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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

  .هوشيار افراد متمركز هستند
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  ...زاده و                    ربيع                 هاي شناختي در ناباروري سوگيري

٥٦  81زمستان / ناباروري فصلنامه باروري و

 مقدمه
 يـك زوج پـس از       نشدنناباروري عبارت است از بارور      
 بــدون اســتفاده از روش ،يكســال تمــاس جنســي مــنظم

  ). 1(پيشگيري از بارداري
ــاروري ــا ناب ــنشب ــاعي و روان    واك ــي اجتم هــاي بحران

هـاي    واكـنش مختلـف  انـواع  .شـناختي در ارتبـاط اسـت   
 2ااميدي ن ,1خشم،  افسردگي, شناختي مثل اضطراب   روان

 .حتي افكار خودكشي در ناباروري گزارش شده است        و
 چنــين نابــاروراز نقطــه نظــر اجتمــاعي زنــان و مــردان 
فقدان عالقه به   , رفتارهايي را با دوري از وقايع اجتماعي      

هـاي    در ارتباط با كودكان است و آسيب       كههايي   فعاليت
 نشـان شديد در زندگي خانوادگي و روابط بين شخصي         

  ).2(دهند يم

 كه ناباروري باعث مشكالت عاطفي و هيجـاني         طورهمان
 فـرد نيـز     شـناختي قص در عملكردهـاي     نشود باعث    مي
 نقص در توانايي حل مسأله در       ، به عنوان مثال   .دگرد مي

  گزارش شده اسـت   ) 1380(همكارانپژوهش مظاهري و    
ادراك كنترلـي كـه     ( همچنين مشكل در ادراك كنترل    ). 3(

بارور ممكن اسـت بـه ايـن    فرد نا ,  روي شرايط دارد   فرد
 خـود   نابـاروري نتيجه برسد كـه هيچگونـه كنترلـي بـر           

كــه يكــي از مفــاهيم كليــدي در كنتــرل ( و اســناد) نـدارد 
 از داليل متصـور بـراي يـك         استادراك است و عبارت     

ناباروري را ناشي از خودش يا      ,  يعني اينكه فرد   ؛رويداد
 داشته  در اين افراد وجود   ) بداند ناشي از عوامل خارجي   

ــد ــه). 4(باش ــرين   , حافظ ــأله از مهمت ــل مس ــه و ح توج
 3و سـوگيري كه ممكن اسـت    فرآيندهاي شناختي هستند    

هاي  سوگيري.  استپردازشنوعي نقص در اين به شكل  
پــذيري شــناختي در  شــناختي عبارتنــد از نــوعي آســيب

ــردازش  ــي شــرايط خاصــي كــه باعــث  اطالعــاتپ ، يعن
ت مختـل بـه     هـاي شـناختي بـه صـور         شود پردازش  مي

 بهسوگيري  واژه  .  خاص هدايت شوند   يها  سوي محرك 

                                                           
1-Anger  
2-Frustration 
3-Bias 

معني جانبداري و سوداري به عنوان منحنـي نقصـي در           
شـناختي   هـاي  فعاليتادراك، سنجش، قضاوت و يا ساير    

 نديدن يا غفلت از بعضي جوانب به سود بعضي ازناشي 
  ). 5(جوانب ديگر تعريف شده است

وگيري حافظه عبارت    س .ها انواع متعددي دارند     سوگيري
 بهتـــر يــادآوري يادســـپاري و , اســت از رمزگردانــي  

 وقتي از نظر احساسي نسبت به بعضـي         .اطالعات خاص 
بيشتر احتمـال دارد كـه حـوادث        , هستيمچيزها افسرده   

القـاي  , در مطالعـات آزمايشـي    .  به خاطر آوريم   رامنفي  
ــش      ــادآوري بخ ــه ي ــر ب ــي منج ــق منف ــتريخل  از بيش

ــدادهاي شخصــي غ  ــتي  روي ــه سرگذش ــين در حافظ مگ
 نهان يـا    ةحافظاين سوگيري ممكن است در      . )6(شود مي

 نيـز كشـف سـريع       ، توجـه  سـوگيري . آشكار اتفاق بيفتد  
اطالعات خاص در محيط و يا توجـه ناهوشـيار بـه ايـن              

 شود كه ما احتمـاالً      ترس باعث مي   . است خاصاطالعات  
 وقـوع   مـورد هـاي هشـدار دهنـده در          بيشتر بـه عالمـت    

  . كنيمتوجه آور  دث ترسحوا
ها نظريات متفـاوتي مطـرح شـده           با سوگيري  ارتباط در

 ةنظريـه شـبك   , )Beck(است ؛ ازجمله نظريه شناختي بك     
نظريـه  , 5نظريه تسـهيل عـاطفي    , )Bower (4باور معنايي

 نظريـه ويليـامز و      و اشـبروك  و   الـيس  6 منبـع  تخصيص
راي از بين اين نظريات آنچه در اين پژوهش دا        . همكاران

 بـك و    تئـوري , شـود  اهميت است و به آن پرداختـه مـي        
 بك دو جـزء     تئوري در .تئوري ويليامز و همكاران است    

 اول ســـاختارهاي شـــناختي و دوم ؛مهــم وجـــود دارد 
ــردازش ــناختي  پ ــايي دانــش كــه   نــوع. هــاي ش  بازنم
 هـا   كنـد سـاختواره    درمـاني روي آن تمركـز مـي        شناخت

 و دنـ گير ه شكل مي  ربيات گذشت ج از ت  ها  ه ساختوار .است
 تفكـر و ادراك سـازمان       ،هايي هستند كه در حافظه      واحد
 يـك چـارچوب     ،افـراد در يـك خلـق خـاص        ). 7(يابنـد  مي

 حالـت خلقـي آنهـا       بـا اي دارند كه     تعميم يافتة ساختواره  

                                                           
4-Semantic Network Theory 
5-Mood Facilitation Theory 
6-Resource Allocation Model 
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هـاي   بنابراين يك فرد غمگـين سـاختواره      ؛  هماهنگ است 
دادن بــه اطالعــات   بــراي ســازمانافســردگيغمگينــي و 

 ساختواره تهديدآميز و    دارايفرد مضطرب نيز    ). 8(ددار
هـاي شـناختي       پـردازش  تئـوري  ، ديگـر  ءجز. خطر است 

هـا    شـناختي بـر اسـاس سـاختواره        يهـا   پردازش. است
كاركرد افكار منفـي   ،  هاي بد  ساختواره. گيرند صورت مي 

شـوند كـه      آنها باعث مي   .)7(آورند  را بوجود مي   خودكار
سـت   ا  دانشـي او   سـاختار ق بـا    فرد اطالعاتي را كه مطاب    

بنـابراين در ايـن     ). 8(و به خـاطر آورد    كرده  رمزگرداني  
  .ها عامل اصلي سوگيري هستند ساختوارهتئوري 

كنـد    سوي ديگر نظريه ويليامز و همكاران بيان مي        از اما
 پـردازش   مختلفكه سوگيري حافظه و توجه در سطوح        

صـي  گيرد و هر كدام به اخـتالل خا        اطالعات صورت مي  
/ سـازي   در مرحلـه فعـال     توجـه سـوگيري   . مرتبط است 
ــردازش( اســت 1ســازي يكپارچــه ــه خودكــار پ و  )مرحل

 سـطح پـردازش     در (2بسـط سوگيري حافظه در مرحلـه      
مرحلة   درسوگيري. وجود دارد) راهبردي و كنترل شده 

خودكار و پيش توجهي به اين معنـي اسـت كـه شـخص              
 هوشيار ندارد و     آگاهانه و  تجربه ، از وجود محرك   باًغال

تمركز توجه بطـور خودكـار بـه سـمت فضـاي محـرك              
، بيشـتر   سوگيري توجه . شود  جلب مي  محيطمربوط در   

 پـردازش . اضـطرابي مـرتبط اسـت     پردازش  اختالالت  با  
خودكــار بســيار ســريع و همچنــين ناهوشــيار اســت و  

 يا اصالً اشـغال     كند ميظرفيت توجه را بسيار كم اشغال       
زش چـون نـاگزير توسـط بازنمـايي          ايـن پـردا    .كنـد  نمي

 اسـت   شـده  گـذاري  شود خودكـار نـام     محرك درگير مي  
اما سـوگيري در    ). 9(باشدبدون اينكه خود هدفي داشته      

مرحله بسط كه فرد بطور آگاهانه و هوشيار اطالعات را          
گيرنـد   ها مورد اسـتفاده قـرار مـي         كند و سرنخ   ميجذب  

  ).10(استبيشتر با اختالل افسردگي مرتبط 

                                                           
1-Activation/Integrations 
2-Elaboration 
 

 در اين پژوهش توجهكه عالوه بر حافظه و ، لهأ مسحل
 نوعي پردازش عميق شناختي ،مورد بررسي قرار گرفت

 مفروض به موقعيت مطلوب است و موقعيتبراي تبديل 
فرآيندي است كه متضمن دستكاري معلومات در 

و طبق نظر ) 10(باشد ميكننده   فرد حلشناختيدستگاه 
 جمله حل ازهاي شناختي ها همة فرآيند ساختواره, بك

 مورد توجه اين ةلأحل مس .كنند مساله را تسهيل مي
ها و بسط ارتباط   توانايي بكارگيري ساختواره،پژوهش

  .ها است  تكميل واژهبرايبين آنها 
هـا دو علـت اساسـي مطـرح         سـوگيري  شناسي سبب   در

  :شده است
   خلق -1
  3ساختواره -2

داننـد، بـه     مـي  كه خلق را مسـئول سـوگيري         هايي نظريه
 بـا  حافظه هماهنگ    .هستند شناخت معتقد    برتقدم عاطفه   

كـه مطـابق بـا      دارد   گرايش به يادآوري تجربيـاتي       ،خلق
 به عنوان سرنخ    خلق هيجانات يا     و خلق جاري فرد است   

همچنين افراد در حاالت هيجـاني      . كنند يادآوري عمل مي  
 طفيعا از نظر    كههايي   ، اشيا و موقعيت   وقايعو خلقي به    

هماهنگ بـا حـاالت عـاطفي آنهـا هسـتند، بيشـتر توجـه               
ــاًشناســـي  ايـــن ســـبب). 11(كننـــد مـــي  در مخصوصـ

 اضـطراب و افسـردگي مطـرح        اهاي مـرتبط بـ      سوگيري
 نظريـه شـبكه معنـايي بـاور نيـز هرحالـت             در. شـود  مي

. شـود  مـي  شـبكه نمايانـده      در 4 يك گـره   توسطهيجاني  
اعث فعاليـت   شود ب  وقتي كه يك حالت هيجاني تجربه مي      

هايي حاوي    سپس گره  ؛دگرد ميهاي هيجاني مشابه     گره
. شـوند   فعـال مـي    ، با عاطفه  متناسبو   هماهنگاطالعات  
 هيجاني در حافظـه فعـال شـود، باعـث           بازنمايياگر يك   

 اطالعات ديگر در همان حالـت هيجـاني   تمام كه دگرد مي
هـاي    فعـال شـدن گـره      .اي فعـال شـوند     به طور گسترده  

وسط برخي حوادث هيجاني مطـابق بـا شـبكه           ت هيجاني
اگر فرد در يك خلق شـاد  . باشد  ميفردخاطرات هيجاني   

                                                           
3-Schema 
4-Node 
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  ...زاده و                    ربيع                 هاي شناختي در ناباروري سوگيري

٥٨  81زمستان / ناباروري فصلنامه باروري و

شـود و بنـابراين       شبكه معنايي فعـال مـي      سيستم باشد،
بيشـتر دريافـت   ،  را كه براي او شادي آور باشـد        موادي

  ).7(كند مي
 علت اصلي عنوانها به   روي ساختواره، نظريه دومدر

شود و به تقدم شناخت بر عاطفه  يها تأكيد م سوگيري
ها در مورد اضطراب   اين دسته تئوريدر. اعتقاد دارند
ها و   كه بيشترين حجم نظريه پردازي،و افسردگي

اند، بيان شده است  ها را به خود اختصاص داده پژوهش
 غمگيني و يها كه افراد افسرده داراي ساختواره

هاي  هساز و افراد مضطرب داراي ساختوار افسرده
بحث عمده در زمينه . پذيري و خطر هستند آسيب

سوگيري همين علت بودن خلق يا ساختواره و يا تقدم 
  .  استعاطفهشناخت يا 

هـاي    سـوگيري  پديـدة در تبيـين    , )1993( و برنارد  تيزدل
وابسته به خلق و اثرات خلق بـر شـناخت در افسـردگي             

هـاي شـناختي     اي را بـه نـام نظريـة زيـر سيسـتم            نظريه
 بـه خلـق در      وابسـته هاي   سوگيري . كردند بيان 1متعامل
ــد ــناختي  فرآين ــاي ش ــدل  , ه ــر در م ــاب تغيي ــاي  بازت ه

 از حالت غير افسرده به حالـت        گذراي است و     ساختواره
 همـراه اي   هاي ذهني سـاختواره    افسرده با تغيير در مدل    

 مــورد اســتفاده قــرار ،اســت كــه بــراي تفســير تجــارب
.  در ارتباط بـا جهـان     خودنة   در زمي  اً مخصوص ؛گيرد مي
هاي  توليد مدل  شود كه افسردگي با     مدل بيان مي   ايندر  

 ؛كنـد   تـداوم پيـدا مـي      زا افسـردگي اي ضـمني     ساختواره
هاي  سازي مدل  بنابراين هدف اصلي درمان بايد جانشين     

اثربخشـي ايـن روش در      . تر باشـد    انطباقي اي ساختواره
 وذهــن بيمــار  درتــر  اي كارآمــد ايجــاد مــدل ســاختواره

 فرآينـد پـردازش اطالعـات       درساختوارة كنترل داشـتن     
درمـاني عالقـه       جديد در شناخت   هاي پيشرفت). 12(است

 را 2اي  پـردازش سـاختواره  سـطح در مطالعات بيشتر به 
 بـراي طبق اين ديدگاه هدف مركـزي       . افزايش داده است  

                                                           
1-Interacting Cognitive Sub-system  
2-Schematic processing 

 اخيـر   ناسـازگار هـاي  سـاختواره  يـا  تغيير، هسته عقايد

  ).13(است
 است در ممكننچه كه آهايي نظير   در سوگيرياما

ناباروري وجود داشته باشد ـ در مقايسه با 
 خلقي و اضطرابي ـ هاي بيماريهاي وابسته به  سوگيري

هايي كه در آنها خلق  پژوهش. خلق اهميت كمتري دارد
   استداشته بيشتري اهميتاهميت كمتر و ساختواره 

.  ها و در مورد غيربيماريها اند؛ در مورد بيماري دو دسته
ها و هم  هم بيماري(  موارداينبررسي سوگيري در 

شبيه بررسي سوگيري در ناباروري ) ها غيربيماري
 به پژوهش توان يا مه مله اين پژوهشج از. است

 كه زنان با محدوديت كرداشاره ) 2001(ايسرايلي
ه به تهاي وابس واژه, خوردن نسبت به گروه عادي

هاي حيوانات به   شده را بيشتر از نامنوعممغذاهاي 
بيماران , )2002( در مطالعه باكلي.)14(خاطر آوردند

 حمله هراس و PTSD(3( مبتال به استرس پس از سانحه
هاي وابسته   پردازش نسبت به واژهراهبرديدر مرحله 

 مطالعه دريكهمچنين ). 15(سوگيري توجه نشان دادند
 رياضي نسبت به دانش آموزان مبتال به اضطراب

 همچنين اعداد در برابر وهاي وابسته به رياضي  واژه
 سوگيري). 16( سوگيري توجه نشان دادند،حروف

و ) 17( وابسته در فوبياي مارتصاويرسبت به نه جتو
) 18(هاي وابسته در فوبياي عنكبوت نسبت به واژه

بيماران , )2000(در آزمايش اوت. مشاهده شده است
 نهان سوگيري نشان ةالت بدني در حافظتالخمبتال به ا

در مورد , )2000(اگرچه در مطالعه اندرسون, )19(دادند
 احساسات بههاي وابسته  سوگيري نسبت به واژه

 4)وزوز گوش( بيماران مبتال به تينيتوس, سوماتيك
 ولي اين ؛ها نشان ندادند  واژهاينسوگيري نسبت به 

 تفاوته و خنثي هاي وابست بيماران در هر دو نوع واژه
همچنين خارج از ). 20(داري با گروه عادي داشتند معني

نشان داد كه درمانگران  برايلي ،حوزه اختالالت
                                                           
3-Post Traumatic Stress Disorder 
4-Tinitus 
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٥٩  81زمستان / ناباروري فصلنامه باروري و

متخصص در اطالعات مربوط به حوزه تخصصي خود 
 نشان حافظههاي ديگر كاهش   و در حوزهحافظهافزايش 

,  در يك مطالعه با استفاده از آزمون دات.)21(دهند مي
هاي وابسته  سبت به واژهن سيگاريد كه افراد معلوم ش

همچنين ). 22(دهند مثل سيگار سوگيري توجه نشان مي
كردند نسبت به   كه الكل زيادي مصرف ميافرادي

هاي   محركدر, كردند افرادي كه گهگاه الكل مصرف مي
  ).23(وابسته به الكل سوگيري توجه نشان دادند

د وجوبررسي حاضر  از اجراي پژوهش هدف
و تعيين  نابارورهاي توجه و حافظه در افراد  سوگيري

يا خودكار و راهبردي و كنترل شده (اين سوگيري نوع 
گروه زنان و و تعيين تفاوت در بين دو ) هوشيارو نا

همچنين توانايي حل . مي باشدمردان در اين زمينه 
 ناباروري و اهاي مرتبط ب مسأله در ارتباط با واژه

گروه زنان نابارور و بارور مورد  دوخنثي در بين 
گيرد تا روشن شود كه آيا  بررسي قرار مي

هاي فعال وابسته به ناباروري در گروه  ساختواره
 وابسته به يها نابارور منجر به تكميل بهتر واژه

  خير؟ها مي شود يا  ناباروري نسبت به ساير واژه
گونـاگوني   هـا در ايـن افـراد از جهـات          مطالعة سوگيري 

ميـزان  در ايـران    با توجـه بـه اينكـه         .ي اهميت است  دارا
ــاال اســت و  ــاروري ب ــي و   ب ــه لحــاظ فرهنگ ــاروري ب ب
) خصوصاًَ بـراي زنـان    ( اي العاده اجتماعي از اهميت فوق   

مطالعة پديـده نابـاروري خصوصـاً بـا          برخوردار است 
يـادي   ز اجتماعي آن از اهميت ـ رواني هاي جنبه بر تكيه

   ).24(باشد برخوردار مي
شناختي ناباروري،  از ميان مسائل و مشكالت روان

  مورد پژوهش قراربيشترعاطفي و هيجاني هاي  جنبه
شناختي كمتر پرداخته شده  هاي اند و به جنبه گرفته
توان به افراد  اي است كه در آن مي  زمينهشناخت .است

 در جهت بازسازي شناختي و به تبع آن تعديل نابارور
در بطوريكه  ؛ري رساندعواطف و هيجانات يا

ها دليل  هاي زيادي بيان شده است كه سوگيري پژوهش

فعال بودن دائمي ). 25،26(ابقاي حالت بيماري فرد است
هاي  ها در اين افراد باعث به كارگيري ظرفيت ساختواره
ها، تفكر در  مثل توجه خاص به اين محرك(  آنهاشناختي

 حاالتث تشديد شود و در نتيجه باع مي...)  وآنهامورد 
خلقي و عاطفي ناشي از ناباروري مثل افسردگي و 

 در صورت وجود همچنين. شود ساير اختالالت مي
 توجه به نوع آن كه راهبردي يا خودكار باسوگيري و 

 كاهش تبعات برايتوان نوع مداخله مناسب  مي, است
 از نوع راهبردي سوگيرياگر , ناباروري را انتخاب كرد

 ولي اگر از نوع ؛تر است شناختي مناسبدرمان , باشد
  .هاي ديگري بايد به كار گرفته شود روش, باشدخودكار 

  
  مواد و روشها

 1آزمايشـي  شـبه  روش بـه  پـژوهش  ايـن  :پژوهش طرح
گيـري    واريـانس انـدازه    تحليل آماري   روش و شد انجام
 بـارور و    :گـروه ( 2در بخـش حافظـه، طـرح        .  بـود  مكرر

 وابسته، نام   :نوع واژه ( 3×)رد زن و م   :جنس( 2×)نابارور
 بـارور  :گروه( 2و در بخش توجه، طرح      ) حيوان و خنثي  

  وابسته و  :نوع واژه ( 2×) زن و مرد   :جنس( 2×)و نابارور 
در حل مسـأله هـم از       .  قرار گرفت  استفاده، مورد   )خنثي

 وزنـان بـارور     (  براي مقايسه دو گروه    مستقل tآزمون  
  . استفاده شد) و خنثيوابسته ( و دو نوع واژه) نابارور
 آماري پژوهش، كليه مراجعين مركـز       جامعة :ها آزمودني

 كلينيك منتصريه و مراجعين     ناباروريتحقيقات درماني   
. در مشـهد بودنـد  ) ع(هاي تخصصي امام رضـا     درمانگاه

 25 زن، 30( نابــارور 55 نفــر، 110گــروه نمونــه شــامل 
   .بود)  مرد25 زن و 30( بارور 55و ) مرد

تأهـل، و همچنـين   ,  دو گـروه از نظـر سـن        يها  نيآزمود
 اجتماعي بـا هـم   ـ اقتصادي  ت و وضعيت تحصيالسطح
  . شدند2ناسهم

 مـورد  اين پـژوهش بطـور كلـي سـه نـوع واژه              در: مواد
هاي وابسته به ناباروري، مثـل         واژه .استفاده قرار گرفت  

                                                           
1-Quasiexperimental 
2-Match 

D
ow

nloaded from
 http://w

w
w

.jri.ir

http://www.jri.ir


  ...زاده و                    ربيع                 هاي شناختي در ناباروري سوگيري

٦٠  81زمستان / ناباروري فصلنامه باروري و

 مثل تعميرگاه، اشـاره و      خنثيهاي    واژهپرورشگاه، نازا،   
 حيوانات  يها  نام. يوانات مثل اسب و دايناسور    هاي ح   نام
بنـدي در    ، بـراي كنتـرل اثـر دسـته        حافظه در بخش    فقط

 يـك بندي  كه عامل دسته  چرا؛ گرفته شدند  بكاريادآوري  
ممكـن بـود    و  ) 27(سرنخ نيرومند براي يـادآوري اسـت      

 خـاص قـرار     بنـدي  هاي وابسـته كـه در يـك دسـته           واژه
 يادآورياين ويژگي   فاقد   هاي خنثي   داشتند بهتر از واژه   

  . شوند
 در زبـان    فراوانـي هاي هر دسـته براسـاس ميـزان           واژه

ــا  ( فارســي، طــول واژه ــا ي ــداد هجاه ــوع )حــروفتع ، ن
اســم، فعــل يــا صــفت بــودن و ذات يــا ( دســتوري واژه

و ميزان توجـه برانگيـز بـودن بـا هـم همتـا              ) بودن معني
  . شدند
ــراي ــوع دســتوري واژه ب ــاكردن ن ــا   همت ــكازه ــر  ي  نف

ها بر    كردن واژه  همتا. كارشناس ادبيات نظر خواهي شد    
 اين صورت انجام شـد كـه بعـد از    بهاساس فراواني نيز    

 برايهاي وابسته، خنثي و اسامي حيوانات،         انتخاب واژه 
 بـراي   1( اي  درجه 5كدام از آنها يك مقياس ارزيابي        هر

 تعـداد   .در نظر گرفتـه شـد     ) زياد  براي خيلي  5كم و    خيلي
 نفر آزمودني بارور و نابـارور ميـزان فراوانـي ايـن             30

بندي   درجه، درجه  5ها در زبان فارسي را روي اين          واژه
 هـر واژه بـه عنـوان     بـراي كردند و ميانگين بدست آمده      

ميزان فراواني آن واژه در زبان فارسي در نظـر گرفتـه            
هاي سه دسته براساس نمرات فراواني كه به          واژهشد و   

  .  شدندناسگرفت با هم همآنها تعلق 
ها از لحاظ توجـه برانگيـز         واژهكردن   ناس منظور هم  به 

 واژة جنــين كــه توجــه برانگيــز و همچنــين مــثالً( بــودن
 است در برابر درخت كه بسيار عـادي اسـت           غيرمنتظره

ميزان ) شود  ميسپردهكند بهتر بخاطر  توجه نميجلب  و  
ادي مـورد    نفر آزمـودني عـ     15ها در    يادآوري اين واژه  

هــايي انتخــاب  هــا، واژه از بــين واژه. قرارگرفــتآزمــون 
  . افراد داشتنداينشدند كه ميزان يادآوري يكساني در 

هــا، آزمــون   تعيــين درجــه دشــواري تكميــل واژهبــراي
 ميـانگين   . نفر آزمودني عادي اجرا شـد      15آناگرام روي   

 بـه شـد    مدت زماني كه براي تكميل يك واژه صرف مـي         
 دشواري آن تكليـف در نظـر گرفتـه شـد و           عنوان درجه 

  .  شدندناس همهمتكاليف دو دسته بر اين اساس با 
 بـه صـورت انفـرادي انجـام         آزمـون :  اجراي آزمون  روند
 به سرعت و تـوان      بسته ،شد و زمان اجراي آزمايش     مي

آزمودنيهاي گـروه   .  دقيقه بود  35 تا   25 بين   ،ها  آزمودني
هــاي گــروه  زمــودني در كلينيــك نابــاروري و آنابــارور

 سـاكت و    اتـاق بارور نيز در درمانگاه تخصصي در يك        
  .گرفتند آرام مورد آزمون قرار مي

 آزمـون ها گفته شد كه يك         بخش حافظه به آزمودني    در 
 يــك ســري واژه را ؛حافظــه از آنهــا گرفتــه خواهــد شــد

آورنـد بايـد      خاطر مـي   بهشنوند و سپس آنچه را كه        مي
 اسـتفاده  مـورد  سـه نـوع واژه  . روي يك برگه بنويسـند 

مثــل پرورشــگاه، ( وابســته بــه نابــاروري: قــرار گرفــت
ــك ــام ؛)كليني ــات ن ــل اســب، دايناســور ( هــاي حيوان ؛ )مث

قبل از يـادآوري    ). مثل تعميرگاه، اشاره  ( هاي خنثي   واژه
هـا بـه پرسشـنامه اطالعـات عمـومي            ها، آزمـودني    واژه

ازشناسي دادند و بعد از يادآوري نيز آزمون ب        پاسخ مي 
 واژه بخش يـادآوري     36 به اين صورت كه      .شد  مي اجرا
ــا  ــوط شــده و  36ب ــر مخل ــودني واژة ديگ ــا آزم ــد ه  باي
 واژه  72هايي را كه قبالً شـنيده بودنـد از بـين ايـن                واژه

  .كردند ميبازشناسي 
 مـورد  1 يافتـه اسـتروپ    تغييـر  آزمـون  ، قسمت توجه  در

روپ نام  شكل اصلي آزمون است    در. استفاده قرار گرفت  
 انـد   نوشته شـده   متفاوتيهاي مختلف كه با رنگهاي       رنگ

بـه  ) مثال واژه قرمز كه با رنگ سبز نوشته شـده اسـت           (
شود و آزمودني بايد بدون توجـه بـه           مي ارائهآزمودني  
ايـن  . بگويد فقط رنگ جوهر مورد استفاده را        ،خود كلمه 

ش استرس و همچنـين ميـزان       جشكل استروپ براي سن   
در شـكل   . شـد   گرفته مـي   كارد بر موقعيت به     كنترل افرا 

                                                           
1-Modified stroop 
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  ...زاده و                    ربيع                 هاي شناختي در ناباروري سوگيري

٦١  81زمستان / ناباروري فصلنامه باروري و

هــايي  هــا از واژه تغييــر يافتــه اســتروپ بــه جــاي رنــگ
شود كه داراي بار هيجـاني و عـاطفي بـراي            مياستفاده  
هـا گفتـه      آزمودنيدر اين پژوهش به     . ها هستند   آزمودني

شـود و    گيـري مـي    شد كه سرعت واكنش در آنها انـدازه       
 كه اي واژهتوجه به مفهوم  بدون سريعترآنها بايد هرچه 

 نـوع واژه    دودر اين قسمت    . بگويند، رنگ آن را     بينند مي
 هاي وابسته به ناباروري     واژه: مورد استفاده قرار گرفت   

  ).مثل رنگ، سرباز( هاي خنثي و واژه) نوزادمثل نازا، (
.  بخش حل مسـأله از آزمـون آنـاگرام اسـتفاده شـد             در

 مسـأله  حـل    حيطـة  در    از تكاليف معمـول    يكيها    آناگرام
هايي با حـروف      ترين نوع اين تكليف واژه     معمول. هستند

 بايد حروف درهم ريختـه      آزمودنيدرهم ريخته است و     
ــك واژ    ــه ي ــد ك ــب كن ــوري مرت ــيةرا ط دار از آن   معن

آزمون آناگرام در ايـن پـژوهش بـه         ). 28( شود استخراج
 از حروف آنهـا     بعضيهايي كه     اين صورت بود كه واژه    

 .شـد  ها ارائه مي    هايي به آزمودني    ه بود، روي كارت   افتاد
و زند    ميها بايد حروفي را كه افتاده بود حدس           آزمودني

دار سـاخته     معني ةنوشتند تا يك واژ    در جاي مناسب مي   
وابسـته بـه    : هاي اين قسمت هم دو نـوع بـود          واژه. شود

مثـل  ( هاي خنثـي    و واژه )  فرزند، پستانك  مثل( ناباروري
  ). پارتمانكاميون، آ

 آنجا كه اضطراب، افسردگي و استرس در نابـاروران          از
 و ازجمله مواردي است كه ممكـن اسـت در           شايعبسيار  

 تـأثير   آنصورت وجود سوگيري روي كيفيت و كميـت         
 سطح اضطراب، افسـردگي و اسـترس نيـز          .داشته باشد 

 آزمون. گيري شد  اندازه DASSدر آنها از طريق آزمون      
DASS )1995 لويبانـد،    و ه توسـط لويبانـد    شـد  ساخته (
 گزارش خود اسـت كـه بـراي         مقياس از سه    اي مجموعه
هاي هيجاني منفي افسردگي، اضطراب      گيري حالت  اندازه

در فرم اصلي هر كدام از سه .  طرح شده است  استرسو  
 2هـاي      مقياس زير آيتم است كه داراي      14مقياس شامل   

، 1افسردگي، ماللبه عنوان مثال مقياس .  آيتمي است5تا 
ارزش بودن زندگي، تقبيح كردن خود، فقدان        نااميدي، بي 

 را 3 سسـتي و 2 در كسـب لـذت  ناتوانيعالقه و درگيري،   
، خودكـار  برانگيختگـي  ،مقياس اضطراب . كند ارزيابي مي 

تجربـة ذهنـي    و   ،اي، اضـطراب موقعيـت     تأثيرات ماهيچه   
 مقيـاس اسـترس     .كنـد   مـي  ارزيـابي عاطفي مضطرب را    

. سبت به برانگيختگي مزمن و غيرخاص حسـاس اسـت         ن
 مشكل در آرام گرفتن، برانگيختگـي عصـبي،   ،مقياساين  

/ پـذيري  تحريـك به سادگي افسرده يا برانگيختـه شـدن،         
از . كنـــد واكـــنش شـــديد و بيقـــراري را ارزيـــابي مـــي

 ـ درجه شـدت   4 كه يكي از شود ميها خواسته  آزمودني
 ي هر حالت  ة براي تعيين دامن   ها را  فراواني هركدام از آيتم   

نمرة . اند، انتخاب كنند   طي هفتة گذشته تجربه كرده    كه  را  
                                                           
1-Dysphoria 
2-Anhedonia 
3-Inertia 

  هاي شناختي  هاي وابسته، خنثي و نام حيوان در مقايسه سوگيري  ميانگين و انحراف معيار استاندارد يادآوري واژه-1دول ج
 افراد بارور و نابارور

 
 ها اژهونوع  نثيخ ام حيوانن ابستهو لك

 M±SD M±SD M±SD M±SD  ها گروه 

08/7±37/2 )ابارور ن-مرد (1روه گ  3/1±3  96/0±2/2  1±8/1  

53/9±4/3 )نابارور –زن  (2روه گ  8/1±7/4  3/1±8/2  1/1±2  

72/9±1/3 ) بارور-مرد (3روه گ  9/1±9/3  37/1±3/3  3/1±4/2  

76/9±7/3 )بارور –زن  (4روه گ  8/1±7/3  6/1±4/3  4/1±6/2  

02/9±3/3 لك  8/1±8/3  4/1±9/2  2/1±2/2  
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  ...زاده و                    ربيع                 هاي شناختي در ناباروري سوگيري

٦٢  81زمستان / ناباروري فصلنامه باروري و

 و اســترس توســط جمــع نمــرات  اضــطرابافســردگي، 
 در ايـن پـژوهش از       .شـود  وابسته بـه هـم محاسـبه مـي        

 سـؤال و  21 شد كـه داراي      استفاده DASS كوتاهنسخة  
 نشـان  هـا  پـژوهش در .  سـوال اسـت    7هر مقياس داراي    

 ثبـات درونـي     از DASSهـاي     ده شده است كه مقياس    دا
داري بين انـواع     بااليي برخوردارند و تمايز گذاري معني     

هـاي    اين آزمون براي هـدف    .آورد  مي بوجودها   مجموعه
ــان     ــورد جوان ــي در م ــاليني و تشخيص ــي، ب  وپژوهش

 پايين سـني    حد. گيرد  استفاده قرار مي   موردبزرگساالن  
  ). 29(باشد  مي سال17براي اجراي آزمون 

 جمعيــت نمونــه آلفــا بــراي ايــن مقيــاس در يــك  ارزش
ــومي ــهد  عم ــهر مش ــردگي )n=400(ش ــراي افس ، 70/0، ب

.  گــزارش شــده اســت76/0 و اســترس 66/0اضــطراب 
همچنين براي محاسبة روايـي از روش مالكـي اسـتفاده           

ــه   ــنشــده اســت ب ــه ضــريب همبســتگي  اي  صــورت ك
دراك شـده و    پرسشنامة افسردگي بك، مقياس استرس ا     

هـاي آزمـون       زونـك بـا خـرده مقيـاس        اضطرابمقياس  
DASS و 49/0، اسـترس  66/0 ترتيب براي افسردگي  به 

  ).30( به دست آمد97/0اضطراب 
  
   نتايج 

 بودنـد از    عبـارت  اين پژوهش متغيرهاي بين گروهي       در
متغيـر  ). زن و مـرد ( و جـنس )  نابـارور ـبـارور   ( گـروه 

ه، خنثـي و نـام      توابسـ ( هـا   نـوع واژه   نيـز درون گروهي   
 گيـري  انـدازه در آزمـون تحليـل واريـانس         .بـود ) حيوان
اثر عوامـل گـروه و جـنس بـه         (كليه اثرهاي اصلي  , مكرر
تعامل عوامل جنس و گـروه بـا      (متقابلو اثرهاي   ) تنهايي
  .مورد بررسي قرار گرفتند) يكديگر
هـا توسـط      واژه توصيفي مربوط بـه يـادآوري        هاي داده

اطالعـات   . آمـده اسـت    1  شـماره   جـدول  ها در   آزمودني
هــا توســط  توصــيفي در مــورد ميــزان بازشناســي واژه

 قسـمت   رد. ت آمـده اسـ    2شماره  ها نيز در جدول       گروه
تـرين نتيجـه تحليـل،       بازشناسي نيـز مهمتـرين و اصـلي       

گـروه   .)>05/0P( واژه در گروه بود    نوع معني دار    تعامل
ير كلمــات هــاي وابســته را بيشــتر از ســا نابــارور، واژه
هــاي بــارور تفــاوتي بــين  انــد و در گــروه بخــاطر آورده
هر . هاي وابسته و نام حيوان وجود ندارد        يادآوري واژه 
سـاير  . اند  هاي خنثي را كمتر به ياد آورده        دو گروه واژه  

نتايج به دست آمده عبارتند از اين كـه نـوع واژه، داراي             
هـا    ؛ يعنـي آزمـودني    )>001/0P(دار است   اثر اصلي معني  

هاي وابسته به ناباروري را بيشتر و كلمـات خنثـي             واژه
گـروه نيـز داراي اثـر اصـلي         . اند  را كمتر يادآوري كرده   

ــي ــارور تعــداد  )>05/0P(دار اســت معن ــراد ناب ؛ يعنــي اف
ــارور بــه خــاطر    واژه هــاي كمتــري نســبت بــه گــروه ب

ــد آورده ــي   . ان ــلي معن ــر اص ــنس داراي اث ــتدار  ج   اس
)05/0P<(  ،  به مردان   نسبتهاي بيشتري    واژهزنان  يعني 

  هاي وابسته، خنثي و نام حيوان در مقايسه سوگيريهاي شناختي   ميانگين و انحراف استاندارد بازشناسي واژه-2جدول 
 افراد بارور و نابارور

  

 ها نوع واژه خنثي نام حيوان وابسته كل
 M±SD M±SD M±SD M±SD ها روه گ

 3/4±3/2 1/6±3/2 6/6±4/2 17±6/6 )نابارور-مرد (1گروه 
 6/5±5/2 2/7±3/2 8/8±6/1 6/21±6/5  )نابارور–زن  (2گروه 
 4/5±2/2 6/7±3/2 6/7±2/2 7/20±5/4  ) بارور-مرد (3گروه 
 4/5±1/2 9/7±8/2 5/2±5/2 9/20±4/6  )بارور–زن  (4گروه 
 2/5±3/2 2/7±5/2 6/7±3/2 2/20±6  كل
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  ...زاده و                    ربيع                 هاي شناختي در ناباروري سوگيري

٦٣  81زمستان / ناباروري فصلنامه باروري و

 و) <50/0P( تعامل نوع واژه در جنس    . اند  يادآوري كرده 
تعامــل . دار نيســت يعنــي معنــي) <05/0P(جــنس ×گــروه
، )<05/0P(دار نيسـت    نوع واژه نيز معنـي    × جنس× گروه

هاي وابسته زنان نابارور بيشترين يـادآوري و          در واژه 
زن و (بــارور هــاي خنثــي و نــام حيــوان گــروه  در واژه

اند، مـردان نابـارور در        بيشترين يادآوري را داشته     )مرد
 آزمـون   در. هر سه دسته واژه يادآوري كمتري داشـتند       

هاي وابسته نيز زنان       بازشناسي واژه  در،  LSDتوكي و   
ــارور ــارور و ب ــا ناب ــي ب ــاوت معن ــم تف   داري داشــتند  ه

)03/0=P(.        تفـاوت   واژه مردان نابارور در هر سه دسته 
  .داري با سه گروه ديگر داشتند نيمع
  

هاي توصيفي مربوط به زمان واكـنش         داده:  واكنش زمان
 نشان داد كـه نـوع       نتايج. است آمده   3ها در جدول      گروه

 گروه   و )<90/0P(نيستواژه داراي اثر اصلي معني دار       
ميانگين زمـان   ). >01/0P(دار است  داراي اثر اصلي معني   

تـر از گـروه بـارور بـوده          يواكنش گروه نابارور طوالن   
ــت ــز  . اس ــنس ني ــي دارايج ــلي معن ــر اص ــت  اث    دار اس

)001/0P<(   تري نسبت   مردان زمان واكنش طوالني    يعني
دار   معني نيزتعامل نوع واژه در گروه      . اند به زنان داشته  

 در گروه نابـارور زمـان واكـنش          يعني )>001/0P( است
ــارور    واژه ــروه ب ــته و در گ ــاي وابس ــانه ــنزم ش  واك
همچنين تعامل نوع   . تر بوده است   هاي خنثي طوالني   واژه

 در   يعنـي  )>001/0P( اسـت  دار معنـي واژه در جنس نيـز      
هاي خنثي و در      گروه مردان زمان واكنش نسبت به واژه      

تـر   هـاي وابسـته طـوالني        زمان واكـنش واژه    زنانگروه  
  . بوده است

 در گروه   ؛)>01/0P(استدار   تعامل گروه در جنس معني    

ها وابسته و خنثي بر حسب صدم ثانيه در مردان و زنان بارور و نابارور در   واژه ميانگين و انحراف استاندارد زمان واكنش-3جدول 
 مقايسه سوگيريهاي شناختي

  

 ها نوع واژه خنثي وابسته
 M±SD M±SD ها  گروه
 2/261±8/21 9/285±5/21 ) نابارور-مرد (1گروه 
  7/217±15/17  8/222±7/17  ) نابارور-زن  (2گروه 

  246±5/22  239±9/18  ) بارور-مرد (3روه گ
  218±4/18  3/217±94/16  ) بارور-زن  (4گروه 
  233±8/26  8/232±24/3  كل

 

 
هاي تكميل شده وابسته و خنثي توسط گروه زنان و مردان بارور و   ميانگين و انحراف استاندارد واژه- 4جدول شماره 

 نابارور جهت مقايسه سوگيريهاي شناختي
  

 ها نوع واژه خنثي وابسته
 M±SD M±SD ها  گروه

 85/3±51/1 35/2±41/1 گروه بارور
  8/1±5/1  28/2±72/1  ورگروه نابار
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  ...زاده و                    ربيع                 هاي شناختي در ناباروري سوگيري

٦٤  81زمستان / ناباروري فصلنامه باروري و

تر از زنـان     رور و نابارور زمان واكنش مردان طوالني      با
.  اما اين تفاوت در گروه نابارور بيشتر اسـت ؛ است بوده

ــروه ــل گ ــنس×تعام ــوع ×ج ــي واژهن ــز معن   دار اســت  ني
)05/0P<(در گــروه مــردان؛  ) زمــان ) نابــاروربــارور و

هـاي    تـر از واژه    هاي خنثي طوالني    واكنش نسبت به واژه   
لي در گـروه زنـان نابـارور زمـان           و ؛وابسته بوده است  

تـر بـوده و در زنـان         هـاي وابسـته طـوالني      واكنش واژه 
 زمـان واكـنش ايـن دو نـوع واژه تفـاوتي بـا هـم                 بارور

 . نداشته است

 تفـاوت ، زنان بارور و نابـارور       LSD آزمون توكي و     در
 وابسته و  هاي واژهداري در زمان واكنش نسبت به        معني

  هــاي وابســته و   واژهدر >2/0P( خنثــي بــا هــم نداشــتند
9/0P> بـين  همچنـين تفـاوت      ؛)هاي خنثي  واژهمورد   در 

دار  مردان بارور و نابارور در هر دو دسـته واژه معنـي           
ــود ــي و    در واژه>003/0P( بـ ــاي خنثـ  در >001/0Pهـ
بنابراين فرض دوم اين پژوهش مبني      ). هاي وابسته  واژه

  . شود ييد نميأ در افراد نابارور تتوجهبر سوگيري 
هاي تكميل   و انحراف استاندارد واژهميانگين : واژهتكميل

 داد نشان t آزمون.  استآمده 4 شماره شده در جدول
هاي  هاي زنان نابارور و بارور در تكميل واژه گروهكه 

  ندارندداري يمعنوابسته به ناباروري باهم تفاوت 
)05/0P>( ،145/0 -)=40 (t .هاي  اما در تكميل واژه

زنان . يكديگر دارند داري با  معنيتفاوت دو گروه ،ثيخن

 نسبت كمتريهاي خنثي، توانايي  نابارور در تكميل واژه
 با مطابق. 05/0P<(، 46/2)=40 (t( به زنان بارور دارند

كه افراد نابارور توانايي  اند هايي كه نشان داده پژوهش
 به افراد بارور دارند، در اين نسبتحل مسألة كمتري 

 و بارورهاي خنثي تفاوت بين زنان  ژوهش نيز در واژهپ
هاي وابسته به  اما در واژه. نابارور مشهود است

 بوده است و فرض يكسانناباروري توانايي دو گروه 
 وابسته هاي فعال اين پژوهش مبني بر اينكه ساختواره

هاي   در افراد نابارور باعث تكميل بهتر واژهناباروريبه 
 . دگرد  ميتأييد، شود اروري ميوابسته به ناب

 نمــرات اســتاندارد و انحــراف ميــانگين : DASS آزمــون
شماره ها در جدول     استرس گروه  افسردگي و , اضطراب

 تحليل واريانس چند متغيري نشان      آزمون .آمده است  5
) P=07/0(  افســـردگيو) P=8/0( داد كـــه در اضـــطراب
 حافظه   ولي جنس  ؛ نيست دار يمعنگروه داراي اثر اصلي     

)001/0=P (  ــلي معنــ ــر اص ــتدار  يداراي اث ــان .اس  زن
؛ اند اضطراب و افسردگي باالتري نسبت به مردان داشته       

  جــنس  هــمو) P=05/0( گــروه هــم ،امــا در اســترس 
)001/0=P (عالوه بر اين , دار است ي اثر اصلي معنداراي

پس , اند داشتهكه زنان استرس باالتري نسبت به مردان         
شناختي خود را    ه ناباروران واكنش روان    ك گفتتوان   مي

 و اضــطرابدهنــد تـا بــا   بيشـتر بــا اســترس نشـان مــي  
 .افسردگي

 در مقايسه سوگيريهاي شناختي در DASSهاي  ها در مقياس  ميانگين و انحراف استاندارد نمرات گروه-5جدول شماره 
 ناباروري

  

 ها نوع واژه ردگيافس استرس اضطراب
 M±SD M±SD M±SD ها  گروه

 7/3±3 7/1±9/3 24/3±53/2 ) نابارور-مرد (1گروه 
 4/7±7/4 7/9±5/5 5/7±3  ) نابارور-زن (2گروه 
 2/3±5/2 9/3±6/2 3±17/2  ) بارور-مرد (3گروه 
 4/5±3/3 3/8±7/4 3/5±4  ) بارور-زن (4گروه 
 1/5±9/3 4/7±8/4 7/4±4  كل
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  ...زاده و                    ربيع                 هاي شناختي در ناباروري سوگيري

٦٥  81زمستان / ناباروري فصلنامه باروري و

هاي اين پژوهش با توجه به ميانگين         كلي آزمودني  بطور
 در DASS آمــده از هنجاريــابي آزمــون بدســتنمــرات 

به خـود اختصـاص     را  مشهد، نمراتي در محدودة عادي      
اسـترس بـاالتر از حـد        و   افسـردگي , اند و اضطراب   داده

بنابراين سوگيري حافظه و ضـعف در       , اند نرمال نداشته 
تـوان    مساله كه در زنان نابارور مشاهده شد را نمي         حل

  .  نسبت دادآنهااضطراب و يا اسرس ,به افسردگي
  

  بحث
ــدم وجــود   هــدف ــا ع ــژوهش بررســي وجــود ي ــن پ  اي

فرض بـر ايـن     .  بود نابارورانهاي شناختي در      سوگيري
هاي فعال مربوط   كه افراد نابارور به علت ساختواره     بود  
هـا     نابـاروري و فرزنـد داري نسـبت بـه ايـن محـرك              به

هـاي    ساختوارهسوگيري دارند و همچنين به علت همين        
. هـا دارنـد     فعال، حل مسـأله بهتـري در مـورد ايـن واژه           

هـاي شـناختي نابـاروري معـدود          ويژگـي  ةگرچه مطالع 
هـايي را در       نارسـايي  ،دود اما همين مطالعـات معـ      ؛است

  .اند  ناباروران نشان دادهشناخت
هاي شـناختي را   هايي كه آسيب   با پژوهش  مطابق: حافظه

اند، در ايـن پـژوهش نيـز نقـص      دادهدر ناباروري نشان   
 يهـا   آزمودني. شود حافظه در افراد نابارور مشاهده مي     

تـري   نمـرات ميـانگين پـايين     , گروه نابارور در يادآوري   
 1 ةجـدول شـمار  . انـد  كـرده به گروه بارور كسب    نسبت  

  دهد كه مردان نابارور در هر سـه دسـته واژه           نشان مي 
تري از گروه مردان و زنان  نمرات پايين)  كليادآوريو (

وري كمتـري   آ نيز يـاد   نابارورزنان  . بارور كسب كردند  
هاي حيوانـات نسـبت بـه گـروه       و نامخنثيهاي    واژهدر  

 دار  معنـا اين تفاوت از نظر آماري      گرچه  ( بارور داشتند 
هاي وابسته آنهـا       ولي نمرات يادآوري واژه    ؛)نبوده است 

 بـه طـوري كـه نمـرة         ،ها بوده اسـت     گروه ةباالتر از هم  
 گـروه   ميـانگين  ةميانگين يادآوري كـل آنهـا را بـه نمـر          

ايــن افـزايش يــادآوري  . بـارور نزديـك تــر كـرده اسـت    
ــان   واژه ــته هم ــاي وابس ــوگيريه ــهس ــرض  حافظ  و ف

هـاي     يعني زنان نابـارور نسـبت بـه واژه         ؛پژوهش است 
انـد و     سوگيري حافظـه نشـان داده      ناباروريوابسته به   

 سـاير   ازهـا را بيشـتر        نسبت به افـراد بـارور ايـن واژه        
  . اند ها به خاطر آورده واژه

در افراد نابارور   ) احتماالً(  شناختي تاكنون  هاي سوگيري
تـوان ايـن      بنـابراين نمـي    ؛نـد ا  مطالعه قـرار نگرفتـه     مورد

توان بـا     اما مي  ؛ كرد مقايسهپژوهش را با مطالعات همتا      
هــايي مقايســه كــرد كــه ســوگيري مبتنــي بــر   پــژوهش

مطابق .  آنها مورد مطالعه قرار گرفته است      درساختواره  
توان گفـت     مي نيزهايي، در اين پژوهش       با چنين پژوهش  

ته بــه هــاي وابســ كــه ســوگيري حافظــه نســبت بــه واژه
زنـان نابـارور،    .  وجـود دارد   نابارورناباروري در زنان    

 يهـا   هاي وابسـته بـه نابـاروري را بيشـتر از واژه             واژه
همچنـين آنهـا    . اند  به ياد آورده   حيواناتهاي    خنثي و نام  

هاي وابسـته بيشـتري بـه         واژهنسبت به سه گروه ديگر      
وري دو دســته آ در حــالي كــه در يــاد؛انــد خــاطر آورده

همـين  . اند ها نداشته    ديگر، تفاوتي با سايرگروه    يها واژه
 زنـان   . آمده اسـت   بدستنتايج در حافظه بازشناسي هم      

هــاي وابســته بــه نابــاروري را بيشــتر از  نابــارور واژه
  . اند  بازشناسي كردهديگرهاي  واژه
 كه تئوري ويليامز و همكـاران       ، نظر گراف و ماندلر    طبق

مشتق شده است، تفاوت    ها نيز از آن       سوگيريدر مورد   
 تفـاوت بـين     بـه بين فرآيندهاي حافظه و توجـه مربـوط         

بســط ). 7(باشــد  مــيفرآينــدهاي آمــاده ســازي و بســط
 راهبردي و كنتـرل     يپردازش مربوط به حافظه و      ،فرآيند

حافظـة آشـكار    . شده و وابسته به آگاهي هوشيار اسـت       
د آگاهانـه تجربيـات گذشـته خـود را          ا افـر  كـه اين اسـت    

 مثل يادآوري آزاد، يادآوري همراه بـا        .كنند ميي  يادآور
 نهان كـه يـادآوري      حافظة برخالف   ،نشانه و بازشناسي  

 حافظـة آشـكار     فرآينـد ). 6(به صـورت ناآگاهانـه اسـت      
 عميـق  يـك پـردازش      ،متضمن بسط است و فرآيند بسط     

هـاي    ها و نشـانه    شناختي است كه ارتباط بين ساختواره     
). 31(كنـد   را تقويـت مـي   انيگرداي ديگر هنگام رمز    زمينه
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  ...زاده و                    ربيع                 هاي شناختي در ناباروري سوگيري

٦٦  81زمستان / ناباروري فصلنامه باروري و

ايــن ســوگيري حافظــه كــه در زنــان نابــارور مشــاهده  
هاي عميقي را به      دهد كه آنان پردازش    شود نشان مي   مي

هـاي   سـاختواره هـا اختصـاص مـي دهنـد و           اين محـرك  
موجود در سيستم شـناختي آنهـا در ارتبـاط عميـق بـا              

گيـرد و   شـود قـرار مـي      مـي  واردهايي كه به آنها       محرك
  . شود ها در آنان مي ث يادآوري بهتر اين واژهباع
 شـده ولـي در      مشـاهده  اين سـوگيري در زنـان        ،هن ك اي

كه باشد  ميين علت داحتماالً باست مردان مشاهده نشده 
تـا مـردان و     گـذارد     اثر مـي   زنان   رويناباروري بيشتر   

. تـر و شـديدتر اسـت       تبعات ناباروري در زنـان فـراوان      
انـد    اشاره شد تحقيقات نشان داده      طور كه قبالً نيز    همان

 عـزت   ، بـا مـردان نابـارور      مقايسـه كه زنان نابارور در     
از زنـدگي و افسـردگي، اسـترس        كمتـر   نفس و رضايت    

  و كننـد   و انـزواي بيشـتري تجربـه مـي         تقصيراحساس  
ــورد     ــتري در م ــات بيش ــتجوي اطالع ــين در جس همچن

 عنوان يـك    بهدارشدن را بيشتر     بچه  و  هستند ناباروري
  گيرنـد  راه چاره براي پيامدهاي نابـاروري در نظـر مـي          

تر شود اين پيامـدها       طوالني درمانو هرچه فرآيند    ) 32(
 بـا توجـه بـه ايـن كـه زنـان             .)33(شـوند  نيز شديدتر مي  

ــي  ــر شــروع م ــان را زودت ــد و  درم ــركنن ــف ديرت  متوق
ها نيز روي زنان انجام       سازند و همچنين غالب درمان     مي
و ) نابــاروري باشــد يــا نباشــد علــتچــه زن (شــود مــي

، ايـن   )32(اسـت  ورآ ها نيز غالبـاً بسـيار اسـترس         درمان
  . رسد موضوع كامالً منطقي به نظر مي

هـاي    هـاي عميقـي را بـه واژه          زنان كه پردازش   برخالف
ــته  ــاصوابس ــي   دادهاختص ــد م ــوان  ان ــتت ــردان گف  م
اند و يـا     ها نشان نداده    هاي عميق را به اين واژه       پردازش

بـه عـالوه   . انـد  هـا دور كـرده   شان را از اين محرك  توجه
 ؛شـود  غالب تمركز انرژي مردان به كار آنان مربوط مي        

 آن ة نتيجـ .تـر هسـتند    احساس مي كننـد موفـق  كه جايي
پـذيري    در نتيجـه آسـيب     ، زنـان  بيشـتر پذيري   مسئوليت

  ).1( اين مورد استدر ،بيشتر آنان

شـناختي در    نهاي روا   كه قبالً ذكر شد پژوهش     همانطور
ــاروري  ــهبيشــترناب هــاي عــاطفي و هيجــاني    روي جنب

هـا زنـان      متمركز بـوده اسـت و در غالـب ايـن پـژوهش            
امـا نقـص    . اند پذيري بيشتري از مردان نشان داده      آسيب

انـد قابـل تأمـل        داده نشانحافظة كلي كه مردان نابارور      
گرچه در اين گروه سوگيري حافظه نسبت به ايـن          . است
 اما نقصي كه در كـل نشـان         ؛ نشده است  شاهدهمها    واژه
 مربـوط   نمرات. اند شديدتر از گروه زنان بوده است       داده

هـا    گروه همةتر از    ها در آنها پايين     به هر سه دسته واژه    
 شايد از نظر هيجاني زنان     .و از جمله زنان نابارور است     

 امــا از نظــر شــناختي ؛ پــذيرتر از مــردان باشــندآســيب
 شـديدتر   مـردان ن برابـر و يـا حتـي در          پذيري آنا  آسيب
 بيشـتر در    ةاين موضوعي است كه نياز به مطالعـ       . باشد

  .هاي شناختي دارد جنبهحافظه و ساير 
ــود كــه   در: توجــه ــن ب  بحــث توجــه فــرض پــژوهش اي

ــردازش ــي در مــورد   پ ــه   واژههــاي ذهن هــاي وابســته ب
هـا در     ناباروري باعث تأخير در ناميـدن رنـگ ايـن واژه          

 و بــه عبــارتي ســوگيري توجــه در آنهــا ارورنابــافــراد 
  .شود مي
هـاي    هـا در ايجـاد سـوگيري         تئوري بـك سـاختواره     در

هـا،    دارند و فعال شدن ساختواره     اساسيشناختي نقش   
 ادراك  وهاي ادراكي مثل حافظه، قضاوت، توجـه          فعاليت

ها هماهنـگ      يعني اين فعاليت   ؛دهند را تحت تأثير قرار مي    
نتايج بـه دسـت     .  فعال شده هستند   يها  با نوع ساختواره  

 راهـا     هايي كه اهميـت سـاختواره       آمده مطابق با پژوهش   
 پـژوهش در  . انـد، نيسـت    در سوگيري توجه اثبات كـرده     

حاضر فرض وجود سوگيري توجه در ناباروران تأييـد         
چـرا كـه زنـان بـارور و نابـارور، در زمـان              ؛  شـود  نمي

ــ واكــنش نســبت بــه واژه اوت هــاي وابســته و خنثــي تف
  .نداشتندداري با يكديگر  معني
 نظر ويليامز و همكاران سوگيري توجـه در مرحلـة           طبق

 در اين مرحله، پـردازش عميـق و         .شود  مي واقعخودكار  
 نــوع ايــن .راهبــردي نيســت و مســتقل از آگــاهي اســت

D
ow

nloaded from
 http://w

w
w

.jri.ir

http://www.jri.ir


  ...زاده و                    ربيع                 هاي شناختي در ناباروري سوگيري

٦٧  81زمستان / ناباروري فصلنامه باروري و

پردازش هنگامي است كه يك محرك بـه طـور خودكـار            
تن  بــه قــدرت يــافمنجــركنــد و  ســاختواره را فعــال مــي

همچنـين ايـن نـوع      . شـود  ساختار دروني ساختواره مي   
شـود كـه      حافظة نهان ديـده مـي      فرآيندهايپردازش در   

شود  ميتجارب قبلي موجب تسهيل در پردازش تكاليفي        
كه در آنها نيازي به يادآوري عمدي يا هوشياري وجود          

 كــه متضــمن بســط آشــكار ةبــر خــالف حافظــ( نــدارد
 در افــراد ،گيري توجــهاينكــه ســو). 31)(اطالعــات اســت

 در  نابـارور دهد كه افراد     نابارور مشاهده نشد نشان مي    
هاي وابسته به ناباروري پردازش خودكار       مورد محرك 

هاي آنهـا از نـوع عميـق،          پردازشبلكه  . و سطحي ندارند  
 چرا كه بـرخالف سـوگيري       ؛كنترل شده و آگاهانه است    

  . ، سوگيري حافظه در آنها مشاهده شده استتوجه
ــق ــاران، ســوگيري حافظــه در  طب ــامز و همك  نظــر ويلي

افتـد و     و كنتـرل شـده اتفـاق مـي         راهبرديهاي    پردازش
). 7(هاي سـطحي و خودكـار       سوگيري توجه در پردازش   
ــه توجــهو( وجــود ســوگيري حافظــه  ــاروراندر )  ن  ناب

هـاي    دهـد كـه آنهـا پـردازش        نشان مي ) حداقل در زنان  (
  .دهند  ميها انجام واژهعميقي در مورد اين 

فرض ديگر اين پژوهش اين بود كه نابـاروران بـه دليـل             
هـاي    هـاي فعـال وابسـته بـه نابـاروري، واژه            ساختواره

هـاي خنثـي بهتـر        وابسته به ناباروري را نسبت به واژه      
  .كنند تكميل مي

 پردازش شناختي عميق براي تبديل موقعيـت        : مسأله حل
است كه و فرآيندي باشد  مي موقعيت مطلوب بهمفروض  

متضمن دسـتكاري معلومـات در دسـتگاه شـناخت فـرد          
اجـراي عمليـات شـناختي      كه معنـاي آن      ؛ است كننده حل

باشد   مي درونيهاي    آگاهانه و هوشيارانه روي بازنمايي    
)10 .(  

هــا در   وجــود ســاختوارهاي، ســاختواره نظريــات طبــق
ــق      ــد و طب ــي دارن ــت فراوان ــأله اهمي ــل مس ــايي ح توان

 ناباروري افـراد نابـارور توانـايي        هاي شناختي   پژوهش
نتـايج  ). 3( دارنـد  عاديحل مسأله كمتري نسبت به افراد       

 .بدست آمده از اين پژوهش مطابق با هر دو نظريه است          
هاي خنثي زنان نابـارور تعـداد          در تكميل واژه   سو يكاز  

. انـد   تكميـل كـرده    بارورهاي كمتري نسبت به زنان        واژه
. ل مسأله كمتر در آنان اسـت       توانايي ح  ةاين نشان دهند  

هــاي وابســته بــه نابــاروري، آنهــا   تكميــل واژهدرولــي 
 آنان به سطح    توانايياند و    تفاوتي با زنان بارور نداشته    

تـــوان گفـــت كـــه  مـــي. زنـــان بـــارور رســـيده اســـت
 به ناباروري در تكميل بهتر      وابستههاي فعال     ساختواره

 دربـارور    زنـان نا   .ها به آنان كمك كرده اسـت       اين واژه 
هــاي وابســته پــردازش شــناختي بيشــتري   تكميــل واژه

 و تفـاوتي كـه در       اند دادههاي خنثي انجام      نسبت به واژه  
شـود، در    هاي خنثي بين اين دو گروه مشـاهده مـي           واژه
  . شود نمي وابسته به ناباروري مشاهده يها واژه
تر   مسأله نوعي پردازش عميق شناختي و حتي عميق        حل

هـاي حـل مسـأله ايـن          ويژگـي  توجه بـه     .استاز حافظه   
 حل مسأله يك فرآينـد      .تر خواهد كرد    را روشن  موضوع

 راهبردهاي مـؤثر    افرادشناختي رفتاري است كه در آن       
   كننـد  براي غلبه بر موقعيت مشكل را تعيين يا كشف مـي          

)34.(   
كوشـد   كننـده مـي    دهـد كـه حـل       رخ مـي   وقتيحل مسأله   

و حـاالت مطلـوب را      هاي ميـان حـاالت مفـروض         تفاوت
هـاي محتمـل،      ها در مورد راه حـل       آزمودني.  دهد كاهش
 تأييد نشـوند    ها فرضيهسازند و اگر اين      هايي مي  فرضيه
 يعنـي فرآينـدي از      ؛آورنـد  هـاي جديـد پديـد مـي        فرضيه

هــاي جديــد جــايگزين   فرضــيهكــهكوشــش و خطاســت 
هـاي     اينهـا پـردازش    .)27(هـاي قبلـي مـي گـردد         فرضيه
  .بت به رمزگرداني و بازيابي هستندتري نس عميق
 حـل مسـاله از ايـن جهـت كـه حـل مسـاله نـوعي                  نتايج

 است با نتايج دو بخش حافظه راهبرديپردازش عميق و 
 بنابراين  ؛ه هماهنگ است و مكمل نتايح قبلي است       جو تو 

 نابـارور در    زنـان  گفـت كـه      توان مي بيشتري   اطمينانبا  
هاي كنترل   پردازشهاي وابسته به ناباروري      مورد واژه 

هـاي   برنـد و پـردازش      به كار مي   راهبرديشده، عميق و    
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ــن محــرك  ــه اي ــار را ب ــا اختصــاص  ســطحي و خودك ه
هاي درماني شـناختي بهتـرين       در نتيجه روش  . دهند نمي

 چـرا   ؛ هسـتند  ناباروريهاي درمان روان شناختي      روش
ها مستقيما روي افكار و تصورات آگاهانـه          كه اين روش  

  . متمركز هستندافرادو هوشيار 
  

  قدردانيو تشكر 
ام ايــن جــ پايــان از همــة افــراد و مراكــزي كــه در ان در

  جملــه گــروه حقــوق   رســاندند ازيــاريمــا را پــژوهش 
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