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ثانويـه  هاي سايكوفيزيكي براي سنجش عملكـرد  استفاده از آزمون :مقدمه

ذهني، ازجمله توجه انتخابي در افراد سالم و بيمار تكنيكي پركاربرد در حوزه 

. آيـد شناختي بـه حسـاب مـي   شناسي عصبشناسي و به خصوص روانروان

هايي اسـت كـه بـراي سـنجش توجـه      يكي از آزمون "كاوش نقطه"آزمون 

. انـي دارد اي از اختالالت افسردگي و اضطراب كاربرد فراوانتخابي در گستره

شناختي است هاي روانعنوان محركها بهمبناي اين آزمون، استفاده از واژه

در اين مطالعه، . كندهايي ايجاد ميكه به داليل زباني و فرهنگي محدوديت

هـاي هيجـاني   اي از اين روش با جايگزيني كلمات با چهرهنسخه تغييريافته

  .قرار گرفتابداع شد و روايي و اعتبار آن مورد بررسي 

 40اي شـامل  نسخه تغييريافته آزمون كاوش نقطه در گـروه نمونـه   :روش

   ..آزمودني سالم و بزرگسال مورد ارزيابي قرار گرفت

هاي تصويري دهنده اعتبار باالي محركآمده نشاندستنتايج به :هايافته

ها در برابر مورداستفاده در اين آزمون و همچنين اعتبار پاسخ آزمودني

داري با آمده در مورد توجه، ارتباط معنيدستعالوه، نمرات بهبه. ها بود عكس

دهنده توان اين آزمون در ها نداشت كه نشانسطح سواد و جنسيت آزمودني

  .شناختي بودسنجش توجه انتخابي، مستقل از متغيرهاي جمعيت

ولي براي قبشده در اين پژوهش اعتبار قابلكارگرفتهآزمون به :گيرينتيجه

فرهنگي دارد و استفاده از آن به ساير پژوهشگران توصيه هاي بينپژوهش

  .شودمي

  

 توجه انتخابي، آزمون كاوش نقطه، اضطراب، سايكوفيزيك :هاكليدواژه

  

Abstract 

Introduction: Application of psychophysical tasks in 

evaluation of selective attention at secondary mental 

performance among patients and normal subjects is a 

widely accepted technique especially in the field of 

neuropsychology. Dot-probe task is one of the measures 

of selective attention both in depression and anxiety 

disorders. This task originally used words as stimuli, 

which has limitations due to linguistic and cultural 

restrains. The current study carried out to develop a 

modified version of this task, replacing words with 

emotional faces and examine the validity and reliability 

of the task. 

Method: A modified version of dot-probe validity and 

reliability was examined in a sample consisted from 40 

adult healthy subjects. 

Results: Acquired data revealed the validity of pictorial 

stimuli and reliability of subjects' answers to pictorial 

stimuli. In addition, selective attention scores were not 

found correlated with the educational level and subjects' 

gender that indicates the independency of the task 

evaluation of selective attention from demographic 

characteristics. 

Conclusion: The designed task is valid enough for 

initiating cross-cultural studies and is suggested to 

researchers for this type of research. 
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  مقدمه

را  يطيق حواس محيشده از طرافتيدر يهامحرك يذهن آدم

 ييهاجانيعالوه، هبه. ]1[ كنديم يبندت آنها طبقهيبراساس اهم

را كه  ييهامانند ترس، ممكن است باعث شوند فرد بتواند محرك

ك يمثل هشدار وجود (هستند  يشتريت بياهم يط دارايدر مح

 ]5[ سوارزو  اوهمان. ]4، 3، 2[ دينما ييزودتر شناسا) خطر بالقوه

با حس ترس  يكه به نوع يطيمح يهانشان دادند كه محرك

فرد قابل ادراك هستند  يبرا يتوجهشيمرتبط هستند در سطح پ

توجه خود بر از به متمركز كردن يادراك كامل آنها ن يو فرد برا

تر نشان داده شده است كه افراد براساس شيپ ،عالوهبه. آنها ندارد

متفاوت  يهاش را بر محركيخود توجه خو يجانيسطح ه

افراد كه نشان دادند  ]6[ران او همك شيدالگل. كننديمتمركز م

 ييهاپس از سانحه در برابر محرك يمبتال به نشانگان فشار روان

العمل نشان زنگ شده و زودتر عكسبهد گوشد دارنيكه بار تهد

از  ؛ساخته شده است ييده، ابزارهاين پديسنجش ا يبرا. دهنديم

 ؛ درقرار گرفته است يجمله آزمون استروپ كه مورد نقد جد

 "كاوش نقطه"گر از جمله يد يهامير از پارادايقات اخيتحق

(Dot-Probe) شده است بهره گرفته.  

 ياشده، آزمون شناختهيشيآزما يميپاراداعنوان به كاوش نقطه

ن يا. است يماران و افراد عاديدر ب يسنجش توجه انتخاب يبرا

كه بر آزمون استروپ وارد بود توسط  يه انتقاداتيآزمون بر پا

كاوش در آزمون استاندارد . دش يطراح ]7[و همكاران  لئودمك

وتر يكامپشگر ينما يرو يدكننده و خنثيجفت كلمات تهد نقطه،

 يك نقطه درست در جايبعد از محو شدن آنها، . شونديه ميارا

وقوع احتمال  با يصورت تصادفهشود كه بيواژه ظاهر م يك

. دشودار يتواند پديك از دو كلمه ميهر  ييگاه فضايكسان در جاي

دكننده يگاه كلمه تهديقاً در جايكه دق ياسرعت در پاسخ به نقطه

پاسخ به  يدهنده توجه به سمت آن كلمه و كندنشان ،ندينشيم

در افراد . ا دور كردن توجه از آن استياجتناب  دهندهنشان ،آن

دارند  ينييكه اضطراب پا ييآنها ؛ض استيسالم شواهد ضد و نق

(Avoidance attention) يتوجه اجتناب
نسبت به كلمات  

در  ،نددار ييكه ترس باال يدهند و افراديدكننده نشان ميتهد

، ]9، 8[ و همكاران كئوگ. ندهستمنعطف  ين كلماتيپاسخ به چن

ان سالم يدردآور در دانشجو يهاده را با استفاده از محركين پديا

  . اندگزارش كرده

از آزمون را با  ياافتهيريينسخه تغ ]10[و همكاران  يدهقان

در  كنددا يد پيكه فرد با يانقطه يجابه qو  pحروف  ينيگزيجا

 - يمزمن عضالن يماران مبتال به دردهاياز ب ينفر 169 نمونه

 ياز توجه انتخاب يكار گرفتند و توانستند شواهدبه ياسكلت

مرتبط با درد  يبه كلمات حس ،مزمن يماران مبتال به دردهايب

پژوهش با روش  3 يرو يزيعالوه، در متاآنالبه. نشان دهند

ماران مبتال يرا در جامعه بن آزمون يافته ايرييمشابه كه نسخه تغ

نشان  ]11[و همكاران  ريداند، كار گرفتهمزمن به يبه دردها

متجانس  يهار نوبتين زمان تاخيانگيدادند كه با در نظر گرفتن م

 ين آزمون دارايا ،عنوان نمرات عملكرد افرادو نامتجانس به

  .است يقبولنمرات اعتبار باال و قابل

دچار تناقض است  ينه قدرين زميدر ا قيتحق سوابق ،به هرحال

در  يشناخترا حاصل مشكالت روش توان آنيم يكه تا حدود

عدم  ،ن حوزهيگر مشكالت موجود در اياز د. ق دانستيتحق

ل يدلبه. است يفرهنگنيب خصوصاً ،سه مطالعاتيامكان مقا

، امكان يشناختروان يهاعنوان محركها بهاستفاده از واژه

ها، مطالعه ين كاستيبراساس ا. وجود ندارد باًيج تقريسه نتايمقا

ها، واژه يجار بهيتصاو ينيگزيكوشد تا با جايحاضر م

ه كند كه در يم و ارايتنظ يمورد استفاده را به نحو يها محرك

 ،ن حاليد و در عنمختلف كاربرد داشته باش يهاها با زبانفرهنگ

به  ييگوپاسخزان سواد و آموزش در يتا حد ممكن نقش م

تواند يم يشناختر روشيين تغيا. ها كنترل گرددگونه آزمون نيا

هموارتر  يالمللنيو ب يها در سطح ملافتهيسه يمقا يراه را برا

  .دينما

  
  روش

از افراد مشغول به كار در ) زن 20مرد و  20( يآزمودن 40

در  شدهيان دانشگاه و افراد داوطلب معرفيه، دانشجويمارستان آتيب

افته آزمون مورد يرييدو نوبت متفاوت با استفاده از نسخه تغ

  . سنجش قرار گرفتند

اس كه ين مقيا: (DASS)مقياس افسردگي، اضطراب، تنيدگي 

كه با  استماده  42ساخته شده شامل ] 12[ بونديلووتوسط 

 .شوديم يگذارنمره) 3تا صفر ( يانقطه4ي كرتياس ليمق

، تنيدگياز سه سازه  يكيماده معرف  14حاصل از هر  يها نمره

دهنده نمره ك نشانيتفكاست كه به ياضطراب و افسردگ

 يد كمترياس تاكين مقيا. ن سازه استيك از ايدر هر يآزمودن

 يخوبنامه بهن پرسشيا ييو روا ييايپا. دارد يستيم زيبر عال

 تنيدگياس يمقهخرد يكرونباخ برا يآلفا. ]12[ ن شده استييتب

اس يمقهخرد يو برا 84/0اس اضطراب يمقهخرد ي، برا90/0

  .]10[ گزارش شده است 91/0 يافسردگ

ت يك نقطه تثبيانه يش رايصفحه نما يرو: آزمون سايكوفيزيكي

 فاصلهدر  ،سپس. دشه ظاهر و سپس محو يثانيليم200مدت به

ك ير از چهره يدو تصو ،تين نقطه تثبيياز باال و پا يمتريسانت5

) شودير هدف شناخته مياز آنها با عنوان تصو يكيكه (فرد 

. دشسرعت محو و به رآمدش دينمابه  ]13[ه يثانيليم300مدت  به

كمتر از زمان (ه يثانيليم100مدت ت بهينقطه تثب ،دنبال آنبه

آن در  يجاظاهر شد و سپس به) ]13[ي جهش چشم يالزم برا

ا به سمت يا به سمت راست يكان يك پياز دو عكس  يكيمحل 
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  تيه نقطه تثبيارا  

  ريه تصاويارا  

  تيه نقطه تثبيارا  

  كان يش پينما  

  زمان فشردن دكمه

1500  

  هيثانيليم

100  

  هيثانيليم

300  

  هيثانيليم

200  

  هيثانيليم

  

 FRTي كيزيكوفيف سايه شده در تكليارا يبندش و زمانيب نمايترت )1نمودار 

 
  مورد استفاده قرار گرفتند يكيزيكوفيكه در آزمون سا يعكس 10 يبندنفر داور در درجه 10 يابيج ارزين نتايانگيم )1جدول 

  شماره عكس

ر يتصاو

دردناك 

 نوبت اول

ر يتصاو

دردناك 

  نوبت دوم

ر يتصاو

شاد 

 نوبت اول

ر يتصاو

شاد  

  نوبت دوم

ر يتصاو

 يخنث

 نوبت اول

ر يتصاو

   يخنث

 نوبت دوم

m-1 15/8 25/8 92/7 - 94/7 - 07/0 - 06/0 - 

m-2 71/8 52/8 17/9 - 31/9 - 01/0 - 01/0 - 

m-3 52/7 63/7 3/8- 28/8 - 05/0 - 04/0 - 

m-4 46/7 38/7 01/8 - 88/7 - 04/0 05/0 

m-5 51/7 23/7 02/8 - 43/8 - 03/0 01/0 

m-6 45/8 64/8 77/8 - 62/8 - 05/0 04/0 

m-7 27/7 44/7 86/8 - 51/8 - 01/0 03/0 

m-8 95/7 21/8 67/7 - 03/8 - 01/0 01/0 

m-9 65/8 24/8 69/8 - 23/8 - 01/0 02/0 

f-1 95/7 05/8 61/8 - 91/8 - 01/0 - 03/0 - 

 002/0 001/0 - 41/8 - 40/8 95/7 96/7 نيانگيم

 28/0 29/0 03/3 03/3 50/1  51/1 انحراف استاندارد

 932/0 805/0  904/0  يب همبستگيضر

 .دار استيمعن >01/0pه شده در سطح يارا يهايهمبستگ همه. دهديك هفته را نشان ميبا فاصله  يابيارز ينمرات دو سر يب همبستگيضر
 

 ،دن فلشيبه محض دكه د شاز فرد خواسته . دشن يگزيچپ جا

كان به يپ يبرا �دكمه (د يصفحه كل يدكمه مناسب بر رو

. فشار دهدرا ) كان به سمت چپيپ يبرا سمت راست و دكمه 

ه فرصت داشت و يثانيليم1500ي حداكثر ريگميتصم يفرد برا

ك يدهنده نشان 1شكل . دشآزمون شروع  ينوبت بعد پس از آن

 كاوش نقطه" يسيدر فرم انگل. استنوبت از آزمون 

 qراست و  سمت يجابه p يسياز دو حرف انگل "يريرتصويغ

مرتبط با  يدهايچپ استفاده شده است و فرد كل سمت يجابه

در فرم . ]10[ داديد فشار ميصفحه كل ين دو حرف را رويا

ل يدلها و بهيآزمودن ييزان آشناينان از ميل عدم اطميدلبه ،حاضر

 يجابه سمت راست و چپ به يهاكانياز پ ،انسيكم كردن وار

ن يتمر يش براينوبت اول آزما 5. ن دو حرف استفاده شديا

 يوالئكه فرد س يسپس در صورت شد و يكنندگان طراحشركت

نمره توجه فرد . دينوبت آزمون اجرا گرد 80 ،درباره آزمون نداشت

  :دشمحاسبه  از طريق فرمول زير

-EU/AL)+(EL/AU-EU/AL)] = نمره توجه 

EL/AL)]/2 

 Aن، ييپا يمعنابه L، يجانيچهره ه يمعنابه E ،ن فرموليدر ا

. استبه مفهوم باال  Uو ) ا راستيبه سمت چپ ( كانيپ يمعنابه

جعبه ابزار "ن پژوهش با استفاده از يا دربرنامه مورد استفاده 

به . ه استنوشته شد MATLABافزار نرم "يشناسروان

هم ظاهر  يك محل در پيكان در يكه شكل هدف و پ ييها نوبت

آزمون . نديگويها نامتجانس مر نوبتيشوند متجانس و به سايم

بار با كيچهره در حالت شاد و  يهابار با استفاده از عكسكي

ر يعنوان تصودن بهيلت درد كشچهره با حا يهااستفاده از عكس

  .)1شكل ( ها اجرا شديآزمودن يبرا) يجانيچهره ه(هدف 
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گر كه يباز 30عكس از  30: هاي مورد استفاده در آزمونعكس

 5مرد و  5(نفر داور مستقل  10توسط آزمونگر گرفته شده بود به 

ه و از آنها خواسته ينداشتند ارا يق اطالعيكه از موضوع تحق) زن

 - 10. كنند يبنددرجه+ 10تا  -10نيكه هر عكس را بشد 

نشان  يبرا(در وسط محور  صفرن شدت درد، يشتريدهنده بنشان

ر بود كه ين تصويشادتر يبرا+ 10و ) يدادن چهره در حالت خنث

 ين سنيانگيم. شد مشخصمتر يسانت 20به طول  يمحور يرو

ب به يآس ك دچار سابقه درد مزمن،يچيسال بود و ه 36داوران 

ها عكس. نبودند يشناختو اختالل روان يمركز يدستگاه عصب

شكل و به يصورت تصادفو به "پاورپوينت"افزار توسط نرم

يه هر مدت زمان ارا. ه شديجداگانه به داوران ارا يدهاياسال

زان ادراك خود از يداوران م. ه بوديثانيليم300عكس به هر فرد 

 يب رويترتشده در عكس را بهدهيد يا خوشحاليشدت درد 

ه شده بود عالمت يد به آنها ارايكاغذ سف يكه رو ييمحورها

ها و ب متفاوت عكسيف فوق در دو نوبت، تنها با ترتيتكل. زدند

  .دشافراد تكرار  يك هفته براي يبه فاصله زمان

ن يشده به ادادهن نمرات اختصاصيانگيدهنده منشان 1جدول 

كه مورد  ييهادر عكس. است يريگاندازهها در دو نوبت عكس

ك عكس از يگران مرد و يعكس از باز 9 ،انتخاب قرار گرفتند

  .گر زن بوديباز

 ياگر خواسته شده بود كه چهرهياز باز 1 مجموعه يهاعكسدر 

 يهاعكسدر . جان از خود نشان دهديتفاوت و بدون هيب

ن شدت درد يشتريگر خواسته شده بود تا بياز باز 2 مجموعه

ن يكمك به تصور چن براي. ممكن را در چهره خود نشان دهد

 يا پا، سوختگياز آنها خواسته شد تا تجربه شكستن دست  يدرد

ز در پوست كف يتنوك يا فرو رفتن جسمياز بدن  يد قسمتيشد

گر خواسته ياز باز 3 مجموعه يهاعكسدر . دست را تجسم كنند

ممكن را در چهره خود  ين شدت خوشحاليشتريبكه شده بود 

تجسم مشاهده صحنه به  ،شاخص چهره خوشحال. ش دهدينما

دن خبر يا شنيم فوتبال مورد عالقه فرد يدن گل توسط تيثمر رس

مورد  3در هر  منتخب يهاعكس. فرد در كنكور بود يقبول

 يهاعكس يبرا صفر(به نمره موردنظر  يتركين نزديانگيم

 يهاعكس يبرا -10شحال و خو يهاعكس يبرا +10، يخنث

   .داشتند) مربوط به حالت درد

وم ينتل پنتيبا پردازشگر ا واحدانه يها با استفاده از رايتمام آزمودن

و در اتاق  LGنچ فلترون يا 17شگر يو نما يتيگابايگ 8/2چهار 

 يبرا. جداگانه و تنها با حضور آزمونگر مورد آزمون قرار گرفتند

آن  "L"دكمه  يه شد كه رويته يخاصد يصفحه كل يآزمودن

آن  "S"دكمه  يو رو) �(ك فلش به سمت راست يبرچسب 

ر يسا. چسبانده شده بود )(ك فلش به سمت چپ يبرچسب 

، يد اشتباه توسط آزمودنيفشردن كلاز  يريل جلوگيدلها بهدكمه

د فلش سمت يفرد با فشردن كل. د جدا شده بودندياز صفحه كل

د كه فلش رو به سمت راست را در صفحه دايراست نشان م

داد كه يد فلش سمت چپ نشان ميده و با فشردن كليشگر دينما

ها تمام داده. ده استيشگر ديصفحه نما يفلش سمت چپ را رو

، با Excel 2003افزار در نرم يسازو مرتب يپس از گردآور

  .ندل قرار گرفتيمورد تحل SPSS 15افزار استفاده از نرم

   
  هايافته

و انحراف  4/31ن يانگيم(سال  48تا  19 موردمطالعه سن افراد

 يهاالت برحسب تعداد ساليزان تحصيم. بود) سال 2/6استاندارد 

 5/3و انحراف استاندارد  4/13ن يانگيم(سال  20تا  8آموزش 

 4و %) 5/32(نفر مجرد  13، %)5/57(نفر متاهل  23. بود) سال

از سابقه  ين افراد گزارشيك از ايچيه .مطلقه بودند%) 10(نفر 

 يوارده به دستگاه عصب يهابيگردان و آسروان يمصرف داروها

  .سال گذشته نداشتند 2در  يمركز

 يهاعكس( يخنث يجانيحالت ه يهاشده به عكسنمره داده

 001/0ن دسته ين كل ايانگيو م 4/1و  -3/1ن يب) 1 مجموعه

 يجانيحالت ه يهاعكس شده بهن نمره دادهيانگيم. بود

ن يانگيو م -2/9و  -9/7ن يب)  2 مجموعه يهاعكس( يخوشحال

 يجانيحالت ه يهاشده به عكسنمره داده. بود -4/8كل آنها 

ن كل آنها يانگيو م 4/8و  5/7ن يب) 3 مجموعه يهاعكس(درد 

  ).1جدول ( بود 9/7

در . دشسبه كرونباخ محا ين آزمون با استفاده از نمره آلفاياعتبار ا

متجانس، آلفا برابر  يهاشاد در نوبت يهار چهرهيقسمت تصاو

در . دست آمدبه 92/0نامتجانس نمره آلفا  يهادر نوبت. بود 95/0

 يهادر نوبت ،دهنده حالت دردنشان يهار چهرهيقسمت تصاو

نامتجانس نمره  يهاو در نوبت 97/0متجانس نمره اعتبار آزمون 

  .بود 94/0كرونباخ  يآلفا

  
  و  DASS يهااسيرمقين زيب يهمبستگ )2جدول 

  هاينمرات توجه در آزمودن

 استرس اضطراب يافسردگ  

 ينمره توجه انتخاب

به چهره شاد در 

 يبرابر چهره خنث

 -025/0 203/0 162/0 يهمبستگ

درجه 

 يداريمعن
319/0 208/0 877/0 

 ينمره توجه انتخاب

به چهره دردناك در 

 يبرابر چهره خنث

 118/0 -027/0 329/0)*( يهمبستگ

درجه 

 يداريمعن
038/0 871/0 468/0 

  .دار است يمعن p<0.05در سطح  يهمبستگ *
  

ها به ينمرات توجه آزمودن ي،ج آزمون همبستگينتاطبق 

 يهمبستگ ياس افسردگيرمقيبا حالت درد با نمرات ز يها چهره

نمرات  ،2جدول . شتدا p=038/0 در سطح يداريمعن
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و  تنيدگياس اضطراب، يمق يهااسيرمقين زيب يهمبستگ

  . دهديها را نشان ميو نمرات توجه آزمودن يافسردگ

العمل در ر عكسياز زمان تاخ يفيتوص يگزارش ،3جدول 

ن نمرات توجه يچنمتجانس و نامتجانس و هم يها نوبت

با استفاده از  يكيزيكوفيآزمون ساها در دو نوبت يآزمودن

ه يدهنده حالت درد را ارانشان يهاشاد و چهره يجانيه يها چهره

  .دهديم

  
  يهاها در نوبتالعمل پاسخ به محركر عكسيزمان تاخ )3جدول 

  صورت متجانس و نامتجانسيه بهارا 

 
تعداد 

 آزمودني

حداكثر 

زمان 

 )ثانيهميلي(

حداقل 

زمان 

 )ثانيهميلي(

  ميانگين
انحراف 

 استاندارد

زمان تاخير پاسخ در 

هاي متجانس نوبت

 )خنثي -شاد(

40 85/492 94/215 49/296 89/61 

زمان تاخير پاسخ در 

هاي نامتجانس نوبت

 )خنثي -شاد(

40 12/496 27/238 73/353 81/56 

نمره توجه انتخابي 

 )خنثي -شاد(
40 86/16 83/110- 24/57- 40/30 

پاسخ در زمان تاخير 

هاي متجانس نوبت

 )خنثي - درد(

40 22/386 60/148 99/248 29/63 

زمان تاخير پاسخ در 

هاي نامتجانس نوبت

 )خنثي - درد(

40 53/437 71/210 93/314 06/61 

نمره توجه انتخابي 

 )خنثي - درد(
40 88/30- 08/82- 93/65- 75/10 

  
  بحث

 يمناسب برا ين بود تا ابزاريدر پژوهش حاضر تالش بر ا

اعتبار آزمون . شود يابيو اعتبار يطراح يسنجش توجه انتخاب

 يهادر برابر چهره يسنجش توجه انتخاب يمورد استفاده برا

اعتبار  ،در وهله اول. قرار گرفت يدردناك در دو سطح مورد بررس

 ،ن پژوهش قرار گرفته بودنديكه مورد استفاده ا ييهاعكس

مشخص مورد سنجش  يو تكرار با فاصله زمان ييروش بازآزما به

سنجش  يبرا ياريبس يهان روش در پژوهشيا. قرار گرفت

ك آزمون مورد استفاده قرار يها به مواد يپاسخ آزمودن ييايپا

 يهان روشياز معتبرتر يكي ،د اعتبار آزمونييتا يگرفته و برا

 شده در دون نمرات دادهيباال ب يهمبستگ. ]14[ سنجش است

ها در برابر محرك يپاسخ آزمودن اعتباردهنده نشان ،نوبت

روش . است) مختلف يجانينجا چهره با حاالت هيدر ا(شده  هيارا

كرونباخ  ياستفاده از فرمول آلفا ،گر در برآورد اعتبار آزمونيد

آزمون  يهاتمام نوبت يشده براهيكرونباخ ارا يآلفا. ]15[ است

 يهان زمانيباال ب يدهنده همبستگكه نشان است 90/0 يباال

گرفته در پاسخ به صورت يهاپاسخ دادن در تمام تالش

ن پاسخ به يباال ب يهمبستگ. استشده هيارا يها محرك

دهنده شده نشانهير ارايمختلف در دسته تصاو يها محرك

 يشتريب يهرچه آزمون انسجام درون. آزمون است يانسجام درون

اعتبار  يها دارايآزمودن ازآمده دستداشته باشد، نمرات به

دهد كه يآمده نشان مدستنمرات اعتبار به. ]14[ است يباالتر

متجانس  يهار پاسخ دادن در نوبتين زمان تاخيانگياستفاده از م

 يتوجه انتخاب يدر بررس يياتكاار قابليتواند معيو نامتجانس م

ن قسمت از پژوهش، هماهنگ با يها در اافتهي .افراد مختلف باشد

  .]11[ دينمايد ميين است و آنها را تايشيقات پيج تحقينتا

داشتند،  ياس افسردگيدر مق يكه نمرات باالتر ييهايآزمودن

. دردناك نشان دادند يهانسبت به چهره يشتريب يتوجه انتخاب

 ]17، 16[ن يشيپ يهاپژوهش يهاافتهيها همخوان با افتهين يا

سطح خلق  يدارا يكند كه افراديد مين نكته تاكياست و بر ا

در  يبار منف يدارا يهابه محرك يشتريب يتر، توجه انتخابنييپا

  .دهنديبار مثبت نشان م يدارا يهاسه با محركيمقا

در  يعنوان ابزار سنجش توجه انتخاببه كاوش نقطهآزمون 

. ]19، 18، 17، 16، 9، 8[ كار رفته استبه يمتعدد يهاپژوهش

 دارايادشده محرك مورد استفاده كلمات ي يهادر تمام پژوهش

 يخنث ياك با كلمهيمتفاوت بودند كه هر يو احساس يجانيبار ه

از . شدنديه ميارا يشده به آزمودنصورت جفتجور شده و به

 يهاكه پژوهش ين جوامعيب يو زبان يفرهنگ يهاتفاوت ،رو نيا

ر بگذارد و امكان يج تاثيتواند بر نتايم ،فوق در آنها صورت گرفته

ج با جوامع يسه نتايگر و مقايها به جوامع دافتهين يج ايم نتايتعم

  . مختلف وجود ندارد يليبا زبان متفاوت و سطوح تحص

  
  گيرينتيجه

 يقبولنمرات اعتبار قابل ين پژوهش دارايشده در اساختهابزار 

 يبرا يعنوان ابزاراز آن به يآت يهاتوان در پژوهشياست و م

 يهاانجام پژوهش. استفاده كرد يفرهنگنيب يهاانجام پژوهش

 ييبه كشف و رمزگشا يخابنتدر حوزه توجه ا يفرهنگنيب

از انواع توجه در افراد مختلف كمك  يتردهيچيپ يننو يالگوها

قات يشبرد تحقيتواند در پيشده ميرو ابزار معرفنيكند و از ايم

  .ار مثمرثمر باشدين حوزه بسيدر ا

  
ـ  : تشكر و قـدرداني  نجـا از  يداننـد در ا يپژوهشـگران الزم م

آزمون و  ياجرا يبرارا ط يكه شرا ير افراديكنندگان و ساشركت

و  اض خاكيفان ين از آقايچنا كردند و همهيمق ين تحقيشبرد ايپ

ـ دكتـر   نظــرات  ياانـه يكـه در نوشـتن برنامـه را    يلين زنـدوك يام

  .ي نمايندارزسپاسگ ،ه كردنديارا يا ارزنده
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