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ABSTRACT
Objectives Currently, the life expectancy of the elderly has been rising considerably. The present study
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investigated the role of strop function in the prediction of anxiety and fall self-efficacy in elderly at the
city of Ardabil.
Methods & Materials The study design was correlational. The population cohort consisted of all elderly
males living in the elderly homes in Ardabil in2017. Among these, a sample of 200 subjects was selected
by the available sampling method. The anxiety, fall self-efficacy, and Stroop questionnaires were used for
data collection. The data were analyzed by Pearson’s correlation and regression analysis.
Results A significant relationship was observed between anxiety/fall self-efficacy and Strop function.
Stroop’s performance could negatively predict anxiety as well as predict the fall self-efficacy in the elderly.
Conclusion The performance of Stroop test in the elderly could be improved by training classes and various treatment groups that can indirectly decrease the amount of anxiety and increase the fall self-efficacy in the elderly.

Extended Abstract

C

1. Objectives

urrently, due to an increase in life expectancy, the old age phenomenon has been
under intensive focus more than before
due to the associated issues and dilemmas. Aging is an inevitable biological
process involving all living beings, and in some cases,
unpleasant experiences [1]. According to international
estimates, since 1419, the elderly population of Iran has
grown rapidly as compared to other locations as well as
the average growth rate of the elderly worldwide. Until

1424 , Iran overtook the average rate of population growth
of the elderly and surpassed that of Asia within the subsequent5 years [2]. Over the last 50 years, the proportion
and number of elderly individuals have increased in a majority of the Third World countries [3]. Given the rising
population of the elderly and the associated problems, the
present study investigated the role of Stroop performance
with respect to anxiety and self-efficacy in falling of the
elderly >60 years of age.

2. Methods and Materials
The research design was descriptive correlational.
The statistical population included all elderly men
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>60-year-old, who were residents of the nursing
home of Ardebil city in 2017. Among these, a sample of 200 individuals was selected by the available
sampling method. The present study was approved
by the Welfare Organization of Ardebil Committee
and conducted after coordination with the Welfare
Organization of the city of Ardebil and Rayehe Omid
Nursing Home; appropriate research and ethical permissions were obtained prior to the study. Data were
analyzed using Pearson’s correlation test and regression analysis. P<0.05 was considered as statistically
significant. The following questionnaires were used
to collect the information:
Stroop Test
Stroop Test was invented in 1935 by Stroop to evaluate the proprietary attention and cognitive flexibility.
Since then, several variations of this test have been
available. The reliability of this test for the first and
second cards was 0.81, and that for the third and fourth
cards was 0.80 [4].
Beck Anxiety Inventory
Beck Anxiety Inventory was introduced by Iron Beck
et al. (1990). This questionnaire specifically measured

the severity of the symptoms of clinical anxiety in individuals. This questionnaire contains 21 options. The
coefficient of internal consistency (alpha coefficient)
was 0.92, and its validity by retest method at an interval of 1week was 0.75 [5]. Kaviani and Mousavi
(1999) also reported the coefficient of the validity of
this questionnaire as 0.72 and there-validation factor
with a1-month interval as 0.83; the Cronbach’s alpha
coefficient was 0.92 [40].
Falls Self-efficacy Scale (FES-I)
Falls Self-efficacy Scale (FES-I) comprises of 16
items invented by Yardley et al. The items in this questionnaire had four options: “I am not at all worried”
to “I am quite worried” and the score of each subject,
will be the total points from 16 questions. The scores
range was16–64. A high score indicated fear of falling
or low self-efficacy [6]. Furthermore, Borhani Nezhad
et al. (2015) reported the Cronbach’s alpha coefficient
as 0.909 [43].

3. Results
Herein, 200 married elderly men >60-year-old [Mean
(SD)=47.66(6.576)] participated in the study. The de-

Table 1. Descriptive statistics of research variables

First card

Second card

Third card

Fourth card
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Components

Mean

Standard Deviation

Self-Efficacy in Falling

58.5350

4.9559

Anxiety

14.121

10.266

Correct

24.965

0.232

Reaction

22.815

7.113

Reaction

0.576

3.592

Error

2.595

6.579

Correct

23.388

4.733

Reaction

26.205

13.263

Reaction

10.059

19.843

Error

0.740

1.849

Correct

24.245

1.847

Reaction

25.489

10.029

Reaction

6.487

10.968

Error

3.070

4.521

Correct

21.900

4.514

Reaction

49.472

54.784

Reaction

37.2766

54.708

Error

3.070

4.5218
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Table 2. Results of Pearson correlation for investigating the relationship of self-efficacy in falling and anxiety with Stroop performance

Third card

Fourth card

Anxiety

Self-Efficacy in Falling

Correct

** 0.318

** 0.211

Reaction

** -0.328

** -282

Reaction

0.009

** 0.311

Error

** 0.386

** 0.141

Correct

** 0.203

* 0.111

Reaction

** - 0.196

** 0.193

Reaction

** 0.200

** 0.464

Error

* 0.141

** 0.251

** P<0.01, * P<0.05
Table 3. Regression results to predict anxiety and self-efficacy in falling based on Stroop’s performance
Variable

B

Standard Deviation

Anxiety

-0.465

0.220

Self-efficacy in falling

0.507

0.089

T

Significance

-0.164

-2.119

**0.032

0.448

5.232

** 0.000

** P<0.01, * P<0.05

scriptive statistics of the variables studied are reported
in Table 1.

of the test predicts the anxiety and self-efficacy in falling negatively .

As observed in Table 1, the highest average score belonged to self-efficacy variable of falling (58.550) and
to the amount of reaction to the fourth card (49.472);
the fourth card reaction score was 37.2766. Also, the
highest standard deviation score corresponding to the
score of the fourth card reaction was 78.548, and the
fourth card's score was 54.708. The Pearson’s correlation test was used to examine the relationship between self-efficacy in falling and anxiety by Stroop
test performance. The Kolmogorov–Smirnov test was
employed before the Pearson’s test in order to assess
the normality of the variable. The results did not show
any significance . Therefore, the distribution of the
variables was normal, and Pearson’s test could be used
(Table 2).

4. Conclusion

As seen in Table 2, a significant correlation was established between Stroop’s performance (third and
fourth card) in all the four sub-scales including errors,
integrity, reaction, and interference and anxiety as well
as self-efficacy in falling in the elderly. In addition,
regression analysis assessed the level of anxiety prediction and self-efficacy in falling based on Stroop test
performance. The regression test results are reported
in Table 3.
As observed in Table 3, both anxiety and self-efficacy
variables of falling can be predicted by Stroop test performance. The results indicated that the performance

The Stroop test performance was significantly correlated to anxiety, which was in agreement with the studies by Reiner et al. [7] and Kertz et al. [8]. The results
also showed that Stroop performance was significantly
correlated to the self-efficacy in falling, which was in
agreement with the study by Holford et al. [9] and Walson et al. [10]. The result of the regression test also
indicated that Stroop test performance predicted the
anxiety and self-efficacy in the falling of the elderly.
Therefore, Stroop test performance can be improved
in the elderly by conducting training classes and performing different group treatments in order to indirectly reduce the amount of anxiety and increase the
self-efficacy in the elderly.
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نقش عملکرد در آزمون استروپ در پیشبینی اضطراب و خودکارآمدی در افتادن در سالمندان شهر
اردبیل
*اسماعیل صدری دمیرچی ، 1ساناز بهبوئی ،2آرزو مجرد
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تاریخ دریافت 14 :شهریور 1396
تاریخ پذیرش 13 :دی 1396

اهداف امروزه به دلیل افزایش امید به زندگی ،به پدیده سالمندی بیش از پیش توجه شده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش
عملکرد استروپ با اضطراب و خودکارآمدی در افتادن در سالمندان بیش از  60سال انجام گرفت.
مواد و روشها طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل تمامی سالمندان مرد بیش از  60سال ساکن در سرای
سالمندان شهر اردبیل در سال  1396بود که از بین آنها نمونهای به حجم  200نفر به روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند .برای
جمعآوری اطالعات از آزمونهای اضطراب خودکارآمدی در افتادن و استروپ استفاده شد .دادهها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
و رگرسیون تحلیل شد.

کلیدواژهها:

عملکرد استروپ،
اضطراب ،خودکارآمدی
در افتادن ،سالمندان

یافته ها یافتههای پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین عملکرد استروپ (کارت سوم و چهارم) در هر چهار خردهمقیاس
(خطا ،صحیح ،واکنش ،تداخل) با میزان اضطراب و خودکارآمدی در افتادن در سالمندان ( )P>0/01وجود دارد .همچنین هر
دو متغیر اضطراب و خودکارآمدی در افتادن قابل پیشبینی با عملکرد استروپ ( )P>0/01است.
نتیجهگیری با توجه به یافتههای حاضر میتوان نتیجه گرفت که با برگزاری کالسهای آموزشی و انجام گروهدرمانیهای مختلف میتوان
میزان عملکرد استروپ را در سالمندان بهبود بخشید تا با این کار به صورت غیرمستقیم میزان اضطراب را کاهش و خودکارآمدی در
افتادن را در سالمندان افزایش داد.

مقدمه
گذر از دوره سالمندی ،البته به شرط بقا ،برای انسانها
اجتنابناپذیر است [ .]1با بهبود شرایط بهداشتی و خدمات
پزشکی و افزایش امید به زندگی ،جمعیت سالمندان روبهرشد
است [ ]2، 3که از آن به عنوان انقالب ساکت یاد میشود [.]4
مطالعات نشان داده است در  40سال آینده جمعیت بیش از 65
سال دنیا دوبرابر خواهد شد 52 .درصد این میزان در کشورهای
آسیایی و  40درصد آن در کشورهای پیشرفته مقیم خواهند
بود [ .]5بر اساس برآوردهای بینالمللی ،از سال  1419جمعیت
سالمند ایران در مقایسه با دیگر نقاط و حتی میانگین جهان رشد
سریعتری خواهد داشت .همچنین تا سال  1424از میانگین رشد
جمعیت سالمند جهان و طی پنج سال پس از آن نیز از آسیا
پیشی خواهد گرفت [.]6
در بیشتر کشورهای جهان سوم ،طی نیمقرن اخیر نسبت و

تعداد جمعیت سالمندان افزایش یافته است [ .]7بر اساس آخرین
آمار ،نرخ سالمندی در جمعیت ایران  9/3است .تازهترین آمارهای
بخش جمعیت سازمان ملل متحد و مرکز آمار ایران بیانگر آن
است که جمعیت جهان و ایران در حال سالخوردگی است [.]8
این موضوع اهمیت توجه به متغیرهای حوزه سالمت و بهداشت
سالمندان را بیش از پیش پررنگ کرده است.
سالمندی فرایند بیولوژیکی اجتنابناپذیری است که تمام
موجودات زنده را درگیر میکند و گاهی با تجربیات ناخوشایند
همراه است [ .]9مشکالت روانی و جسمی بسیاری از جمله
اضطراب ،افتادن و غیره از عوارض اجتنابناپذیر سالمندی است.
یکی از این مشکالت که از جمله نگرانیهای مهم سالمندان در
دو دهه اخیر است و بخش وسیعی از پژوهشهای سالمندی را به
خود اختصاص داده است ،مسئله افتادن ،عواقب آن و مالحظات
تندرستی مرتبط با آن است .از دغدغههای مهم سالمندان ،افتادن
است که به زمین خوردن ناخواسته فرد منجر میشود و در نتیجه
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موجب عواملی مانند تحمل ضربه خشن ،ازدستدادن هوشیاری
و شروع ناگهانی فلج میشود ،مانند آنچه در سکته قلبی و صرع
تشنجی رخ میدهد [ .]10حدود یکسوم سالمندان حداقل یک
بار افتادن در سال را تجربه میکنند [.]11، 12
عالوه بر عوامل جسمانی ،اجتماعی و فیزیولوژیکی ،عوامل
روانشناختی مانند خودکارآمدی افتادن (ترس از افتادن) نیز با
افتادن ارتباط دارند [ .]13ترس از افتادن ،رایجترین ترس در
میان سالمندان است [ .]14، 15از عواقب این ترس میتوان به
محدودشدن و اجتناب از فعالیت خودتحمیلشده اشاره کرد [17
 .]16،ترس از افتادن ،یعنی باورنداشتن به اینکه فعالیتهای
طبیعی ممکن است بدون از دست دادن تعادل اجرا شود.
ترس از افتادن آسیبی روانشناختی است که ممکن است به
اُفتی خودتحمیلشده در فعالیت و کارکرد منجر شود .این اُفت
با ناتوانیهای جسمانی یا آسیب ،تحمیل نشده است [.]18
تحقیقات اخیر نشان دادهاند کنترل تعادل به توجه بیشتری نیاز
دارد .شواهد نشان میدهد که ناتوانی در اختصاصدادن توجه به
تعادل ،پیشبینیکننده قوی برای افتادن است [ .]19همچنین
پژوهشهای مختلف [ ]20-24رابطه معناداری بین توجه و ترس
از افتادن گزارش کردهاند.
از جمله متغیرهای مهمی که به نظر میرسد نقش مهمی در
افتادن داشته باشد ،موضوع سوگیری توجه 1است .سوگیری توجه
به تخصیص افتراقی توجه به سوی محرک تهدیدکننده نسبت به
محرک خنثی اشاره دارد [ .]25این موضوع از دو منظر بررسی
شده است .نخست از منظر فرایند و دوم از منظر محتوا .از منظر
فرایند ،به سوگیری توجهدر قالب مراحل مختلف پردازش شناختی
تأکید شده است [ .]26در بحث محتوا ،پژوهشگران سعی کردهاند
محتوای فکری خاص بیماران مبتال به اختالالت هیجانی مختلف
را بررسی کنند .در این دیدگاه ،آزمایشهای پردازش اطالعات
به محرک وابسته به محتوا متکی است تا بتواند سوگیریهای
خاص پردازش اطالعات در اختالل وسواسی-اجباری 2را شناسایی
کند .الگوهای مختلفی برای بررسی این موضوع به وجود آمده
است .در آزمون استروپ هیجانی ،سوگیری توجه را میتوان از
تأخیر زمانی آزمودنیها در نامیدن رنگ واژههایی که در این
آزمون تعبیه شده است و برای آنها نشانههای خطر به شمار
میرود ،استنباط کرد .این چشمانداز آزمایشی به طور گستردهای
برای بررسی سوگیریهای پردازش اطالعات در دیگر اختالالت
هیجانی استفاده شده است [.]27
سوگیری توجه میتواند با مشکالت بسیاری در سالمندان
در ارتباط باشد .یکی از رایجترین این مشکالت اضطراب 3است.
اضطراب یکی از شایعترین بیماریها و مهمترین اختالالت
1. Bound attention
)2. Obsessive Compulsive Disorder (OCD

عصبیروانی است که برخی روانپزشکان و روانکاوان ،بخش
اعظم اختالالت روانی را در آن جستوجو میکنند [.]28
همه اضطراب را تجربه میکنند .مشخصه اصلی اضطراب
احساس مبهم ،ناخوشایند و فراگیری است که بیشتر مواقع با
عالئم و سمپتومهایی مثل سردرد ،ناراحتی مختصر در معده،
بیقراری ،ناتوانی در بیحرکتی و آرام نشستن یا ایستادن
نشان داده میشود [.]29
اضطراب احساس هیجانآمیز عمومی ،مبهم و بسیار ناخوشایندی
از دلواپسی است که با یک یا چند احساس جسمی مانند تنگی
نفس ،تپش قلب و فشار خون باال همراه میشود .اگرچه عقیده بر
این است که اضطراب کم برای ادامه حیات الزم است ،اضطراب
زیاد زیانهای جدی بر جسم ،روان ،روابط اجتماعی ،حرفه و
تحصیالت وارد میکند و فرد را از داشتن سالمت کیفی قابل
قبول در زندگی محروم میکند [ .]30پژوهشهای مختلفی [-37
 ]25، 31رابطه معناداری بین سوگیری توجه و اضطراب گزارش
کردهاند .با توجه به گسترش روزافزون تعداد سالمندان در جامعه
و اهمیتی که سالمت و کیفیت زندگی این قشر از جامعه دارد و از
سوی دیگر با توجه به کمبود پژوهشهای الزم در این حوزه ،هدف
پژوهش حاضر بررسی عملکرد استروپ با اضطراب و خودکارآمدی
در افتادن در سالمندان بیشتر از  60سال است.

روش مطالعه
پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی از نوع همبستگی است.
جامعه آماری شامل تمامی سالمندان مرد بیشتر از 60سال ساکن
در سرای سالمندان شهر اردبیل در سال  1396بود که از بین
آنها نمونهای به حجم  200نفر به روش نمونهگیری دردسترس
انتخاب شدند .برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شد:
Nz2s2
Nd2+z2s2

این مقاله به لحاظ کمیته اخالق ،به تأیید اداره بهزیستی
شهرستان اردبیل رسیده است .برای رعایت اصول اخالقی پژوهش
پس از هماهنگی الزم با اداره بهزیستی شهرستان اردبیل و رجوع
به مرکز سالمندان «رایحه امید» و هماهنگی و اجازه پژوهشی و
اخالقی مرکز ،برای همه آزمودنیها هریک از موارد ماهیت ،هدف
و محرمانهبودن پژوهش توضیح داده شد و تأکید شد نام و هویت
افراد محرمانه باقی خواهد ماند ،پاسخها در دسترس اشخاص و
سازمانها قرار نخواهد گرفت و نتایج صرفاً برای مطالعه پژوهش
خواهد بود .سپس پرسشنامهها در اختیار شرکتکنندگان قرار
گرفت .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،از همه شرکتکنندگان
قدردانی شد .همچنین برای تجزیهوتحلیل اطالعات از آزمون
همبستگی پیرسون و رگرسیون در  SPSS-21استفاده شد .برای
جمعآوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد:

3. Anxiety
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آزمون استروپ

استروپ این آزمون را در سال  1935برای ارزیابی توجه
اختصاصی و انعطافپذیری شناختی ابداع کرد .از آن زمان به بعد
انواع متفاوتی از این آزمون ساخته شده است .در این پژوهش از
نوع کارتی آزمون استروپ که بسیار شبیه به آزمون طرحشده
با استروپ است ،استفاده شده است .این آزمون از چهار کارت
تشکیل شده است ( Wخواندن واژه) C( ،نامیدن رنگ) و CW
نیز خواندن واژهها بدون توجه به رنگ آنها در کارت سوم و در
کارت چهارم ،واژهها بدون توجه به چیزی که نوشته شده است،
گفته میشود .هر کارت  25محرک را نشان میدهد که به ترتیب
در پنج سطر و پنج ستون تنظیم شدهاند .از آزمودنی خواسته
میشود به هر کارت نگاه کند و از سمت چپ به طور افقی به
سمت راست این کار را ادامه دهد و سریع و تا جایی که محتمل
است ،پاسخ مناسب دهد.
در کارت  wمحرک ،نام رنگهای پنجگانه است (قرمز ،آبی،
سبز ،قهوهای و زرد) .در این قسمت از آزمودنی درخواست میشود
واژهها را بخواند .کارت  Cمربعهای رنگی را نشان میدهد (قرمز،
آبی ،سبز ،قهوهای و زرد) .در این قسمت از آزمودنی خواسته
میشود تا رنگ مربعها را بگوید .کارت  CWنیز واژههایی را که
به نام رنگهای پنجگانه اشاره دارند و با رنگهای متعارض نوشته
شدهاند ،نشان میدهد؛ مث ً
ال واژه قرمز به رنگ آبی نوشته شده
است .در کارت سوم از آزمودنی خواسته میشود آن واژهها را بدون
توجه به رنگ آنها بخواند .در کارت چهارم از آزمودنی خواسته
میشود تا رنگ آن واژهها را بدون توجه به چیزی که نوشته شده
است ،بگوید .در هر چهار کارت زمان واکنش آزمودنی و تعداد
خطاها ثبت میشود [ .]38پایایی این آزمون برای کارتهای اول
و دوم  0/88و برای کارتهای سوم و چهارم  0/80گزارش شده
است [.]39
پرسشنامه اضطراب بک

اروین بک 4و همکارانش در سال  1990پرسشنامه اضطراب
بک را معرفی کردند .این پرسشنامه به طور اختصاصی شدت
عالئم اضطراب بالینی را در افراد میسنجد .این پرسشنامه شامل
 21گزینه است که آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه اص ً
ال،
خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) ،متوسط (خیلی ناخوشایند
بود ،اما تحمل کردم) و شدید (نمیتوانستم آن را تحمل کنم)
را انتخاب میکند .چهار گزینه هر سؤال در یک طیف از  0تا 3
نمرهگذاری میشود .هر یک از مادههای آزمون یکی از عالئم شایع
اضطراب (عالیم ذهنی ،بدنی و هراس) را توصیف میکند .بنابراین
نمره کل این پرسشنامه در دامنهای از صفر تا  63قرار میگیرد.
نقاط برش این پرسشنامه شامل هیچ یا کمترین حد نمرات  0تا
4. Erwin Beck

 ،7خفیف نمرات  8تا  ،15متوسط نمرات  16تا  25و شدید 26
تا  63است .مطالعات انجامشده نشان میدهند که این پرسشنامه
اعتبار و روایی مطلوبی دارد .ضریب همسانی درونی آن (ضریب
آلفا)  ،0/92اعتبار آن با روش بازآزمایی به فاصله یک هفته  0/75و
همبستگی مادههای آن از  0/30تا  0/76متغیر است.
پنج نوع روایی محتوا ،همزمان ،سازه ،تشخیصی و عاملی برای
این آزمون سنجیده شده است که همگی نشاندهنده کارایی
خوب این ابزار در اندازهگیری شدت اضطراب است .کاویانی و
موسوی در ایران خصوصیات روانسنجی این ابزار را بررسی
کردهاند .آنها ضریب روایی این پرسشنامه را در حدود ،0/72
ضریب اعتبار آزمون مجدد به فاصله یکماه را  0/83و آلفای
کرونباخ  0/92گزارش کردهاند [.]40
پرسشنامه خودکارآمدی در افتادن ()FES-I

یاردلی و همکاران این پرسشنامه را ساختهاند و  16گویه دارد.
گویههای این پرسشنامه چهار گزینه «اص ً
ال نگران نیستم» تا
«کام ً
ال نگرانم» دارد و نمره هر آزمودنی ،مجموع امتیازات او از
 16سؤال خواهد بود .دامنه نمرات از  16تا  64است .نمره بیشتر
به معنی ترس بیشتر از افتادن یا خودکارآمدی کمتر است [.]41
خواجوی و همکاران ترجمه این ابزار را به روش ترجمه فارسی
و معکوس انجام دادهاند [ .]42ضریب همبستگی درونطبقهای
برای این پرسشنامه  0/98و همسانی درونی آن با استفاده از
آلفای کرونباخ  0/98محاسبه شد .ضریب همبستگی به روش
دونیمهکردن ،ضریب همبستگی اسپیرمن-براون  0/97و ضریب
همبستگی دونیمه گاتمن نیز  0/97محاسبه شد .برهانینژاد و
همکاران در پژوهش خود آلفای کرونباخ این پژوهش را 0/909
گزارش کردند [.]43

یافتهها
در این پژوهش  200سالمند مرد بیشتر از  60سال با میانگین
سنی  66/47و انحراف استاندارد  6/576و وضعیت تأهل ،متأهل
شرکت کردند .آمارههای توصیفی متغیرهای تحت مطالعه در
جدول شماره  1گزارش شده است.
همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میشود ،بیشترین
نمره میانگین در متغیر خودکارآمدی در افتادن ( )58/5350و
پس از آن بیشترین نمره میانگین در میزان واکنش کارت چهارم
( )49/472و پس از آن در نمره واکنش کارت چهارم ()37/2766
است .همچنین بیشترین نمره انحراف استاندارد مربوط به نمره
واکنش کارت چهارم ( )54/784و پس از آن نمره تداخل کارت
چهارم ( )54/708است .همچنین برای بررسی میزان رابطه
خودکارآمدی در افتادن و اضطراب با عملکرد استروپ از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شد .قبل از اجرای آزمون پیرسون
برای بررسی عادیبودن از آزمون کالموگروف اسمیرنف استفاده
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جدول  .1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
مؤلفهها

میانگین

انحراف استاندارد

خودکارآمدی در افتادن

58/5350

4/9559

اضطراب

14/121

10/266

خطا

0/0350

0/232

صحیح

24/965

0/232

واکنش

22/815

7/113

تداخل

0/576

3/592

خطا

2/595

6/579

صحیح

23/388

4/733

واکنش

26/205

13/263

تداخل

10/059

19/843

خطا

0/740

1/849

صحیح

24/245

1/847

واکنش

25/489

10/029

تداخل

6/487

10/968

خطا

3/070

4/521

صحیح

21/900

4/514

واکنش

49/472

54/784

تداخل

37/2766

54/708

کارت اول

کارت دوم

کارت سوم

کارت چهارم

شد که نتیجه بیانگر عدممعناداری است .پس توزیع متغیرها
عادی است و میتوان از آزمون پیرسون استفاده کرد .خالصه
آزمون همبستگی پیرسون در جدول شماره  2آورده شده است.

همانطور که در جدول شماره  2مشاهده میشود ،رابطه
معناداری بین عملکرد استروپ (کارت سوم و چهارم) در هر
چهار خردهمقیاس شامل خطا ،صحیح ،واکنش و تداخل با میزان

جدول  .2نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه خودکارآمدی در افتادن و اضطراب با عملکرد استروپ
اضطراب

کارت سوم

کارت چهارم

خودکارآمدی در افتادن

خطا

**0/318

**0/211

صحیح

**-0/328

**-0/282

واکنش

0/009

**0/311

تداخل

**0/386

**0/141

خطا

**0/203

*0/111

صحیح

**-0/196

**-0/193

واکنش

**0/200

**0/464

تداخل

*0/141

**0/251

**P<0/05* ،P<0/01
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جدول  .3تحلیل رگرسیون برای پیشبینی اضطراب و خودکارآمدی در افتادن براساس عملکرد استروپ
R

R2

ضریب تعیین تعدیل شده

انحراف استاندارد اندازهگیری شده

0/448

0/198

0/189

15/76

جدول  .4نتایج رگرسیون برای پیشبینی اضطراب و خودکارآمدی در افتادن براساس عملکرد استروپ

متغیر

B

انحراف استاندارد

بتا

T

معنیداری

اضطراب

-0/465

0/220

-0/164

-2/119

**0/032

خودکارآمدی در افتادن

0/507

0/089

0/448

5/232

**0/000

**P<0/05* ،P<0/01

اضطراب و خودکارآمدی در افتادن در سالمندان وجود دارد.
همچنین برای بررسی میزان پیشبینی اضطراب و خودکارآمدی
در افتادن بر اساس عملکرد استروپ ،آزمون تحلیل رگرسیون
اجرا شد که خالصه آزمون رگرسیون در جداول شماره  3و 4
گزارش شده است.
همانطور که در جدول شماره  4مشاهده میشود ،هر دو
متغیر اضطراب و خودکارآمدی در افتادن قابل پیشبینی با
عملکرد استروپ است .نتایج بیانگر این است که عملکرد استروپ،
اضطراب را به صورت منفی و خودکارآمدی در افتادن را به صورت
مثبت پیشبینی میکند.

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد استروپ با اضطراب و
خودکارآمدی در افتادن در سالمندان بیشتر از  60سال انجام
گرفت .نخستین یافته پژوهش نشان داد که بین اضطراب و
عملکرد استروپ ارتباط منفی معنیداری وجود دارد .به این
صورت که هر چقدر میزان عملکرد استروپ بیشتر باشد ،میزان
اضطراب در سالمندان کمتر خواهد بود و بالعکس .نتیجه
6
این پژوهش با پژوهشهای رنر 5و همکاران [ ،]33ساسمن
و همکاران [ ،]32کالرک ،]25[ 7برگرین 8و همکاران [،]31
11
ریچارد 9و همکاران [ ،]44بکر 10و همکاران [ ،]45ایگلوف
و همکاران [ ،]46آیزنک 12و همکاران [ ،]47کاالنتروف 13و
5. Renner
6. Sussman
7. Clark
8. Berggren
9. Richard
10. Becker
11. Egloff
12. Eysenck
13. Kalanthroff

همکاران [ ،]48آندرو 14و همکاران [ ]49من 15و همکاران
[ ،]37شهامت و همکاران [ ،]35کرتز 16و همکاران [ ]34و
کورتین ]36[ 17همسو است.
در تبیین نتیجه حاضر میتوان گفت که وجود اضطراب به
دلیل ایجاد محرکهای مثبت و منفی باعث ایجاد پردازشهای
مختلفی در ذهن میشود و این عمل بر عملکرد افراد تأثیر
میگذارد .اضطراب حالت هیجانی نامطلوبی است ،در نتیجه
اضطراب زیاد باعث بیتمرکزی و اختالل حافظه میشود .استدالل
افرادی که اضطراب را تجربه میکنند ،دچار نقص میشود به بیان
دیگر با افزایش میزان اضطراب کارکردهای اجرایی افراد دچار
ضعف میشود .افراد مضطرب تفکر منفی درباره خود دارند و این
موضوع باعث تداخل در توجه آنها میشود .این انعطافناپذیری
و به نوعی اضطراب در پردازش اطالعات پایهای ،باعث بدکارکردی
در سیستم عصب روانشناختی میشود و این بدکارکردی
در کارکردهای اجرایی نیز خود را نشان می دهد .اختالل در
مؤلفههای کارکردهای اجرایی به ویژه توجه ممکن است آثار
مخربی بر فعالیتهای روزمره افراد نظیر توانایی کار کردن و
عملکرد افراد در موقعیتهای ارزیابی داشته باشد .در پژوهشی
دیگر [ ]50مشخص شد که رایجترین سوگیری انجامشده در
آزمون استروپ مربوط به اضطراب است .در واقع سوگیری در
شناسایی رنگها در افرادی که اضطراب زیادی داشتند ،بیشتر
بود .تحقیقات نشان میدهد که افرادی مضطرب در مهارتهای
حافظه کالمی ،حافظه بینایی و عملکردهای اجرایی ،توانایی
کمتری دارند .اینگونه سوگیریها احتماالً به طور مستقیم
اضطراب ایجاد یا تولید میکنند و با تولید و حفظ این روند در
عملکرد های توجه اختالل ایجاد میکنند [.]51
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همچنین در تحقیق دیگری [ ]46مشخص شد افرادی که
اضطراب بیشتری دارند ،در عملکرد آزمون استروپ در کارتهای
مربوط به خطا و تداخل همبستگی مثبتی داشتند .یکی از
سازههای مرتبط با کارکردهای اجرایی توجه است .کنترل توجه
و حافظه کاری به ساختار عصبی مشترکی مربوط میشود .به
منظور آزمون حافظه کاری و توجه از آزمون استروپ استفاده
میشود .اختالل در هر نوع کارکردهای توجه میتواند مؤلفههای
خواندن را در افراد مختل کند .پژوهش دیگری [ ]47مشخص
کرده است بین اضطراب با عملکردهای شناختی به ویژه توجه
رابطه وجود دارد و اضطراب بر عملکردهای اجرایی و شناختی اثر
منفی میگذارد .افراد مضطرب در موقعیتهای استرسزا ،به ویژه
زمانی که ارزیابی یا آزموده میشوند ،مضطربتر میشوند و این
موضوع در حافظه کوتاهمدت و کاریشان تأثیر میگذارد .موارد
مزاحمی همچون استرس و اضطراب ،باعث محدودیت در منابع
توجه در حافظه کاری میشود .بنابراین انجام پردازش اطالعات
کمتر قابل دسترس است.
همچنین نتیجه دیگر پژوهش نشان داد بین خودکارآمدی
در افتادن سالمندان و عملکرد استروپ رابطه معناداری وجود
دارد؛ بدین معنا که هرچه میزان عملکرد در استروپ بیشتر باشد،
میزان خودکارآمدی در افتادن سالمندان نیز بیشتر خواهد بود
و بالعکس .یافته حاضر با نتایج پژوهشهای چوی 18و همکاران
[ ،]20پیچ 19و همکاران [ ،]21پایت 20و همکاران [ ،]52پایت
و همکاران [ ،]53باربن 21و همکاران [ ،]22دی ملکر،]54[ 22
25
هوانگ 23و همکاران [ ،]55بارهیم 24و همکاران [ ،]23ویلیامز
[ ]24همسو است.
در تبیین یافته حاضر میتوان چنین گفت که روند سالمندی
باعث ایجاد تغییرات اساسی در سیستمهای مختلف بدن
میشود از سویی ایجاد تغییرات ریختشناسی و بیوشیمیایی در
قسمتهای مختلف مغز از جمله کورتکس آهیانه و پیشانی ،باعث
کاهش عملکردهای شناختی میشود .از سویی دیگر تغییرات
در سیستم اسکلتیعضالنی ایجاد میشود .افزایش نوسانات
خودبهخودی بدن و شیوع زمینخوردن در سالمندان نشانی از
تغییراتدژنراتیودر آنان است .مجموع این تغییرات میتواند باعث
کاهش کارایی تکالیفدوگانه (شناختی و غیرشناختی) سالمندان
در مقایسه با جوانان شود [ .]56همچنین میتوان چنین گفت
که چون در دوران سالمندی عملکردهای شناختی از جمله توجه

کاهش مییابد ،در نتیجه به تدریج باعث کاهش خودکارآمدی در
افتادن نیز میشود و چون عملکردهایی مثل راه رفتن و غیره نیاز
به توجه دارد ،نقص در توجه موجب نقص در خودکارآمدی در
افتادن نیز میشود.
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر این بود که فقط روی
سالمندان ساکن مراکز نگهداری شهر اردبیل انجام گرفت ،بنابراین
در تعمیم نتایج حاضر به سالمندان غیرساکن در مراکز نگهداری
و سالمندان شهرهای دیگر باید احتیاط الزم صورت گیرد .به
علت دسترسی مشکل به سالمندانی که قادر به پاسخگویی به
سؤاالت پژوهش و انجام آزمون استروپ باشند ،دیگر محدودیت
پژوهش حاضر استفاده از نمونهگیری در دسترس بود .بر اساس
این محدودیتها پیشنهاد میشود که پژوهشگران در مطالعات
آتی از روشهای دیگر ،مثل روش آزمایشی استفاده کنند که
بتوان روابط بهدستآمده را به صورت علّی آزمایش کرد .همچنین
پیشنهاد میشود این پژوهش برای به دست آوردن شواهد بیشتر
در شهرهای دیگر نیز انجام شود.

نتیجهگیری نهایی
با توجه به یافتهها میتوان نتیجه گرفت افزایش عملکرد
استروپ میتواند اضطراب و خودکارآمدی در افتادن را در
سالمندان پیشبینی کند .هرچه میزان عملکرد سالمندان در
استروپ بیشتر باشد ،میزان اضطراب کمتر و خودکارآمدی در
افتادن بیشتر خواهد بود.
تشکر و قدردانی

بدینوسیله از همکاری صمیمانه مسئول محترم مرکز «رایحه
امید و همچنین از تمامی سالمندان که در پژوهش حاضر شرکت
کردند ،قدردانی میشود .این مقاله حامی مالی ندارد.
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