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 Introduction: One of the main challenging issues in cognitive science is the role of attention in
 consciousness. It is generally believed that attention is essential for consciousness. However,
 some s tudies have shown in some conditions, such as iconic memory, consciousness happens
 without attention. In previous s tudies, using iconic memory dual tasks in which attention is
 locally diverted to peripheral task in order to examine consciousness in the central task has
 caused the problem of expectation and previous knowledge in perception of the s timuli. The
 purpose of the present study was to tes t attention necessity for consciousness in iconic memory
 using the modified Stroop paradigm. Materials and Methods: Thirty Participants subjects were
 selected and randomly assigned to the partial and whole report groups. Results: Participants
 had significantly more correct responses in the partial group compared to the whole report
 group both in congruent and incongruent conditions. This indicates that attentional bias to word
 processing in incongruent conditions did not affect the correct responses compared to congruent
conditions. Conclusion: Attention is not necessary for consciousness in iconic memory.y
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چــــــــكيد  ه

واژه هاي كلیدي:

1- آگاهی
2- توجه

3- حافظة كوتاه مدت

ــی  ــه در آگاه ــش توج ــناختی نق ــوم ش ــده در عل ــز عم ــش برانگی ــادالت چال ــی از مج ــه: یک مقدم
ــا ایــن وجــود، برخــی  ــر ایــن اســت كــه توجــه بــرای آگاهــی ضــرروری اســت. ب اســت. اعتقــاد كلــی ب
ــه رخ  ــدون توج ــی ب ــه آگاه ــد ك ــان داده ان ــی نش ــة حس ــد حافظ ــی مانن ــا در موقعیت های پژوهش ه
ــرای  ــا ب ــه در آن ه ــی ك ــة حس ــة حافظ ــف دوگان ــتفاده از تکالی ــین، اس ــای پیش ــد. در پژوهش ه می ده
ــده  ــرف ش ــی منح ــف جانب ــه تکلی ــی ب ــورت مکان ــه ص ــه ب ــزی، توج ــف مرك ــی در تکلی ــی آگاه بررس
ــه  ــدف مطالع ــت. ه ــرده اس ــاد ك ــرک را ایج ــین در ادراک مح ــش پیش ــارات و دان ــکل انتظ ــت، مش اس
ــل  ــم تعدی ــتفاده از پارادای ــا اس ــی ب ــة حس ــی در حافظ ــرای آگاه ــه ب ــتلزام توج ــی اس ــر، بررس حاض
ــه  ــری داوطلبان ــیوة نمونه گی ــه ش ــركت كننده ب ــر ش ــا: 30 نف ــوادوروشه ــود. م ــتروپ ب ــة اس یافت
ــا: ــدند. یافتهه ــاب ش ــل انتخ ــزارش كام ــص و گ ــزارش ناق ــروه گ ــی در دو گ ــورت تصادف ــه ص و ب
شــركت كنندگان بــه صــورت معنــي داری پاســخ های صحیــح بیشــتری در گــروه گــزارش ناقــص، نســبت 
بــه گــروه گــزارش كامــل در هــر دو شــرایط همخــوان و ناهمخــوان داشــتند. ایــن نشــان می دهــد كــه 
ــت  ــه موقعی ــح را نســبت ب ــردازش واژه در شــرایط ناهمخــوان، پاســخ های صحی ــه پ ســوگیری توجــه ب
ــت. ــروری نیس ــی ض ــة حس ــی در حافظ ــرای آگاه ــه ب ــری: توج ــداد. نتیجهگی ــش ن ــوان كاه همخ

   اطالعات مقاله:
دریافت: 20 آذر 1398                               اصالحیه: 31 فروردین 1399                           پذیرش: 11 تیر 1399
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مقدمه
ــوم شــناختی بررســی تقــدم  یکــی از مجــادالت جــاری در عل
یــا تاخــر پدیده هــای توجــه1 و آگاهــی2 اســت. توجــه، انتخــاب 
متمایــز یــک محــرک یــا زنجیــرة فکــر از بیــن چندیــن محرک 
یــا زنجیــره ای از افــکار اســت كــه در آن تمامــی پردازش هــای 
ــازی  ــطح فعال س ــش س ــا كاه ــش ی ــئول افزای ــناختی مس ش
ــود  ــه می ش ــه كار گرفت ــی ب ــا بیرون ــی ی ــای درون بازنمایی ه
ــا  ــی محرک ه ــردن از برخ ــر ك ــرف نظ ــه ص ــدف توج )1(. ه
ــی  ــت. آگاه ــر اس ــای دیگ ــر محرک ه ــردازش موثرت ــرای پ ب
ــا  ــرای پردازش ه ــی ب ــای ذهن ــری تجربه ه ــه دسترســی پذی ب
حافظــة كاری،  توجــه،  قبیــل  از  شــناختی  ســامانه های  و 
اســتدالل، گــزارش كالمــی، حــل مســاله و غیــره اشــاره 
ــه  ــان توجــه را پیــش شــرط ورود ب دارد )2(. بعضــی از محقق
ــرک آگاه  ــک مح ــی از ی ــا هنگام ــا تنه ــد؛ م ــی می دانن آگاه
ــه  ــه توج ــی ك ــم. و هنگام ــه كنی ــه آن توج ــه ب ــویم ك می ش
خــود را از محركــی منحــرف كنیــم، آگاهــی نســبت بــه 
ویژگی هــای آن محــرک را از دســت می دهیــم. در نتیجــه 
آگاهــی نتیجــة توجــه كــردن اســت. ایــن پژوهشــگران توجــه 
را دروازة ورود بــه آگاهــی می داننــد و ادراک آگاهانــه را بــدون 
ــل، برخــی دیگــر  توجــه ممکــن نمی داننــد )7-3 ،1(. در مقاب
ــد كــه آزمودنی هــا  ــی نشــان داده ان از محققــان در پژوهش های
ــده اند.  ــد از آن آگاه ش ــه كنن ــی توج ــه محرك ــه ب ــدون اینک ب
ــدون توجــه را ممکــن می داننــد )8- ایــن محققــان آگاهــی ب

ــرط الزم  ــش ش ــة پی ــه توج ــه، در اینک ــور خالص ــه ط 12(. ب
ــدارد.  ــود ن ــی وج ــق كامل ــر تواف ــا خی ــی اســت ی ــرای آگاه ب
ــدون توجــه  ــت آگاهــی ب ــی كــه در آن حال یکــی از پدیده های
ــی  ــة حس ــت. حافظ ــی3 اس ــة حس ــود، حافظ ــی می ش بررس
اولیــن مولفــه در دریافــت اطالعــات قبــل از رســیدن آن هــا بــه 
حافظــة كاری و حافظــة بلنــد مــدت اســت. ایــن نــوع حافظــه، 
ناپایدار تریــن انبــار ذخیــرة اطالعــات اســت و محتــوای آن در 
كمتــر از یــک ثانیــه از بیــن مــی رود. اما نســبت بــه دیگــر انواع 
ــاه مــدت دیــداری و  حافظه هــای دیــداری یعنــی حافظــة كوت
ــری دارد  ــر و غنی ت ــت بســیار باالت ــدت ظرفی ــد م حافظــة بلن
)13(. حافظــة حســی كــه ابتــدا توســط اســپرلینگ4 بررســی 
ــدون  ــی ب ــت آگاه ــرای حال ــوی ب ــاهدی ق ــوان ش ــد، به عن ش
توجــه ذكــر گردیــده اســت )15 ،14 ،12(. در آزمایــش حافظــة 
ــی  ــوال 8 ال ــروف )معم ــس ح ــا ماتریک ــه آزمودنی ه ــی، ب حس
ــد. در  ــه می ش ــه ارائ ــک ثانی ــر از ی ــان كمت ــدت زم 12( در م
ــالش  ــه ت ــد ك ــته ش ــان خواس ــل5، از آن ــزارش كام ــت گ حال
ــد.  ــادآوری كنن ــروف را ی ــد ح ــه می توانن ــی ك ــا جای ــد ت كنن
ــه طــور میانگیــن نصــف تعــداد آرایــه را  آزمودنی هــا تقریبــا ب
بــه یــاد آوردنــد. در حالــت گــزارش ناقــص6، بالفاصلــه پــس از 
ارائــة محرک هــا، بــه تنهــا یــک ردیــف از ماتریکــس حــروف، 
ســرنخ ارائــه شــد و آزمودنی هــا بایــد آن ردیــف یــا تصویــری 
ــد.  ــادآوری می كردن ــود را ی ــده ب ــه ش ــرنخ ارائ ــه آن س ــه ب ك

ــادی  ــت درصــد بســیار زی ــن حال ــه در ای ــد ك مشــاهده گردی
پاســخ درســت ارائــه شــد؛ تعــداد پاســخ های صحیــح در 
ــزارش  ــت گ ــي داری بیشــتر از حال ــه طــور معن ــت ب ــن حال ای
ــود كــه تمــام  ــن موضــوع نشــان دهنــدة آن ب كامــل شــد. ای
آیتم هــا )حــروف( در حافظــة حســی ذخیــره گردیــده اســت. 
ــف  ــا نص ــل، تقریب ــزارش كام ــت گ ــه در حال ــع اینک در واق
ــه  ــود ك ــن نب ــدة ای ــان دهن ــد نش ــادآوری می ش ــروف ی ح
همــان تعــداد نصــف حــروف بازنمایــی شــده اســت بلکــه فــرد 
ــای  ــام آیتم ه ــه تم ــرده و ب ــی ك ــروف را بازنمای ــام 12 ح تم
بازنمایــی شــده قبــل از توجــه كــردن بــرای گــزارش كالمــی 
آن هــا، بــه صــورت آگاهانــه دسترســی دارد. در واقــع از 
ــرنخ  ــه س ــی ك ــر آیتم ــه ه ــرا ب ــی دارد زی ــا آگاه ــی آنه تمام
ــع بیــش از آنچــه  داده شــود جــواب درســت می دهــد. در واق
ــد  ــد نمی توان ــر چن ــد ه ــد را می بین ــزارش ده ــد گ می توان
تمــام آنچــه را كــه دیــده اســت گــزارش كالمــی یــا رفتــاری 
ــل از  ــه قب ــد ك ــری ش ــه نتیجه گی ــق آن، اینگون ــد. مطاب بده
ــا اســتفاده از مولفــة توجــه بــه بازنمایی هــا  اینکــه آزمودنــی ب
ــه  ــا ب ــد، بازنمایی ه ــوع كن ــا رج ــردن آن ه ــزارش ك ــرای گ ب
ــع  ــد. در واق ــود دارن ــی وج ــة حس ــه در حافظ ــورت آگاهان ص
ــه بازنمایــی كــرده  قبــل از توجــه كــردن، محرک هــا را آگاهان
ــودن  ــی جهــت بررســی پیــش شــرط ب اســت. در پژوهش های
ــه ای  ــف دوگان ــی تکالی ــة حس ــی در حافظ ــرای آگاه ــه ب توج
ــة  ــی در حافظ ــرای آگاه ــه ب ــتلزام توج ــی اس ــت بررس جه
ــر در  ــه اگ ــود ك ــن ب ــدف ای ــد )18-16(. ه ــام ش ــی انج حس
كنــار پاســخ دهی بــه تکلیــف مركــزی حافظــة حســی، توجــه 
ــا  ــم آزمودنی ه ــاز ه ــا ب ــود، آی ــب ش ــری جل ــف دیگ ــه تکلی ب
تکلیــف مركــزی ماتریکس هــای حــروف را بــه درســتی پاســخ 
ــس  ــه ماتریک ــخ ب ــزی پاس ــف مرك ــر؟ تکلی ــا خی ــد ی می دهن
حــروف و تکلیــف جانبــی پاســخ بــه همرنــگ بــودن یــا نبــودن 
ــن  ــود. در ای ــر ب ــة تصوی ــار گوش ــی در چه ــرة رنگ ــار دای چه
ــف  ــمت تکلی ــه س ــه ب ــردن توج ــرف ك ــا منح ــا ب پژوهش ه
ــروف  ــص ح ــزارش ناق ــت گ ــا در حال ــش خط ــی، افزای جانب
ــی  ــة حس ــون حافظ ــالف آزم ــد؛ برخ ــاهده ش ــس مش ماتریک
اســپرلینگ، افــراد نمی توانســتند بــه خوبــی در گــروه ســرنخ7 
نســبت بــه گــروه بــدون ســرنخ8 پاســخ های درســتی گــزارش 
ــد  ــری ش ــه نتیجه گی ــا اینگون ــن پژوهش ه ــج ای ــد. از نتای كنن
كــه دلیــل كاهــش عملکــرد مثبــت آزمودنی هــا ایــن بــود كــه 
ــن  ــب می شــد. بنابرای ــی جل ــه تکلیــف پیرامون ــا ب توجــه آن ه
ــن  ــه ای ــی آگاهان ــث بازنمای ــی باع ــف پیرامون ــه تکلی ــه ب توج
تکلیــف می شــد و بــه دلیــل عــدم توجــه بــه تکلیــف مركــزی، 
ــی  ــن تکلیــف كــه مســتلزم بازنمای ــه ای پاســخ دهی صحیــح ب
آگاهانــه بــود كاهــش می یافــت. بنابرایــن توجــه بــرای آگاهــی 
ضــروری اســت )19 ،16(. تفســیر ایــن پژوهشــگران از آزمایش 
اصلــی اســپرلینگ نیــز ایــن بــود كــه افــراد ابتــدا بــه محرک ها 
توجــه كــرده و ســپس حــروف را آگاهانــه بازنمایــی می كننــد. 

1 Attention
2 Consciousness
3 Iconic memory
4 Sperling

5 Whole report
6 Partial report
7 Cue group
8 No-cue group
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ناهمخــوان، ســوگیری توجــه بــه واژه پیــدا می كنــد. در واقــع 
ــی  ــل پردازش ــای واژه، تداخ ــا معن ــگ ب ــودن رن ــوان ب ناهمخ
ــای واژه، تســهیل پردازشــی  ــا معن ــگ ب ــودن رن و همخــوان ب
ــه  ــی، توج ــة حس ــر در حافظ ــد )23 ،22(. اگ ــاد می كن ایج
پیــش شــرط آگاهــی باشــد، پاســخ دهی بــه محرک هــای 
اســتروپ در حالــت ناهمخــوان بایــد ســبب كاهــش معنــي دار 
تعــداد پاســخ های صحیــح در هــر دو موقعیــت گــزارش كامــل 
و گــزارش ناقــص نســبت بــه حالــت همخــوان شــوند، امــا اگــر 
حالــت آگاهــی نیــاز بــه پیــش شــرط توجــه در حافظــة حســی 
ــه در  ــت ك ــش آن اس ــن پژوه ــار در ای ــد، انتظ ــته باش نداش
پاســخ های صحیــح حالت هــای ناهمخــوان و همخــوان در 
ــاوت  ــص تف ــزارش ناق ــل و گ ــزارش كام ــت گ ــر دو موقعی ه
ــی  ــد )21 ،16 ،13(. بررس ــود بیای ــه وج ــد ب ــي داری نبای معن
ــی از  ــه یک ــی ك ــرای آگاه ــه ب ــة توج ــودن مولف ــروری ب ض
ــت  ــناختی اس ــوم ش ــاری عل ــز و ج ــش برانگی ــادالت چال مج
ــم  ــن مه ــن دارد. ای ــات بنیادی ــزایی در مطالع ــه س ــت ب اهمی
ــه گســترش و شــناخت  بیشــتر نظــام مفهومــی مولفه هــای  ب
شــناختی مهمــی هــم چــون آگاهــی و توجــه منجــر خواهــد 
ــه ایــن مفاهیــم و  ــا پرداختــن نظــری ب شــد. بدیهــی اســت ب
روشــن ســاختن هــر چــه بیشــتر رابطــة آن هــا بــا یکدیگــر، بــه 
ــی  ــای درمان ــن كاربرده ــا و همچنی ــالح نظریه ه ــد و اص تولی
ــص  ــه نقای ــه ب ــا توج ــد. ب ــد ش ــزایی خواه ــک بس ــا كم آن ه
روش شــناختی پژوهش هــای ذكــر شــده، هــدف مطالعــه 
ــة  ــی در حافظ ــرای آگاه ــه ب ــتلزام توج ــی اس ــر، بررس حاض
حســی بــا اســتفاده از پارادایــم تعدیــل یافتــة اســتروپ اســت.

مواد و روش ها
ایــن پژوهــش از منظــر هــدف از نــوع بنیــادی بــوده و روش آن 
شــبه آزمایشــی از نــوع اندازه گیری هــای مکــرر اســت. جامعــة 
ــی  ــالت تکمیل ــرد تحصی ــجویان م ــة دانش ــامل كلی ــاری ش آم
ــال  ــا 35 س ــنی 22 ت ــازة س ــهد در ب ــی مش ــگاه فردوس دانش
بــود. نمونــه شــامل 30 نفــر از دانشــجویان بــود كــه بــه شــیوه 
ــروه  ــی در دو گ ــورت تصادف ــه ص ــه و ب ــری داوطلبان نمونه گی
ســرنخ و بــدون ســرنخ انتخــاب شــدند. مــالک ورود افــراد بــه 
پژوهــش، داشــتن شــرایط بینایــی مناســب بــرای انجــام تســت 
بــود و مــالک خــروج عــدم كســب آمادگــی الزم بــرای انجــام 
آزمــون پــس از توضیحــات و تمریــن كافــی بــود زیــرا تمریــن 
ــی را  ــازی ذهن ــرایط آماده س ــوع ش ــکان وق ــد ام ــش از ح بی
فراهــم می كــرد. در واقــع اگــر آزمودنــی در پاســخ بــه آزمــون، 
ــای  ــا كلید ه ــرد ی ــت نمی ك ــه درســتی رعای دســتورالعمل را ب
اشــتباهی را در حیــت اجــرای آزمــون فشــار مــی داد، از پژوهش 
ــه  ــراد رضایت نام ــش از انجــام تســت، از اف حــذف می شــد. پی
آگاهانــه مبنــی بــر شــركت داوطلبانــه در پژوهــش كــه دارای 
ــا  ــد و از آن ه ــه ش ــود گرفت ــش ب ــد پژوه ــه ای از رون خالص
ــروع  ــش از ش ــود دارد، پی ــی وج ــر ابهام ــا اگ ــد ت ــته ش خواس

در نتیجــه توجــه بــرای آگاهــی ضــروری اســت و تجربــة ادراک 
ــود و  ــی می ش ــیار9 بازنمای ــورت ناهش ــه ص ــدا ب ــی، ابت حس
ســپس نشــانه دهی بــه هــر قســمت از ایــن مولفه هــای 
ــه ســطح هشــیاری مــی آورد  ناهشــیار)گزارش ناقــص( آن را ب
)19 ،16(. نقد هــای وارد شــده بــه ایــن پژوهش هــا ایــن بــوده 
اســت كــه در آن هــا پدیــدة توجــه بــه لحــاظ زمانــی و مکانــی 
ــز  ــی نی ــی جانب ــه تکلیف ــد ب ــرد بای ــت؛ ف ــده اس ــرف ش منح
توجــه كــرده و پاســخ بــه محــرک مركــزی را در شــرایط وجــود 
محــرک پیرامونــی انجــام دهــد )18 ،17(. ایــن موضــوع ســبب 
پــردازش دقیــق در ناحیــة محــرک پیرامونــی كــه بایــد بــه آن 
ــون توجــه( و پردازش هــای  ــده اســت )كان توجــه شــود، گردی
ادراكــی در محــل محركــی كــه در ایــن شــرایط )توجــه نشــده( 
ــم )تکلیــف مركــزی  قصــد بررســی میــزان آگاهــی آن را داری
ــودن،  ــم ب ــق و مبه ــر دقی ــر غی ــالوه ب ــروف( ع ــس ح ماتریک
ــش  ــد دان ــری مانن ــم دیگ ــای مزاح ــت متغیره ــبب دخال س
پیشــین10 و انتظــارات11 درآن هــا شــده اســت )21 ،20(. 
بنابــر ایــن بــا روش منحــرف كــردن توجــه بــه لحــاظ مکانــی 
ــح  ــخ های صحی ــش پاس ــه و كاه ــف دوگان ــی در تکالی و زمان
ــه  ــت ك ــه گرف ــوان نتیج ــزی، نمی ت ــف مرك ــام تکلی در انج
ــد  در حافظــة حســی توجــه قبــل از آگاهــی وجــود دارد. پدی
آمــدن مفهــوم انتظــار در تــالش بــرای توجیــه و بحــث نتایــج 
متغیرهایــی بــه نــام توجــه و آگاهــی در حافظــة حســی تــالش 
ــه  ــرای بســط و توضیــح خــود مفهــوم انتظــار ب مضاعفــی را ب
ــرده اســت. درجــة  ــل ك ــر شــده تحمی ــای ذك ــن پژوهش ه ای
شــباهت یــا یکســانی محتــوای تجربــة حافظــة حســی نیــز بــا 
تجربــه ای كــه از دل انتظــار بــه وجــود آمــده مشــخص نیســت 
ــرای  ــده، ب ــرح ش ــب مط ــه مطال ــت ب ــا عنای )21 ،20 ،17(. ب
عــدم تفکیــک زمانــی- مکانــی توجــه و آگاهــی و بــه تبــع آن 
اجتنــاب از تکالیــف دوگانــه، ایــن پژوهــش در نظــر دارد بجــای 
ارائــة دو نــوع محــرک متفــاوت بــرای منحــرف كــردن توجــه 
بــه یکــی از آن هــا و بررســی وجــود آگاهــی در محــرک دیگــر، 
ــل دو  ــه دارای حداق ــود ك ــه ش ــرک ارائ ــوع مح ــک ن ــا ی تنه
ویژگــی12 پردازشــی بــوده تــا بتــوان توجــه را بــه یــک ویژگــی 
آن جلــب كــرد و آگاهــی را در ویژگــی دیگــر همــان محــرک 
بررســی كــرد. پارادایــم اســتروپ13 دربرگیرنــدة دو نــوع ویژگی 
پــردازش )واژه و رنــگ واژه( اســت و ســوگیری توجــه بــه واژه 
در دل پــردازش خــود محــرک وجــود دارد )22(. در پارادایــم 
ــا  ــوان14 ی ــی همخ ــر رنگ ــا جوه ــگ ب ــای رن ــتروپ، واژه ه اس
ــت  ــن اس ــف ای ــود و تکلی ــه می ش ــا واژه ارائ ــوان15 ب ــا همخ ن
ــای  ــه واژه و معن ــدون توجــه ب ــگ را ب ــا رن ــی تنه ــه آزمودن ك
ــر اســتروپ  ــم اث ــای پارادای ــج آزمون ه ــد. نتای ــزارش ده آن گ
همــواره نشــان داده انــد كــه آزمودنــی در پاســخ بــه ســوال هایی 
ــه  ــای واژه نا همخــوان اســت نســبت ب ــا معن ــگ واژه ب ــه رن ك
ــت،  ــوان اس ــای آن همخ ــا معن ــگ واژه ب ــه رن ــوال هایی ك س
ــدن واژة رنگــی  ــرا در هنــگام دی ــری دارد زی عملکــرد ضعیف ت

9 Unconscious
10 Prior knowledge
11 Expectations
12 Property

13 Stroop paradigm
14 Congruent
15 Incongruent
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ــركت كنندگان،  ــت ش ــظ هوی ــور حف ــند. به منظ ــت بپرس تس
در جلســه تســت بــه هریــک از افــراد كــدی اختصــاص یافــت.

ابزار پژوهش
آزمون استروپ تعدیل یافته

ــه  ــی اســتروپ معرفــی شــد ب ــر اســتروپ كــه توســط ریدل اث
بررســی اثــر تداخــل و تســهیل پــردازش رنــگ كلمــه همخــوان 
ــی  ــه انتخاب ــة توج ــردازد. دو مولف ــا واژه می پ ــوان ب و ناهمخ
ــد؛  ــود دارن ــد وج ــن فراین ــازداری واژه در ای ــه و ب ــگ كلم رن
ــای  ــه معن ــه ب ــدون توج ــد ب ــرد بای ــه ف ــورت ك ــن ص ــه ای ب
ــگ  ــه رن ــی ك ــد )23(. هنگام ــه كن ــگ واژه توج ــه رن واژه، ب
ــگ  ــه رن ــی ب ــال آب ــت )مث ــای واژه اس ــا معن ــوان ب واژه همخ
آبــی( پــردازش ســریع معنــای واژه ســبب تســهیل در پــردازش 
ــگ  ــا رن ــای واژه ب ــا هنگامــی كــه معن ــگ واژه می شــود. ام رن
واژه ناهمخــوان اســت )ماننــد آبــی بــه رنــگ قرمــز( پــردازش 
ــه آن،  ــه ب ــوگیری توج ــع آن س ــه تب ــای واژه و ب ــریع معن س
ســبب تداخــل در نامیــدن رنــگ واژه می شــود. در واقــع 
ــا  ــد. پژوهش ه ــش می آی ــل پی ــت تداخ ــتروپ در حال ــر اس اث
روایــی مناســب آزمــون اســتروپ در كــودكان و بزرگســاالن و 
ــد )23 ،22(. از  ــزارش داده ان ــد را گ ــا 91 درص ــی 80 ت پایای
آنجــا كــه در ایــن پژوهــش قصــد بررســی مقایســه محرک هــا 
در حالت هــای ســرنخ و بــدون ســرنخ را داشــتیم، حالــت 
ــش  ــن پژوه ــام ای ــرای انج ــتروپ ب ــون اس ــة آزم ــل یافت تعدی
ســاخته شــد؛ بدیــن صــورت كــه محرک هــای اســتروپ 
رنــگ- واژه بــه صــورت 4 محــرک همزمــان طراحــی شــدند. در 
نتیجــه بــرای هــر كــدام و هــر كوشــش آزمــون، 4 واژة قرمــز، 
ــر  ــت و ه ــه 5 حال ــا ب ــای آن ه ــبز، و زرد و رنگ ه ــی، س آب
حالــت بــه صــورت غیــر تکــراری و تصادفــی طراحــی شــدند. 
ــوان/  ــوان، 1 همخ ــورت 4 همخ ــه ص ــه ب ــای 5 گان حالت ه
3 ناهمخــوان، 2 همخــوان / 2 ناهمخــوان، 3 همخــوان / 1 
ــل  ــتروپ تعدی ــون اس ــد. آزم ناهمخــوان، و 4 ناهمخــوان بودن
یافتــه رنــگ- واژه در حافظــه حســی توســط پژوهشــگر 
بــا بکارگیــری نرم افــزار ســوپرلب ورژن 4 ســاخته شــد. 
ــه مشــخصات  ــوری ب ــاپ Lenovo در مانیت ــا در لپ ت محرک ه
گردیــد. اجــرا   refresh rate  :Hz, resolution:1152*86  75

روش اجرای پژوهش
بــه  تســت  انجــام  روش  تســت،  اجــرای  از  پیــش 
ــت  ــرای تس ــل از اج ــد. قب ــح داده ش ــركت كنندگان توضی ش
ــدت  ــه م ــراد ب ــودن انجــام آن، اف ــل دشــوار ب ــه دلی ــی، ب اصل
یــک ســوم زمــان تســت اصلــی بــه تمریــن تســت پرداختنــد. 
پــس از اتمــام تمریــن بــه منظــور جلوگیــری از اثــر تقــدم16، 
10 دقیقــه بعــد از اجــرای تمریــن، تســت اصلــی آغــاز گردیــد. 
ــورت  ــه ص ــبز و زرد ب ــز، س ــی، قرم ــار واژة آب ــا چه محرک ه

ــر  ــش ظاه ــة نمای ــان در صفح ــکل و همزم ــوزی ش ــش ل آرای
ــود.  ــش ب ــا 120 كوش ــش محرک ه ــداد نمای ــد. تع می گردیدن
ــی نشــدن اجــرای تســت و  دلیــل انتخــاب ایــن تعــداد طوالن
ــا  ــود. محرک ه ــدار ب ــه پای ــوع توج ــگیری از وق ــا پیش متعاقب
ــا ناهمخــوان، 1 همخــوان  ــا همخــوان، تمام ــوک تمام در 5 بل
ــوان/ 1  ــوان، 3 همخ ــوان / 2 ناهمخ ــوان، 2 همخ / 3 ناهمخ
ــا  ــز آزمودنی ه ــوک نی ــر بل ــن ه ــد. بی ــه گردی ــوان ارائ ناهمخ
اســتراحت كوتاهــی داشــتند. هــر بلــوک 24 كوشــش داشــت 
ــراری  ــر تک ــی غی ــراری )جایگزین ــر تک ــورت غی ــه ص ــه ب ك
واژه هــا و رنگ هــا( نمایــش داده شــد. كلید هــای پاســخ، 
ــدا  ــود. ابت ــی ب ــواب منف ــرای ج ــت و Z ب ــواب مثب ــرای ج ب
ــد.  ــه می ش ــه ارائ ــی ثانی ــدت 1500 میل ــه م ــت ب ــة ثاب نقط
ــراه  ــه هم ــه ب ــدت 250 میلی ثانی ــه م ــی ب ــپس 4 واژة رنگ س
ــرای  ــد. ب ــش داده می ش ــا نمای ــط آن ه ــت در وس ــة ثاب نقط
ــة  ــداری دارای نقط ــش دی ــک پوش ــخ ی ــر ن ــدون س ــروه ب گ
ــه مــدت 200 میلی ثانیــه و ســپس  ثابــت در وســط صفحــه ب
محــرک ســوال ارائــه می شــد. در گــروه ســر نــخ، خــط تیــره ای 
ــخ در محــل یکــی از چهــار واژة  ــوان ســر ن ــگ به عن ســیاه رن
ــت در وســط  ــک نقطــة ثاب ــه می شــد و ی ــی محــرک ارائ رنگ
ــان  ــخ، همزم ــر ن ــه ) س ــی ثانی ــدت 200 میل ــه م ــه ب صفح
ــود  ــت( وج ــده داش ــر عه ــز ب ــداری را نی ــش دی ــش پوش نق
ــه می گردیــد. پاســخ ایــن  داشــت. ســپس محــرک ســوال ارائ
بــود كــه آیــا محــرک ســوال در بیــن چهــار محــرک ارائه شــده 
ــر  ــه بهت ــرای اینک ــركت كننده ب ــر. ش ــا خی ــت ی ــود داش وج
ــد توجهــش  ــه خاطــر بســپارد بای ــان 4 واژه را ب ــد همزم بتوان
بــه نقطــة ثابــت معطــوف می باشــد. محــرک ســوال تــا زمــان 
ــر  ــه ظاه ــر روی صفح ــخ، ب ــای پاس ــی از كلید ه ــردن یک فش
ــی انتخــاب می شــد.  ــه صــورت تصادف ــود. محــرک ســوال ب ب
ــی  ــا منف ــخ آن ه ــف پاس ــت و نص ــوال ها مثب ــخ س ــف پاس نص
بــود. پــس از پاســخ، محــرک بعــدی ارائــه می شــد. در 
حالــت گــزارش ناقــص )ســر نــخ( فــرد بایــد تشــخیص مــی داد 
ــوده  ــه محــرک ســوال همــان محــرک ســرنخ داده شــده ب ك
ــخ(  ــدون ســر ن ــل )ب ــزارش كام ــت گ ــر. در حال ــا خی اســت ی
ــا عــدم وجــود محــرک ســوال را در بیــن  فــرد بایــد وجــود ی
ــیوة  ــی داد. ش ــخیص م ــده تش ــه ش ــان ارائ ــرک همزم 4 مح
ارائــة محرک هــا در تصویــر 1 و 2 نمایــش داده شــده اند.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

ــناختی  ــه ش ــخصات جامع ــل مش ــه و تحلی ــر تجزی ــالوه ب ع
ــاری  ــتنباط آم ــی، به منظــور اس ــا در ســطح توصیف آزمودنی ه
داده هــای  پژوهشــی،  فرضیه هــای  معنــي داری  بررســی  و 
ــدند.  ــل ش ــه و تحلی ــته تجزی ــا روش t وابس ــده ب ــت آم بدس
بــه ایــن منظــور از نرم افــزار آمــاری SPSS-23 اســتفاده شــد.

16 Priming effect
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گروه هــا  تفکیــک  بــه  شــركت كنندگان  صحیــح 
اســت. شــده  ارائــه   1 جــدول  شــرح  بــه  و  محاســبه 

یافته ها
پاســخ  درصــد  بــه  مربــوط  توصیفــی  شــاخص های 

تصویر 1- شیوة ارائة محرک در گروه سر نخ

تصویر2- شیوة ارائة محرک در گروه بدون سر نخ

جدول 1- برخی شاخص های توصیفی متغیر درصد پاسخ صحیح به تفکیک گروه ها

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sh

ef
a.

9.
2.

91
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                               6 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/shefa.9.2.91
https://shefayekhatam.ir/article-1-2008-fa.html


9797

د وره نهم، شماره دوم، بهار 1400

بررســی  از  پــس  آمــاری،  اســتنباط  منظــور  بــه 
مقایســه  بــرای   t آزمــون  از  داده هــا  بــودن  نرمــال 
شــد. اســتفاده  زوجــی  نمونه هــای  میانگیــن 

همانطــور كــه در جــدول 2 مشــاهده می شــود نتایــج حاصــل 
از آزمــون t بــرای تعییــن تفــاوت میانگیــن  نمونه هــای زوجــی 

ــرای درصــد پاســخ صحیــح نشــان داد كــه بیــن پاســخ های  ب
ــطح  ــخ در س ــر ن ــا س ــخ و ب ــر ن ــدون س ــروه ب ــح در گ صحی
ــه  ــود دارد. ب ــي داری وج ــاوت معن ــد تف ــي داری 99 درص معن
عبــارت دیگــر، ســر نــخ در تعــداد پاســخ صحیــح تاثیــر داشــته 
و بیــن ایــن دو گــروه تفــاوت معنــي داری ایجــاد كــرده اســت.

جدول2- مقایسة بین پاسخ های صحیح در حالت سر نخ دهی نسبت به حالت بدون سر نخ

جدول 3- مقایسة بین پاسخ های صحیح در حالت سر نخ دهی نسبت به حالت بدون سر نخ به تفکیک حاالت

نتایــج حاصــل از آزمــون t در جــدول 3 بــرای تعییــن تفــاوت 
میانگیــن  نمونه هــای زوجــی بــرای درصــد پاســخ صحیح نشــان 
داد كــه بیــن رنــگ  واژه در گــروه بــدون ســر نــخ و بــا ســر نــخ 
در تمامــی حــاالت بــه جــز حالــت 2 همخــوان/ 2 ناهمخــوان 
در ســطح اطمینــان 95 درصــد تفــاوت معني داری وجــود دارد. 

بحث و نتیجه گیری
گــزارش بیشــتر محرک هــا در حالــت گــزارش ناقــص نســبت 
بــه گــزارش كامــل در آزمایش هــای اســپرلینگ شــاهدی 
ــوده اســت كــه فــرد بیــش از  قــوی در تاییــد ایــن موضــوع ب
ــزارش  ــرا گ ــد زی ــد می بین ــزارش كن ــد گ آنچــه را كــه می توان
ــه  ــد ك ــان می ده ــخ نش ــر ن ــتفاده از س ــا اس ــخ ها ب ــر پاس بهت
هــر  دارد  دسترســی  محرک هــا  بازنمایی هــای  تمــام  بــه 
ــان  ــک زم ــد در ی ــا را نمی توان ــن بازنمایی ه ــام ای ــد تم چن
ــة مولفــة توجــه پژوهش هــای قبلــی در  گــزارش كنــد. مداخل
ــه انجــام شــد و  ــه كمــک آزمون هــای دوگان حافظــة حســی ب
مشــاهده گردیــد كــه هنگامــی كــه توجــه بــه ســمت دیگــری 
ــح  ــخ های صحی ــداد پاس ــود، تع ــل ش ــدف منتق ــرک ه از مح
ــد  ــد. نق ــش می یاب ــي داری كاه ــور معن ــه ط ــركت كننده ب ش
ــردن  ــرف ك ــه منح ــود ك ــن ب ــا ای ــن آزمایش ه ــی ای اساس
توجــه از نقطــة كانونــی هــدف، منجــر بــه پدیــد آمــدن مفهــوم 

ــه  ــد. در نتیج ــدف ش ــرک ه ــه مح ــخ دهی ب ــار در پاس انتظ
نمی تــوان بــا قاطعیــت از نتایــج آن پژوهش هــا در تاییــد 
اینکــه در حافظــة حســی توجــه بــرای آگاهــی ضــروری نیســت 
دفــاع كــرد. ایــن پژوهــش بــا بهره گیــری از پارادایــم اســتروپ 
ــرای  ــرا ب ــرد. زی ــرل ك ــار را كنت ــوم انتظ ــدن مفه ــد ام پدی
ــای  ــد پژوهش ه ــی مانن ــرای آگاه ــه ب ــتلزام توج ــودن اس آزم
پیشــین، دیگــر نیــازی بــه منحــرف كــردن توجــه بــه لحــاظ 
ــر  ــرک دارای اث ــود مح ــن خ ــود. در بط ــی نب ــی و مکان زمان
ــرای  ــتلزام آن ب ــودن اس ــرای آزم ــه ب ــی توج ــتروپ، ویژگ اس
آگاهــی وجــود داشــت. نتایــج آمــاری نشــان داد كــه در حالــت 
ســر نخ دهــی پاســخ های صحیــح محرک هــای همخــوان 
ــي داری  ــور معن ــه ط ــخ ب ــر ن ــدون س ــت ب ــه حال ــبت ب نس
ــای  ــة محرک ه ــا ارائ ــه ب ــی ك ــه توجه ــت. مداخل ــتر اس بیش
ــح  ــر درصــد پاســخ دهــی صحی ــت ب ناهمخــوان صــورت گرف
ــت  ــت ســر نخ دهــی و چــه در حال ــه محرک هــا چــه در حال ب
ــن پژوهــش  ــج ای ــی نداشــت. نتای ــر منف ــخ تاثی ــدون ســر ن ب
همراســتا بــا برخــی پژوهش هــای قبلــی انجــام شــده بــر روی 
حافظــة حســی اســت )2،12-14،20-21(. در تبییــن یافته هــا 
ــه تمــام  ــرد ب ــه ســر نخ دهــی نشــان داد ف ــوان گفــت ك می ت
ــه  ــل از آنک ــع قب ــه دارد. در واق ــی آگاهان ــا دسترس بازنمایی ه
ــا را  ــی محرک ه ــزارش كالم ــه، گ ــة توج ــتفاده از مولف ــا اس ب
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نتیجــه در هنــگام بررســی مطابقــت داشــتن ســوال بــا جــواب، 
كمــاكان بازنمایی هــا در حافظــة حســی وجــود دارنــد و هنــوز 
ــح  ــن شــركت كننده پاســخ های صحی ــد. بنابرای ــن نرفته ان از بی
بیشــتری در حالــت ســرنخ نســبت بــه حالــت بــدون ســر نــخ 
ــتری  ــدت بیش ــه م ــدف را ب ــرک ه ــی مح ــرا بازنمای دارد زی
بــرای بررســی در اختیــار دارد. اگــر مولفــة توجــه در پــردازش 
ــد  ــت، بای ــود داش ــی وج ــای رنگ ــای واژه ه ــرای بازنمایی ه ب
ــی  ــه عبارت ــد. ب ــي دار می ش ــح معن ــخ های صحی ــج پاس نتای
ــا  ــوان ب ــای ناهمخ ــه واژه ه ــركت كننده ب ــه ش ــوگیری توج س
ــد ســبب كاهــش پاســخ های صحیــح نســبت  ــگ آن هــا بای رن
ــدون  ــخ و ب ــر ن ــت س ــر دو حال ــوان در ه ــای همخ ــه واژه ه ب
ــداد.  ــزی را نشــان ن ــن چی ــج چنی ــا نتای ــخ می شــد. ام ســر ن
ایــن موضــوع گویــا نشــان دهنــدة ایــن اســت كــه بازنمایی هــا 
در حافظــة حســی قبــل از توجــه و بــه صــورت آگاهانــه 
تشــکیل شــده اســت. در نتیجــه، بررســی اســتلزام توجــه بــرای 
ــتروپ  ــم اس ــتفاده از پارادای ــا اس ــی ب ــة حس ــی در حافظ اگاه
نشــان داد كــه در حافظــة حســی، توجــه بــرای آگاهــی 
ــت  ــل محدودی ــه دلی ــر، ب ضــروری نیســت. در پژوهــش حاض
شــركت كنندگان  از  اســتفاده  امــکان  مکانــی  و  زمانــی 
ــه  ــا ك ــت از آنج ــر اس ــه ذك ــت. الزم ب ــود نداش ــث وج مون
در پژوهش هــای اثــر اســتروپ تفــاوت معنــي داری بیــن 
ــد، كنتــرل متغیــر  ــان مشــاهده نگردی پاســخ های مــردان و زن
ــود. ــی ب ــی و مکان ــت زمان ــل محدودی ــه دلی ــا ب جنســیت تنه

دهــد، آن هــا را آگاهانــه بازنمایــی كــرده اســت. در واقــع فــرد 
ــت  ــد. در حال ــد می بین ــزارش ده ــد گ ــه می توان ــش از آنچ بی
ــرد  ــد، ف ــیده ش ــوال پرس ــه س ــد از اینک ــخ، بع ــر ن ــدون س ب
ــای  ــی، آیتم ه ــار واژة رنگ ــود از چه ــای خ ــد در بازنمایی ه بای
ــد. در  ــتجو كن ــخ جس ــر ن ــت س ــه حال ــبت ب ــتری را نس بیش
ــر  ــه پاســخ خی ــی ك ــخ، هنگام ــر ن ــدون س ــت ب ــع در حال واق
ــار  ــن آن چه ــده در بی ــیده ش ــی پرس ــی واژة رنگ ــت یعن اس
واژة رنگــی نیســت، شــركت كننده بایــد بــرای یافتــن واژة 
ســوال مــورد نظــر در بیــن گزینه هــا، تمــام 4 واژه را در 
ــخ  ــه پاس ــی ك ــن هنگام ــد. همچنی ــتجو كن ــا جس بازنمایی ه
ــن آن  ــده در بی ــیده ش ــی پرس ــی واژة رنگ ــت، یعن ــی اس بل
چهــار واژة رنگــی موجــود اســت، شــركت كننده بایــد بــه طــور 
متوســط نصــف تعــداد 4 واژه، یعنــی 2 واژه را در بازنمایی هــا 
ــد. در هــر دو شــرایط جســتجو، حافظــه حســی  جســتجو كن
ــی  ــل می شــود. یعن ــه(، زای ــان )1 ثانی ــل گذشــتن زم ــه دلی ب
ــواب  ــن ج ــرای یافت ــد ب ــركت كننده بخواه ــه ش ــی ك ــا زمان ت
ــن  ــا از بی ــات آن ه ــد، اطالع ــن بازنمایی هــا جســتجو كن در بی
مــی رود. در نتیجــه نمی توانــد تمامــی آیتم هــا یکجــا گــزارش 
ــت ســر  ــرای حال ــی از جســتجو ب ــدار زمان ــن مق ــا ای ــد. ام كن
نــخ وجــود نــدارد زیــرا ســر نــخ تنهــا بــه یکــی از 4 واژة رنگــی 
داده می شــود و شــركت كننده تنهــا همــان واژة ســر نــخ داده 
ــد. در  ــی كن ــتجو و بررس ــد جس ــا بای ــده را در بازنمایی ه ش
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