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Abstract
Objective: This aim of this study was to assessment of attention bias in the cognitive

processing of neutral and emotional words, using Stroop's semantic test on students.
Method: 50 students from Tabriz University were selected randomly and in addition to
the demographic information, they responded to the Stroop's semantic test. Data
analysis was done using descriptive statistics, independent groups T-test and paired
groups T-test. Results: The mean percentages of correct responses in the sample (boys
and girls) in emotional words were lower than neutral words. The mean percentage of
incorrect responses in the sample in neutral and emotional words was not significant.
There were significant differences in neutral and emotional words between the mean
percentages of without respondent in the sample in 0/001. There were significant
differences in mean percentages of responses in the sample between the neutral and
emotional words in 0/005. On the one hand, there were not significant differences in
mean percentages of correct responses in boys in neutral and emotional words but for
the girls; there were significant differences in0/005. For both sex, there were significant
differences in mean response time between neutral and emotional words in 0/001.
Keywords: Perceptual Bias, Cognitive Processing, Stroop's Semantic Test
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سوگیری توجه در پردازش شناختی واژههای خنثی و عاطفی با استفاده از آزمون
استروپ معنایی در دانشجویان انجام شده است .روش :تعداد  50نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به صورت تصادفی
انتخاب و عالوه بر اطالعات دموگرافیک به آزمون استروپ معنایی پاسخ دادند .تحلیل داده ها با روش های آمار توصیفی،
آزمون  Tگروه های مستقل و  Tگروه های وابسته انجام شد.یافتهها :میانگین درصد پاسخهای صحیح نمونه (دختران و
پسران) در واژههای عاطفی کمتر از واژههای خنثی بوده .تفاوت بین میانگین درصد پاسخهای خطای نمونه در واژههای
خنثی و عاطفی معنادار نبود .بین میانگین درصد بدون پاسخ نمونه برای واژههای خنثی و عاطفی در سطح  0/001تفاوت
معنادار است .بین میانگین زمان پاسخ نمونه برای واژههای خنثی و عاطفی در سطح  0/05تفاوت معنادار است .از سویی،
بین میانگین درصد پاسخهای صحیح پسران در واژه های خنثی و عاطفی تفاوت معناداری مشاهده نشد اما برای دختران در
سطح  0/05تفاوت معنادار بود .تفاوت بین میانگین زمان پاسخ واژههای خنثی و عاطفی در سطح  0/001برای هر دو جنس
معنادار بود.
کلید واژهها :سوگیری ادراکی ،پردازش شناختی ،آزمون استروپ معنایی

مقدمه

اختصاص یابند و در نهایت ،چه رفتاری انجام شود ،توجه

بر اساس نظریههای پردازش شناختی ،نحوه پردازش

است .از آنجا که انتخاب نوع اطالعات محیطی که فرد برای

محرکهای محیطی ،نقش اساسی در شکلگیری رفتار

پردازش بر میگزیند بر عهده توجه است ،هرگونه انحراف

دارد .عاملی که تعیین میکند منابع شناختی به کدام هدف

توجه میتواند به رفتار متفاوتی منجر شود .انحراف توجه
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توجه مینامند (ورج 1و همکاران .)2009 ،پوسنر و پترسون

خودکار بدین معنی است که شخص غالبا از وجود محرک

(به نقل از هریسون 2و همکاران )2010 ،تورش توجه را

تجربه آگاهانهای ندارد و تمرکز توجه بهطور خودکار

چنین تعریف میکنند :گرایش خاصی که باعث میشود فرد

بهسوی محرک جلب میشود (قاسم زاده .)1379 ،یکی از

در محیط اطرافش به دنبال اطالعات خاصی بگردد و به آنها

علل عمدهای که میتوان در توجیه این قبیل سوگیریهای

عالقمند باشد.

شناختی مطرح کرد این است که افراد مبتال به این اختالالت

از سوی دیگر بر اساس یافتههای پژوهشی افراد مبتال به

از یک طرحواره شناختی مشخص که متفاوت از

اختالالت هیجانی دارای سوگیریهای شناختی از جمله

طرحوارههای شناختی افراد عادی هستند برخوردارند .سازه

گرینبرگ5

طرحواره شناختی ،به ساختارهای دانش ذخیره شده اطالق

( )1985اختالالت هیجانی را بر حسب سیستم هیجانی

میشود که با سرنخهای محیط در شکلدهی توجه انتخابی،

پردازش اطالعات سوگیرانه از جمله سوگیری توجه تشریح

جستجوی حافظه و تفکر در تعامل است (البارج 9و

کردهاند .طبق این نظریه افراد دچار اختالالت هیجانی

همکاران.)1998 ،

سوگیری در توجه هستند .بک ،3امری 4و

بهوسیله ساختارهای شناختی بهویژه ساختارهای مربوط به

حال این سوال مطرح است که نحوه عملکرد شناختی و

پردازش محرکهای خاص هیجانی مشخص میشوند که

شکل سازمان شناختی افرادی که مدت زیادی با یک

ممکن است در طول زندگی اولیه فرد بوجود آمده باشند

بیماری جسمی دست و پنجه نرم میکنند و شاید تا پایان

(تقوی و همکاران1998 ،؛ اسمیت.)2006 ،6

عمر همراه آنها باشد چگونه تحت تاثیر بیماری قرار

نظریههای مختلفی در زمینه سوگیریهای مربوط به

میگیرد؟ با توجه به نظریههای شناختی به نظر میرسد که

اختالالت هیجانی بهخصوص اضطراب و افسردگی وجود

طرح وارههای شناختی این افراد با توجه به بیماری آنها

دارد؛ بر اساس مدل افسردگی بک ،افسردگی با اختالل در

شکل میگیرد .زمانی که بیماران با بیماری مزمن یعنی

پردازش اطالعات مربوط به فقدان و شکست ارتباط دارد،

وضعیت ذاتا آزارنده و طوالنی مدت که به میزان نسبتا

در حالی که اضطراب با اختالل در پردازش اطالعات

زیادی غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش بینی است مواجه

باور7

میشوند ،ساختار شناختهای بیمار واسطه مهمیبین بیماری

مربوط به تهدید یا خطر ارتباط دارد .بر اساس نظریه

( )1987 ،1981هر هیجانی مانند یک گره در شبکه تداعی

و سالمت بیمار است (اورز و لنکولد.)2001 ،10

بازنمایی میشود ،و با بازنماییهای دیگر شبکه ،ارتباط

از شایعترین ابزار آزمایشی که در دهه اخیر به منظور

دارد .فعال شدن گرههای هیجانی ،موجب افزایش دسترسی

بررسی فرایندهای پردازش اطالعات و سوگیری توجه به

به مواد هماهنگ با خلق ،و در نتیجه سوگیری پردازش

نشانههای خاص به کار رفته است گونه تغییر یافتهای از

اطالعات هماهنگ با خلق میشود .ویلیامز 8و همکاران

آزمون نامیدن رنگها به نام استروپ است (متیوز و کلوگ،

( )1997معتقدند که سوگیری توجه در مرحله فعالسازی-

 .)1993در این شکل اجرای آزمون استروپ ،واژههایی که

یکپارچهسازی که مرحله خودکار پردازش است و سوگیری

از نظر محتوای معنایی ،بار هیجانی متفاوت دارند با

حافظه در مرحله تشریح که سطح پردازش راهبردی و

رنگهای گوناگون ارائه میشوند .وظیفه آزمودنی نامیدن
رنگ این واژهها با سرعت زیاد ،بدون در نظر گرفتن

1-Werrij
2-Harrison
3-Beck
4-Amriy
5-Grrenberg
6-Smith
7-Baver
8-Williams

محتوای معنایی آنهاست.
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9-Labarge
10-Evers Lankveld
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نسبت به محرکهای برجسته هیجانی در محیط را تورش

کنترل شده است ،اتفاق میافتد .سوگیری در مرحله

مجتبی خدادادی و همکاران 27

یافتههای پژوهشی در اینگونه آزمایشها با نظریه
طرحوارههای بک و نظریه شبکه عمومیتداعیهای باور که
بر پایه آنها بازنمایههای خطر در حافظه دراز مدت به
رمزگردانی انتخابی به سمت اطالعات مرتبط با خطر

 -3بین دختران و پسران در میزان صحت پاسخ به
واژگان عاطفی و خنثی تفاوت وجود دارد.
 -4بین دختران و پسران در مدت زمان پاسخ به
واژگان خنثی و عاطفی تفاوت وجود دارد.

تاخیر زمانی آزمودنیها در نامیدن رنگ واژههایی که برای
آنها نشانههای خطر به شمار میرود استنباط نمود (رویتر و

مواد و روش
روش پژوهش حاضر از نوع علی -مقایسهای است.
جامعة آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه تبریز در

بروسکات.)1994 ،1
هر چند پژوهشهایی در زمینه سوگیری توجه در افراد

سال تحصیلی  92-93بودند که تعداد  50نفر (بر اساس

افسرده خفیف (گاتلیب و مک کان1948 ،؛ ساسکیا،

فرمول مورگان) از افراد در دسترس آنها با رضایت شخصی

 ،)2009عنکبوت هراسی (واتس و همکاران ،)1986 ،سوء

در اجرای آزمون استروپ معنایی شرکت نمودند.

مصرف مواد (ویلیامز و برودبنت ،)1986 ،اختالل فشار

برای تعیین واژگان عاطفی و خنثی ابتدا تعداد زیادی

روانی پس از سانحه (فوا ،)1991 ،بیماریهای درد مزمن

واژه در نظر گرفته شد و پس از نظر خواهی از یازده نفر از

(پینکاس و همکاران ،)1998 ،کودکان والدین دچار اختالل

اساتید و صاحبنظران روانشناسی و علوم شناختی ،کلماتی

استرس پس از سانحه (مرادی و همکاران ،)1999 ،درد

که باالترین نمره را کسب کرده بودند به عنوان کلمات

(بک و همکاران )2001 ،و اضطراب ریاضی (هوپکو،

مورد نظر در پژوهش حاضر انتخاب شدند.

 )2002انجام شده است ،اما هنوز زمینههای قابل مالحظهای

واژگان خنثی عبارت بودند از :موکت ،دیوار ،چوب،

وجود دارد که سوگیریهای شناختی را میتوان در مورد

مداد ،فرش ،پارچه و دفترچه .واژگان عاطفی عبارت بودند

آنها مورد مطالعه قرار داد .سوگیری توجه نسبت به واژگان

از :مادر ،پدر ،خواهر ،برادر ،همسر ،فرزند و خانواده .البته

عاطفی یکی از حوزههایی است که نیازمند پژوهشهای

در بین واژگان خنثی بعضی مانند دستگیره ،سخت افزار و

گسترده در این زمینه است .میتوان با انجام چنین

خودنویس و پالستیک ،علیرغم نمرة باال ،بهدلیل ناهمتایی

پژوهشهایی سامانههای شناختی افراد را شناسایی کرده و

با واژگان عاطفی در تعداد حروف و سیالبها ،انتخاب

با مداخله و عمل روی طرحوارههایی که افراد نسبت به آن

نشدند .ابزار مورد استفاده عبارت بودند از:

سوگیری دارند ،آن طرحواره را تضعیف یا خاموش کرد و
طرحواره دیگری را جایگزین آن کرد تا سوگیری کاهش
یافته و به بهبود وضعیت روانی این افراد کمک کند ( به نقل

آزمون استروپ
آزمون استروپ در سال  1883در آزمایشگاه الیپزیک
و بر اساس تئوری تفاوت سرعت خواندن کلمات و سرعت

از ربیع زاده.)1381 ،
با توجه به مبانی نظری و تجربی فوق پژوهش حاضر در
پی پاسخگویی به فرضیات زیر است:
 -1میزان صحت پاسخ دختران و پسران در واژگان
خنثی بیشتر از واژگان با بار عاطفی است.
 -2مدت زمان پاسخ دختران و پسران در پاسخ به
واژگان عاطفی بیشتر از واژههای خنثی است.

نام بردن رنگ ،توسط جیمز مک کین

کتل2

مطرح شد

وتوسط محققین دیگر دنبال شد .در سال  1935نسخه اصلی
آزمون تداخل کلمه رنگ ،توسط جان ریدلی

استروپ3

بهصورت کارتهای زمینه سفید با  5کلمه با رنگهای
قرمز ،آبی ،سبز ،قهوهای و ارغوانی ارائه

شد(جنسن،4

 .)1966این آزمون در همان سال توسط استروپ برای

1- Roeters & Broskat
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2 - James McKeen cattell
3 - John Ridley Stroop
3-Jensen
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سنجش توجه انتخابی و انعطافپذیری شناختی بهکار گرفته

اهم آنها از این قرار است؛ محرکهای این آزمون واژگان

شد .این آزمون اغلب بهعنوان یک آزمون ارزیابی

خنثی و با بار عاطفی است که به صورت متداخل و تصادفی هر

انعطافپذیری شناختی ،مهار پاسخ و توجه انتخابی توصیف

یک برای مدت زمان  1ثانیه و با فواصل  750هزارمثانیه با

میشود(هماک.)2004 ،1

رنگهای قرمز و سبز ارایه میشوند .برای پاسخ دو دکمة صفحه

کنترل توجه در جمعیتهای مختلف کودکان ،دانشجویان،

(دکمة ؟ ،سبز و دکمة  ، Zقرمز) .آزمودنی باید برای پاسخ

بزرگساالن و بیماران نرولوژیک استفاده شده است(وست،2

دادن از دو انگشت اشارة دست راست و چپ استفاده کرده و

 2003و فرانزن .)1987 ،در آزمون استروپ مرحله رنگ-

با حداکثر سرعت و صرفنظر از معنای کلمات ،برای واژههای

کلمه ،را بهعنوان معیاری برای سنجش توانایی انعطاف ذهنی

سبز دکمة سبز و برای واژههای قرمز ،دکمة قرمز را فشار دهد.

درنظر میگیرند .همچنین این مرحله بهعنوان معیاری برای

پایایی و روایی آزمون

ارزیابی توانایی فرد در مهار پاسخهای تکانشی در نظر گرفته

پژوهشهای انجام شده پیرامون آزمون استروپ نشانگر

میشود( .)1در بررسی نتایج بهدست آمده با این آزمون،

روایی مناسب آن در سنجش بازداری در بزرگساالن و

طوالنیتر شدن زمان پاسخ و افزایش خطا در هنگام

کودکان است .پایایی استروپ از طریق بازآزمایی در دامنهای

تشخیص رنگ -کلمه ناهمخوان ،نسبت به زمان دیدن

از 0/80تا  0/91گزارش شده است (بارون 2004 ،5و لزاک،6

رنگ -کلمه همخوان ،مشاهده شده است (وست 2003 ،و

.)2004

بادزاکوا.)2009 ،3

یافتهها

با توجه به کاربردهای مختلف آزمون استروپ در

برای تجزیه و تحلیل آماری دادههای پژوهش حاضر

مطالعات مختلف تغییرات زیادی در مدل اصلی از نظر تعداد

ابتدا از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و سپس

رنگهای نمایش داده شده ،زمان نمایش محرکها و فاصلة

از آمار استنباطی شامل  tگروههای مستقل و  tگروههای

زمانی بین نمایش محرکها ایجاد شده است (هماک.)2004 ،

وابسته استفاده شد .در جدول ( )1آمارههای توصیفی نمونة

همچنین در یک مطالعة دیگر با تست تغییریافته استروپ ،از

مورد مطالعه مشخص شده است.

 2کلمه -رنگ سبز و قرمز ،که در مطالعات گذشته معنی
دارترین واکنش را در افراد ایجاد میکردند ،استفاده شد.
هرکلمه به مدت  1/5ثانیه با فواصل زمانی ثابت  3ثانیهای
نمایش داده میشد .برای پاسخ دادن دو دکمه در اختیار
افراد قرار میگرفت که فرد باید با انگشت سبابه دست
راست ،دکمه سمت چپ را که معرف رنگ سبز بود در
پاسخ به محرک سبز و با انگشت وسط ،دکمه سمت راست
راکه معرف رنگ قرمز بود در پاسخ به محرک قرمز در
سریعترین زمان ممکن فشار میدادند(مکلئود.)1991 ،4
در این آزمون با توجه به مبانی نظری آزمون کالسیک
استروپ ،در محتوا و نحوة اجرای آن تغییراتی بهعمل آمد که
4-Homack
5-West
6-Badzakova
7-Mackloud
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جدول  :1مشخصات نمونه

دختران

24

23/5

1 /7

پسران

26

25/2

1 /8

تعداد کل

50

24/4

2

در جدول ( )2نتایج کلی پژوهش ،میانگین و انحراف معیار

پاسخ و زمان آزمایش در در متغیرهای پژوهش

پاسخهای صحیح ،خطا و بدون پاسخ ،همچنین مدت زمان

(محرکهای خنثی و عاطفی) ،به تفکیک آمده است.

جدول  :2نتایج کلی پژوهش
پاسخهای صحیح

پاسخهای خطا

بدون پاسخ

زمان پاسخ

زمان آزمایش

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(هزارم ثانیه)

(ثانیه)

میانگین

97/1

2 /8

0 /1

530/7

71/2

انحراف معیار

1 /7

3 /2

0 /8

146

7 /7

عاطفی

میانگین

94/7

3 /6

2

543/3

72/3

(هدف)

انحراف معیار

2 /1

3 /2

0 /8

177/4

9 /7

محرکها
خنثی

آماره

همانطور که در جدول باال مشخص شدهاست ،میانگین

بود .به بیان دیگر دختران برای پاسخ به واژگان عاطفی

درصد پاسخهای صحیح نمونه (دختران و پسران) در

بهطور معناداری خطای بیشتری داشتند .تفاوت بین میانگین

واژههای عاطفی کمتر از واژههای خنثی بوده و این تفاوت

زمان پاسخ واژههای خنثی و عاطفی در سطح  0/001برای

در سطح  0/01با درجه آزادی  49معنادار است .تفاوت بین

هر دو جنس معنادار بود .به بیان دیگر صرفنظر از جنسیت،

میانگین درصد پاسخهای خطای نمونه در واژههای خنثی و

افراد برای پاسخ دادن به واژگان عاطفی مدت زمان بیشتری

عاطفی معنادار نبود .بین میانگین درصد بدون پاسخ نمونه

را صرف میکردند.

برای واژههای خنثی و عاطفی در سطح  0/001با درجه

در مجموع میانگین زمان پاسخ برای واژههای عاطفی

آزادی  49تفاوت معنادار است .بین میانگین زمان پاسخ

بهترتیب عبارت بود از؛  554/3هزارم ثانیه برای واژه فرزند،

نمونه برای واژههای خنثی و عاطفی در سطح  0/05با درجه

 551/6برای مادر 550/4 ،برای خانواده 549/3 ،برای پدر،

آزادی  49تفاوت معنادار است .به این ترتیب فرضیات اول

 533/6برای خواهر 533/4 ،برای برادر و  532/5برای

و دوم تأیید میشود.

همسر.

در تفکیک مقایسة معناداری تفاوت نتایج دختران و
پسران در پاسخ به واژههای خنثی و عاطفی یافتههای زیر

بحث و نتیجه گیری
میتوان وجود سوگیری نسبت به محرکهای برپاکننده
عاطفی را بر اساس دو الگوی نظری بک و باور تبیین کرد.

حاصل شد:
بین میانگین درصد پاسخهای صحیح پسران در واژههای

بک (1985؛ به نقل از بروین )1376 ،1معتقد است که

خنثی و عاطفی تفاوت معناداری مشاهده نشد اما برای

روانبنهها معرف تجربیات گذشتهاند و منجر به جذب و

دختران در سطح  0/05با درجه آزادی  49تفاوت معنادار
1- Bervin
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تعداد

میانگین سن

انحراف معیار

30

ارزیابی سوگیری توجه در پردازش شناختی واژههای خنثی و عاطفی با استفاده از آزمون استروپ معنایی

شدن یک روان بنه ،انتخاب محرک را تحت تاثیر قرار

میگیرد .در حالی که نظام قانون مدار ،تحلیل منطقی روابط

میدهد و یادآوری اطالعات هماهنگ را از حافظه تسهیل

واقعی بین مفاهیم را شامل میشود .نظام تداعی گرا،

میکند .باور (1987؛ به نقل از بردلی ،1ماگ 2و ویلیامز،

بازنماییهای ذهنی را بر اساس شباهت و مجاورت زمانی

 )1993نیز فرایند سوگیری یادآوری محرکهای عاطفی را

سازمان میدهد .صحت روابط بین مفاهیم در نظام تداعی

بر اساس فعال شدن گره هیجانی در شبکه همخوانی تبیین

گرا ،تحلیل نمیشود .چنین فرایندهای اعتباریابی یا

کرده است.

ابطالسازی در نظام قانون مدار رخ میدهد که با صحت و

به نظر میرسد که در تبیین این یافتهها میتوان به پدیده

حقیقت اطالعاتی که در نظام تداعی گرا فعال شده است،

تداخل استناد کرد .پدیده تداخل که مبین وجود اختالل در

سروکار دارد (مهدویان و همکاران.)1385 ،

پردازش اطالعات کنونی فرد است ،به دالیل متفاوت ایجاد
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