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در ايـن مطالعـه     . شود مشكالت شناختي مختلفي در ناباروران گزارش مي      , عالوه بر مشكالت عاطفي و هيجاني     
هـدف ايـن   . ناختي در افراد نابارور مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت            پذيري ش   ها به عنوان نوعي آسيب     سوگيري

هاي توجه، حافظه و حل مسأله و در مرحلة بعد تعيـين نـوع سـوگيري      پژوهش مشخص كردن وجود سوگيري    
)  مـرد 25 زن و 30( فـرد نابـارور   55,  آزمـودني 110. اسـت ) شده و يا خودكار و ناهوشيار     راهبردي و كنترل  (
ها خواسـته شـد       در بخش حافظه از آزمودني    . در اين پژوهش شركت كردند    )  مرد 25زن و    30( فرد بارور  55و

گوش دهنـد و هـر      )  نام حيوان  12 واژة خنثي و     12 واژة وابسته به ناباروري،      12( واژه   36به يك ليست شامل     
اژة ديگر بازشناسي    و 36توانند يادآوري كنند و در مرحلة بعد همين كلمات را به همراه               تعداد از لغات را كه مي     

را )  واژة خنثـي   17 واژة وابسته به نابـاروري و        17( واژه   34در بخش توجه از آنها خواسته شد كه رنگ          . كنند
در بخش حـل    . شد  گيري مي   ها به وسيلة رايانه  اندازه       زمان واكنش آزمودني  . در سريعترين زمان ممكن بگويند    

را كـه بعضـي از   )  واژة خنثـي   5 واژة وابسته به نابـاروري و        5( واژه   10ها خواسته شد كه       مسأله از آزمودني  
گيري مكرر بود؛ يعنـي       ها طرح تحليل واريانس اندازه      در تجزيه و تحليل داده    . حروف آنها افتاده بود تكميل كنند     

ي بـرا ) وابسته به ناباروري، خنثي و نـام حيـوان  ( نوع واژه 3×)زن و مرد  ( جنس   2× )بارور و نابارور  ( گروه   2
وابسـته بـه نابـاروري و       ( نـوع واژه     2×)زن و مـرد   ( جـنس    2× )بارور و نابارور  ( گروه   2بخش حافظه و طرح     

 مستقل براي مقايسـه دو گـروه   tدر حل مسأله نيز از آزمون       . در بخش توجه، مورد استفاده قرار گرفت      ) خنثي
داري بيشـتر از   اباروري را بطـور معنـي  هاي وابسته به ن زنان نابارور واژه  . زنان بارور و نابارور استفاده شد     

هـا    هاي خنثي و نام حيوانات تفاوتي با ساير گـروه           در حاليكه در يادآوري واژه    . ها به خاطر آوردند     ساير گروه 
هـاي وابسـته      در زمان ناميدن رنگ واژه    ) زنان و مردان  (گروه بارور و گروه نابارور      , در بخش توجه  . نداشتند

هاي خنثي را بطـور       در حل مسأله زنان نابارور واژه     . داري با يكديگر نداشتند     وت معني به ناباروري و خنثي تفا    
داري بـا    هاي وابسته به ناباروري تفاوت معني      داري كمتر از زنان بارور تكميل كردند؛ ولي در تكميل واژه            معني

سـطحي و  ,  و در توجـه   هـا عميـق و راهبـردي       از آنجا كه در حافظه و حل مسأله پردازش        . زنان بارور نداشتند  
توان گفت كه زنـان نابـارور در مـورد           حل مسأله و توجه مي    , خودكار است، با توجه به نتايج حاصل از حافظه        

برنـد و از     هاي بسط يافته، راهبردي، كنتـرل شـده و عميـق بكـار مـي                هاي وابسته به ناباروري پردازش      محرك
, شـناختي نابـاروري     راين، در درمـان پيامـدهاي روان      بنـاب . كننـد   هاي سطحي و خودكار اسـتفاده نمـي         پردازش
هاي درمان هستند؛ چرا كه مستقيماً روي افكار و تصورات آگاهانـه و              شناختي بهترين روش    هاي درماني  روش
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