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 چکیده
مثبت  را نسبت به اطالعات یاطالعات منف ه،افراد مضطرب و افسرد ی،جانیاختالالت ه یشناخت یهامدلبراساس 

های طراحی شده برای اصالح سوگیری تفسیری، از ابزارهای ها و درمان. آزمایشدهندیمقرار  تیدر اولو یو خنث

( یک آزمون عمل گرا برای سنجش AST-D. آزمون سناریوهای مبهم )برندیمی محدودی بهره ساخته شده

 های روان سنجی آزمونبالینی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی هاییتموقعسوگیری تفسیری در 

 مربوط به سوگیری تفسیری در یهاپژوهشسناریوهای مبهم در جامعه ایرانی و آماده کردن آن برای استفاده در 

نفر  05نفر از دانشجویان ) 143دگی بود. به همین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد افسر

ل های تحلینفر دختر( دانشگاه هرمزگان جهت شرکت در آزمون انتخاب شدند. با استفاده از روش 505پسر و 

شخیص ی آلفای کرونباخ، همبستگی با خلق، تعامل اکتشافی، منحنی راک، بازآزمایی به فاصله دو هفته، محاسبه

ین پرسشنامه روان سنجی ا هاییژگیوافراد دارای خلق باال و پایین و همبستگی با نمرات پرسشنامه افکار ناکارامد، 

و ضریب همبستگی بازآزمایی به فاصله دو هفته،  02/3بررسی شد. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه 

و ضریب همبستگی بین  -90/3آمد. همبستگی بین این پرسشنامه با پرسشنامه افکار ناکارآمد،  به دست 01/3
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بدست آمد. در مجموع، نتایج نشان داد که این پرسشنامه از  02/3عضویت گروهی و آزمون سناریوهای مبهم، 

فی از سوگیری تفسیری من همسانی درونی و روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و توان جدا کردن افراد دارای

 افراد دارای سوگیری تفسیری مثبت را دارد.

جی، روان سن هاییژگیوافسردگی، سوگیری تفسیری، مقیاس سناریوهای مبهم، : واژگان کلیدی

 تحلیل عاملی

 مقدمه

سردگی که اف کندیمهای شناختی افسردگی، این فرضیه را مطرح یک مبحث متداول در نظریه

ه این گونه ک هاستتچنین، از دیدگاه بالینی مدبا اختالالتی در پردازش شناختی توأم است. هم

د، ای منفی تفسیر نماینتمایل دارند رویدادها را به شیوه ،مطرح شده است که بیماران افسرده

رند و ه بگیها را نادیدهای مثبت بسیاری از موقعیتخودشان را به شدت سرزنش کنند، جنبه

گاتلیب، کراسنوپرووا، یو و های آتی را بیش از حد برآورد کنند )احتمال موانع و شکست

 (.1334، 5جورمن

عات اطال ه،که افراد مضطرب و افسرد کنندیمفرض  ،یجانیاختالالت ه یشناخت یهامدل 

(. 1353و جورمن،  بیتلاگ) دهندیمقرار  تیدر اولو یمثبت و خنث را نسبت به اطالعات یمنف

 یریوگفاقد س ،کنندیم یناراحت احساس یجانیکه از نظر ه یافراد رسدیمبه نظر  ،نیعالوه برا

؛ هرچند (1330 ،1نسونیو روب ریتام) شودیمافراد سالم انجام  لهیکه بوسهستند یمثبت یپردازش

زینشی، ها )تجرید گسوگیریافراد عادی دارای سطوح هیجانی متفاوت )بویژه باال( نیز از برخی 

 (.5029عریضی و گل پرور، برخوردارند ) (دهی افراطیسازی وتعمیمشخصی

                                                                                                                                               

1. Gotlib, Krasnoperova, Yue & Joorman 

2. Tamir & Robinson 
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 گرفته مورد بررسی قرار یبه خوب یافسردگ و در اضطراب ،ریتوجه و تفس یمنف یریسوگ 

 از ترنرا آسا یاطالعات منف ،دارند لی(. افراد افسرده تما1353، 5، مک هوگ و اتپکهام) است

 یریه سوگک اندپژوهشگران پیشنهاد کردهکنند.  یادآوری ای یرمزگردان یخنث ایعات مثبت اطال

ها کمحر ،ارتباط دارد. به دلیل آنکه یجانیاختالالت ه یو ماندگار جادیبا ا ،پردازش اطالعات

 یو رویدادهای اطرافمان به ندرت به طورآشکار مثبت یا منفی هستند، فرایند تفسیر برای شیوه

سیری های تفکه سوگیری پژوهشگران معتقدنداست.  مهمی اطالعات در حافظه، بسیار ذخیره

، داگلیش متیوس هولمز،) یک مکانیسم زیربنایی برای اختالالت اضطرابی و خلقی است ،منفی

اند که سوگیری تفسیری، افسردگی نشان داده ،هابرخی پژوهش ،چنین(. هم1330 ،1و مکینتاش

 مرتبطفی رسد که سوگیری تفسیری منبه نظر می مجموع،در  ،. بنابراینکندیم بینیآتی را پیش 

ای در زمینه ایجاد فزاینده یرو عالقه یک آماج درمانی مهم باشد و از این ،با خلق افسرده

به  هاییگیریچنین سو اصالحسوگیری شناختی با استفاده از رایانه به منظور  اصالح هایتکنیک

اصالح ارزیابی خاطرات مزاحم را نوید داده  یراًاخروشی که  (.5055رکان، ت) وجود آمده است

و همکاران،  0سیدلر-است، اصالح سوگیری شناختی کامپیوتری است )نیوبای، النگ، ورنر

؛ 1333؛ متیوز و مکینتاش، 1333، 4های اصالح سوگیری شناختی )گری و متیوس(. پارادایم5354

تا  نندکیم(، راهکارهای آموزشی کامپیوتری هستند که افراد را تشویق 1331مک لئود،  متیوز و

، بلک ول، هلمز و همکاران، 9تر )یا منفی( اتخاذ کنند )رورباخرسبک پردازش اطالعات مثبت

های جدید پردازش اطالعات برای تغییر (. اصالح سوگیری شناختی، شامل آموزش راه1354

و  تفسیری( است )بیدل، اسمیت هاییریسوگشی )مانند توجه انتخابی و های پردازسوگیری

                                                                                                                                               

1. Peckham, Mchough & Otto 

2. Holmes, Mathews, Dalglish & Mackintosh 

3. Newby, Lang, Werner-Seidler 

4. Grey & Mathews 

5. Rohrbacher 
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سبک  توانیم(. عالوه براین، در راهکارهای آموزش سوگیری تفسیری، 1354، 5تیچمن

ی مکرر سناریوهای مجازی که با اطالعات مبهم ترکیب شده و همراه تر را با ارائهپردازشی مثبت

ابتدا  CBM-I(. اگر چه 1354با پیامد مثبت واضحی هستند، آموزش داد )رورباخر و همکاران، 

 یبرای آموزش سوگیری وابسته به اضطراب ایجاد شد، اما مزایای کاربرد آموزش اصالح سوگیر

ست )بلک ها نیزگزارش شده ای تعدادی از پژوهشتفسیر، در بافت غمگینی و افسردگی، بوسیله

و همکاران،  التمن ؛1335 ،1هلمز، النگ و شاه؛ 1332، هلمز و همکاران؛ 1353ول و هلمز، 

 (.1354؛ رورباخر و همکاران، 1351؛ النگ و همکاران، 1350؛ ویلیامز و همکاران، 1335

های طراحی شده برای اصالح سوگیری تفسیری، از ها و درمانزمایشآ ،بدون شک 

ها در این گیری آن بهره خواهند برد. درحال حاضرگزینهابزارهای ساخته شده برای اندازه

گیری سوگیری تفسیری، شامل یک های موجود برای اندازهخصوص محدود است. مقیاس

یک  و -های مبهمچشم در پاسخ به محرک گیری بزرگی مردمکاندازه -آزمون فیزیولوژیکی

ی جمالت درهم ریخته است. درآزمون جمالت درهم ریخته، از همچون آزمایه ،آزمون رفتاری

های به هم ریخته )تحت بار ، با استفاده از یک سری واژهشودیمشرکت کنندگان خواسته 

ای مثبت زه می دهندکه جمله، به فرد اجاهاواژهو محدودیت زمانی( جمله بسازند. این  0شناختی

و  4برنا، النگ، گودوین) دهدیمبنابراین، یک شاخص سوگیری به دست ؛ یا منفی بسازد

 (.1355همکاران، 

به آسانی اجرا و نمره گذاری کرد. یک مقیاس  توانینمهای سوگیری تفسیری را این آزمون 

است که در  (AST) 9های بالینی، آزمون سناریوهای مبهمتر برای استفاده در موقعیتگرایانهعمل

اران، )برنا و همک کنندیمها را درجه بندی ای از توصیفآن، شرکت کنندگان به آسانی مجموعه

                                                                                                                                               

1. Beadel, Smyth & Teachman 

2. Shah 

3. cognitive bar 

4. Brena & Goodwin 

5. ambiguous scenario test 
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زم ای مستلدی بازشناسی استفاده شده بود و تا اندازهبن، از درجهASTی ی اولیه(. در نسخه1355

بندی خوشایندی (. جایگزینی درجه1333گری و متیوز، گذاری بود )محاسبات پیچیده برای نمره

ده تر کرگذاری را آسانی بازشناسی، نمرهای لیکرت، به جای آزمایهدرجه 5بر روی یک مقیاس 

کنندگان تشویق . عالوه براین، در آزمون سناریوهای مبهم، شرکت(1339هلمز و متیوز، )است 

و  5هاپیت)سازی کنند ، با استفاده از تصویرسازی ذهنی برای حل ابهام، سناریوها را شبیهشوندیم

ی شما درحال تماشای مسابقه ". به عنوان مثال، یک سناریو این است که (1353همکاران، 

ا ، شما نتیجه مربوط به خود رشودیمها اعالم طورکه شمارههمان کشی در تلویزیون هستید.قرعه

سوگیری تفسیری مثبت شامل برنده شدن و سوگیری منفی، بازنده شدن است.  ".بینیدیم

ه سناریوهای جا کتر است. از آنبندی خوشایندی باالتر، نشانگر سوگیری تفسیری مثبتدرجه

AST ،چنین ابزار مشابهی برای استفاده در مورد خلق افسرده،  ابتدا برای اضطراب طراحی شده بود

های بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی ویژگی؛ (1355برنا و همکاران، )الزم و ضروری بود 

 های مربوطی ایرانی و آماده کردن آن برای استفاده در پژوهشسنجی این آزمون، در جامعهروان

هایی را جهت سنجش سوگیری تفسیری در مداخلهبه سوگیری تفسیری در افسردگی است؛ زی

، ابزارهای تخصصی در کشور وجود ندارد و شودیمجهت درمان افسردگی استفاده  CBMکه از 

 به پژوهشگران این عرصه، کمک زیادی کند. تواندیماین پرسشنامه 

 روش پژوهش

مورد بود، بنابراین، براساس نظر  14های پرسشنامه شرکت کنندگان: از آن جا که تعداد گویه

گیری در نظر گرفته نفر جهت نمونه 53متخصصین آماری، جهت تحلیل عاملی، به ازای هر گویه، 

تفاده با اسپس از دریافت لیست اسامی دانشجویان، نفر بدست آمد.  143حجم نمونه  جمعاًشدکه 

نفر دختر(  505نفر پسر و  05نفر از دانشجویان ) 143تعداد  ،گیری تصادفی سادهروش نمونهاز 

                                                                                                                                               

1. Hoppit 
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در  کنندگاندانشگاه هرمزگان جهت شرکت درآزمون، انتخاب شدند. میانگین سنی شرکت

بود.  52-03ها بین ی سنی آنچنین، دامنهبود. هم 00/1انحراف استاندارد  با 41/13پژوهش 

سال، موافقت با شرکت  03تا  52عبارت بود از: دانشجوی کارشناسی، سن بین معیارهای ورود 

ت ها، داشتن اختالالدر پژوهش. معیارهای خروج نیز عبارت بود از: عدم تکمیل کامل پرسشنامه

 اضطرابی و اعتیاد.

( جهت 1355توسط برنا و همکاران ) ،این آزمون. 5آزمون سناریوهای مبهم برای افسردگی

سناریوی مبهم است. در  14دارای  AST-Dگیری تفسیری در افراد افسرده، ساخته شد. سنجش سو

سازی ، هریک از سناریوها را بخوانند و تصویرشودیمکنندگان خواسته این پرسشنامه، از شرکت

ذهنی کنند؛ یعنی تصورکنند، آن سناریوها برای خودشان اتفاق افتاده است. بعد از تصویرسازی 

)خیلی  5ای لیکرت، از درجه 5ها باید میزان خوشایندی هر سناریو را براساس مقیاس ذهنی، آن

ی باالتر خوشایندی، نشانگر سوگیری بندی کنند. نمره)خیلی خوشایند( درجه 5ناخوشایند( تا 

 ی سوگیری تفسیری منفی است. در پژوهش برنا وتر نشان دهندهتفسیری مثبت و نمره پایین

بدست آمد که نشانگر همسانی درونی خوب  21/3( آلفای کرونباخ این آزمون 1355همکاران )

بندی خوشایندی سناریوها، به طور منفی و معناداری با چنین، میزان درجهاین آزمون است. هم

( داشت. در پژوهش مذکور، پژوهشگران، -42/3ی افسردگی بک، همبستگی )نمره پرسشنامه

پایین  1وهی دارای اندی افسردگی بک، به دو دستهت پرسشنامهکنندگان را براساس نمراشرکت

ها را با هم مقایسه کردند. نتایج مقایسه، نشان داد که گروه و اندوه باال تقسیم کردند و نمرات آن

تر از گروه دارای اندوه باال، درجه بندی دارای اندوه پایین، سناریوها را به طور معناداری خوشایند

 کردند.

بک، مندلسون، ماک و  توسط 5505سال  در بار این مقیاس، اولین . II–مقیاس افسردگی بک 

ی ی وسیعبک، استیر و براون برای تحت پوشش قرار دادن دامنه 5550در سال  .شد ارباغ تدوین
                                                                                                                                               

1. ambiguous scenarios test-depression 

2. dysphoric 
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های افسردگی در راهنمای تشخیصی و آماری، پرسشنامه را ها و هماهنگی بیشتر با مالکاز نشانه

است که عالوه بر سنجش  ماده 15نیز، حاوی  نظر شده تجدیدنظر قرار دادند. فرم تجدیدمورد 

های جامع افسردگی را که بیشتر شناختی هستند، مورد ارزشیابی های بیماران افسرده، نشانهنشانه

، روایی آن را برابر 5550و در سال  20/3پایایی پرسشنامه را  5522دهد. بک در سال قرار می

گزارش کرد. در ایران نیز، دابسون و محمدخانی، پایایی پرسشنامه را بر حسب آلفای  50/3

برای بیماران سرپایی به دست آوردند. میزان  50/3برای دانشجویان و  50/3کرونباخ، به میزان 

ی باالی دهنده روایی سازهنیز نشان (r= 05/3همبستگی این آزمون با آزمون افسردگی همیلتون )

 (.5020دابسون و محمدخانی، پرسشنامه است )

 نفیم اظهارات فراوانی ارزیابی است برای آزمونی پرسشنامه، این .ATQ 5خودآیند افکار پرسشنامه

 شاییخوداف شناختی ارزیابی منظور به ی هولون و کندال،به وسیله که خود یدرباره خودآیند،

بسیار خوب  50/3ضریب آلفای  با پرسشنامه، این درونی ثبات. است شده ساخته در افسردگی،

( ضریب همبستگی این 5024(. کاویانی، جواهری و بحیرایی )5523است )هولون و کندال، 

که نشانه روایی همگرای این ابزار است.  اندکردهگزارش  04/3پرسشنامه را با نمرات افسردگی 

و  00/3دوم را  و اول مراحل در لگروه کنتر نمرات بین ایطبقه بین ها همبستگیآن چنین،هم

به ترتیب برای باور به افکار خودآیند و فراوانی آن گزارش کردند که نشانگر پایایی آن  22/3

 است.

ابتدا پرسشنامه سناریوهای مبهم، به دو متخصص زبان انگلیسی داده شد تا آن را به فارسی 

ن های پرسشنامه، توسط نویسندگاهبرگردانده و با متن اصلی انطباق دهند. سپس، محتوای ماد

رهنگ چنین، جهت تطبیق با فمقاله، متناسب با اصطالحات و مفاهیم روان شناسی ویرایش شد. هم

های پرسشنامه، تغییراتی اعمال شد. ی دانشجویی، در محتوای تعداد اندکی از مادهایرانی و جامعه

های الزم ی داده شد و پس از آموزشنفر از دانشجویان مقطع کارشناس 143سپس، پرسشنامه به 

                                                                                                                                               

1. automatic thought questionnaire 
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ها خواسته شد، سناریوهای موجود در پرسشنامه را به دقت توسط نویسنده اول مقاله، از آن

ها خواسته شد، میزان خوشایندی هر تصویر ذهنی و میزان وضوح تصویرسازی کنند. سپس، از آن

 لیکرت، درجه بندی کنند. یادرجه 5آن را براساس یک مقیاس 

، 5های تحلیل عامل اکتشافی، منحنی راکت بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، از روشجه 

ی ی آلفای کرونباخ، همبستگی با خلق، تشخیص افراد دارابازآزمایی به فاصله دو هفته، محاسبه

 آیند استفاده شد.-خلق باال و پایین و همبستگی با نمرات پرسشنامه افکار خود

 نتایج

ی روان سنجی پرسشنامه هاییژگیوجهت بررسی . آزمون سناریوهای مبهم 2بررسی پایایی

حاضر و دست یابی به عوامل زیربنایی آن، ابتدا تحلیل عاملی به روش اکتشافی انجام شد. بدین 

 استفاده شده است. KMOمنظور از آزمون بارتلت و شاخص 

 KMOنتایج آزمون بارتلت و شاخص  .1جدول 

 KMO 934/3 شاخص

 بارتلت آزمون

 30/0100 دو خی شاخص

 100 آزادی درجه

 3335/3 معناداری سطح

)کیزر  باشدیماست، مقدار آن قابل قبول  934/3برابر  KMOجایی که مقدار شاخص از آن

درصد است که نشان  5از  ترکوچکچنین، سطح معناداری آزمون بارتلت، (. هم5500، 0وسرنی

شناسایی ساختار مدل عاملی، مناسب است و فرض شناخته شده بودن  دهد، تحلیل عاملی برایمی

 شود.ماتریس همبستگی، رد می

                                                                                                                                               

1. roc curve 

2. reliability 

3. Kaiser & Cerny 
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ولیه، دهد. اشتراک ابه ترتیب اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی را نشان می 1جدول شماره 

برابر اولیه  هایبنابراین، تمامی اشتراک؛ کندیمها بیان اشتراک متغیرها را قبل از استخراج عامل

های استخراج شده، متغیرها را بهتر نمایش تر باشد، عاملاست. هرچه مقادیر استخراجی بزرگ 5

به صورت گام به گام از  استخراجشانبه جهت پایین بودن مقدار  9/3های کمتر از . عاملدهدیم

-شوندکه در پژوهش حاضر مقادیر اشتراک استخراجی برای تمام عاملکمترین مقدار حذف می

 ها نیست.؛ بنابراین نیازی به حدف هیچ کدام از عاملاندآمدهبه دست  9/3ها بزرگتر از 
 مقادیر اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی .2جدول 

 استخراجی اشتراک هاولی اشتراک ها گویه

 059/3 5 5 گویه

 05/3 5 1 گویه

 040/3 5 0 گویه

 929/3 5 4 گویه

 005/3 5 9 گویه

 250/3 5 0 گویه

 013/3 5 0 گویه

 255/3 5 2 گویه

 091/3 5 5 گویه

 995/3 5 53 گویه

 041/3 5 55 گویه

 000/3 5 51 گویه

 005/3 5 50 گویه

 050/3 5 54 گویه

 040/3 5 59 گویه

 09/3 5 50 گویه

 239/3 5 50 گویه

 241/3 5 52 گویه

 00/3 5 55 گویه
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 200/3 5 13 گویه

 202/3 5 15 گویه

 000/3 5 11 گویه

 055/3 5 10 گویه

 000/3 5 14 گویه

ی اولیه است که تعیین کننده ، سه بخش دارد: بخش اول، شامل مقادیر ویژه0ی جدول شماره

هستند،  5هایی که دارای مقدار ویژه کمتر از ماند )عاملهایی است که در تحلیل باقی میعامل

دوم،  شود(. بخشها باعث تبیین بیشتر واریانس نمیشوند؛ زیرا حضورآن از تحلیل خارج می

ی عوامل استخراجی بدون چرخش است و در نهایت، بخش سوم مربوط مربوط به مقادیر ویژه

دارای  2الی  5های ی عوامل استخراجی با چرخش است. در پژوهش حاضر، عاملبه مقدار ویژه

درصد  99/00توانند عامل می 2مانند. این یبودند که در تحلیل باقی م 5ی بزرگتر از مقدار ویژه

ها از واریانس متغیرها را توضیح دهند. بر خالف روش بدون چرخش، در روش چرخش عامل

 دهند.یکسانی از تغییرات را توضیح می یباًتقرها نسبت )واریماکس( هر یک از عامل

 نتایج چرخش واریماکس .3جدول 

 عامل

 اولیه ویژه مقادیر
 استخراجی عوامل ویژه مقادیر

 چرخش بدون

 با استخراجی عوامل ویژه مقدار

 چرخش

 مقدار

 کل

 درصد

 واریانس

 درصد

 تجمعی

 مقدار

 کل

 درصد

 واریانس

 درصد

 تجمعی

 مقدار

 کل

 درصد

 واریانس

 درصد

 تجمعی

5 04/4 09/55 09/55 04/4 09/55 09/55 55/1 40/51 40/51 

1 20/1 5/55 09/05 20/1 5/55 09/05 02/1 90/55 30/14 

0 09/1 02/5 40/45 09/1 02/5 40/45 09/1 49/55 42/09 

4 34/1 45/2 55/45 34/1 45/2 55/45 05/1 00/5 55/49 

9 01/5 55/0 5/90 01/5 55/0 5/90 21/5 92/0 05/91 

0 91/5 04/0 44/00 91/5 04/0 44/00 09/5 15/0 52/95 

0 01/5 91/9 59/02 01/5 91/9 59/02 05/5 30/0 35/00 

2 5/5 95/4 99/00 5/5 95/4 99/00 90/5 94/0 99/00 
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دهد. این ماتریکس مشخص ها را نشان میی عامل، ماتریکس چرخش یافته4جدول شماره 

ها دارند. هر چقدر مقدار قدر مطلق ها بیشترین وزن را در هر یک از عاملکند، کدام گویهمی

 آن گویه نقش بیشتری در کل واریانس متغیر مورد نظر دارد.ضرایب یک گویه باالتر باشد، 

 هاماتریکس چرخش یافته عامل .4جدول  

 هاعامل

 2 عامل 0 عامل 0 عامل 9 عامل 4 عامل 0 عامل 1 عامل 5 عامل

 5 گویه

(90/3) 

 1 گویه

(00/3) 

 5 گویه

(00/3) 

 4 گویه

(95/3) 

 0 گویه

(02/3) 

 52 گویه

(53/3) 

 9 گویه

(20/3) 

 51 گویه

(05/3) 

 13 گویه

(04/3) 

 2 گویه

(25/3) 

 0 گویه

(02/3) 

 50 گویه

(05/3) 

 50 گویه

(02/3) 

 15 گویه

(09/3) 

 55 گویه

(02/3) 

 59 گویه

(90/3) 

 11 گویه

(0/3) 

 50 گویه

(04/3) 

 53 گویه

(90/3) 

 55 گویه

(91/3) 
    

 10 گویه

(20/3) 
 

 54 گویه

05/3 

 0 گویه

44/3 
    

 14 گویه

(01/3) 
       

های اصلی شناسایی عامل به عنوان عامل 2گویه،  14با توجه به انجام تحلیل عاملی روی 

جایی که تاکنون، پژوهشی با روش تحلیل عاملی بر روی این پرسشنامه انجام نشده شدند. از آن

، با ساده محاسبه گردیده بود یهاروشروایی و پایایی آن با  صرفاًهای پیشین، بود و در پژوهش

شناسان سنجی و روانبر اساس نظر چهار نفر از متخصصان روانتوجه به بررسی ادبیات موضوع و 

ق با نظریه مطابد؛ های هر عامل پرداختنکه به صورت گروهی به برررسی گویه درمانگر افسردگی

وامل بنابراین، ع؛ ندانتخاب شدعوامل شناختی بک و آلیس در خصوص خطاهای منطقی فکر، 

ن های تشکیل دهنده آصورت زیر نام گذاری شدند که در مقابل هر کدام، گویه بدست آمده، به

 اند:متغیر آورده شده
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 14و  10، 11، 13، 5 های)پیش بینی منفی(: شامل گویه 5عامل 

 50و  2، 1های )ذهن خوانی(: شامل گویه 1عامل 

 54و  53و  0، 5های گویه)استنباط دلخواه(: شامل  0عامل 

 0و  55و  50، 4های )مبالغه(: شامل گویه 4عامل 

 50و  0های )تعمیم افراطی(: شامل گویه 9عامل 

 15و  52های )بدشانسی(: شامل گویه 0عامل 

 55و  9های )بزرگ نمایی و کوچک نمایی(: شامل گویه 0عامل 

 59و  51های )برچسب زدن(: شامل گویه 2عامل 

 ی آلفایجهت بررسی همسانی درونی پرسشنامه آزمون سناریوهای مبهم، از روش محاسبه 

کرونباخ استفاده شد. مقادیرآلفای کرونباخ بدست آمده برای کل پرسشنامه و عوامل آن به شرح 

عامل ، 04/3=4عامل ، 03/3=0عامل ، 04/3= 1عامل ، 23/3=5عامل ، 02/3: کل=باشدیمذیل 

 41/3=2عامل ، 15/3، عامل=05/3=0عامل ، 90/3=9

روش دیگری که جهت بررسی پایایی آزمون استفاده شد، روش بازآزمایی بود که به فاصله  

 35/3بدست آمد که در سطح  01/3دو هفته از اجرای اول انجام شد و همبستگی بین دو اجرا 

وح ن میزان وضچنین، همبستگی بیمعنی دار بود و نشانگر پایایی خوب این آزمون است. هم

 معنی دار بود. 35/3بدست آمد که در سطح  03/3زمانی دو هفته،  یفاصلهتصاویر ذهنی در 

جهت بررسی روایی تشخیصی و تعیین نقطه برش آزمون، از  . آزمون سناریوهای مبهم 1روایی

 ای و منحنی راک استفاده شد.ای نقطهمستقل، همبستگی دو رشته tهای روش

که جهت بررسی روایی آزمون سناریوهای مبهم مورد استفاده قرار گرفت، یهاییکی از روش

را نشان  -90/3ی افکار ناکارآمد بود که ضریب همبستگی ی همبستگی آن با پرسشنامهمحاسبه

معنی دار بود و نشانگر این است که هر چه نمرات فرد  35/3داد. ضریب بدست آمده در سطح 

                                                                                                                                               

1. validity 



 197/ ...  خلق یبرا یریتفس یریسوگ یاسمق یروان سنج هاییژگیو یبررس

تر در درجه بندی نمرات پایین)مد بیشتر باشد، سوگیری شناختی منفی ی افکار ناکارآدر پرسشنامه

 خوش آیندی سناریوها( فرد بیشتر است.

، شرکت 1-ی افسردگی بکچنین، براساس نمرات شرکت کنندگان در پرسشنامههم

و کمتر از آن(  59نمره )( و خلق باال 50نمرات باالتر از )کنندگان به دو گروه دارای خلق پایین 

مستقل مورد مقایسه قرار گرفتند. همان گونه که پیش بینی  tتقسیم شدند و با استفاده از آزمون 

داری وجود داشت تفاوت معنی 35/3، بین دو گروه دارای خلق پایین و خلق باال در سطح شدیم

 ه عبارتب؛ بندی کرده بودندو گروه دارای خلق پایین، سناریوها را با خوشایندی کمتری درجه

این یافته نشان (. p،102=df،02/0- =t=3335/3دیگر، داری سوگیری شناختی منفی بیشتری بودند )

ی به عبارت دیگر، این پرسشنامه به خوب؛ باشدیمی روایی افتراقی آزمون سناریوهای مبهم دهنده

فراد سالم اسوگیری تفسیری را در افراد افسرده، اندازه گیری کند و قادر به متمایز کردن  تواندیم

 ( میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد نظر ارائه شده است.9)از بیمار است. در جدول 

 های دارای خلق باال و خلق پایینمیانگین و انحراف استاندارد سن، خلق، سوگیری تفسیری گروه .5جدول 

 (n=539خلق پایین ) (n=509خلق باال ) 

 (00/1) 04/13( 52/0) 45/13 سن

 (51/4) 99/10( 50/1) 30/50 افسردگی بک

 (05/55)41/545( 50/55) 00/590 سوگیری تفسیری

 (90/11) 93/00 (13/55) 50/44 افکار ناکارآمد

ای بین نمرات آزمون سناریوهای مبهم و نقطه یارشتهچنین، ضریب همبستگی دو هم

 دهدیم. ضریب به دست آمده، نشان (p=3335/3)و معنی دار بود  02/3عضویت گروهی برابر با 

درصد از واریانس نمرات آزمون سناریوهای مبهم، مربوط به عضویت گروهی  54که حدود 

 است.

ی برش آزمون و مشخص کردن میزان حساسیت و ویژگی آن، از جهت تعییین نقطه اما 

(. 5بود )نمودار  15/3ی زیر منحنی منحنی راک استفاده شد. براساس نتایج، سطح بدست آمده
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نیز میزان حساسیت و ویژگی آزمون با در نظر گرفتن نقاط برش مختلف با استفاده  0 در جدول

 دیده است.ارائه گر از منحنی راک

 
 . حساسیت و ویژگی آزمون سناریوهای مبهم1نمودار 

 میزان حساسیت و ویژگی آزمون با در نظر گرفتن نقاط برش مختلف .6جدول 

 5-ویژگی حساسیت پرسشنامه نمره

9/535 

9/553 

554 

9/550 

555 

515 

55/3 

20/3 

29/3 

24/3 

20/3 

25/3 

55/3 

55/3 

55/3 

55/3 

55/3 

52/3 
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 5-ویژگی حساسیت پرسشنامه نمره

9/510 

510 

503 

9/505 

9/501 

9/500 

9/504 

9/509 

9/500 

9/500 

9/502 

9/505 

9/543 

9/545 

9/541 

9/540 

540 

9/542 

9/545 

23/3 

23/3 

04/3 

04/3 

04/3 

00/3 

02/3 

00/3 

00/3 

09/3 

00/3 

03/3 

95/3 

90/3 

90/3 

94/3 

44/3 

40/3 

43/3 

52/3 

54/3 

54/3 

50/3 

51/3 

53/3 

25/3 

00/3 

09/3 

09/3 

09/3 

01/3 

01/3 

01/3 

00/3 

00/3 

00/3 

00/3 

00/3 

در نظر گرفته شود،  535ی برش، ، چنانچه نمرهشودیممشاهده  0طور که در جدول همان

ی به عبارت دیگر، در صورتی که نمره؛ خواهد بود 55/3و ویژگی آن  55/3حساسیت آزمون، 

صد از بیماران را به درستی در 55ی برش در نظر گرفته شود، این آزمون حدود به عنوان نمره 535

 ؛ اماافراد سالم را به درستی طبقه بندی خواهد کرد 55/3تشخیص خواهد داد، در حالی که 

و میزان  43/3در نظر گرفته شود، میزان حساسیت آزمون  9/545ی برش، عدد چنانچه نقطه

ه خطا به عنوان بیمار درصد از افراد سالم را ب 00خواهد بود؛ به عبارت دیگر،  00/3ویژگی آن نیز 

 9/501ی برش با توجه به تعادل بین حساسیت و ویژگی، شاید بهترین نقطه اما؛ کندیمطبقه بندی 
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 03/3از  هاآنکه مقادیر است و با توجه به این 21/3و ویژگی آن  04/3که حساسیت آن  باشد

 .باشدیمباالتر است، این نقطه برش قابل قبول 

 بحث و نتیجه گیری

ی سنجی پرسشنامههای روانیابی و بررسی ویژگیاین پژوهش مقدماتی، با هدف انطباق 

جهت سنجش سوگیری تفسیری افراد افسرده  ( کهAST-Dی افسردگی )سناریوهای مبهم ویژه

ساخته شده است، انجام شد. براساس نتایج بدست آمده، اکثر سؤاالت پرسشنامه، دارای مقادیر 

که عوامل . برای ایندباشیمکه نشانگر تبیین متغییر سوگیری تفسیری  اشندبیممتوسط به باال 

 2اصلی پرسشنامه شناسایی شود، از روش چرخش واریماکس استفاده شد که براساس نتایج آن، 

عامل شناسایی شد: عامل اول، پیش بینی منفی نام گذاری گردید، زیرا محتوای سؤاالتی که 

، نگری و بدبینی نسبت به آینده بود. عامل دوم، مربوط به منفیشدبایممربوط به عامل مذکور 

گذاری گردید، چرا که محتوای سؤاالت آن بیشتر معطوف به نگرش منفی نسبت ذهن خوانی نام

به محیط و سوگیری منفی نسبت به نظر و قصد دیگران است. عامل سوم، به عنوان استنباط دلخواه، 

وط به مواردی است که در آن، فرد علی رغم شواهد ناکافی، اقدام گذاری شد. این عامل، مربنام

و سوگیری به سمت شواهد منفی دارد. عامل بعدی که شامل چهار گویه  کندیممنفی  به استنباط

گذاری شده است. در مبالغه، فرد اقدام به بزرگ نمایی نکات منفی ، عامل مبالغه نامباشدیم

امل تعمیم افراطی است. از آنجا که محتوای سؤاالت این عامل، . عامل پنجم، عپردازدیمکوچک 

بیشتر نشانگر سوگیری منفی به شکل تعمیم بیش از حد بود، عامل مذکور به این شکل نام گذاری 

گردید. در تعمیم افراطی، فرد عدم موفقیت یا نقطه ضعف در یک مورد مشخص را به موارد 

تحت عنوان بدشانسی نام گذاری شد. در این خطای دهد. عامل ششم، متعدد دیگر تعمیم می

و معتقد است که هیچ وقت کارها بر وفق مرادش  پنداردیمشناختی، فرد همیشه خود را بدشانس 

نمایی است. در این نوع خطای شناختی، نمایی و کوچکپیش نخواهد رفت. عامل هفتم، بزرگ
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. عامل آخر، تحت عنوان کندیمفرد نقاط ضعف خود را برجسته و نقاط مثبت را کوچک 

گذاری گردید. در این نوع خطای شناختی، فرد به خود برچسب منفی می زند. برچسب زدن نام

، اگر اشتباهی مرتکب شود، به خود برچسب حماقت یا بازنده می زند. از آنجا که محتوای مثالً

نام گذاری شد. این  های این عامل، ناظر بر برچسب زنی بود، عامل هشتم به این شکل،گویه

گی بک و آلیس( در مورد افسرد)، همسو با نظریه مثلث شناختی بک و خطاهای منظم فکر عوامل

رای مثال، من آدم بخود )ی مثبت به هستند. مثلث شناختی، بیانگر نقطه نظر منفی و تخریب شده

و خوب  درست هیچ چیز در دنیا هرگز برای منجهان )خاصیتی هستم(، نسبت به غیرمفید و بی

واهد . شباشدیمو نسبت به آینده )اوضاع همیشه به همین بدی فعلی خواهد بود(  نخواهد بود(

های شناختی منفی و مورد نظر بک را دارند. دهد که افراد افسرده، واقعاً سوگیریزیادی نشان می

فراد منفی، در انشان داده است که سوگیری توجه و عطف آن به اطالعات  هاپژوهشاوالً، بعضی 

به اطالعات منفی اولویت و اهمیت دهند. در  هاآنشود که افسرده وجود دارد و باعث می

آزمایش هیجان استروپ، افراد افسرده در نام بردن رنگ کلمات منفی، در مقایسه با نام بردن 

ه سوی بها دهد که توجه آنکنند و این واقعیت، نشان میتر عمل میرنگ کلمات مثبت، آهسته

ه افراد افسرد« شنود دو گوشی»چنین، در آزمایش شود. هممعنای این گونه کلمات معطوف می

ل دارند. شود، مشکمی ارائهکه برای پرت کردن حواس  شنیدن( کلمات منفیگرفتن )در نادیده 

ا جربی راین آثار ت اندنتوانستهها ماهیت دقیق این سوگیری توجه نامعلوم است و بعضی پژوهش

دهد که افراد افسرده در پردازش اطالعات منفی، تکرار کنند. با این حال، شواهد کافی نشان می

سوگیری دارند؛ مخصوصاً اگر اطالعات به نوعی با افسردگی رابطه داشته باشد، نه اینکه الزاماً و 

 (.1334به طور کلی منفی باشند )فنل، 

چنین، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که این پرسشنامه، از همسانی درونی خوبی برخوردار هم

بود که مشابه آلفای محاسبه شده  02/3است. آلفای کرونباخ بدست آمده برای کل پرسشنامه 

ها، گزارش کرده است. پایایی اکثر خرده مقیاس 21/3توسط سازنده آزمون است که آلفای آن را 
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ر بود. تها کمی پایینهای چهار و هشت که پایایی آنبه استثنای خرده مقیاس ،ب بودنیز مطلو

داشته  گوییای که انگیزه الزم را برای پاسخبا افزایش حجم نمونه و استفاده از نمونه احتماالً

 چنین، همبستگی بین نمرات پرسشنامه سناریوهای مبهمباشند، نتایج بهتری حاصل خواهد شد. هم

های برنا و همکاران )برنا و همسو با یافته کامالًبدست آمد که - 02/3با نمرات پرسشنامه بک، 

طور که . هماناندکردهگزاش -42/3( است که همبستگی این دو پرسشنامه را 1355مکاران، ه

ذکر شد، این پرسشنامه توانست بین دو گروه دارای خلق باال و خلق پایین تمیز قائل شود که این 

 یافته نشانگر روایی افتراقی خوب این آزمون است.

بدست آمد که در سطح  01/3له دو هفته، همبستگی بین دو بار اجرای این آزمون به فاص 

که آزمون مذکور از پایایی بسیار خوبی برخوردار  دهدیمها نشان . معنی دار بود. این یافته35/3

ن و ی افکار ناکارآمد هولوی آزمون، همبستگی آن با پرسشنامهاست. برای بررسی روایی سازه

که  دهدیمن ضریب به خوبی نشان را نشان داد. ای -90/3کندال، محاسبه شد که ضریب 

ی سناریوهای مبهم که برای سنجش سوگیری تفسیری در افراد افسرده ساخته شده پرسشنامه

ه ک اندکردههای برجسته شناختی پیشنهاد نظریهسازه مورد نظر بسنجد.  تواندیماست، 

ی، نقش رای بار منفی اطالعات داگرایانههای شناختی منفی، یا تمایل به پردازش کمالسوگیری

 (.1330)رود و همکاران،  کنندیماساسی در آغاز و ماندگاری اضطراب و افسردگی بازی 

سنجی های رواندر مجموع، نتایج این پژوهش نشان داد که این پرسشنامه دارای ویژگی

 گونه که سازنده ادعا کرده است، از روایی و پایایی خوبی برخوردار استمناسبی است و همان

یری های اندکی وجود دارند که سوگیری تفسکه این ابزار جدید است و پرسشنامهو با توجه به این

کند.  به پژوهشگران این حیطه کمک تواندیمو شناختی در افسردگی را بسنجند، این پرسشنامه 

ری سوگیری تفسی تواندیمگونه که ذکر شد، در حال حاضر دو پرسشنامه وجود دارد که همان

اسخ گیری بزرگی مردمک چشم در پاندازه -افراد افسرده را بسنجد: یک آزمون فیزیولوژیکی در

ی جمالت درهم ریخته است. در و یک آزمون رفتاری همچون آزمایه -های مبهمبه محرک
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های با استفاده از یک سری واژه شودیمکنندگان خواسته آزمون جمالت درهم ریخته، از شرکت

ها، به فرد اجازه حت بار شناختی و محدودیت زمانی( جمله بسازند. این واژهبه هم ریخته )ت

. این دهدیمای مثبت یا منفی بسازد، بنابراین یک شاخص سوگیری به دست که جمله دهندیم

، برنا و همکاران)گذاری کرد به آسانی اجرا و نمره توانینمهای سوگیری تفسیری را آزمون

ان و کنندگبنابراین، جای خالی یک آزمون مناسب و ساده که به راحتی برای شرکت؛ (1355

 این جای خالی را به تواندیمکه این آزمون  شدیمپژوهشگران، قابل استفاده باشد، احساس 

 ی قبلی در اختیار پژوهشگران وکه هیچ کدام از دو پرسشنامهخوبی پر کند. با توجه به این

ی حوزه اًخصوص مندان حوزه شناختیبه عالقه تواندیمنیست، این پرسشنامه  دانشجویان ایرانی

داشت. یکی  هاییکمک شایانی کند. البته، این پژوهش محدودیت سوگیری شناختی و تفسیری

براساس نتایج بدست آمده از تحلیل عامل بود.  KMOها، مقدار پایین آماره از مهمترین محدودیت

؛ است ؛ اما کافی نبودهباشدیممونه برای انجام این تحلیل قابل قبول اکتشافی، هرچند حجم ن

 جا کهالبته از آن .یابدیمهای بدست آمده بهبود آماره احتماالًبنابراین، با افزایش حجم نمونه، 

پژوهش حاضر، اولین پژوهشی است که اقدام به تحلیل عاملی پرسشنامه مذکور کرده است و در 

رایب ی محاسبه ضبوسیله صرفاً( روایی و پایایی این پرسشنامه 1355و همکاران )پژوهش اولیه برنا 

گزارش شده و از تحلیل عاملی استفاده نشده بود، امکان مقایسه عوامل  tهمبستگی و آزمون 

که پژوهش دیگری نیز روی چنین، نظر به ایننداشت. هم بدست آمده، در پژوهش حاضر وجود

این ابزار با استفاده از تحلیل عاملی انجام نشده است، امکان مقایسه نتایج و بررسی آن را دشوار 

های آتی،، نتایج این پژوهش و عوامل بدست آمده . امید است، پژوهشگران در پژوهشسازدیم

م ی دانشجویی بود که تعمیدیگر، استفاده از نمونه و جامعهمحدودیت  را مورد بررسی قرار دهند.

 به نتایج تواندیمهای بالینی . به هر حال استفاده از نمونهسازدیممواجه  آن را با محدودیت

های بالینی های آتی، از نمونهدر پژوهش شودیمپیشنهاد  تری در تعیین نقطه برش بینجامد.قطعی

تفاده ی بیشتری اس، از حجم نمونهگرددیمچنین، پیشنهاد ه شود. همدانشجویی استفادو یا غیر
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از تحلیل عامل تأییدی برای بررسی عوامل بدست آمده  توانندیمپژوهشگران  کهشود. ضمن این

 در این پژوهش، استفاده کنند.
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 پیوست

یک تصویر ذهنی از هر یک از سناریوهای زیر در ذهن خود ایجاد کنید. تصور کنید هر یک از 

ا دنبال ر رسدیماین سناریوها برای خود شما اتفاق افتاده است. اولین تصویری که به ذهن شما 

فکر نکنید. سپس میزان خوشایندی هر تصویر ذهنی را بر اساس یک مقیاس  هاآنکنید، خیلی به 

 (، درجه بندی کنید.5( تا خیلی خوشایند )5از خیلی ناخوشایند ) یادرجه 5
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 خیلی خوشایند خیلی ناخوشایند

درجه  (واضح کامالً) 0واضح نبود( تا  اصالً) 5همچنین میزان وضوح هر تصویر ذهنی را را از 

 بندی کنید.

7 6 5 4 3 2 1 

 واضح بود کامالً واضح نبود اصالً
 وضوح

0-5 

 خوشایندی

5-5 
 سناریوها

 اییههدبرای جشن تولد خواهرش  خواهدیمدوستتان( به دلیل مشغله زیاد، از شما )همکارتان -5  

 .بینیدیماحساس او را  اشچهرهشما در  کندیمبگیرید. وقتی که خواهرش بسته را باز 

. وقتی که ناسیدشینمبر سر قرار با فردی بروید که او را  کندیمبهترین دوستتان شما را متقاعد -1  

 این قرار مالقات چگونه پیش خواهد رفت. کنیدیم، فکر یدانشستهدر کافی شاپ منتظر او 

تمام  . وقتی که برنامهیداشدهدر مراسم جشن فارغ التحصیلی به عنوان مجری برنامه انتخاب -0  

 .نیدکیمشد واکنش مخاطبان را مشاهده 

توجه م واقعاًو  دهیدیمو از رختخواب بیرون می ایید، بدنتان را کش  شویدیماز خواب بیدار -4  

 که امروز چه احساسی دارید. شویدیم

 شودیمدر زمان کودکی آنجا را دیده بودید. قدم زدن در آنجا باعث  قبالًکه  رویدیمبه جایی -9  

 احساس هیجان کنید.

قصد دارید با همسرتان )خانواده( به خانه جدید نقل مکان کنید. شما در مورد زندگی کردن -0  

 .کنیدیمدر آنجا فکر 



 1269 تابستان، 82، شمارة هفتم سالگیری تربیتی، / فصلنامة اندازه 008

 وضوح

0-5 

 خوشایندی

5-5 
 سناریوها

برادرتان( در تئاترمدرسه را تماشا کنید، در لحظات آخر آماده خواهرتان )قصد دارید تا بازی -0  

که به آنجا بروید. در حال رانندگی به سمت مدرسه و دیدن فضای پارک، مدت زمانی  شویدیم

 .کنیدیمبه آنجا برسید را پیش بینی  کشدیمکه طول 

ه در . از فردی کیداشده، گم شناسیدینمدر قسمتی از یک شهر بزرگ که آنجا را به خوبی -2  

 .آوردیمکه ناگهان او چیزی را از جیبش بیرون  پرسیدیمرا  خیابان است آدرس

در  دخواهنیمکه از شما  کشدینمشما به عضویت یک باشگاه ورزشی درمی آیید و طولی -5  

برگشت بازی کنید. بازی دشواری است و بعد از بازی با دوستتان در مورد  یک مسابقه رفت و

 .کنیدیمعملکردتان در بازی بحث 

. نتایج با یک نامه غیر منتظره درباره نمرات شما یداکردهآزمون بسیار مهمی شرکت در  یراًاخ-53  

 به دستتان رسیده است.

با ورود به اتاق مصاحبه هیأت مصاحبه کننده به شما خوشامد می گویند اما سؤاالت دشواری -55  

 . در پایان مصاحبه شما نتیجه مصاحبه را می دانید.پرسندیماز شما 

. در مورد اینکه این کار چطور یدابودهکه خیلی دنبال آن  یداکردهشغل جدیدی را شروع -51  

 .کنیدیمخواهد بود، فکر 

 . بعد از عروسیشناسیدیمکه تعداد کمی از مهمآن ها را  یداشدهدعوت  اییعروسبه مراسم -50  

 .دهیدیمبه چگونگی رفتار مهمآن ها واکنش نشان 

. در دیاکرده( را به مهمانی دعوت هایهمکالسپول کمی که داشتید، همکارانتان ) با مقدار-54  

 .برندیمتا ببینید آیا مهمآن ها از مراسم لذت  کنیدیمشب مراسم نگاه 

، احساس یدایدهندکه او را  هاستمدتقصد دارید دوست بسیار خوبی را در ایستگاه ببینید. -59  

 که او چقدر تغییر کرده است. کنیدیمهیجان دارید. به این فکر 

 .کنیدیمشب عید سال جدید است و درباره سال پیش رو فکر -50  

کر ف یداکردهکه در گذشته در طول زندگی تجربه  ییهاشکستو  هایتموفقدر مورد -50  

 .اندشدهاحساسات عمده شما در مورد زندگیتان تا اینجا ظاهر  . به طور کلیکنیدیم

در  اقعاًوتا ببینید که هوا  کنیدیم. به آسمان نگاه یدانشستههوا ابری است و شما در ساحل -52  

 است. حال تغییر کردن

 بینیدیم. از پنجره شنویدیمهمسایه شما به تازگی بچه دار شده است. صدای گریه بچه را -55  

 بچه را نگه داشته است.  که شوهر چطور
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 وضوح

0-5 

 خوشایندی

5-5 
 سناریوها

ه آتش ک گیریدیمو بسیار سردتان شده است. تصمیم  یدازدهکوهستان( چادر جنگل )در -13  

 .انددهش، شعله ور کردیدیماز آنچه که تصورش را  تریعسرآتش بسیار  یهاشعلهروشن کنید. 

نید. که یکبار آن را امتحان ک کندیمدوستتان خیلی به اسکیت عالقه دارد و شما را متقاعد -15  

. ابتدا به آرامی به سمت جلو متمایل رویدیمو روی یخ  پوشیدیمشما در میدان، اسکیت را 

 .کنیدیمحرکت  تریعسرو سپس  شویدیم

با تعدیل نیرو مواجه است. یک روز رئیس، شمار را به  کنیدیمشرکتی که برای آن کار -11  

 که چهره رئیس خسته است. بینیدیم شویدیموارد اتاق . وقتی کندیماتاقش دعوت 

تید. که دست کم گرفته شوید و بدنبال جزئیات آن هس کنیدیمبه شغلی عالقه دارید ولی فکر -10  

 .بریدیمصحبت کردید، به میزان شانس خود برای گرفتن آن شغل پی  وقتی با دیگران

دانشگاه( شما هستند و در دقایق آخر از شما ) یادارهافراد مهمی، در حال بازدید از -14  

از عملکردتان را  هاآنشرح دهید. بعد از آن بازخورد  هاآنرا برای  یاپروژهکه  خواهندیم

 .کنیدیمدریافت 




