارکلی،  حرکتی هدف
).2006نیگ، 

از منظر تبیین شناختی براي بیش فعالی، فقـدان بـازداري یـا    
هــاي ي مناســبی بــراي ســازهبــازداري زدایــی تبیــین کننــده

وجهی و تکانشگري کودکان است. شکسـت  پرتی، بی تحواس
در بازداري یـا بـازداري زدایـی در کودکـان منجـر بـه بـروز        

ها اي که کودك به محركگونهشود، بهرفتارهایی تکانشی می
که تکلیف را بفهمد یا به عبارتی قبل دهد قبل از آنپاسخ می

از پردازش هدفمند و منسـجم و در اختیـار داشـتن اطالعـات     
نمایـد،  عـات مربـوط بـه تکلیـف را پـردازش مـی      کافی، اطال

هـاي مـزاحم   همچنین توجه کودك به آسانی توسط محـرك 
هـاي نامناسـب شکسـت    شود و در تصحیح پاسخمنحرف می

و همکـاران، ؛ اسـکچر  2000خورد (اسـکچر و همکـاران،   می
هـاي  ). پـژوهش 1388؛ به نقل از مشهدي و همکاران، 1993

ان مبتال به اختالل نقص توجه/ بسیاري نشان دادند که کودک
بیش فعالی، در بازداري پاسخ نسبت به کودکان بهنجار نقص 

؛ 2002و گلـدن،  ؛ گلـدن 1991بیشـتري دارنـد (مـک لئـود،     
).  2005؛ نیگ و همکاران، 2002سرجنت و همکاران، 

ــاران (  ــه توســط صــاحبان و همک )، در 1389در پژوهشــی ک
کارکردهـاي اجرایـی   ي بررسی اثر کوتاه مدت آمـوزش  زمینه
دانـش آمـوز   40هاي مبتنی بر بازداري پاسخ) بـر روي  (بازي

انجـام گردیـد، نشـان داده    ADHDساله) با اختالل 12-7(
هاي مبتنی بـر بـازداري پاسـخ موجـب کـاهش      شد که بازي
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هاي این اختالل شد.نشانه
)، نیز در پژوهشی نشان دادند 1390قمري گیوي و همکاران (

وپاسخبازداريبر بهبودشناختیافزاري پیشبردکه بازي نرم
-توجـه نقـص ودچـار نارسـاخوانی  کودکانکارييحافظه
) و پنکسـب و همکـاران   2000فعالی تـأثیر دارد. مـور (  بیش

کنترلـی،  هاي خودنشان دادند که خود)، نیز در پژوهش2003(
ریزي و بازداري پاسخ و دیگر عملکردهـاي اجرایـی در   برنامه

کند.طور مناسب رشد میل بازي بهطو
دهـی نیـز بـه عنـوان یکـی از      ریزي و سـازمان توانایی برنامه

هاي عالی مغز چـه بـه   مهمترین کارکردهاي اجرایی و فعالیت
ي زندگی و چـه  هاي روزانهلحاظ ایفاي نقش در انجام فعالیت

به لحاظ نقش آفرینی در هماهنگ سـاختن دیگـر کارکردهـا    
است. هدف مورد توجه محققان مختلف بودهجهت رسیدن به 

ریـزي را بـه   ) کارکرد اجرایی برنامـه 2004و همکاران (لزاك
توانایی شناسایی و سازماندهی مراحل و عناصر مـورد  «عنوان 

نیاز براي انجام یک قصد یا رسیدن بـه یـک هـدف تعریـف     
) بـه تـأثیر رویکردهـاي    2006و همکـاران ( نل نمایند. اکامی

ریــزي در کــاهش جهــت بهبــود کــارکرد برنامــهشــناختی در 
هاي افراد مبتال به اختالل نقـص توجـه/ بـیش فعـالی     نشانه

) نشـان دادنـد   1388انـد. مشـهدي و همکـاران (   اشاره نموده
کودکان مبتال به اختالل نقص توجه/ بیش فعالی در مقایسـه  

ریـزي و  با کودکـان گـروه گـواه در کـارکرد اجرایـی برنامـه      
اراي نقایص و مشکالت بیشتري هستند. سازماندهی، د

هاي کارکردهاي اجرایی که در کودکان با یکی دیگر از مؤلفه
اختالل نقـص توجـه/ بـیش فعـالی بـا نقـص مواجـه اسـت،         

دریافـت کـه نقـص    )2003باشد. بارکلی (ي کاري میحافظه
هاي شـناختی کودکـان مبـتال بـه     ي کاري جزء نقصحافظه

ي کـاري نـاظر   الی است. حافظهاختالل نقص توجه/ بیش فع
ي موقت و پردازش فعال است بر توانایی شناختی براي ذخیره

مقدار محدودي از اطالعات، و در واقع بخش هشـیار سیسـتم   
). 1388شود (قمـري گیـوي و همکـاران،    ذهنی محسوب می
هاي (بازداري و )، در پژوهشی مؤلفه2006گورتز و همکاران (

ي اجرایی را روي کودکان مبتال به ي کاري) کارکردهاحافظه
نقص توجه/ بـیش فعـالی مـورد بررسـی قـرار دادنـد. نتـایج        

ي کاري و بـازداري در کودکـان   پژوهش نشان داد که حافظه
بیش فعال جزء نقایص اصلی و زیربنایی است.

تـأثیرات هـدف بررسـی  بـا که)، در پژوهشی2010میلتون (
توجـه و رويبـر کـاري يحافظهاي آموزشرایانهيبرنامه
بیش/توجه اختالل نقصبهمبتالنوجوانانکارييحافظه

شد، نشان داد که آموزش انجامیادگیريهايناتوانیفعالی و

ي کـاري موجـب بهبـود    اي مبتنی بر حافظـه هاي رایانهبازي
.گرددي کاري در این افراد میتوجه و حافظه

کـه دادنشـان )،2005(ي کلینبرگ و فرنل مطالعهينتیجه
ایـن  باعـث بهبـود  ي کارياي آموزش حافظهرایانهيبرنامه

يبرنامـه ایـن همچنـین شـود، مـی کودکـان ایـن مؤلفه در
کودکـان ایندررامنطقو استداللپاسخبازدارياي،رایانه

.دهدمیافزایش
هاي شناختی بـه درمـان، نیازمنـد    ها و یافتهزدن نظریهپیوند

رو از منظـر درمــان اخــتالل  پژوهشــی اسـت، از ایــن شـواهد  
کــارگیري طــور معمــول بــهفعــالی و نقــص توجــه، بــهبــیش

هـاي  شـود و پروتکـل  رویکردهاي نظري مختلف توصیه مـی 
مداخلـه درمـانی ترکیبـی اسـت از     ADHDدرمانی اختالل 

هـایی نظیـر دارو درمـانی، آمـوزش     جمله متشـکل از مداخلـه  
ي، توانمندسازي در کارکردهاي اجرایی رفتارمدیریت خانواده،

هاي اجتماعی و روانشـناختی اسـت. بـا ایـن وجـود      و حمایت
هـاي دارویـی بـراي    امروزه و به تـدریج، گـرایش بـه درمـان    

غیـر  هايرو به کاهش است و سهم درمانADHDاختالل 
هاي مبتنی بر زندگی روزمره کـه بـا عنـوان    دارویی و مداخله

هاي مبتنی شوند (مانند مداخلهخته میهاي طبیعی شنامداخله
هـاي  بر آموزش کارکردهاي اجرایی و بازي درمانی و درمـان 
؛ 1392ترکیبی) رو به افـزایش اسـت (خوشـابی و همکـاران،     

).2013میراندا و همکاران، ؛ 1391عبدللهیان و همکاران، 
ي درمـانی  درمانی نـوعی مداخلـه  اساس تعاریف رایج، بازيبر

آن از بازي به عنوان ابزار محوري بـراي درمـان   است که در 
ــی  ــودکی اســتفاده م ــتالالت دوران ک ــود. مشــکالت و اخ ش

درمانی فرایندي تخصصی است که در آن، یک عبارتی بازيبه
هاي بازي بـراي کمـک   بازي درمانگر آموزش دیده از ظرفیت

به مراجعین و بهبود بخشیدن به عملکردهـاي ایشـان جهـت    
و همچنـین دسـتیابی بـه رشـد و بالنـدگی      بهبود اخـتالالت 

).  2003کند (رابینسون، استفاده می
) نشـان دادنـد کـه بـازي درمـانی      1390گنجی و همکـاران ( 
هاي درمـانی، بـه   توان در کنار سایر روشکودك محور را می

هـاي رفتـاري   هاي اثربخش براي کـاهش سـازه  عنوان روش
ن به کـار بـرد.   اختالل نارسایی توجه/ فزون کنشی در کودکا

) نیز دریافتنـد کـه بـازي درمـانی     2000جانسون و همکاران (
تواند روابط والد ـ کودك را در کودکان بـا اخـتالل نقـص     می

توجه/ بیش فعالی بهبود بخشد.
درمانی با رویکرد شناختی رفتـاري بـیش از   در این میان بازي

اسـت  دیگر رویکردها مورد اسـتفاده درمـانگران قـرار گرفتـه    
ــاران، ( ــان و همکــ ــدي، 1387جنتیــ ؛ 1386؛ زارع و احمــ
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) 1387). جنتیـان و همکـاران (  1391عبداللهیان و همکاران، 
درمـانی مبتنـی بـر    نیز در پژوهشی به بررسی اثربخشی بازي

رفتاري در کاهش شـدت عالئـم اخـتالل    -رویکرد شناختی 
در پژوهش مشابه دیگـري  نقص توجه/ بیش فعالی پرداختند. 

7-9کودك پسر 5)، بر روي 1386زارع و احمدي (که توسط 
درمـانی مبتنـی بـر    کـه بـازي  ساله انجام گرفت مشخص شد 

ــناختی   ــرد ش ــاري (-رویک ــاهش  ) CBPTرفت ــب ک موج
مشکالت رفتاري از قبیل اضطراب، افسردگی، پرخاشـگري، و  

.بیش فعالی شده بود
اي مشـابه، رضـا زاده و   در همین زمینه و بـه عنـوان مداخلـه   

دانـش آمـوز   30)، در پژوهشی کـه بـر روي   1386کاران (هم
هاي آموزشی ساله شهر اصفهان با هدف تأثیر بازي7-9پسر 

تمرکز فکر بر کاهش شدت عالئم اختالل نقص توجه/ بـیش  
درمانی بـر کـاهش   نشان داد که بازيفعالی مرکب انجام داد،

و مشـکالت رفتـاري   ADHDهاي کودکان با اختالل نشانه
تأثیر دارد.هاآن

در جمع بندي اشاره به چند نکته شایان توجه اسـت. از جملـه   
رفتـاري و  -درمانی بـا رویکـرد شـناختی   که هر چند بازياین

درمانی مبتنی بر کارکردهاي شـناختی در بعـد شـناختی    بازي
شناختی بـر اصـالح   -درمانی رفتاري اند، لیکن بازيمشترك

ها و پیونـد بـین افکـار و    تعبیر و تفسیرهاي کودك از موقعیت
رفتار و هیجانات، تأکیـد مـی ورزد و نسـبت بـه کارکردهـاي      

درمـانی  که در بـازي گیري خاصی ندارد، در حالیاجرایی جهت
مبتنی بر کارکردهاي شناختی، هدف اصلی مهارت افزایی فرد 

هـاي بـازي   در کارکردهاي اجرایی است و تکـالیف و فعالیـت  
کارگیري مؤثر کارکردهاي فرد در بهگونه آن بر توانمندسازي 

کـارگیري  ي بهرود در نتیجهاجرایی متمرکز است و انتظار می
ــزایش    ــا اف ــناختی، ب ــب ش ــی عص ــاي اجرای ــؤثر کارکرده م

خودکنترلی، مشکالت هیجانی و رفتاري فرد نیز بهبود یابد.
هـاي مربـوط بـه بهبـود کارکردهـاي      در حال حاضر مداخلـه 
اي فن آورانه از جمله نوروفیـدبک یـا   هاجرایی اغلب به شیوه

پذیرد (سـهرابی،  هاي فن آورانه و کامپیوتري انجام میدرمان
). بنـابراین پـژوهش   1390قمري گیوي و همکـاران،  ؛ 1391

درمـانی  حاضر با احساس ضرورت براي بررسی بـالینی بـازي  
طبیعی مبتنی بر کارکردهاي اجرایی عصب شناختی، تدوین و 

اسـاس منطـق نظـري بـارکلی و وجـود      و براستاجرا گردیده
نقص در کارکردهاي اجرایی کودکان مبتال به اخـتالل نقـص   

درمـانی  گیري از بازيتوجه/ بیش فعالی، بر آن است تا با بهره
مبتنی بر کارکردهاي اجرایی، این کودکان را مدنظر قرار داده 
ــازداري،   ــه بهبــود کارکردهــاي اجرایــی ب و از ایــن طریــق ب

؛ دست یابـد ADHDکاري کودکان ي ریزي و حافظهبرنامه
ي بدین ترتیب در این پژوهش هدف بررسی اثربخشی مداخله

درمانی مبتنی بر کارکردهاي اجرایی عصب شـناختی بـر   بازي
باشد.میADHDکودکان بهبود کارکردهاي اجرایی 

روش
هاي بـالینی و  ي پژوهشپژوهش حاضر از نظر هدف در زمره

هـاي شـبه آزمایشـی بـا     ي پژوهشاست و در زمرهکاربردي 
آزمون بـا گـروه گـواه    پس-آزمونطرح پژوهشی از نوع پیش

درمانی مبتنی بر گیرد. متغیر مستقل این پژوهش بازيقرار می
کارکردهاي اجرایی است، و متغیـر وابسـته نیـز کارکردهـاي     

ي ي کارریزي و حافظهي: بازداري، برنامهاجرایی با سه مؤلفه
است.
ي دانـش آمـوزان   ي آماري پژوهش حاضر شامل کلیـه جامعه

در سـطح  ADHDساله مبتال به اختالل 7-12پسر سنین 
گیـري در  ي نمونـه ي آماري بـه شـیوه  شهر مشهد بود. نمونه

دسترس از میـان دانـش آمـوزان مبـتال بـه ایـن اخـتالل در        
اسـتان خراسـان   5دبستان ابتدایی پسرانه شاهد طاها (ناحیـه  

از مشاور مدرسه درخواسـت شـد کـه بـا     رضوي) انتخاب شد. 
هـاي  توجه به آشنایی با سوابق رفتاري و یا مراجعه به پرونـده 

هاي اخـتالل  مالكافرادي که واجد اي دانش آموزان،مشاوره
نقص توجه و بیش فعالی هسـتند را معرفـی نمایـد و سـپس     

تکمیل SNAP-IVبراي دانش آموزان معرفی شده مقیاس 
نفـر از دانـش   24گردید که بدین ترتیـب در نهایـت مشـاور    

هاي مقیاس را معرفی نمود و با تخصیص آموزان واجد مالك
ادفی بـر  شماره به اسامی کودکان، این تعداد بـه صـورت تصـ   

هـاي زوج در گـروه   حسب شماره جاگمـاري شـدند و شـماره   
هاي فرد در گروه گواه جاي گرفتند.آزمایش و شماره

ابزار
ــون-1 ــط   SNAP-IVآزم ــار توس ــین ب ــون اول ــن آزم : ای

تهیه شد و داراي یک فـرم  )1980سوانسون، نوالن و پلهام (
باشـد. آزمـون   واحد جهت پاسخگویی والـدین و معلمـان مـی   

ســـؤال اول مربـــوط بـــه 9ســـؤال بـــوده کـــه 18داراي 
سـؤال دوم مربـوط بـه شناسـایی     9و ADHD-Iشناسایی

ADHD-H ــامی ــت. از تم ــایی  18اس ــراي شناس ــؤال ب س
ADHD-Cشود. این آزمون از اعتبـار و روایـی   استفاده می

که آلفاي کرونباخ براي کـل  مناسبی برخوردار است به طوري
اسـت  گـزارش شـده  79/0و 90/0ا همقیاسو براي زیر94/0

ــاران،   ــینگ و همک ــاران  2008(بوس ــادات و همک ). صدرالس
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ي )، ضریب اعتبار این آزمـون را بـا اسـتفاده از شـیوه    1386(
و ضریب دو نیمه 90/0، ضریب آلفاي کرونباخ86/0آزمایی باز

گزارش نمودند. روایی محتوایی این آزمـون هـم   76/0کردن 
اسـت. در ایـن پـژوهش    ار گرفتـه مورد تأیید متخصصـان قـر  

ضریب آلفاي کرونباخ به عنـوان شـاخص اعتبـار پرسشـنامه     
بود، کـه معـرف اعتبـار قابـل قبـول      73/0براي مقیاس کل 

مقیاس یک باشد. همچنین ضریب آلفا براي زیرپرسشنامه می
باشد.می76/0مقیاس دو و زیر63/0
اسـتروپ  : این آزمـون اولـین بـار توسـط     آزمون استروپ-2
ــدازه 1935( ــور ان ــه منظ ــار و  ) ب ــابی، مه ــه انتخ ــري توج گی

پـذیري شـناختی سـاخته شـد. ایـن آزمـون داراي دو       انعطاف
ي اجــراي اصــلی آزمــون ي نامیــدن رنــگ و مرحلــهمرحلــه

کلمه رنگی همخـوان  48ي اجرا تعداد باشد. در این مرحلهمی
کلمــه رنگــی 48هــاي قرمــز، زرد، ســبز، آبــی) و (بــا رنــگ

همخوان (به عنوان مثال کلمه قرمز که با رنگ سـبز نشـان   نا
هـایی  شود. در این آزمـون زیـر مـالك   ه میئشود) اراداده می

هاي همخوان و نـاهمخوان،  همچون زمان واکنش به محرك
هاي همخوان و نـاهمخوان  هاي صحیح به محركتعداد پاسخ

ن ي تداخل عبارتست از زمـا ي تداخل وجود دارد. نمرهو نمره
هـاي  زمان واکـنش محـرك  -هاي ناهمخوانواکنش محرك

ــایی،  ــرایب پایـ ــوان. ضـ ــراي 73/0و 82/0، 85/0همخـ بـ
است (گلـدن،  اي این آزمون گزارش شدههاي تک مادهنسخه
). در پـژوهش  1385؛ به نقل از قرایی پور و همکـاران،  1987

و 68/0آزمـون حاضر ضرایب پایایی محاسبه شده براي پـیش 
باشد.می60/0آزمونبراي پس

: این آزمون براي اولین بار توسط شالیس آزمون برج لندن-3
ریـزي را در بیمـاران بـا    ) ساخته شد تا توانایی برنامـه 1982(

صدمه لوب فرونتال بسنجد. در ایـن آزمـون از فـرد خواسـته     
هاي رنگی سوار شـده بـر سـه    اي از مهرهشود تا مجموعهمی

دن با یک هدف مشخص جابجـا  میله عمودي را براي جور ش
کند. در این آزمون تعداد حرکـات، بـه عنـوان مـالك اصـلی      

ریـزي،  شـود، و زمـان برنامـه   دهی عملکرد محسوب مینمره
تواند بـه عنـوان   ي اول و زمان نیز میمدت زمان لمس حلقه

هـاي عملکـرد اسـتفاده شـود. همچنـین تعـداد       دیگر مـالك 
ن تأخیر یا زمان طراحی، هاي حل شده در هر نوبت، زمامسأله

زمان آزمایش و زمان کل آزمـایش (مجمـوع زمـان تـأخیر و     
زمان آزمایش)، تعداد خطا و امتیاز کل نیز بـه صـورت دقیـق    

پـذیرد. ایـن آزمـون داراي روایـی     توسط رایانـه صـورت مـی   
ریزي و سـازماندهی اسـت و بـین    مناسبی در سنجش، برنامه

41/0رتئـوس همبسـتگی   نتایج این آزمون و آزمون مازهاي پ

79/0اسـت؛ اعتبـار ایـن آزمـون مـورد قبـول و       گزارش شده
ــزارش شــده ــزاك و 1998اســت (کالبرســتون و زیلمــر، گ ؛ ل

). 1388؛ بـه نقـل از مشـهدي و همکـاران،     2004همکاران، 
ضریب آلفاي کرونبـاخ محاسـبه شـده بـراي ایـن آزمـون در       

بود.70/0آزمون ي پسو در مرحله71/0آزمون ي پیشمرحله
آزمون فراخناي ارقام مستقیم و فراخناي ارقام مسـتقیم و  -4

: آزمون فراخناي معکوس (خرده مقیاس آزمون حافظه وکسلر)
رود. در ایـن آزمـون   ارقام، یک آزمون حافظه بـه شـمار مـی   

شـوند و  رقم به طور شفاهی ارائه مـی 9تا 3هایی از فهرست
کنـد. در بخـش دوم ایـن    ها را از حفظ بازگو آزمودنی باید آن

رقم) به طور 8تا 2شنود (آزمون، آزمودنی باید ارقام را که می
معکوس بـازگو کنـد. ضـریب پایـایی ایـن آزمـون بـه روش        

اسـت، و اعتبـار آن بـه کمـک     گـزارش شـده  86/0آزمایی باز
هـاي  سنجش همبستگی متقابل بین خرده آزمـون بـا آزمـون   

دسـت  بـه 80/0و 74/0، 78/0کالمی، عملی و کل به ترتیب 
). ضریب پایایی این آزمون 1374است (عابدي و امیدي، آمده

آزمـایی، بـراي ارقـام مسـتقیم     در پژوهش حاضر به روش باز
ــوس  68/0 ــام معک ــل  72/0و ارق ــراي ک ــبه 66/0و ب محاس

است.گردیده

اجراشرو
ي ابتدا پژوهشگر به معرفی کلیـات طـرح پژوهشـی و نحـوه    

ي خدمات به کودکان شرکت کننده براي مدیر و مشـاور  ارائه
ADHDمدرسه پرداخت. پژوهشگر جهت شناسایی کودکان 

از مشاور مدرسه درخواست همراهی نمود و با راهنمایی مشاور 
براي والدین ارسال و اجرا شد. پس از SNAPمدرسه آزمون 

، پژوهشـگر ضـمن   ADHDآمـوزان داراي شناسایی دانـش 
هـا، بـه همـراه    اط با کودکان و جلـب اعتمـاد آن  برقراري ارتب

اي استروپ و برج لندن بر روي دانش هاي رایانهمشاور آزمون
آمـوزان معرفـی شــده اجـرا گردیـد و پــس از یـک پــذیرایی      
مختصر، از کودك آزمون فراخنـاي ارقـام مسـتقیم و وارونـه     

شود، گرفته شـد. در  وکسلر که به صورت قلم کاغذي اجرا می
صورت تصـادفی در دو گـروه   ایند درمان، کودکان بهشروع فر

نفره آزمایش و گواه جاي داده شدند. گـروه آزمـایش بـه    12
درمانی مبتنی جلسه، جلسات بازي2جلسه، هر هفته 12مدت 

بر کارکردهـاي اجرایـی را بـا هـدف بهبـود کـارکرد اجرایـی        
ي کـاري گذراندنـد. بـه دلیـل     ریزي و حافظـه بازداري، برنامه

درمانی، در محیط مدرسـه  که محل برگزاري جلسات بازينای
هـاي  (نمازخانه و یا آزمایشگاه) انجام شد، لـذا بـا محـدودیت   

هـا در طـول درمـان بـا برخـی      موقعیتی همراه بود و آزمودنی
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هاي محیطی از جمله سـر و صـداي ورزش یـا بـازي     محرك
شان در حیـاط مدرسـه مواجـه بودنـد کـه در فضـاي       دوستان
طبیعی بود. مدت زمان هر جلسـه یـک سـاعت بـود.     مدرسه

اسـاس کاربردهـاي   ي مداخلـه بـر  شایان ذکر است که برنامه
) و 1389هاي بومی (اصـغري نکـاح،   آموزشی و ترمیمی بازي

هاي مرتبط با زندگی روزمره کودکان در خانه و مدرسه فعالیت
تدوین گردیده بـود، و بـراي هـر جلسـه بـه اختصـار شـامل        

اي عمده ذیل بود.:هفعالیت
جلسه اول: این جلسه به تشکیل گروه، معارفه، بیـان قـوانین   
گروه، و برقراري ارتبـاط مناسـب میـان درمـانگر و کودکـان      

هـاي  براي انسـجام گـروه برخـی از فعالیـت    . اختصاص یافت
پیشنهادي از طرف دانش آموزان مانند ترسیم نقاشی و گفـتن  

جام شد.طنز و معما توسط اعضا در گروه ان
محـور از جملـه   هاي بازيجلسه دوم: در این جلسه به فعالیت

گوشه بازي و نون بیار کباب ببر، جهت غنی سـازي روابـط و   
پذیري در گروه و پایداري انسجام گروهی و نیز افزایش تحمل

ها بر تکالیف پرداخته شد.آن
هـایی بـا محوریـت ایجـاد     جلسه سوم: در این جلسه فعالیـت 

هاي جـاري در  پاسخ و درنگ، توقف پاسخ به محركبازداري 
گیـري جهـت پاسـخ    طول بازي و ایجاد فرصت براي تصمیم

هاي جدید از جمله نوشتن بدون نقطه گذاري دادن به محرك
انجام شد. 

محـور  هاي بازيي گذشته فعالیتجلسه چهارم: همانند جلسه
ر در نظیر پر پر کدام پر؛ جهت توقف سریع یک رفتار و یا فکـ 

پاسخ به متغیرهاي محیطی و کنترل ذهنی با هـدف بـازداري   
انجام شد. 

هـا، جهـت   جلسه پنجم: در این جلسـه ضـمن مـرور فعالیـت    
ي کاري از ریزي و درگیرکردن حافظهتمرین بازداري و برنامه

کودکان خواسته شد تا جمالت یا متنی کوتـاه را بـدون بکـار    
بردن حرف ب بنویسند.

هایی بـا محـور تقویـت    این جلسه نیز فعالیتجلسه ششم: در 
ي کاري جهت بخاطر سـپردن بهتـر اطالعـات و کـار     حافظه

ها نظیر، بازي پنهـان کـردن و جابجـا کـردن     کردن روي آن
-اشیاء و حدس زدن تغییرات انجام شد. در پایان نیز جهت به

ها براي تقویـت حافظـه از تکنیـک یادیـار     کار گرفتن تکنیک
.استفاده شد

محـور بـا هـدف    هاي بازيجلسه هفتم: در آغاز جلسه فعالیت
ي کاري و به خاطر سپاري اطالعـات دیـداري و   بهبود حافظه

پردازش آنی اطالعات در ذهـن (انجـام محاسـبه ذهنـی) بـه      
هایی که توسط پژوهشگر تهیه شده بـود انجـام   صورت کارت

گردید. در پایان بازي هب هب براي بـازي بـا افـراد خـانواده    
ارائه گردید.

2بنـدي مطالـب   جلسه هشتم: در این جلسه نیز ضـمن جمـع  
ي کاري و بازداري، به ي قبل، براي درگیرکردن حافظهجلسه

کار بردن ي چوپان دروغگو را بدون بهکودکان گفته شد قصه
کلمه بعد، تمرین کنند.

هـاي کاغـذ قلمـی ماننـد     ي نهم فعالیتجلسه نهم: در جلسه
زي نمایش خالق و ایفاي نقش با محوریـت  با،جنگ کاغذي

ریـزي و بیـان   شناسایی مشـکل و شناسـایی مراحـل برنامـه    
اي از خود که در آن دچار مشکل شـدند و بـراي حـل    خاطره

ریزي کردند با تکنیک ابر فکر ارائه شد.مشکل خود برنامه
هایی جهت بهبود کـارکرد  جلسه دهم: در این جلسه نیز بازي

ریزي و سازماندهی از جمله گوشه بـازي، ارائـه   اجرایی برنامه
گردید و در پایان نیز تکلیفی با همین هدف به کودکان ارائـه  

شد.
هـاي  جلسه یازدهم: در این جلسه سعی شد از طریق فعالیـت 

محور، اشکاالت برجسته کودکان رفع شود و به کودکـان  بازي
-ي برخورد صحیح با مشکالت و سـازماندهی و برنامـه  نحوه

ریزي درست جهت رفع مشکل آموزش داده شود.
بنـدي و مـرور تمـامی    جلسه دوازدهم: در این جلسه به جمـع 

مطالب گفته شده پرداخته شد. به کودکـان نیـز هـدایایی بـه     
رسم یادبود اهدا شد و جلسه نیز با پذیرایی از کودکـان پایـان   

پذیرفت.
ــس از آن ــه  پ ــد مداخل ــه فرآین ــازيک ــی  ي ب ــانی مبتن درم

ارکردهـاي اجرایــی پایــان پـذیرفت، کارکردهــاي عصــب   برک
ها اعم از گروه آزمـایش و گـواه،   شناختی تمامی آزمودنیروان

آزمـون، توسـط   ي پـیش به صـورت انفـرادي هماننـد مرحلـه    
اي و قلم کاغذي مورد ارزیـابی مجـدد قـرار    هاي رایانهآزمون

گرفتند.

هایافته
هـا در دو بخـش   در این بخش، تجزیه و تحلیـل آمـاري داده  

هـاي توصـیفی   انجام شد. در بخش آمار توصیفی از شـاخص 
میانگین و انحراف اسـتاندارد اسـتفاده شـد و در بخـش آمـار      

ي میــانگین و واریــانس دو گــروه اســتنباطی، بــراي مقایســه
Fمستقل و آزمـون  tآزمایش و کنترل در خط پایه از آزمون 

صـلی تحلیـل   ي الوین استفاده شد. پس از بررسـی مفروضـه  
کوواریانس یعنی همگنـی ضـرایب رگرسـیون، بـراي آزمـون      

استفاده شد. ANCOVAها از معناداري فرضیه
هاي جمعیت شناختی حکایت از آن داشت کـه میـانگین   یافته
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سنی گروه آزمایش و گواه تفاوت مشهودي با یکدیگر ندارنـد  
، دو گـروه از نظـر توزیـع    SNAPآزمـون  و با توجه به نتایج 

هاي اختالل متفاوت نیسـتند؛ بـه عبـارتی، میـانگین     گروهرزی
فعـالی و ترکیبـی نیـز در دو گـروه     عامل نقص توجـه، بـیش  

آزمایش و گواه تفاوت مشهودي با یکدیگر ندارد.
هــاي توصــیفی مربــوط بــه در جــداول بعــدي ابتــدا شــاخص

ي متغیرهاي پژوهش در گروه آزمایش و گواه و طی دو مرحله
شود و سپس در ارائه می1آزمون در جدول پسآزمون و پیش

ها ارائـه  هاي ناظر بر بحث آزمون فرضهداده4و 3، 2جداول 
گردد.می

آزمـون معنـادار   دهـد، اثـر پـیش   میتحلیل کوواریانس نشان 
آزمـون تـأثیر   آزمون بر نمرات پسباشد، یعنی اجراي پیشمی

ي دو تحلیل کوواریانس مربوط به مقایسـه Fاست. گذار بوده
درمـانی بـر   معنادار است، بنابراین بـازي 01/0گروه در سطح 

است.اثربخش بودهADHDبهبود بازداري کودکان 
ها در تحلیل کوواریـانس (جـدول   آزمونبررسی وضعیت پیش

یـک از متغیرهـا   آزمون براي هـیچ دهد، اثر پیش) نشان می3
آزمون تفاوت باشد، یعنی وضعیت دو گروه در پیشمعنادار نمی

آزمون تأثیر آزمون بر نمرات پساست و پیشمعناداري نداشته
ي دو تحلیل کوواریانس مربوط به مقایسـه Fاست. گذار نبوده

اي متغیر زمان آزمایش، زمـان تـأخیر، زمـان کـل، و     گروه بر
درمانی بـر  توان گفت بازيباشد. بنابراین مینتیجه معنادار می

اثـربخش بـوده  ADHDریزي کودکان بهبود توانایی برنامه
است.

آزمـون  دهـد، اثـر پـیش   نشان می4تحلیل کوواریانس جدول 
آزمون بر باشد، یعنی اجراي پیشبراي هر دو عامل معنادار می

تحلیـل کوواریـانس   Fاست. آزمون تأثیر گذار بودهنمرات پس
ي دو گروه براي هر دو متغیر ارقام مستقیم، مربوط به مقایسه

باشـد. بنـابراین شـواهد نشـان     و ارقام معکـوس معنـادار مـی   
ي کـاري کودکـان   درمـانی بـر بهبـود حافظـه    دهد بـازي می

ADHDـ   گروه مداخله بازي ر کارکردهـاي  درمـانی مبتنـی ب
است.اجرایی، اثربخش بوده

آزمونآزمون و پسي کاري در گروه آزمایش و گواه در پیشریزي و حافظههاي توصیفی بازداري (مهار پاسخ)، برنامه. شاخص1جدول
آزمونآزمون پس از حذف اثر پیشپسآزمونپسآزمونپیشهاگروههامقیاس

MSDMSDMSD
53/6-67/413/958/253/309/2آزمایشنمره تداخل

322/325/396/225/024/3گواه
27/168-92/123344/17725/118077/18267/53آزمایشزمان واکنش محرك همخوان

25/143-58/126014/15425/124559/17133/15گواه
33/142-67/127194/17733/122875/16934/43آزمایشزمان واکنش محرك ناهمخوان

25/146-75/130053/13667/127113/19908/29گواه
48/88-17/39516/11008/30077/9909/95آزمایشزمان آزمایش

2/112-67/45621/10483/37925/15184/76گواه
47/54-08/15043/6967/10981/4441/40آزمایشتأخیرزمان 

25/16082/7058/18112/6033/2159/49گواه
42/456/125/596/083/032/1آزمایشارقام مستقیم

86/0-75/487/033/456/142/0گواه
25/375/008/479/083/068/0آزمایشارقام معکوس

03/1-42/379/025/396/017/0گواه

ADHDدرمانی بر بهبود بازداري کودکان بخشی بازي. تحلیل کوواریانس اثر2جدول 
اندازه اثرdfMSFSigمنابع تغییر

194/176237/6018/032/0آزموناثر پیش
114/99058/350,00056/0گروه
2169/276خطا
23کل
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بحث 
هستندمهمیساختارهايشناختیعصباجراییکارکردهاي

تفکـر هوشیاري،کنترلمسئولروانشناختیفرایندهايباکه
باشند. همانطور که نتـایج پـژوهش   میهدفمند مرتبطعملو

درمانی مبتنی بر کارکردهاي اجرایی بـر بهبـود   نشان داد بازي
ي کـاري کودکـان بـا    ریـزي و حافظـه  بازداري پاسخ، برنامـه 

درمـانی  است؛ به نحوي که بـازي مؤثر بودهADHDاختالل 
آزمـون موجـب   ي پسمبتنی بر کارکردهاي اجرایی در مرحله

تداخل (بهبـود بـازداري پاسـخ)، زمـان    يمعنادار نمرهکاهش
ریـزي) و  تأخیر، زمان آزمـایش و زمـان کـل (بهبـود برنامـه     

ي افزایش معنادار فراخناي ارقام مستقیم و معکـوس (حافظـه  
هشـگران  هاي سـایر پژو کاري) شد. این نتایج با نتایج مداخله

؛ 1389مبنی بر بهبود بازداري پاسـخ (صـاحبان و همکـاران،    
؛ و پنکسـب و  2000؛ مـور،  1390قمري گیـوي و همکـاران،  

و همکـاران،  نـل  اکاریـزي ( )؛ بهبـود برنامـه  2003همکاران، 
گورتز و همکاران، ي کاري (؛ بهبود حافظه)2000؛ مور، 2006
قمري گیوي ؛ 2010؛ میلتون، 2005کلینبرگ و فرنل، ؛ 2006

باشـد. کودکـان داراي اخـتالل   ) همسو می1390و همکاران، 
ــص ــهنق ــیش/ توج ــالی ب ــتی و ،)AD/HD(فع داراي کاس

ــدکارکردي هــایی اساســی در کارکردهــاي اجرایــی عصــب  ب
ریـزي و برنامـه ي کـاري، بـازداري، حافظـه  جملهشناختی از

ي پـردازش اطالعـات   ي کنش رفتاري و شیوهمطالعه. هستند
ــان کود ــه AD/HDک ــی در زمین ي نارســایی در و بررس

ي کـاري  ریـزي و حافظـه  کارکردهاي اجرایی بازداري، برنامه

ADHDریزي کودکان درمانی بر بهبود برنامهبخشی بازي. تحلیل کوواریانس اثر3جدول
اندازه اثرdfMSFSigمنابع تغییرعامل

177/3475224/2150/010/0آزموناثر پیش
172/5789877/3047/015/0گروهزمان آزمایش

2118/15542خطا
23کل
134/46217/1207/008/0آزموناثر پیش

151/3268499/11002/036/0گروهزمان تأخیر
2115/2725خطا
23کل
146/5775878/211/012/0آزموناثر پیش

164/17549045/8008/029/0گروهزمان کل
2156/20759خطا
23کل
118/434/0567/002/0آزموناثر پیش

145/7286/5025/022/0گروهنتیجه
2137/12خطا
23کل

ADHDي کاري کودکان درمانی بر بهبود حافظهبخشی بازي. تحلیل کوواریانس اثر4جدول 
اندازه اثرdfMSFSigمنابع تغییرعامل

105/796/4037/0191/0آزموناثر پیش
169/67/4042/018/0گروهارقام مستقیم

2142/1خطا
23کل
149/587/9005/032/0آزموناثر پیش

125/543/9006/031/0گروهارقام معکوس
2156/0خطا
23کل
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حکایت از آن دارد کـه ایـن کودکـان در    AD/HDکودکان 
طراحی و کنترل رفتار خـود دچـار مشـکل هسـتند و قبـل از      

که اطالعات کافی در رابطه با موضـوع در اختیـار داشـته    این
هـاي موجـود در   دهند و تنها بر حسب تکانـه یباشند، پاسخ م

ذهن بدون درنگ و توجه به پیامدهاي احتمالی آن، به صورت 
هـا بـه خـوبی قـادر بـه انجـام       کننـد. آن تکانشی عمـل مـی  

ها در جهت ي زندگی خود و حفظ توالی آنهاي روزانهفعالیت
دستیابی به هدف مورد نظـر خـود نیسـتند و مرتبـاً در انجـام      

شوند؛ این کودکان قادر بـه  هاي خود دچار شکست میفعالیت
ي موقت محدودي از اطالعـات بـه ذهـن و همچنـین     ذخیره

ــره ــظ و ذخی ــات  دســتکاري، حف ــی از اطالع ــواع مختلف ي ان
بنابراین پژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـی بـالینی      باشند.نمی
درمانی مبتنی بر کارکردهاي اجرایـی عصـب شـناختی و    بازي

ظـري بـارکلی جهـت بهبـود بخشـی بـه       اسـاس منطـق ن  بر
کـاري  ي ریـزي و حافظـه  کارکردهاي اجرایی بازداري، برنامه

است.طراحی و اجرا شده، ADHDکودکان 
هاي این پـژوهش بـا   ي اجرا و یافتهي شیوهچه در مقایسهآن

AD/HDهاي رایج و مـرتبط بـا کودکـان    برخی از پژوهش
طور مستقیم به بهشایان توجه است آن است که این پژوهش 

بررسی کارکردهاي اجرایی کودکان مبادرت ورزیده اسـت، در  
گیـري و سـنجش، اثـرات    هاي اندازهکه در اکثر پژوهشحالی

ي هـاي دسـت دوم و از طریـق پرسشـنامه    مداخله بـر یافتـه  
هـا از طریـق   والدین یا مربیان استوار است و از ارزیابی نشـانه 

کـودك  مرضـی عالئـم هـاي هایی مانند پرسشنامهپرسشنامه
)CSI-4( ،نظیر سهرابی)؛ 1387همکـاران،  و؛ جنتیان1391

راتر (مانندرفتاريمشکالتي)، یا پرسشنامه1383زاده، رضا
اســت؛ لــذا اســتفاده از اســتفاده شــده)1386احمــدي، وزارع

هاي عملکردي نرم افزاري و غیـر نـرم افـزاري بـراي     آزمون
ي کاري و ریزي، حافظهجرایی برنامهگیري کارکردهاي ااندازه

هاي این پژوهش محسوب شود. تواند از ویژگیبازداري، می
ها، این پژوهش از نظـر جنسـیت   همچنین از منظر محدودیت

مشارکت کنندگان به جـنس پسـر محـدود شـد و بـه لحـاظ       
گیري در دسترس و فقدان بررسـی پیگیرانـه   استفاده از نمونه

هـا، ایـن   و در تفسیر و تعمیم یافتـه نیز دچار محدودیت است
پژوهش به شرایط توصیف شده محدود اسـت، کـه پیشـنهاد    

هـاي بعـدي بـا انتخـاب تصـادفی و اجـراي       شود پژوهشمی
ي حاضـر در مقایسـه بـا دیگـر     پیگیري و با استفاده از برنامه

هاي فن آورانـه،  هاي دارویی و درمانها از جمله درمانبرنامه
مسأله را بررسی نمایند.ابعاد دیگر این 

درمـانی  نتایج این پژوهش تأکیدي مجدد بر اثربخشـی بـازي  

شـود پژوهشـی بـر روي هـر یـک از سـه       است. پیشنهاد می
انجام و با آموزش و همکاري ADHDهاي اختالل گروهزیر

هـاي هدفمنـد جهـت بکـارگیري در     مشاوران مدرسـه، بـازي  
رفتـاري  -نی درمـانی بـراي اخـتالالت هیجـا    مداخالت بازي

تدوین گردد. همچنین از آنجا که نگـاهی اجمـالی بـه برخـی     
ي هـاي شـناختی حیطـه   برخی مداخلههاي کلینیکی و فعالیت

هـایی را نسـبت بـه    کودکان داراي نقایص شـناختی، نگرانـی  
هاي ابزار محـور و فـن   استفاده بی رویه و تک بعدي از شیوه
؛ 1391(سـهرابی،  کنـد  آورانه از جمله نوروفیدبک ایجـاد مـی  

شـود مربیـان و   )، پیشنهاد می1390قمري گیوي و همکاران، 
هاي ها و مزایاي نسبی روشوالدین و درمانگران از محدودیت

هـایی  که درمـان درمانی مختلف آگاه گردند و با عنایت به این
هاي رسمی و ابـزار خاصـی   درمانی نیازمند موقعیتنظیر بازي

هــاي مختلــف هــا و زمــانموقعیــتنیســتند و قابــل اجــرا در 
هـا و اثـرات جـانبی کمتـري     باشند، احتمـاالً از وابسـتگی  می

هاي ترکیبی بیشـترین احتمـال   برخوردارند. از آنجا که درمان
)، 1392اند (خوشـابی و همکـاران،   بهبودي را به همراه داشته

درمانی مبتنی بر کارکردهـاي اجرایـی   شود بازيلذا توصیه می
ي ي مستقل یا به عنـوان یـک مداخلـه   مداخلهبه عنوان یک

هاي فـن آورانـه و مـدیریت    مکمل همراه دارو درمانی، درمان
.مورد استفاده قرارگیردAD/HDرفتاري براي کودکان 
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Abstract
In this study the effect of psychological pressures on the serial reaction time task was tested. In this research, 75
right-handed participants were randomly put into three experimental groups (each group consisted of 25
students) including the outcome pressure, monitoring pressure and control group. First of all, the groups
practiced the serial reaction time task and then the test stage was performed by applying the pressure conditions
for the groups. Results of the repeated measures ANOVA showed that the subjects in the monitoring pressure
group experienced the decrease of performance more than the other groups in the test phase. Furthermore, the
results showed that the failure and success of the skill depended in part on how the environment of performance
influenced the attention and on the extent to which the skill performance depended on the control of the
attention.

Keywords: Monitoring pressure, Outcome pressure, Working Memory, Attention, Serial Reaction Time Task.
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چکیده
آزمودنی راست دسـت،  نفر 75اي مورد آزمایش قرار گرفت. در این تحقیق در این پژوهش تأثیر فشارهاي روانی بر عملکرد زمان واکنش زنجیره

نفر) شامل فشار نتیجه، فشـار کنتـرل شـده و گـروه کنتـرل تقسـیم شـدند. ابتـدا         25به صورت تصادفی به سه گروه آزمایشی (هر گروه شامل 
تحلیـل  هـا انجـام شـد. نتـایج    ي آزمون با اعمال شرایط فشار براي گروهاي را تمرین کردند و سپس مرحلهها، زمان واکنش زنجیرهي گروههمه

ها در گروه فشار کنترل شده افت عملکـرد بیشـتري را نسـبت بـه دو گـروه      ي آزمون، آزمودنیگیري مکرر نشان داد در مرحلهواریانس با اندازه
دهـد و چـه مقـدار    دیگر به نمایش گذاشتند. شکست و موفقیت مهارت به این بستگی دارد که چگونه محیط اجرا، توجه را تحت تأثیر قرار مـی 

ملکرد مهارت به کنترل توجه بستگی دارد.ع

اي.ي کاري، توجه، زمان واکنش زنجیرهفشار کنترل شده، فشار نتیجه، حافظهها: کلیدواژه
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مقدمه
اغلب افراد مانند بازیکنان گلف در مسابقات جهانی یا ویولون 

ــت   ــتر، در موقعی ــراي اُرکس ــوازان در اج ــترس ن ــاي اس زا ه
هـاي  ها و موقعیتهایی که اجراي بهتر براي فرصت(موقعیت

). 2011و همکاران، 1گیرند (دکاروآینده اهمیت دارد)، قرار می
ي باالي افراد براي انجام بهتـر  هایی، انگیزهدر چنین موقعیت

ها، منجر به باال رفـتن فشـار   به همراه انتظارات دیگران از آن
و 3، بیلـک 1984، 2شـود (بامیسـتر  در موقع اجراي مهارت می

). متأسـفانه در  1996و همکـاران،  4؛ هـاردي 2001همکاران، 
ي عملکرد تحت فشار روانی باال در هر ینهتحقیقاتی که در زم

و 5؛ دنــدي2012دو شـرایط واقعـی (بخشــایش و همکـاران،    
ــاران،  ــن2001همک ــویس2008، 6؛ دهم ــاران، 7؛ دی و همک

) و آزمایشگاهی (بخشایش و 1989؛ هیتن و همکاران، 1992
؛ 2007؛ بیلــک و همکــاران، 2008؛ بیلــک، 2010همکــاران، 

اسـت، فشـار بـاال    ) صـورت گرفتـه  2011زاهدي و همکاران؛ 
شـان،  تـر از حـد واقعـی توانـایی    شود تا مردم پـایین سبب می

ـ   مهارت خود را اجرا کنند، پدیده وان انسـداد  اي کـه تحـت عن
شود. انسـداد تحـت فشـار، اجـراي     کار برده میتحت فشار به

ضعیف نیست بلکه اجراي دور از حد انتظار در رابطه با سـطح  
هاي فشار بـاال اتفـاق   باشد که در موقعیتمهارت شخص می

).2007افتد (بیلک و همکاران، می
افتد بـراي یـافتن راهـی در    که چرا انسداد اتفاق میدرك این

هــت کــم کــردن اثــرات منفــی آن داراي اهمیــت اســت و ج
هاي بیشتري در این زمینه انجام داد. ادراك از توان بررسیمی

شکست و موفقیت مهارت تحت شرایط فشار باال ممکن است 
هـاي موجـود در سـاختارهاي    ها و تفـاوت ي شباهتدر نتیجه

اي از حل مسائل ریاضی تـا  هاي متنوع (دامنهشناختی مهارت
ــر ایــن، بــه وســیله ضــ ي درك ربات گلــف) باشــد. عــالوه ب

هاي حاکم بر انسداد تحت فشار؛ اطالعاتی در رابطه مکانیسم
که چگونه عوامل هیجـانی و انگیزشـی بـا فراینـدهاي     با این
شوند تا یادگیري و اجـراي  ي کاري و توجه ترکیب میحافظه

شـود (دکـارو و   مهارت را تحت تأثیر قرار دهنـد، کسـب مـی   
کــه چگونــه موقعیــت اجــرا، ). دانســتن ایــن2011مکـاران،  ه

دهـد، نـه تنهـا درك مـا را از     فرایندهاي شناختی را تغییر می

1. DeCaro
2. Baumeister
3. Beilock
4. Hardy
5. Dandy
6. Dohmen
7. Davis

بـرد بلکـه بینشـی را در    ي انسداد تحت فشار، بـاال مـی  پدیده
؛ 2002، 8کند (آشکرافرابطه با کاهش عمدي اجرا، فراهم می

).1971، 9واین
ي انسداد تحـت  توضیح پدیدهي ي مختلف در زمینهدو نظریه

کنـد  ي حواسپرتی پیشنهاد میاست. نظریهفشار پیشنهاد شده
که موقعیت فشار باال، به اجرا از طریق منحرف کـردن توجـه   

ي افراد به سوي افکار نامربوط به تکلیف، شبیه نگرانی درباره
رساند (بیلـک و همکـاران،   ي اجرا، آسیب میموقعیت و نتیجه

). فشار، محیطـی  1971؛ واین، 1997همکاران، ؛ لویز و2001
هـاي مـرتبط بـا موقعیـت و     کند که در آن نگرانیرا خلق می

ي اجرا با توجه مورد نیاز براي عملکرد تکلیف در دست نتیجه
اسـاس  ). بـر 2011کنـد (دکـارو و همکـاران،    اجرا، رقابت می

هاي فشار باال ظرفیـت توجـه را   ي حواسپرتی، موقعیتنظریه
ي ي کاري است. حافظهکنند. توجه، اساس حافظهدود میمح

کوتاه مدت مسئول نگهـداري مقـدار محـدودي از اطالعـات     
که اطالعـات  باشد، درحالیمربوط به تکلیف در دست اجرا می

). بـر ایـن اسـاس،    2002، 10گیرد (انگلنامربوط را نادیده می
ي کـاري هسـتند تحـت شـرایط     تکالیفی که متکی بر حافظه

؛ 2007بیننـد (بیلـک و همکـاران،    ار باال بیشتر آسیب مـی فش
). 2006و همکاران، 12؛ مارکمن2006و همکاران، 11جیمینگ

) در بررسـی مســائل  2004بـراي مثـال، بیلــک و همکـاران (   
ي کاري متکـی هسـتند،   ریاضی که به طور وسیعی به حافظه

به این نتیجه رسیدند که مسائل ریاضی در شرایط فشـار بـاال   
مقایسه با شرایط فشار پایین، با دقت کمتري حل شدند. در در

ي مقابل، مسائل ریاضی که به طور مکرر تمرین و از حافظـه 
شدند، در شـرایط فشـار بـاال بـا دقـت      مدت بازخوانی میبلند

).2007باالیی حل شدند (بیلک و همکاران، 
ي منحرف ي حواسپرتی، فشار به وسیلهاساس نظریهچه براگر

کردن توجه به دور از مهارت در دست اجـرا موجـب شکسـت    
ي دیگـري بـه طـور متفـاوت بـراي      شود، نظریـه مهارت می

-ي خوداست. نظریهشکست مهارت تحت فشار باال ارائه شده
کند که فشار، توجه هشیار را متمرکز یا کنترل صریح بیان می

دهد، توجه بر روي عملکـرد ي درستی اجرا افزایش میدرباره
شـود و در نتیجـه اجـراي بهینـه تضـمین      مهارت متمرکز می

متمرکز باعث از ). توجه خود2001شود (بیلک و همکاران، می
ي هاي خودکار کـه خـارج از محـدوده   هم گسیختگی مهارت

8. Ashcraft
9. Wine
10. Engle
11. Gimmig
12. Markman
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؛ بیلــک و 1984شــود (بامیســتر، توجــه هشــیار هســتند، مــی
و 13؛ زتـــاموا2001؛ بیلــک و همکــاران،   2004همکــاران،  

ي کنتــرل صــریح در ). محققــین از نظریــه2006همکــاران،
و 14؛ لـویز 2001هاي ضربات گلف (بیلک و همکاران، مهارت

16)، دریبل هاکی (جکسـون 1992، 15؛ مسترز1997همکاران، 

)، پنالتی بسکتبال (بخشـایش و همکـاران،   2006و همکاران، 
ــاران،  2010 ــایش و همک ــبال  2012؛ بخش ــربات بیس ) و ض
) 2004کردنـد. بـراي مثـال، گـري (    ) حمایت 2004، 17(گري

بررسی کرد که چگونه بازیکنان بیسبال ماهر، در بازي شـبیه  
سازي شده بیسبال در شرایط فشار باال و پایین به توپ ضربه 
زدند. نتایج حاصل از تحقیق گري بیان کـرد کـه ضـربات در    
شرایط فشار باال در مقایسه با فشـار پـایین خطـاي بیشـتري     

نایی بازیکنان براي قضاوت درست در رابطه بـا  داشتند، اما توا
جهت حرکت باتون در طول عملکرد مهارت در شرایط فشـار  

باال افزایش داشت.
هاي اجرا تحت فشار باال، ترکیبات فشـار  چه بیشتر بررسیاگر

هـاي فشـار در شـرایط واقعـی و     اند، موقعیـت را نادیده گرفته
تی شـامل فشـار   همچنین در آزمایشگاه داراي عناصـر متفـاو  

نتیجه، فشار کنترل شده و یـا ترکیبـی از هـر دو نـوع فشـار      
). فشـار کنتـرل شـده از    2011باشد (دکـارو و همکـاران،   می

ي تماشاگران، مربیـان، داوران و  طریق ارزیابی افراد به وسیله
شـود و تمرکـز   یا حضور دوربین فیلم برداري یا آینه ایجاد می

ر دسـت اجـرا افـزایش    توجه شخص را بـه سـمت مهـارت د   
داند اجـرایش در حـال   دهد، خصوصاً زمانی که شخص میمی

ارزیابی است. از طرف دیگر، فشار نتیجه از طریق تالش افراد 
ي مشروط به براي کسب جایزه و یا امتیازات باال یعنی انگیزه

شود و تمرکز توجـه شـخص را   حاصل شدن نتیجه، ایجاد می
دهد. به هـر حـال   اجرا تغییر میي به سمت موقعیت و نتیجه

عناصر مختلف از موقعیت فشار باال ممکن است احساسـات و  
هاي متفـاوتی را بـه دنبـال داشـته باشـد (دکـارو و       اضطراب

). بنـابراین شـرایط   1978؛ کارور و همکاران، 2011همکاران، 
طور متفاوتی بر روي فشار نتیجه یا فشار فشار ممکن است به

هاي فشار بـاال،  کند. در بسیاري از موقعیتکنترل شده تأکید 
ي فشــار نتیجــه و کنتــرل شــده ممکــن اســت هــر دو جنبــه

ي کـاري در دسـترس و انحـراف    گسیختگی همزمان حافظه
تمرکــز توجــه را در جهــات مختلــف نمایــان کنــد (بیلــک و  
13. Zeithamova
14. Lewis
15. Masters
16. Jackson
17. Gray

؛ بیلک و همکاران، 2007؛ بیلک و همکاران، 2005همکاران، 
). پـس فشـار   1996همکاران، ؛ هاردي و 2004؛ گري، 2004

ممکن است منجر به شکست مهارت به چند طریق شود کـه  
بستگی به خصوصیت محیط اجرا دارد. در این مطالعه اثر هـر  
دو نوع فشار کنترل شده و فشار نتیجه بر روي مهـارت مـورد   

است. بررسی قرار گرفته
هـایی از  است که چـه جنبـه  از تحقیقات گذشته استنتاج نشده

ر بـه طـور اصـولی اثـرات مختلفـی را روي اجـرا اعمـال        فشا
هـاي اولیـه   کنند. هر چند که بررسی اخیر بعضی از حمایتمی

اسـت. بیلـک و همکـاران    را براي این عقیده پیشـنهاد کـرده  
-هـاي حسـی  ) در تحقیقی بیـان کردنـد کـه مهـارت    2002(

کننـد کـه بـه طـور     حرکتی، روي یادگیري خودکار تکیه مـی 
افتنـد و در  خارج از کنترل توجه هشیار اتفـاق مـی  اي گسترده

زمان انحراف توجه، از عملکرد در دسـت اجـرا مهـارت سـود     
برد.می

) در تحقیقی اجرا تحت فشار بـاال  2006مارکمن و همکاران (
را روي تکلیف یادگیري طبقاتی قانونمند بررسی کردند. براي 

قـانون  تکلیف یـادگیري طبقـاتی قانونمنـد، افـراد بایـد یـک       
بندي محرك اعمال شده درون دو گروه شفاهی را براي دسته

کشف کنند (همه موارد با یک شکل خاص متعلـق بـه گـروه    
الف). نتایج نشان داد که یـادگیري طبقـاتی قانونمنـد تحـت     
شرایط فشار باال در مقایسه با شرایط فشار پـایین بـدتر اجـرا    

توضـیح داده  ي حواسـپرتی ها توسط نظریهشود. این یافتهمی
ي کاري و توجـه مـورد نیـاز بـراي آزمـون      شد: فشار، حافظه

سازد و در نتیجه به تکلیـف یـادگیري   ها را محدود میفرضیه
رساند. یادگیري طبقاتی مشـابه بـا   طبقاتی قانونمند آسیب می

باشد (دکارو خیلی از تکالیف شناختی (حل مسأله ریاضی)، می
ــاران،  ــ2008و همک ــاموا و همک ــدرون و 2006اران، ؛ زت ؛ وال

).2001همکاران، 
ي ) در تحقیقـی اثـر تکـالیف ثانویـه    2011دکارو و همکاران (

حواسپرتی و کنترل صریح و انواع فشار کنترل شـده و نتیجـه   
ــنش   ــان واک ــاتی و زم ــادگیري طبق ــف ی ــر روي دو تکلی را ب

اي بررسی کردند. نتـایج نشـان داد کـه حواسـپرتی و     زنجیره
یـادگیري طبقـاتی قانونمنـد، کـه بـه طـور       فشار نتیجـه بـه  

اي به توجه نیاز دارد آسیب رسـاند. در مقابـل، توجـه    گسترده
متمرکز و فشار کنترل شـده، بـه مهـارت زمـان واکـنش      خود

است آسیب رساند.ي خودکاري رسیدهاي که به مرحلهزنجیره
هـاي  هاي حواسپرتی و کنترل صریح، مکانیسمبنابراین نظریه

کنند. چگونه ي انسداد تحت فشار مطرح میرا دربارهمتضادي 
تواند دو عمل متضاد را انجام دهـد؟ فشـار، ظرفیـت    فشار می
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ي کاري را در زمان اجراي تکـالیف شـناختی محـدود    حافظه
کند و همچنین در زمـان اجـراي مهـارت خودکـار سـبب      می

شـود (دکـارو و   افزایش توجه به سمت فرایندهاي مهارت مـی 
). عقیده بر اینست که جـواب سـؤال بـاال در    2011، همکاران

است. شرایط فشار بـاال، ممکـن   خود موقعیت اجرا قرار گرفته
است شامل عناصر چندگانه باشد و اثـرات متفـاوتی را ماننـد    
حواسپرتی، کنترل صریح و یا هر دو بر جاي بگذارد. به دلیـل  
نامشخص بودن اثرات فشار و انجـام تحقیقـات کـم در ایـن     
زمینه، الزم است تا تحقیقات بیشتري صورت بگیرد و اثـرات  
متفاوت فشار مشخص شود تا بهتر بتوان درمانی بـراي افـت   

هـاي  هاي فشار باال پیدا کـرد. مهـارت  عملکرد تحت موقعیت
کنند و با حرکتی به تمرکز توجه صریح کمتر تکیه می-حسی

شایش ؛ بخ1982شوند (آندرسون، افزایش تمرین، خودکار می
حرکتـی، -هاي حسی). مانند دیگر مهارت2012و همکاران، 

اي نیز در ابتدا بر کنتـرل تمرکـز   مهارت زمان واکنش زنجیره
توجه و سپس به فرایندهایی که به توجـه نیـاز ندارنـد، تکیـه     

هاي بین کلیـدهاي فشـار داده شـده را    کند، زیرا وابستگیمی
ها تقاضا ن در بیشتر زمان). بنابرای2007اند (رابرتسون، آموخته

یابد و فشار دادن کلیـدها وارد  براي توجه مورد نیاز کاهش می
اي خارج از کنتـرل  ي خودکاري شده و به طور گستردهمرحله

). بـه دلیـل   1987باشد (نیسـن و همکـاران،   تمرکز توجه می
حرکتـی  -اي یک تکلیـف حسـی  که زمان واکنش زنجیرهآن

حرکتی، بـا افـزایش تمـرین بـا     -همانند دیگر تکالیف حسی
شـود  بینی مـی )، پیش1982خودکاري همراه است (آندرسون، 

حرکتی تحـت فشـار کنتـرل شـده دچـار      -که مهارت حسی
اسـت کـه   لغزش شود. بنابراین در آزمایش حاضر بررسی شده

کدام نوع فشار (کنترل شده یا نتیجه) به مهارتی که با تمرین 
سـت، تحـت فشـار بـاال آسـیب      اي خودکاري رسیدهبه مرحله

رساند.می

روش
ي آماري ایـن  باشد. جامعهاین تحقیق از نوع نیمه تجربی می

ي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه روسـتاي  تحقیق را کلیه
منجرموئی در اسـتان چهـار محـال و بختیـاري تشـکیل داد.      

ي آمـاري  ي آماري به روش تصادفی ساده از بین جامعهنمونه
75ي آماري این تحقیـق، تعـداد   انتخاب شدند. نمونهتحقیق 

15-18ي سـنی  نفر دانش آموز دختر راست دسـت در دامنـه  
سال بود که به صورت تصادفی بـه سـه گـروه فشـار کنتـرل      
شده، فشار نتیجه و گروه کنترل تقسیم شدند. هر گروه شامل 

نفر بود. نوع فشـار اعمـال شـده در هـر گـروه و تقسـیم       25

به صورت فشار کنتـرل شـده، فشـار نتیجـه و گـروه      ها گروه
) تعیین شـد.  2011اساس تحقیق دکارو و همکاران (کنترل بر

اسـاس زمـان   ها در این تحقیـق بـر  معیارهاي خروج آزمودنی
ــره  ــنش زنجی ــت و   واک ــورت گرف ــرین ص ــداي تم اي در ابت

هایی که زمان عکس العمل باالیی داشتند، از تحقیق آزمودنی
خارج شدند.

ابزار 
: بــه منظــور ســنجش میــزان مقیــاس انگیــزش ورزشــی-1

هـا، از مقیـاس انگیـزش ورزشـی     انگیزش ورزشـی آزمـودنی  
)SMS سـؤالی توسـط پلتیـه و    28) استفاده شد. این مقیاس

است. این مقیاس لیکرتـی هفـت   ) تهیه شده1995همکاران (
4اي داراي هفت خرده مقیاس است که هر یک توسـط  درجه

هـا، انگیـزش   مقیاسشود. سه مورد از خردهسنجیده میسؤال 
درونی (یادگیري، کسب موفقیت و تجربیات حسی)، سه مورد 
انگیزش بیرونی (کسب هویت اجتماعی، درون فکنی و تنظیم 

گیرنـد.  انگیزگی را اندازه مـی روابط اجتماعی)، و یک مورد بی
مطالعات داخلی و خارجی در خصـوص روایـی و پایـایی ایـن     

است که ضریب اعتبار آزمون بـا توجـه بـه    مقیاس نشان داده
باشـد؛  مـی 80/0-92/0ي برش کل در تشـخیص، بـین   نمره

)، 2001مثالً روایی و پایـایی آزمـون در تحقیـق آشـکرافت (    
اسـت. در پـژوهش حاضـر پایـایی آزمـون      گزارش شده90/0
محاســبه شــد. فقــط 89/0اســاس روش آلفــاي کرونبــاخ بــر

ی کـه امتیـازات وسـط و بـاالتر را در مقیـاس      کنندگانشرکت
انگیزش درونی و بیرونـی و امتیـازات کمتـر از متوسـط را در     

دسـت آوردنـد، در تجزیـه و تحلیـل     انگیزگـی بـه  مقیاس بـی 
که فشار بـاالي اجـرا   اطالعات شرکت داده شدند. به دلیل آن

کنند مهم است افتد که افراد احساس میتنها زمانی اتفاق می
ترین اجراي خود را به نمایش بگذارنـد و بـراي اجـراي    که به

ي درونی و بیرونی باالیی داشته باشند (بامیسـتر،  خوب انگیزه
هاي درجات بـاالتر از متوسـط بـراي هـر دو     )، گزارش1984
تـر از متوسـط بـراي    ي بیرونی و درونی و درجات پایینانگیزه

ي مطالعـه انگیزگی به عنوان معیاري براي شرکت افراد در بی
).2007ي انسداد انتخاب گردید (بیلک و همکاران، پدیده

: به منظـور سـنجش   ي اضطراب صفت ـ حالت پرسشنامه-2
ي ها در طـول آزمـون، از پرسشـنامه   میزان اضطراب آزمودنی

ــت (    ــفت ـ حال ــطراب ص ــن  STAIاض ــد. ای ــتفاده ش ) اس
) 1970سؤالی توسط اسپیلبرگر و همکـاران ( 40ي پرسشنامه

است. در ایـن پـژوهش هماننـد تحقیقـات گذشـته،      ه شدهتهی
سـؤال مربـوط بـه اضـطراب حالـت      20ها فقـط بـه   آزمودنی
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). 2011ي مذکور جواب دادند (دکـارو و همکـاران،   پرسشنامه
گـزارش  85/0) روایی و پایـایی ایـن آزمـون را    2008دکارو (

اسـاس روش آلفـاي   کرد. پایایی آزمـون در ایـن تحقیـق بـر    
محاسبه شد.81/0کرونباخ 

: این ابزار شامل یک ايابزار سنجش زمان واکنش زنجیره-3
اي که دستگاه رایانه با تجهیزات الزم بود که از نرم افزار ویژه

اي بـا روش نیسـن و   گیري زمان واکنش زنجیـره براي اندازه
) طراحی شده بود، استفاده شد. این نرم افـزار بـا   1987بولمر (

طراحـی شـده، و قابلیـت    Visual Basicاستفاده از برنامه 
تنظیم با توجه به اهداف تحقیق را دارد و با دقت یک هـزارم  

کند.گیري میها را اندازهثانیه، زمان واکنش آزمودنی

روش اجرا
ي نمایشگر رایانـه قـرار گرفتنـد.    مقابل صفحهها در آزمودنی

اي چهـار  ها یک تکلیف زمـان واکـنش زنجیـره   سپس به آن
ي گذاشـتن دسـت برتـر    اي ارائه شد که باید به وسـیله گزینه

روي چهار کلید نشان دار نزدیک به هم که به صـورت افقـی   
روي صفحه کلید رایانه قرار داشتند، بـه محـرك ارائـه شـده     

کنندگان باید با سرعت ممکـن  دادند. شرکتمیپاسخ مناسب 
یکی از چهار کلید را هر زمان کـه محـرك ظـاهر شـده روي     

دادند. جایگاه محرك نشان دیدند، فشار میصفحه رایانه را می
ي آن بود که کدام کلید را فشـار دهنـد. محـرك روي    دهنده

شد. در ابتدا که کلید درست زده میماند تا اینصفحه باقی می
کنندگان براي آشنایی با تمرین و گرم شدن، دو بلوك شرکت

کوششی را با توالی تصادفی کامل کردنـد. سـپس   50تمرینی 
192بلوك تمرینی که در هر بلوك تمرینی 8کنندگان شرکت

محـرك اول و  24شد (اي ارائه میکوشش به صورت زنجیره
محـرك  144محرك آخر هر بلوك به صورت تصادفی و 24

-2-1-3-4-1محرك (12داراي توالی تکراري شامل وسط 
ــا 4-2-3-2-1-3-4 ــد.   12) ب ــل کردن ــود) را کام ــرار ب تک

کوشـش را  1536شرکت کننـدگان  بنابراین، در طول تمرین، 
ها ثبـت شـد. بـه    هاي واکنش آني زمانکامل کردند و کلیه

ها در حال یـادگیري هسـتند   کنندگان گفته نشد که آنشرکت
ي تمرین خودکاري مهارت حمایت شود. در ادامهتا از طبیعت

ها بـه صـورت تصـادفی در    اي، آزمودنیزمان واکنش زنجیره
یکی از سه گروه کنترل، فشار نتیجه و فشار کنترل شده قـرار  
گرفتند. بلوك آزمون تحت شـرایط فشـار بـراي هـر یـک از      

48تکرار متوالی بـود و قبـل و بعـد از آن،    12ها شامل گروه
کوشش). زمانی کـه  192تصادفی دنبال شد (در کل کوشش

هـاي  ها تکمیـل گردیـد، پرسشـنامه   بلوك آزمون توسط گروه

ي انگیــزش ورزشــی و اضــطراب حالــت ورزشــی بــه وســیله
کننـدگان تشـکر و قـدر    ها کامل و در پایان از شرکتآزمودنی

).2011دانی شد (دکارو و همکاران، 
اي تمرینـی کامـل شـد،    هـ کـه بلـوك  گروه کنترل: بعد از آن
کنندگان در گروه کنترل توضیح داد که آزمایشگر براي شرکت

هـا دسـتور داده شـد کـه     به اجراي خود ادامه دهنـد و بـه آن  
بهترین اجراي خود را انجام دهند.

کننـدگان در گـروه فشـار نتیجـه     گروه فشار نتیجـه: شـرکت  
توسـط  دستوراتی را براي باال رفتن فشار قبل از انجام آزمون

اساس ها گفته شد که رایانه برآزمایشگر دریافت کردند. به آن
اي را براي هر فرد امتیازات حاصل شده از تمرینات، امتیاز پایه

% بیشـتر از امتیـاز   20در نظر گرفته و هر شرکت کننده بایـد  
ي نقدي را در دست آورد تا جایزهي آزمون بهپایه را در مرحله

کند. همچنین به افراد گفته شد کـه در  پایان آزمایش دریافت
هاي دو نفره هستند و هر دو نفر بایـد امتیازشـان بهبـود    گروه

شان قـبالً  ي نقدي را دریافت کنند و هم گروهییابد تا جایزه
آزمون را انجام داده و توانسته امتیـاز الزم را بـه دسـت آورد،    

ایزه بنابراین آزمودنی باید خوب اجـرا کنـد تـا هـر دو نفـر جـ      
کنندگان گفته شد که هم بگیرند. در پایان آزمایش، به شرکت

هـا  شان ساختگی بوده و صرف نظر از نوع اجرا بـه آن گروهی
شود کـه افـراد   ي نقدي داده شد. فشار نتیجه منجر میجایزه
شان نگران شوند و به فکر فرو رونـد  ي اجرايي نتیجهدرباره

واسپرت شوند. بنـابراین  و در نتیجه از تکلیف در دست اجرا ح
ي رسد که به وسیلهاگر تکلیف خودکار شده باشد به نظر نمی

).2011فشار نتیجه آسیب ببیند (دکارو و همکاران، 
گروه فشار کنترل شده: قبل از شروع آزمون، آزمایشگر، افـراد  

ها در تمـام  گروه فشار کنترل شده را مطلع کرد که اجراي آن
شود و محققـین فـیلم را تماشـا    میطول آزمون فیلم برداري

دهند. به عالوه ها را مورد ارزیابی قرار میکنند و اجراي آنمی
شـود و  ها گفته شد که مقداري فیلم هم ذخیره میبه آزمودنی

شـود.  هـا توزیـع مـی   در سراسر کشور بین محققین و دانشگاه
ي یـک متـر و در   آزمایشگر دوربین فیلم برداري را با فاصـله 

کننـده و  که خود شرکتچپ آزمودنی قرار داد به طوريسمت
صـفحه رایانــه از طریــق دوربــین قابــل رؤیــت بــود. همکــار  
آزمایشگر در تمام طول آزمون در پشت دوربین فیلم بـرداري  

شد، دوربین را خاموش که آزمون کامل میقرار گرفته و زمانی
کـه  آنچرخانیـد. بعـد از   کرده و آن را به دور از آزمودنی مـی 

آزمایش کامل شد، شرکت کنندگان مطلع شـدند کـه فیلمـی    
کنـد.  هـا را ارزیـابی نمـی   گرفته نشده و هیچ کس هم کار آن

چـه کـه   شـود کـه افـراد روي آن   فشار کنترل شده منجر می
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کنند (مرحله به مرحله اجراي تکلیف) متمرکز دیگران نگاه می
ه خودکار اي کشوند. پس در این شرایط زمان واکنش زنجیره

ببیند (دکارو و همکـاران،  است، به احتمال زیاد آسیب میشده
هـا،  بنـدي و تنظـیم داده  ). از آمار توصیفی براي طبقـه 2011

تعیین میانگین، انحراف معیار، ترسـیم نمودارهـاي مختلـف و    
هـا و  ها اسـتفاده شـد. بـراي بررسـی عملکـرد گـروه      منحنی
اریـانس چنـد عـاملی    ي اختالف در نتایج از تحلیـل و مقایسه

ي آمــاري اســتفاده شــد. در تمــامی عملیــات آمــاري ضــابطه
05/0<p.در نظر گرفته شد

هایافته
که داشتن انگیزه خواه بیرونی و خواه درونـی الزم  به دلیل آن

است تا فرد اجراي بهینه خود را انجام دهد و در ایـن صـورت   
گـروه  شود، در ابتـدا سـه  است که فرد دچار افت عملکرد می

آزمایشی از نظر میـزان انگیـزش ورزشـی در هـر سـه خـرده       
انگیزگی مقایسه شدند تا ي درونی، بیرونی و بیمقیاس انگیزه

ي کـافی  مشخص شود که براي اجراي مهارت خـود، انگیـزه  
هـاي انگیـزش   هـاي توصـیفی خـرده مقیـاس    دارند. شاخص

است.ارائه گردیده1ورزشی در جدول 
ي از تحلیل واریانس یک عاملی مقایسهاساس نتایج حاصلبر

میزان انگیزش ورزشی، هر سه گروه براي شرکت در تحقیـق  
ي درونـی بـین سـه گـروه     انگیزه نبودند و از نظـر انگیـزه  بی

آزمودنی تفاوت معناداري براي ورزش کردن مشاهده نشد. بر 
ي درونی باالیی براي شـرکت  ها انگیزههمین اساس آزمودنی

ي بیرونی، تفاوت بین سـه  شتند. اما از نظر انگیزهدر آزمون دا
ي بیرونی باالیی داشتند گروه معنادار بود. هر سه گروه انگیزه

منتها گروه فشار نتیجه با توجه به شرایط اعمال شده در ایـن  
ي بیرونـی بـاالتري داشـت.    گروه، از دو گـروه دیگـر انگیـزه   

ها نشـان داد  ي آزمون تعقیبی توکی براي یافتن تفاوتنتیجه
ي بیرونـی، بـا گـروه    که بین گروه فشار نتیجه از نظر انگیـزه 

کنترل و فشار کنترل شده تفاوت معناداري وجود داشـت، امـا   
بین دو گروه کنترل و فشار کنترل شده تفـاوت معنـاداري در   

ي بیرونی وجود نداشت.رابطه با انگیزه
آیا فشار اعمـال شـده در دو گـروه    که مشخص شود براي آن

فشار کنترل شده و فشار نتیجه توانسته اضطراب افراد را بـاال  
ببرد و شرایط انسداد را ایجاد کند، وضعیت سه گـروه از نظـر   

هـاي توصـیفی   میزان اضطراب حالت مقایسـه شـد. شـاخص   
اسـت.  ارائـه گردیـده  2اضطراب حالت در سه گروه در جدول 

ي سه گـروه کنتـرل، فشـار نتیجـه و     سهنتایج حاصل از مقای
فشار کنترل شده با آزمون تحلیل واریانس یک عاملی نشـان  

هـا احسـاس   دهد که در مقایسه با شرایط کنترل، آزمودنیمی
اضطراب بیشتري را در شرایط فشار باال گزارش کردنـد. ایـن   
در حالی است که افراد در شرایط کنترل، اضطراب بـاالیی در  

ي آزمـون تعقیبـی تـوکی بـراي     نداشتند. نتیجـه موقع آزمون 

انگیزش ورزشی در میان سه گروه آزمایشهاي مقیاسهاي توصیفی خرده. شاخص1جدول 
گروه فشار کنترل شدهگروه فشار نتیجهگروه کنترلمتغیرها

MSDMSDMSD
44/5808/432/5728/272/5835/5انگیزه درونی
32/6016/544/6425/616/5964/4انگیزه بیرونی
32/988/144/912/200/1006/2بی انگیزگی

هاي توصیفی اضطراب حالت در میان سه گروه آزمایششاخص. 2جدول 
گروه فشار کنترل شدهگروه فشار نتیجهگروه کنترلمتغیرها

MSDMSDMSD
80/4690/1196/5910/488/6182/5اضطراب حالت

سه گروه آزمایشهاي تکراري و تصادفی در میاناي در توالی. میانگین بلوك تمرین زمان واکنش زنجیره3جدول 
گروه فشار کنترل شدهگروه فشار نتیجهگروه کنترلمتغیرها

MSDMSDMSD
89/49691/1865/49760/1836/49801/19تصادفی اول

58/41847/791/41989/686/41824/8تکراري
74/49745/1705/50076/1441/50002/15تصادفی دوم
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ها نشان داد که از نظر اضطراب حالت، بین گروه یافتن تفاوت
کنترل بـا گـروه فشـار نتیجـه و فشـار کنتـرل شـده تفـاوت         
معناداري وجود داشت، اما بین دو گروه فشـار نتیجـه و فشـار    
کنترل شده تفاوت معناداري در رابطه با اضطراب حالت وجود 

ت و شرایط اعمال شده بـراي هـر دو گـروه فشـار بـاال      نداش
ها را در شرایط آزمون باال ببرد.نتوانست اضطراب آن

هـا در بلـوك تمـرین    که مشخص شود که آزمـودنی براي آن
کنند و یا با اي را به طور همگن اجرا میزمان واکنش زنجیره

یکدیگر متفـاوت هسـتند، آزمـون تحلیـل واریـانس صـورت       
هـاي  که مهارت شامل سه مرحله با توالیدلیل اینگرفت. به 

تکراري و تصادفی بود و همچنین براي اطمینـان از همگنـی   
ها، هر سه مرحله مورد آزمـایش قـرار گرفـت. نتـایج     آزمودنی

هـاي واکـنش در   تحلیل واریانس تفاوت معناداري بین زمـان 

3هاي تکراري و تصادفی سه گروه نشان نـداد. جـدول   توالی
اي را در گین نمرات بلوك تمرین زمـان واکـنش زنجیـره   میان

هاي تکراري و تصادفی میان سه گروه آزمـایش نشـان   توالی
دهد.می

اي، نتـایج  ي بلوك آزمـون زمـان واکـنش زنجیـره    در مرحله
هـاي واکـنش در   تحلیل واریانس تفاوت معناداري بین زمـان 

4هاي تکراري و تصادفی سه گروه نشان دادند. جـداول  توالی
دهند.میانگین نمرات و نتایج تحلیل واریانس را نشان می5و 

دهد، بین سه گروه آزمودنی نشان می5گونه که جدول همان
هـاي  اي در تـوالی از نظر بلوك آزمون زمان واکـنش زنجیـره  

ي تصادفی و تکراري تفاوت معنـاداري وجـود داشـت. نتیجـه    
ها نشان داد که از نظر آزمون تعقیبی توکی براي یافتن تفاوت

هاي تصادفی و تکراري بـین  اي در توالیزمان واکنش زنجیره

هاي تکراري و تصادفی در میان سه گروه آزمایشاي در توالی. میانگین بلوك آزمون زمان واکنش زنجیره4جدول 
کنترل شدهگروه فشار گروه فشار نتیجهگروه کنترلمتغیرها

MSDMSDMSD
68/57284/1415/57133/1412/60586/30تصادفی اول

56/4344/960/43298/1085/46304/31تکراري
12/57189/1431/5691/1524/61989/37تصادفی دوم

اي سه گروه آزمایشواکنش زنجیرهي میانگین آزمون زمان . نتایج بلوك آزمون تحلیل واریانس یک عاملی براي مقایسه5جدول 
سطح معناداريFمقدار درجه آزاديمجموع مجذوراتمتغیرها

72/4009574/202/200001/0تصادفی اول
22/1532174/258/190001/0تکراري

35/1840374/288/310001/0تصادفی دوم

هاي تمرین و آزمونها در بلوكي زمان واکنش آزمودنی. مقایسه1نمودار 
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کنترل شده با گروه فشار نتیجـه و گـروه کنتـرل،    گروه فشار 
تفاوت معناداري وجود دارد، اما بین دو گـروه فشـار نتیجـه و    

اي در کنترل تفاوت معناداري در رابطه با زمان واکنش زنجیره
). بنـابراین  1هاي تصادفی و تکراري وجود ندارد (نمودار توالی

عـاملی بـراي   تواند ي مهارت نمیتمرکز کردن بر روي نتیجه
افت عملکرد مهارت باشد ولی توجه کردن به مراحـل اجـراي   
مهارت به دلیل از هم گسیختگی مهارت خودکار باعـث افـت   

شود. پس انواع فشار اثرات متفـاوتی را بـه وجـود    عملکرد می
آورد.می

شود هر سه گروه آزمایش دیده می1همان طور که در نمودار 
ط تمرین داراي افت عملکـرد  در شرایط آزمون نسبت به شرای

اند؛ براي مشخص شدن افـت عملکـرد معنـادار بـین دو     بوده
هـا، از آزمـون تحلیـل    بلوك تمرین و آزمون در میـان گـروه  

واریانس سه عاملی استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمون در 
است.نشان داده شده6جدول 

یـل  دهد، نتایج آزمـون تحل نشان می6همان گونه که جدول 
گیري مکرر نشـان داد کـه   واریانس سه عاملی به روش اندازه

هــاي تمــرین و آزمــون، تــوالی اثــر اصــلی و تعــاملی بلــوك
باشد. بر این اساس هر سه گروه ها و گروه معنادار میکوشش

اند، اما گـروه  ي آزمون تجربه کردهافت معناداري را در مرحله
دیگر برخـوردار  فشار نتیجه از افت کمتري نسبت به دو گروه

است.بوده
بنابراین دیده شد که انواع مختلف فشار، اثرات مختلفـی روي  

همکـاران،  اي داشـت (نیسـن و  مهارت زمان واکنش زنجیـره 
). در فشار کنترل شده که اجرا توسط دیگران مورد ارزیابی 1987

گرفت، اجرا به طور معناداري نسـبت بـه شـرایط کنتـرل     قرار می
ي مالی که فشار در رابطه با نتیجه و انگیزهآسیب دید، در صورتی

بر روي اجراي شخص اثري بر جـاي نگذاشـت. بنـابراین اثـرات     
- هـاي حسـی  ده بـراي اجـراي مهـارت   انتخابی فشار کنترل شـ 

ها تداخل نموده و اجراي مهـارت  حرکتی، با خودکاري این مهارت
).2011دهد (دکارو و همکاران، را کاهش می

بحث
هـاي مختلـف تحـت    موقعیت کاهش اجـرا در میـان مهـارت   

تواند اتفـاق افتـاده باشـد.    شرایط فشار باال براي هر کسی می
ي باالي افراد و همین طور انگیزهموقعیت کاهش اجرا نیاز به 

اضطراب باال دارد؛ بر همین اساس در این تحقیـق شـرایطی   
ایجاد شد تا انگیزه و اضطراب افراد باال رود تـا شـرایط افـت    

دهد عملکرد را داشته باشند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می
ي بیرونی و درونـی بـاالیی   که افراد براي انجام آزمون انگیزه

ي بیرونی بـاالتري کـه بـراي    د و به دلیل شرایط انگیزهداشتن
اساس نتـایج بـه دسـت آمـده     گروه فشار نتیجه اعمال شد، بر

ي مشخص شد که این گروه نسبت به دو گروه دیگر از انگیزه
کـه گـروه   باشد. با توجه بـه ایـن  بیرونی باالتري برخوردار می

شـرایط  کنترل هیچ گونه اعمال فشـاري را تجربـه نکـرد، در    
آزمــون داراي اضــطراب بــاالیی نبــود ولــی دو گــروه دیگــر  
اضطراب باالیی را تجربه کردند. همین طور نتـایج نشـان داد   

ها در بلوك تمرین با یکـدیگر تفـاوت معنـاداري    که آزمودنی
هـا در  نداشتند، پس هر گونه تغییر در میزان عملکرد آزمودنی

ه بـراي هـر   شرایط آزمون، حاکی از اعمال شرایطی اسـت کـ  
گروه صورت گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشـان داد کـه اجـراي مهـارت     
اي در گروه فشار کنترل شده آسیب دیـد  زمان واکنش زنجیره

هـا  اما بر روي گروه فشار نتیجه تـأثیري نداشـت. ایـن یافتـه    
ي کنند که فشار کنترل شده، منابع توجه و حافظهپیشنهاد می

ي کند و باعث نگرانی و دلواپسـی دربـاره  میکاري را محدود
-شود. ارزیـابی اجـرا توسـط دیگـران و بـه     اجراي مهارت می

شود کـه افـراد گـام بـه گـام      خصوص متخصصین، باعث می
دانند که عملکرد مهارت خود را مورد توجه قرار دهند، زیرا می

هـا انتظـار دارنـد. نتـایج ایـن      دیگران اجـراي خـوبی را از آن  
کند متمرکز، که بیان میا مدل کنترل صریح یا خودپژوهش ب

ي فشار، توجه هشیار بازیکن را بـاال بـرده، بـازیکن را دربـاره    
کند؛ و توجه هشیار به سمت مهارت درستی اجرا مضطرب می

. نتایج آزمون تحلیل واریانس سه عاملی براي افت عملکرد6جدول 
سطح معناداريFمقدار درجه آزاديمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
33/48113772/184/10480001/0عامل بلوك
02/121131371/258/16080001/0عامل توالی
23/3240072/231/350001/0گروه-تعامل بلوك
10/1872144/499/3004/0گروه-تعامل توالی
66/9391371/211/970001/0توالی-تعامل بلوك
17/1403144/406/3019/0گروه-توالی-تعامل بلوك



و همکارانشیبخشادهیحمدهیس

1393http://jcp.khu.ac.irبهار، 1، شماره 2دوره فصلنامه روانشناسی شناختی

٦٠

کند و باعث بازداري از خودکار با اجراي آن مهارت مداخله می
بعضی افراد رسد شود؛ همسو بود. به نظر میپاسخ خودکار می

ي بـین خـود و دیگـران در    ي رابطـه نسبت به دیگران درباره
ها نگـران هسـتند و عقیـده دارنـد کـه هـدف       بیشتر موقعیت

ي دیگــران خودشــان هســتند و حساســیت بیشــتر  مشــاهده
ي نگاه دیگران منجر به تمرکز بیشتر روي اجراي خـود  درباره

؛ بیلـک  1986؛ بامیستر و همکاران، 2002شود (انگل، فرد می
).2007و همکاران، 
ي کـاري را  رسد فشار نتیجه، منابع توجه و حافظـه به نظر می

سازد و مکرراً فـرد  به دور از مهارت در دست اجرا منحرف می
ي فراینــدهایی کـه بــراي اجـراي مهــارت اســتفاده   را دربـاره 

دارد که این مسأله سبب بهبـود اجـراي   کند، به فکر وا میمی
شـود (دکـارو و همکـاران،    یط فشار باال مـی مهارت تحت شرا

کند، در شـرایط  ). همسو با مدل حواسپرتی که بیان می2010
فشار باال تمرکز توجه از عالئم مربوط به تکلیـف بـه سـمت    

کنـد، بـراي تکـالیفی کـه     عالئم نامربوط به تکلیف تغییر می
نیازي به توجه کافی ندارند، حواسپرتی تحت شرایط فشار باال 

؛ 2007واند انسداد را تسـکین دهـد (بیلـک و همکـاران،     تمی
). 2008؛ هـــایز و همکـــاران، 1996هـــاردي و همکـــاران، 

اند دیگر نیازي بـه توجـه   هایی که به خودکاري رسیدهمهارت
که شرایط نیز ایـن بسـتر را   گام به گام مهارت ندارند و زمانی

عملکرد در توانند بدون افت ها میکند، آنها مهیا میبراي آن
شان به دیگر مسائل توجه کننـد. در مقابـل در شـرایط    اجراي

فشار کنترل شده، مردم از توجه کردن بـه مهـارت در دسـت    
هـاي خودکـار تحـت    شوند که البته مهارتاجرا حواسپرت می

چنین شرایطی نسبت به انسداد مقاوم هستند. نتـایج تحقیـق   
) همخـوانی  2011حاضر با نتایج تحقیق دکـارو و همکـاران (  
) همخـوانی  2006دارد و با نتایج تحقیق مارکمن و همکاران (

اي از فشـار کنتـرل   ندارد؛ زیرا در این تحقیق هیچ گونه جنبه
شده ( ارزیابی توسط دیگران و دوربین فیلم برداري) که منجر 
به تمرکز توجه بیشتري در اجراي مهارت شود، وجود نداشت.

شان از مقدار گفتند که اگر اجرايمارکمن و همکاران به افراد
شـان  توانند بـراي خـود و شـریک   ها میمعینی بهتر شود، آن

هاي خود فقـط  ي نقدي دریافت کنند، یعنی در آزمودنیجایزه
فشار نتیجه را باال بردند.

هاي فشار باال اغلب اوقات شامل هـر دو نـوع فشـار    موقعیت
که ورزشـکار در  ینتیجه و فشار کنترل شده هستند، شبیه زمان

پـردازد.  ي مهمی به رقابـت مـی  مقابل تماشاگران براي جایزه
هـاي ترکیبـی از دو نـوع    ي تحقیق حاضر در موقعیـت نتیجه

هاي ریاضـی کـه بـه    فشار، با تحقیقات انجام شده در مهارت

؛ بیلک و همکـاران،  2005توجه نیاز دارند (بیلک و همکاران، 
هـاي  ضربات گلف، مهـارت )، 2004؛ بیلک و همکاران، 2007

؛ بخشایش و 2012بیسبال و بسکتبال (بخشایش و همکاران، 
؛ زاهـــدي و 2001؛ بیلـــک و همکـــاران، 2010همکـــاران، 

)، همخوانی دارد.2004؛ گري، 2011همکاران، 
یک احتمال این است که هر دو نـوع فشـار واقعـاً اجـرا را در     

ل، ظرفیـت  دهند. براي مثـا زمان یکسانی تحت تأثیر قرار می
شود و مقدار توجه ي کاري در شرایط فشار باال، کم میحافظه

در دسترس، به کنترل گام بـه گـام مهـارت اختصـاص پیـدا      
هایی که به توجه نیاز دارند (حل مسـائل  کند. پس، مهارتمی

ي کـاري  مشکل ریاضی) در زمـان کـاهش ظرفیـت حافظـه    
ــد، در صــورتیآســیب مــی ــار کــه مهــارتبینن ( هــاي خودک

ي افـزایش در تمرکـز   حرکتی)، به وسیله-هاي حسیمهارت
-یابند. احتمال دومی وجود دارد مبنی بر اینتوجه، کاهش می

که اثر یک نوع از فشـار ممکـن اسـت بـه کـاهش اثـر نـوع        
توانند تحت فشار نتیجـه  دیگري از فشار کمک کند. افراد می

شده نیز ها با شرایط فشار کنترل کمتر حواسپرت شوند اگر آن
که افراد بیشتر تحت تأثیر ظاهر مواجه شوند. احتمال سوم این

گیرنـد. اگـر فـردي نگرانـی بیشـتري      موقعیت فشار قرار مـی 
ي به دست آوردن امتیـازات بـاال داشـته باشـد، چنـین      درباره

شخصی ممکن است از حواسـپرتی نسـبت بـه تمرکـز توجـه      
از موقعیـت  هـایی صریح بیشتر رنج ببرد. اگر چه تحقیق جنبه

گذارند از هم جدا فشار را که به طور متفاوتی روي اجرا اثر می
هـاي  هاي توجه در موقعیـت کرد، اما چگونگی تأثیر مکانیسم

متنوع فشار، سؤالی است که هنوز بی پاسخ مانده است (دکارو 
).2011و همکاران، 

ي کـاري بـراي   اضطراب اجرا با فراینـدهاي بحرانـی حافظـه   
؛ 2001کنـد (آشـکراف،   آزمون اجـرا مداخلـه مـی   موفقیت در 

؛ 1992؛ اي سـنک و همکـاران،   2002آشکراف و همکـاران،  
). در زمـان اضـطراب،   2008؛ هـایز و همکـاران،   1971واین، 

هایی شبیه آزمون و مشروط بـه کسـب   مخصوصاً در موقعیت
رونـد.  جایزه، افراد بیشتر نگران هستند و در افکارشان فرو می

ي ارزیابی سـطح  ها بیشتر دربارهنوع از حواسپرتیطبیعت این 
باشد. چنین فشاري همانند فشـار نتیجـه در آزمـایش    اجرا می

کند و ي نتایج اجرا، افراد را مضطرب میبه وسیلهانجام شده،
ي کاري نیـاز دارنـد   هایی که به توجه و حافظهبر روي آزمون
). تحقیـق  1992گذارد (اي سنک و همکـاران،  تأثیر منفی می

تواند منحرف شود و یـا  حاضر توضیح داد که تمرکز توجه می
ي افراد براي اجراي عملکـرد و یـا بـه    به دلیل افزایش انگیزه

ي کنترل اجرا توسط افراد دیگر در حین اجراي عملکرد وسیله
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ها باال برده شود. چنـین تغییراتـی در کنتـرل تمرکـز     آزمودنی
فاوتی از شـرایط فشـار، فشـار    هاي متي جنبهتوجه، به وسیله

هـا  نتیجه و فشار کنترل شده، اثرات متفـاوتی را روي مهـارت  
گذارند. نتایج تحقیق نشان داد که هر سه گروه در شـرایط  می

هـا  آزمون دچار افت عملکرد شدند، اما این افت در میان گروه
اساس نتایج، انسداد بیشتر در گـروه  با یکدیگر متفاوت بود. بر

ترل شده اتفاق افتاده است و گروه فشار نتیجه از افت فشار کن
هـاي چندگانـه   اسـاس مکانیسـم  کمتري برخوردار بود. پس بر

توان زمان و چگونگی رویداد انسـداد تحـت   شکست اجرا نمی
توان فـراهم سـاخت تـا    فشار را درك کرد، اما شرایطی را می

ران، اثرات منفی انسداد تحت فشار آرام شود (بامیستر و همکا
دهد، شـرایط فشـار   ها نشان میکه بررسی). همان طور1986

ي اجـرا  نتیجه با منحرف کردن توجه افراد بـه سـمت نتیجـه   
شود جاي توجه کردن به مراحل اجرا، سبب افت کمتري میبه

که این مسأله تا حدودي گامی به سوي حـل کـردن مشـکل    
شـود کـه   انسداد در میان بازیکنان است. البتـه پیشـنهاد مـی   

هاي مختلف ورزشی و اي در رابطه با مهارتتحقیقات گسترده
تـري بـراي   سطوح مهارتی متفاوت انجام گیرد تا نتایج محکم

ي انسداد ایجاد شود.سازي پدیدهآرام
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Abstract
Anxiety disorders, particularly social phobia, are one of the most important disorders in students requiring
attention. This aim study compared Explicit and implicit memory in social phobia people and normal people. In
this study with causal – comparative method 50 subjects with social phobia and 50 normal individuals have
compared, Subjects were selected Through Screening from between Tabriz university students. Data collected
measures of social phobia, the word stem completion test & Note the sign test. Data was analyzed using
multivariate analysis of variance. This study showed that in positive and negative words implicit memory in
social phobia people and normal subject’s Significant differences between the two groups of people with social
phobia and normal people. But are not significant differences between the two groups in explicit memory.

Keywords: Bias, Explicit memory, implicit memory, Social phobia.
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هراسنشانگانبهمبتالافراددرناآشکاريحافظهوآشکاريحافظهيریسوگيسهیمقا
يعادویاجتماع

چکیده
ي ناآشکار در بیماران مبتال به اختالل هراس اجتماعی و گروه عادي انجام شد. در این ي آشکار و حافظهي سوگیري حافظهاین پژوهش با هدف مقایسه

گیري در دادند؛ که به روش نمونهفرد عادي تشکیل می50فرد مبتال به هراس اجتماعی و 50هاي پژوهش را اي بود، آزمودنیمقایسه-مطالعه که از نوع علی
آزمون تکمیل کردن و ايآزمون یادآوري نشانه، هراس اجتماعیهايها به کمک مقیاسدسترس از بین دانشجویان دانشگاه تبریز انتخاب شدند. گردآوري داده

ي مثبت و هر دو واژها استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیري، تجزیه و تحلیل شد. این بررسی نشان داد که در ها بانجام گرفت و دادهي واژهریشه
هاي مثبت و ي آشکار براي واژهتفاوت معناداري بین دو گروه افراد مبتال به هراس اجتماعی و افراد عادي وجود دارد و در حافظهي ناآشکار منفی در حافظه

ي ناآشکار براي حافظههاي مورد مطالعه تفاوت معناداري وجود نداشت. نتایج پژوهش نشان داد که افراد مبتال به هراس اجتماعی، سوگیري گروهمنفی بین
عادي کمتر به خاطر هاي مثبت را در مقایسه با افرادکه واژهآورند، در حالیهاي منفی و اضطراب برانگیز را بیشتر به خاطر میدارند و واژههاي منفی واژه
باشند.ي آشکار دچار سوگیري نمیو در حافظهآورند می

ي ناآشکار، هراس اجتماعی.ي آشکار، حافظهسوگیري، حافظهها:کلیدواژه
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مقدمه
ترس از یک یا چنـد موقعیـت   ،یکی از حاالت رایج اضطرابی

گفتـه  1اجتماعی است. به این حالت اضطرابی، فوبی اجتماعی
اختالل، ترس پا برجا از یـک یـا چنـد موقعیـت     شود. این می

هـا، فـرد در   اجتماعی یا عملکردي اسـت کـه در آن موقعیـت   
گیـرد و  دقیق احتمـالی دیگـران قـرار مـی    يمعرض مشاهده

). 1382اي تحقیر آمیز عمل کند (دادسـتان،  ترسد به گونهمی
هـاي  افراد مبتال به فوبی اجتماعی به طور معمول از موقعیـت 

کنند و به ندرت خود را مجبور به تحمـل  میاجتنابترس آور
نمایند، اما اگر بـا ایـن   هاي اجتماعی یا عملکردي میموقعیت
شـوند  رو شوند، دچـار اضـطراب شـدیدي مـی    بهها روموقعیت

).2003، 2(رینگولد، هربرت و فرانکلین
اخـتالل فـوبی   ياغلب تحقیقات در حـوزه ،در چند سال اخیر

اي کــه افــراد اجتمـاعی بــر پــردازش اطالعــات یعنــی شــیوه 
کنند، تمرکز یافتـه  هاي برخاسته از محیط را درك میمحرك

انـد  ها مطرح کـرده ). این نظریه2000، 3است (موسی و لیپین
تعیـین کننـده در   یهاي پردازش اطالعات نقشـ که سوگیري

در ایـن  ،؛ ودارندتداوم اختالالت خلقی و اضطرابیو پدیدآیی 
،خصــوص چهــار نــوع ســوگیري پــردازش اطالعــات شــامل

ــراد    ــاوت را در اف ــر و قض ــه، تعبی ــه، حافظ ــوگیري در توج س
انـد (ویلیـامز، واتـس، مـک لئـود و      اضطرابی شناسایی کـرده 

).1999، 4ماتیوز
هاي پردازش اطالعات، سوگیري حافظه اسـت  از جمله مؤلفه

انـد. در  ناآشـکار تقسـیم کـرده   ي آشکار و که آن را به حافظه
ي ناآشکار، اطالعات ذخیره شده بدون آگاهی و ارتباط حافظه

شود، یعنـی فـرد   با تعلقات زمانی و مکانی گذشته یادآوري می
آورد کـه چطـور و   که لزوماً به یادداند بدون آناطالعات را می

کـه، در  اسـت. در حـالی  دست آوردهدر کجا این اطالعات را به
ي شخصی خـود را  ي آشکار فرد به طور آگاهانه تجربهحافظه

). وقتـی کـه   1997، 5آورد (مایز، گودینـگ و ایجـک  یاد میبه
عملکرد در یک تکلیف، نیاز به یادآوري آگاهانه تجارب قبلـی  

شود، و وقتی که عملکرد داشته باشد، حافظه آشکار مطرح می
ي فظهشود، حادر یک تکلیف بدون وجود یادآوري تسهیل می

شود.ناآشکار پدیدار می
7کـولز و هـایمبرگ  و )، 2000(6تـایر و بورکوویـک  فریدمن، 

1. Social phobia
2. Rheingold, Herbert & Franklin
3. Musa & Lepine
4. Williams, Watts, Macleard & Mathews
5. Mayes, Gooding & Eijk
6. Friedman, Theyer & Borkovec

اند که در ایـن  ) در مورد اختالالت اضطرابی نشان داده2002(
ضمنی براي لغات تهدید وجـود دارد. يافراد سوگیري حافظه

) بــه بررســی 2000(8و فرشــمنامیــر،شــاختمنگیلبــو،فــوا
سوگیري حافظه در بیماران مبتال به فوبی اجتمـاعی و گـروه   

دسـت  هاي پرداختند. نتایج بکنترل با توجه به تظاهرات چهره
آمده از ایـن پـژوهش نشـان داد کـه افـراد مبـتال بـه فـوبی         

هـایی کـه داراي   چهـره ،اجتماعی در مقایسه با گروه کنتـرل 
ها بازشناسی کردند.سایر چهرهتظاهرات منفی بود را بیشتر از

) بر روي گروهی 2000(همکاران ودر تحقیقی که توسط فوآ
از بیماران فوبی اجتمـاعی انجـام گرفـت و در آن از عبـارات     

نتایج نشان داد کـه  ،اي) استفاده گردیدهیجانی (حاالت چهره
يحافظـه ،بیماران فوبی اجتمـاعی نسـبت بـه گـروه کنتـرل     

ت حـاالت هیجـانی از خـود نشـان دادنـد.      بهتري براي عبارا
تري را بـراي  همچنین بیماران فوبی اجتماعی بازشناسی قوي

عبارات هیجانی منفی نسبت به غیر منفی از خود نشان دادند، 
در مقابل در گروه کنترل چنین چیزي مشاهده نشد. 

) یـادآوري آشــکار و ناآشــکار را در  1994و همکــاران (9رابـی 
بیماران مبتال به هراس اجتماعی و افراد بهنجار بررسی کردند 

ي هــا خواســتند کــه کلمــات خنثــی و تهدیــد کننــده و از آن
اي، اجتماعی را بخوانند و سپس در یک تکلیف یادآوري نشانه

ریشه کلمات (چنـد حـرف اول یـک کلمـه) ارائـه شـده و از      
چـه کـه قـبالً    کنندگان خواسته شد که با استفاده از آنشرکت

ها را تکمیل کنند (آزمـون حافظـه آشـکار). در    دیده بودند، آن
شـد  آزمون تکمیـل کلمـه از شـرکت کننـدگان خواسـته مـی      

آیـد  شـان مـی  اي که به ذهني کلمات را با اولین کلمهریشه
ون حافظـه  که به آن فکر کنند، تکمیل نماینـد (آزمـ  بدون آن

هـاي هـراس اجتمـاعی و عـادي در یـادآوري      ناآشکار). گروه
داراي سرنخ و تکمیل کلمه تفاوتی نداشـتند؛ و هـر دو گـروه    

ي اجتمـاعی بـه   کلمات خنثی را بیشتر از کلمات تهدیدکننـده 
خاطر آوردند.

) بازشناسی تظاهرات اجتماعی را2001(10لوپز و وودي-پیرز
جتماعی و گروه کنترل غیر مضطرب در افراد مبتال به هراس ا

کننـدگان گفتـه شـد کـه در طـی      بررسی کردند. بـه شـرکت  
آزمایش یک سخنرانی کوتاه ارائـه خواهنـد کـرد و سـپس از     

هاي حضار نگـاه  ها خواسته شد که به یک سري از عکسآن
هاي تهدیـد آمیـز (خشـم و نفـرت) یـا      ها هیجانکنند. چهره

7. Coles & Hemberg
8. Foa, Gilboa- Schechtman, Amir & Freshman
9. Rapee
10. Perez-Lopez & Woody
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انگیختند. سپس دي) را بر میکننده (شاتهدیدهاي غیرهیجان
کنندگان سخنرانی خود در مورد یک موضـوع را آمـاده   شرکت

سـازي  را به آزمایشگر تحویل دادند. به دنبال آمادهکرده و آن
کنندگان یک تکلیـف بازشناسـی را تکمیـل    سخنرانی، شرکت

هاي با محبـت و  کردند. گروه مبتال به هراس اجتماعی، چهره
ــ  ــان را بازشناس ــالی مهرب ــد در ح ــی  ی کردن ــه در بازشناس ک

هاي تهدیدکننده با گروه کنترل تفاوتی نداشتند.چهره
باتوجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر درصدد اسـت کـه بـه    

ي ناآشکار و آشکار در افراد مبتال بـه  بررسی سوگیري حافظه
هراس اجتماعی و افراد عادي بپردازد. بنـابراین بـا توجـه بـه     

هاي زیـر تـدوین و   هاي پژوهشی، فرضیهیافتهمبانی نظري و 
ي ناآشکار در افراد مبـتال  حافظه-1مورد بررسی قرار گرفتند: 

به هراس اجتماعی در مقایسه با افراد عـادي دچـار سـوگیري    
ي آشکار در افراد مبتال به هـراس اجتمـاعی   حافظه-2است. 

در مقایسه با افراد عادي داراي سوگیري بیشتري است.

روش
اي (پـس رویـدادي) اسـت.   این پژوهش از نوع علی مقایسه

مشغول بـه  دانشجویان يکلیهپژوهش شاملي آماريجامعه
ــزتحصــیل  ــگاه تبری ــال تحصــیلی در دانش ــود.91-92س ب

نفر از دانشـجویان داراي عالئـم فـوبی    50ها شامل آزمودنی
گیري در دسترس اجتماعی بودند که با استفاده از روش نمونه

غربالگري، شناسایی و انتخاب شدند. گروه کنترل نیز شامل و 
دانشجو بود که از طریق همتاسازي از نظر سن، جـنس و  50

-26ي سنی تحصیالت با گروه آزمایش، انتخاب شدند. دامنه
سال بود.19

در ابتدا پس از توضیح هدف و روش مطالعه براي افراد و اخذ 
ـ    رضایت آن ه تعـداد زیـادي از   ها، آزمـون هـراس اجتمـاعی ب

دانشجویان ارائه شد تا آن را تکمیل نمایند و سپس بـا نمـره   
19نفر از دانشجویانی کـه از نقطـه بـرش    50گذاري آزمون، 

باالتر بودند، انتخاب شدند. بـراي گـروه کنتـرل نیـز از بـین      
-دست آوردهتر از نقطه برش بهافرادي که نمرات بسیار پایین

کـه  تصادفی انتخاب شـدند. بـراي آن  صورت نفر به50بودند، 
ي ضمنی نداشته باشد، ابتدا ي آشکار تأثیري بر حافظهحافظه

ي واژه و سـپس آزمـون یـادآوري    آزمون تکمیل کردن ریشه
هـا از نـرم   ي واژهاي اجرا شد. براي دقت در زمان ارائـه نشانه
ي نـرم افـزار بـه شـکلی     استفاده شد. برنامهDMDXافزار 

ثانیه روي صفحه 3ها به مدت هر کدام از واژهتنظیم شد که 
نمایش به آزمودنی نشان داده شـود؛ سـپس میـانگین تعـداد     

هاي به یاد آمده با بار عاطفی مثبت، منفی و خنثی در دو واژه

ي واژه، اي و آزمون تکمیل کردن ریشهآزمون یادآوري نشانه
بین دو گروه مقایسه شد.

ابزار
يپرسشـنامه : SPIN(11(هـراس اجتمـاعی  يپرسشنامه-1

و همکـاران 12هراس اجتمـاعی نخسـتین بـار توسـط کـانور     
بــه منظــور ارزیــابی اضــطراب اجتمــاعی یــا هــراس )2000(

اجتماعی تهیه گردید. این پرسشنامه یک مقیاس خودسـنجی  
اي است که داراي سه مقیاس فرعی ترس، اجتناب و ماده17

اسـاس مقیـاس لیکـرت    ماده برهر باشد.میجسمانیناراحتی 
هاي روانسنجی این ویژگیگردد.بندي میاي، درجهپنج درجه

پرسشنامه به این قرار است که پایایی بـه روش بازآزمـایی در   
هاي با تشخیص اختالل هراس اجتماعی، برابـر ضـریب   گروه

باشد. همسانی درونی یا ضـریب  می89/0تا 78/0همبستگی 
گزارش 94/0هنجار براي کل مقیاس برابرآلفا در گروه افراد ب

78/0بــا کــارایی تشــخیص 15بــرش ياســت. نقطــهشــده
هاي با تشخیص اخـتالل هـراس اجتمـاعی و گـروه     آزمودنی

80/0بـا کـارایی   16بـرش  يکنترل غیر روانپزشکی و نقطه
افراد با اختالل هراس اجتماعی را از گروه کنترل روانپزشـکی  

(کانور و همکـاران،  دهندهم تمیز میفاقد هراس اجتماعی از
2000.(

: بـراي اجـراي ایـن    13ي واژهآزمون تکمیل کردن ریشـه -2
کـه بعـد بایـد    ها بدون آگاهی آزمودنی از اینآزمون، ابتدا واژه

2ها نشان داده شد. سـپس  ها را یادآوري نماید به آناین واژه
با...) به همـراه  ها (مانند حس...، زي..، حرف اول آن واژه3یا 

ي هـا را در مرحلـه  هایی کـه آزمـودنی آن واژه  حرف اول واژه
ها هاي تسهیل نشده) به آنفراگیري مشاهده نکرده بود (واژه

ها را بـا  شود که آن واژهشود و از آزمودنی خواسته میارائه می
رسـد کامـل نمایـد (الیـوت و     اي که به ذهنش مـی اولین واژه

). از 1386از کریمی جوان و همکـاران،  ؛ به نقل1992گرین، 
شود. به ي ضمنی استفاده میاین آزمون براي سنجش حافظه

منظور سنجش پایایی آزمون، از روش دو نیمه کـردن معـادل   
ــه آزمــون دســت آوردن میــزان هــا اســتفاده شــد و پــس از ب

همبستگی بین دو نیمـه آزمـون (مقـدار همبسـتگی دو نیمـه      
براون، ضریب -فاده از فرمول اسپیرمن% بود) با است80آزمون 

% محاسبه گردیـد. پایـایی و روایـی آزمـون     88پایایی آزمون 
اسـت کـه   هاي قبلی تعیین شدهاي در پژوهشیادآوري نشانه

11. Social Phobia Inventory (SPIN)
12. Connor
13. Word stem completing test



و همکارانیرامیبمنصور

1393http://jcp.khu.ac.irبهار، 1، شماره 2دوره فصلنامه روانشناسی شناختی

٦٦

% 75) پایـایی آن را  1386به عنوان مثال کریمی و همکاران (
محاسبه کردند.

: از این آزمـون بـراي سـنجش    14ايآزمون یادآوري نشانه-3
براي اجراي این آزمون ابتدا .شودي آشکار استفاده میحافظه
هـا  ثانیـه بـه آزمـودنی   3ها) هر کدام به مدت ها (واژهمحرك

شود و سپس از آزمون شمارش معکوس ارقام استفاده ارائه می
هاي ارائه شده حرف اول واژه3یا 2ي بعد در مرحلهشود.می

شود و از او خواسـته  ي فراگیري به آزمودنی داده میدر مرحله
هاي ناکامل) را با کمک گرفتن از د که آن حروف (واژهشومی
ي فراگیري مشاهده نموده کامل کنـد  هایی که در مرحلهواژه

؛ به نقل از کریمـی جـوان و همکـاران،    1992(گرین و مک، 
اي در پـژوهش ). پایایی و روایی آزمون یادآوري نشـانه 1386

اسـت کـه بـه عنـوان مثـال کریمـی و       هاي قبلی تعیین شده
% محاسبه کردند.75) پایایی آن را 1386همکاران (

14. Cue recall test

هایافته
ها ابتدا از آمار توصیفی استفاده شد که نتایج براي تحلیل داده

ي دو گروه است. براي مقایسهنشان داده شده1آن در جدول 
هراس اجتمـاعی و عـادي ابتـدا از آزمـون تحلیـل واریـانس       

کـه  پی بردن به این) و براي2چندمتغیره استفاده شد (جدول 
میانگین کدام گروه بیشتر است و معناداري به نفع کدام گروه 
است از آزمون تعقیبی توکی اسـتفاده شـد، کـه نتـایج آن در     

است.آورده شده3جدول 
شـود بـین دو گـروه    مشـاهده مـی  2همانطور که در جـدول  

هـاي  ي ناآشـکار بـراي واژه  ها در متغیرهاي حافظـه آزمودنی
هاي مثبت تفاوت مشاهده ي ناآشکار براي واژهحافظهمنفی و 

ي متغیرهـا تفـاوت معنـاداري مشـاهده     شود، امـا در بقیـه  می
که مشـخص شـود کـدام گـروه     شود. همچنین براي ایننمی

هاي مورد نظر را دارد، مقایسـه بـه   بیشتر از گروه دیگر نشانه
ه گونـه کـ  ها انجام گرفت. همانصورت دو به دو در بین گروه

شــود گــروه هــراس اجتمــاعی در مشــاهده مــی3در جــدول 
منفی نمرات بیشتري کسـب  هايبراي واژهي ناآشکارحافظه

يعادویاجتماعهراسنشانگانيداراافرادبهمربوط) استانداردانحرافونیانگیم(یفیتوصهايآماره. 1جدول
تعداد انحراف استاندارد میانگین گروه مؤلفه متغیر
50 08/2 18/9 هراس هاي منفیواژه
50 13/2 06/7 عادي
50 71/0 82/6 هراس هاي مثبتواژه ناآشکاريحافظه
50 17/1 80/7 عادي
50 18/1 56/7 هراس هاي خنثیواژه
50 17/1 20/7 عادي
50 04/1 08/7 هراس هاي منفیواژه
50 91/0 82/6 عادي
50 06/1 96/6 هراس هاي مثبتواژه ي آشکارحافظه
50 89/0 18/7 عادي
50 82/1 30/7 هراس هاي خنثیواژه
50 83/1 80/7 عادي

دانشجویان با هدف تعیین تفاوت بین دو گروه در متغیرها. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره 2جدول 
سطح معناداري F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات مؤلفه متغیر منابع تغییرات

001/0 25/24 112/36 1 112/36 هاي منفیواژه
001/0 25/19 24/01 1 24/01 هاي مثبتواژه ي ناآشکارحافظه گروه
130/0 2/32 3/24 1 3/24 هاي خنثیواژه
190/0 1/74 1/69 1 1/69 هاي منفیواژه
267/0 1/24 1/21 1 1/21 هاي مثبتواژه ي آشکارحافظه
163/0 1/97 6/25 1 6/25 هاي خنثیواژه
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هـاي  ي ناآشکار بـراي واژه کردند، ولی گروه عادي در حافظه
دست آوردند.مثبت نمرات بیشتري به

که نتایج تحلیل واریانس در متفاوت براي مشخص کردن این
هـاي  نفع کدام گروه است از تحلیـل آزمـون  ها به بودن گروه

تعقیبی (شفه) استفاده شد. همانطور که نتایج تحلیـل (جـدول   
دهد، افراد مبتال به هراس اجتماعی در سـوگیري  ) نشان می3

هاي منفی، نمره بیشتري از افـراد  ي ناآشکار براي واژهحافظه
افـراد  هاي مثبت در مقایسه با اند و در واژهدست آوردهسالم به

-عادي نمره کمتري کسب کردند و این تفـاوت معنـادار مـی   
تفـاوت معنـاداري بـا    ي آشـکار هاي حافظهباشد، اما در مؤلفه

گروه عادي نداشتند.

بحث 
ي ضمنی و آشکار افراد مبتال به هراس در این مطالعه حافظه

هاي مثبـت، منفـی و   اجتماعی و افراد عادي در ارتباط با واژه
گیري شد. در این راسـتا دو فرضـیه مطـرح شـد،     اندازهخنثی 
ي ناآشکار در افراد مبتال بـه  حافظهي اول این بود کهفرضیه

هراس اجتماعی در مقایسه بـا افـراد عـادي دچـار سـوگیري      
ي آشـکار در افـراد   ي دوم این بود که حافظـه است؛ و فرضیه

ي مبتال به هراس اجتمـاعی در مقایسـه بـا افـراد عـادي دارا     
سوگیري بیشتري است.

اول حـاکی از آن اسـت   ي نتایج این پژوهش در مورد فرضیه
ي ناآشکار که افراد مبتال به هراس اجتماعی، سوگیري حافظه

هـاي منفـی و اضـطراب    هـاي منفـی دارنـد و واژه   براي واژه
هاي مثبـت  آورند و همچنین واژهبرانگیز را بیشتر به خاطر می

آورنـد. بـه ایـن    را در مقایسه با افراد عادي کمتر به خاطر می
به هراس اجتمـاعی پـس از مواجهـه بـا     معنی که افراد مبتال

هاي اجتماعی، رویدادهاي منفی را بیشـتر بازشناسـی   موقعیت
آورنـد. بـر   کنند و رویدادهاي مثبت کمتري را به یـاد مـی  می

رسـد کـه   دست آمده از این تحقیق به نظر میاساس نتایج به
ي ناآشکار در پـردازش اطالعـات هیجـانی در    عملکرد حافظه

به هراس اجتماعی با افراد عادي یکسـان نیسـت؛   افراد مبتال
به این معنی که افراد مبتال به هراس اجتماعی بیشـتر تمایـل   

هاي با بار عاطفی منفـی داشـته، ولـی افـراد     به پردازش واژه
-هاي با بار عاطفی مثبت را بازشناسـی مـی  عادي بیشتر واژه

و هـاي امیـر، فـوا   ي پژوهش حاضر بـا یافتـه  کنند. این یافته
17) و ملینگر و آلدن 1989و همکاران (16)، دالی2000(15کلز

باشد.) همسو می2000(
) نشان داد که در افـراد  2000ي امیر، فوا و کلز (نتایج مطالعه

ي ضمنی نسبت بـه  مبتال به هراس اجتماعی سوگیري حافظه
اطالعات تهدیدکننده اجتماعی وجود دارد. در مقابـل، آزمـون   

عدي هیچ گونه تفاوت گروهی نشـان نـداده  ي آشکار بحافظه
است. بنابراین، براي افراد مبتال بـه هـراس اجتمـاعی نـوعی     

ي آشکار ي ضمنی در غیاب سوگیري حافظهسوگیري حافظه
) از داوطلبان بـا اضـطراب   1989وجود دارد. دالی و همکاران (

نفر سخنرانی کنند. 3سخنرانی باال و پایین خواستند که براي 
شـان  چه را که در طـول سـخنرانی  ها خواستند آنآنسپس از

اتفاق افتاده خالصه کنند و به دنبال آن یـک آزمـون حافظـه    
)incidentي محیط بـود را اجـرا   ) که شامل سؤاالتی درباره

ها در یادآوري اطالعـات  کردند. در به خاطر آوردن آزاد، گروه
ـ   ه خـاطر  محیطی تفاوتی نداشتند، اما در یادآوري با سـرنخ، ب

تر اطالعات محیطی در گروه بـا اضـطراب بـاال    آوري ضعیف
اي دیگر توسط ملینگر و ها در مطالعهنشان داده شد. این یافته

هـا از افـراد بـا اضـطراب     اسـت؛ آن ) تأییـد شـده  2000آلدن (
اجتماعی باال و پایین خواستند که با یک فرد غریبـه مکالمـه   

اي که روز قبل مکالمه دازهکنند. داوطلبان روز بعد به همان ان
هـاي  هایی که جنبهخاطر آوردند و سؤالداشتند اطالعات را به

سنجید، ي مربوط به اطالعات مکالمه را میمتفاوتی از حافظه
خـاطر  ها در مقدار اطالعات منفـی کـه بـه   جواب دادند. گروه

15. Amir, Foa & Coles
16. Daly
17. Mellings & Alden

ي زوجی افراد داراي نشانگان هراس اجتماعی و عادي در متغیرهاي پژوهش و سطح معناداري آن. مقایسه3جدول 
سطح معناداري dfخطا تفاوت میانگین دو گروه گروه مؤلفه متغیر

001/0 422/0 12/2 عادي هراس هاي منفیواژه
001/0 195/0 980/0- عادي هراس هاي مثبتواژه ي ناآشکارحافظه
130/0 236/0 360/0 عادي هراس هاي خنثیواژه
190/0 197/0 260/0 عادي هراس هاي منفیواژه
267/0 197/0 220/0- عادي هراس هاي مثبتواژه ي آشکارحافظه
163/0 356/0 500/0- عادي هراس هاي خنثیواژه
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ایـن پاسـخ بـه سـؤاالت     آوردند تفاوتی نداشتند. عالوه بـر می
ها با او مکالمه داشتند نشـان داد کـه   خصی که آني شدرباره

گروه مبتال به هراس اجتماعی نسبت بـه افـراد بـا اضـطراب     
پایین، اطالعات کمتري را مربوط به شخصی که با او مکالمه 

) 1982و همکــاران (18آوردنـد. کیمبــل خـاطر مــی کردنـد بــه 
دریافتند که افـراد بـا درجـات بـاالي خودآگـاهی، اطالعـات       

خـاطر  انـد بـه  را درباره شخصی که با او مالقات کردهکمتري 
) دریافتنـد کـه یـادآوري    1990و همکاران (19آورند. هوبمی

ي افـراد  کمتر اطالعات در طول موقعیت اجتماعی بـه وسـیله  
شود.متبال به هراس اجتماعی نشان داده می

ي دیگر پژوهش حاکی از آن است بین دوگروه مبتال به یافته
ي آشـکار  اجتماعی و افراد عادي در سـوگیري حافظـه  هراس 

تفاوت معناداري وجود ندارد و افراد مبتال به هراس اجتمـاعی  
ي آشـکار فـرد بـه    ي آشکار ندارند. در حافظهسوگیري حافظه

آورد. وقتی که ي شخصی خود را به یاد میطور آگاهانه تجربه
ارب قبلـی  عملکرد در یک تکلیف، نیاز به یادآوري آگاهانه تج

شـود. بـراي سـنجش    ي آشکار مطرح میداشته باشد، حافظه
اي استفاده شد؛ هنگامی که از این امر از آزمون یادآوري نشانه

هـا را بـا   افراد مبتال بـه هـراس اجتمـاعی خواسـته شـد واژه     
یادآوري آگاهانه تجـارب قبلـی تکمیـل کننـد، ایـن افـراد در       

با افراد عادي تفاوتی هاي مثبت، منفی و خنثیبازشناسی واژه
هـاي  ي پژوهش حاضر بـا نتـایج پـژوهش   نداشتند. این یافته

و 20)، کالیتر، کـان سـین، هیمبـرگ   1994(و همکاران راپی
باشد.) همسو می1995همکاران (

ي یادآوري ) ثابت کردند که در حافظه1994(و همکاران راپی 
بت و و بازشناسی تهدید اجتماعی، تهدید فیزیکی و کلمات مث

منفی بین بیماران مبتال به هراس اجتمـاعی و گـروه کنتـرل    
تفاوتی وجود ندارد. این یافته یعنی فقدان سوگیري حافظه در 

) نیـز  1995هراس اجتماعی بـه وسـیله کالیتـر و همکـاران (    
ها دریافتنـد کـه بـین بیمـاران مبـتال بـه       است. آنتکرار شده

نظر یادآوري آزاد هراس اجتماعی و گروه کنترل غیر بالینی از
و بازشناسی کلمات خنثی و تهدیـد کننـده اجتمـاعی تفـاوتی     

وجود ندارد.

18. Kimble
19. Hope
20. Cloitre, Cancienne, Heimberg, Holt & Liebowitz
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