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3

از صفحه  51تا 73
تاریخ دریافت91/10/10:

تاریخ پذیرش91/12/28 :

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررس��ی تأثیر اثرزایگارنیک بر میزان توجه و زمان واکنش بوده اس��ت .به این

منظورازبين هنرجويان متقاضي دريافت گواهينامه رانندگي در س��ال  90شهرستان همدان (455نفر) به
صورت تصادفی ساده تعداد 40نفر( 20زن و 20مرد) انتخاب شدند و در یک طرح آزمایشی (پس آزمون
با گروه کنترل) به وسیله آزمون استروپ مورد سنجش قرار گرفتند .نتایج نشان داد که اثر زایگارنیک ،میزان
توجه را کاهش و زمان واکنش را افزایش میدهد و در خصوص عامل تعدیل کننده جنس��یت در زمان
واکنش ،بر خالف پیشبینیها تفاوتی بین دو جنس مش��اهده نشد .تأثیر این عامل در میزان توجه در دو
جنس متفاوت است؛ یعنی اثر زایگارنیک در میزان توجه مردان بیش از زنان اختالل ایجاد میکند؛ بنابراین
میتوان گفت که اثر زایگارنیک با تأثیر منفی بر زمان واکنش و میزان توجه (بهویژه در مردان) می تواند یکی
از عوامل تأثیر گذار در حوادث رانندگی باشد .

کلید واژه ها

اثرزایگارنیک ،زمان واکنش ،توجه ،آزمون استروپ ،جنسیت.

 .1کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمي اراك (نويسنده مسئول )hamidrezamassoud@yahoo.com :
 .2استادیار روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی قم ( ) Zarghamhajebi@gmail. com
 .3استادیار روان شناسی تربیتی دانشگاه پیام نور همدان ( ) ykhorramabadi@yahoo. com
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مقدمه

طی س��الهای اخیرآمار اس��فبار مرگ و میرو صدمات ناش��ی از تصادف��ات رانندگی و

حوادث ناش��ی از کار ،نگرانیها و تالشهای فراوانی را برای شناس��ایی علل موضوع در
مراجع مختلف برانگیخته است .در همین راستا مسائلی مثل خطای انسانی ،سطح استاندارد
خودرو وش��رايط فيزيكي جادهها و  ...میتوانند دخیل باشند .طبق برآورد سازمان بهداشت
جهانی تعداد فوتیها در تصادفات جادهای منجربه مرگ طی س��ال 1/17 ،1998میلیون نفر
بوده اس��ت .همچنین به گزارش اداره س�لامت ترافِیک بزرگراههای آمریکا درس��ال 2003
ساالنه  41هزار نفردرامریکا براثرتصادفات جادهای جان خود را از دست میدهند (النزاک،1
)2007؛ و در هندوستان طی سی سال منتهی به 2002تعداد کشته های تصادفات جادهای از
 114هزار نفر به  395هزار نفر افزایش یافته اس��ت (راتال .)2004 ،2گزارشهاي ارائه شده
درخصوص خس��ارتهاي مالي نيز قابل توجه اس��ت .طبق گزارش اداره سالمت ترافيك
بزرگراههاي آمريكا در س��ال  ،2003خسارات مالي ناشي از تصادفات درسال2000بيش از
 230بيليون دالر بوده است (راتال)2004 ،؛ در کشور ما نیز طبق آمارپزشکی قانونی هر سال
به طورمتوس��ط بیش از  23هزار نفر بر اثر حوادث رانندگی کشته و بهطور متوسط سالیانه
بی��ش از  27هزار نفر مصدوم میش��وند (قره داغ��ی .)1390،ازتحلیل اطالعات ویافتههای
تحقیقاتی پیشبینی میش��ود که تا س��ال  2020میالدی ،تصادفات به شش��مین علت عمده
مرگ و میر ارتقا یابد (راتال .)2004 ،طبق اعالم پزشکی قانونی ،حوادث رانندگی در کشور
ما دومین علت مرگ و میر است (خادمی .)1390 ،آمارهای فوق بیان کننده عمق ضررهای
جانی و مالی به جامعه و خانوادههاس��ت که عالوه بر ضررهای روانی واجتماعی به جامعه
تحمیل میش��ود و این خس��ارات میتواند تا س��الها جامعه را درگیر مش��کالت ناشی از
فروپاشی خانواده ،ناهنجاری در تربیت فرزندان و دیگر مشکالت اقتصادی واجتماعی کند.
مؤمنی ( )1388علت  50درصد تصادفات را خطای انسانی (نقش انسان) میداند و طبق
آمار وزارت کار بیش از نیمی از حوادث ناش��ی از کار ،به علت بی احتیاطی است (سالنامه
1. Lonczak
2. Rauttela
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وزارت کار .)88 ،عموم ًا مردم توجه و س��رعت عمل (زمان واکنش) را جزء مهمترین علل
حوادث می دانند و بس��یاری از تحقیقات از جمله پژوهشهای هرانو ( ،)1970لو()1978
بارکر ،آرتور والکساندر( ،)1996رمزی (1978به نقل از ملکی وزلقی ،)1385دابی)2002( 1
و تقی پور ( )1388براین تصور عمومی صحه میگذارد.
از طرف دیگر پژوهشهای زیادی از تأثیراثر زایگارنیک بر فرآیندهای شناختی حمایت
میکن��د (خ��دا پناهی)1387 ،؛ بنابراین ب��ا عنایت به اهمیت توجه و س��رعت عمل (زمان
واکنش) در بروز حوادث و تأثیر اثر زایگارنیک در فرآیندهای ش��ناختی ،این سؤال مطرح
میشود که آیا اثر زایگارنیک با تأثیر بر روی فرآیندهای شناختی ،میتواند موجب کاهش
توجه ش��ده و زمان واکنش را افزایش دهد؟ در این پژوهش سعی شده تأثیر اثرزایگارنیک
در می��زان توج��ه و زمان واکنش م��ورد کاوش قرارگیرد و نقش جنس��یت را در تعدیل آن
ارزيابي کند.

پيشينه پژوهش ومباني نظري

با عنایت به اینکه زایگارنیک پیرو نظریه میدانی لوین است و لوین نیز جزء روانشناسان

گش��تالت میباش��د ،در ادامه در خصوص نظریه گشتالت و پیش��گامان آن توضیحاتی داده
میشود.
نظريه گشتالت :بنیانگذار روانشناسی گشتالت با دیدن پدیده فای در داخل قطار ،به این
فکر افتاد که ادراک حرکت از دو نوری که روشن و خاموش میشوند ،متمایز از احساسی
اس��ت که رخ میدهد و نتیجه گرفت که عناصر تش��کیل دهنده این ادراک به نحوی است
که از راه تجزیه اجزای آن بهدس��ت نمیآید؛ یعنی تجربه پدیدار شناختی با اجزای تشکیل
دهنده آن متفاوت اس��ت( .سیف .)1375 ،گش��تالتیها اعتقاد داشتند که ارگانیزم چیزی به
تجربه میافزاید که در دادههای حس��ی وجود ندارد و آن چیز س��ازمان اس��ت و گشتالت
واژه آلمانی برای انگاره یا س��ازمان اس��ت .پیروان این مکتب اعتقاد داش��تند که ما دنیا را
1. Dobbie
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در کله��ای معنیدار تجربه میکنیم .اما محرکه��ای جداگانه را نمیبینیم بلکه آنچه را که
میبینیم محرکهای ترکیب یافته در انگارههای معنادار یا گشتالتهاس��ت .میدان ادراکی ما
به کلهای س��ازمان یافته یا گشتالتها تقسیم شده است و اینها موضوع اصلی روانشناسی
هس��تند .گشتالتیها اعالم کردند کل بیشتر از مجموع اجزای آن است یا تجربه کردن یعنی
تحریف کردن .در حقیقت ما نمیتوانیم تجربه گوش دادن به یک ارکس��تر س��مفونی را با
ش��نیدن جدا جدای نتهای مختلفی که هریک از نوازندگان اجرا میکنند بهدس��ت آوریم.
ذه��ن در عمل ادراک ،دو کار مهم انجام میدهد :یکی س��ازمان دادن طرحهای گوناگون و
دیگری معنادادن به این طرحها که معموالً همزمان و به صورت تأثیر متقابل انجام میگیرد.
در ای��ن صورت عمل ادراکی و س��ازمانیابی ادراکی دو اصل مه��م به عنوان قانون ادراکی
حائ��ز اهمیت اس��ت :یکی قانون ترکیب یا دس��تهبندی که تحریکه��ای جدا از هم تحت
تأثی��ر ای��ن قانون به صورت یک مح��رک کلی درآیند؛ دیگری قان��ون تجزیه ،یعنی تجزیه
یک کل به واحدهای کوچکتر .س��ایر قوانین مثل مجاورت ،مش��ابهت ،پیوس��تگی ،قرینه
بودن و بس��ته بودن نیز از این دو اصل کلی ناش��ی میش��وند .در واقع نظریه گش��تالت در
مخالفت با ارادهگرایی ،س��اختگرایی و بهویژه رفتارگرای��ی بهوجود آمد؛ زیرا آنان تحت
تأثیر پیش��رفتهای علم ش��یمی اعتقاد داش��تند که باید عناصر پیچیده ذهنی را تجزیه کرد؛
یعنی به کاهش گرایی اعتقاد داش��تند و میخواس��تند رفتار یا هش��یاری را تجزیه و سپس
مطالع��ه نمایند؛ ولی گش��تالتیها گفتند ک��ه در این تجزیه چیزی از دس��ت میرود که نام
آن گش��تالت ،سازمان یا کل اس��ت و کل دارای ویژگیهایی است که اجزای آن ویژگیها
را ندارند .همچنین با ش��روطی دروننگری را قبول داش��تند و ای��ن دومین اختالف آنان با
رفتارگراها بود .در زیر برخی اصطالحات دو نظریه را مقایسه میکنیم.
اصطالحات رفتارگرایان :ذرهای ،عنصری ،خرد ،عینی ،تجربی ،رفتاری .در مقابل گشتالتیها
معتقد بودند به :کلی ،یکپارچه ذهنی ،فطری ،شناختی ،پدیدار شناختی .همچنین بنیانگذاران
گشتالت در خصوص یادگیری از راه بینش و اجتناب از حفظ طوطیوار مطالب جالبی ارائه
کردند .یکی دیگر از دانش��مندان پیشاهنگ در نظریه گشتالت «کرت لوین» است .لوین مسیر
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ت��ازهای را انتخاب کرد و بر خالف دانش��مندان قبلی که کوش��ش خ��ود را صرف مطالعات
مربوط به مسائل ادراک ،یادگیری و تفکر کردند ،او بیشتر به پژوهش در زمینههای انگیزش،
شخصیت و روانشناسی اجتماعی پرداخت (هرنگهان ،السون ،سیف .)1384 ،لوین انسان را
که موجودی مجزا و ممتاز از س��ایر حیوانات تعریف میش��ود ،با یک شکل هندسی مجسم
میکند و سه اصل کلی برای نظریه خود بر میشمارد .رفتار آدمی تابع چگونگی میدانی است
ک��ه به هنگام وق��وع آن رفتار وجود دارد .مقصود لوین از میدان مجموع اموری اس��ت که با
هم در یک زمان موجود و دارای بستگی متقابل هستند .تجربه با کل وضعیتی که اجزایش با
کل آن متفاوت هس��تند ،آغاز میشود .شخص معین در وضعیت معین ممکن است با کمک
موضعشناسی که شعبهای از ریاضیات است مجسم و معین شود (سیاسی .)1384 ،در نظریه
میدانی ،فضای زندگی متشکل از فرد و محیط است و رفتار حاصل تعامل بین این دو است.
فضای زندگی واقعیتی روانش��ناختی است و در برگیرنده مجموع عواملی است که در لحظه
معینی رفتار را بهوجود میآورد؛ به عبارت دیگر فضای زندگی توصیف کننده محیطی است
که فرد ،ادراک میکند و این محیط با محیط فیزیکی یکس��ان نیست (خداپناهی .)1387 ،این
میدان به صورت یک نظام دارای ارتباط درونی و پویاس��ت که هر قسمت آن بر قسمتهای
دیگر تأثیر میگذارد .مهمترین ویژگی میدان این است که هیچ عنصر آن ،جدا از بقیه عناصر
وج��ود ن��دارد و هر اتفاقی که برای فرد میافتد ،همه چیزه��ای اطراف او را تحت تأثیر قرار
میدهد؛ برای نمونه ،اگر شخصی به ناراحتی معده یا درد پا مبتال شود ،دنیای پیرامون برای او
با آنچه پیش از آن ناراحتی ادراک میکرد فرق دارد.
لوین نیز مانند س��ایر گش��تالتیها ،کل واقعیتهای روانش��ناختی که در آن زمان تجربه
میشوند را موجب رفتار انسان میداند؛ بنابراین در این نظر لوین ،یک واقعیت روانشناختی
هرچیزی اس��ت که بر رفت��ار تأثیر میگذارد؛ از جمله گرس��نگی ،خاطرهای از یک رویداد
گذشته ،بودن در یک مکان فیزیکی معین ،حضور اشخاص دیگر ،یا داشتن مبلغ معینی پول.
همه این واقعیتهای روانش��ناختی فضای زندگی فرد را تش��کیل میدهند .بعضی از این
واقعیتها تأثیر مثبتی بر رفتار ش��خص دارند و برخی از آنها آثار منفی بر رفتار او به جای
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میگذارند .کلیت این رویدادهاس��ت که در هرلحظه معین رفتار ش��خص را تعیین میکند.
همچنین لوین اعتقاد داشت تنها اموری که به طور هشیار تجربه میشوند میتوانند بر رفتار
تأثیر بگذارند؛ در نتیجه پیش از آنکه خاطرهای از گذشته بتواند بر رفتار جاری تأثیر بگذارد،
شخص باید آنرا بهیاد آورد .تغییر در هر یک از واقعیتهای روانشناختی بر تمامی فضای
زندگی تأثیر میگذارد؛ بنابراین علل رفتار دائم تغییر میکنند و پویا هس��تند .انسان در یک
می��دان تأثی��ر دائم در حال تغییر زندگی می کند و تغییر در هری��ک از آنها بر بقیه نیز تأثیر
میگذارد .مطالب فوق خالصه نظریه میدانی است (هرنگهان و السون .)1384

اثر زایگارنیک :در سال  1927بالما زایگارنیک 1پس از ارائه یک تکلیف به دانشآموزان

به نیمی از آنان اجازه داد که تکلیف خود را بهطور کامل انجام دهند و به نیمی دیگر فرصت
کامل کردن این تکالیف را نداد .او متوجه ش��د 13درص��د افرادی که تمرین را کامل کرده
بودند پس از گذش��ت یکس��اعت قادر به یادآوری آن تمرینها بودند .در صورتی که 80
درصد گروهی که تکلیفش��ان نیمه تمام مانده بود ،آن تمرین ها را به یاد میآوردند .محقق
در اینجا نتیجه گرفته که افراد تمایل دارند تجربیات ناکامل را برای زمان طوالنیتری نسبت
به تجربیات مثبت به یاد بیاورند و افراد تأثیر بیشتری از پیامهای مثبت میگیرند .این نتایج
نشان داد که تکالیفی که انگیزهای برای به یادآوری ندارند بیشتر احتمال میرود که فراموش
ش��وند؛ بنابراین آش��کار اس��ت انگیزهای که برای تکمیل کردن تکالیف ناتمام وجود دارد،
موجب میش��ود که آنها بیشتر یادآوری ش��وند (زایگارنیک .)1927 ،لوین )1935( 2اعالم
کرد که هر هدف تحقق نیافته فعال باقیمی ماند و هنگامی که فرد به هدف دست مییابد،
این تنش از بین میرود و نیرویی که بر فرد وارد میشود نه تنها در سطح رفتاری ،بلکه در
سطح شناخت و تفکر نیز اثر میکند .در این پژوهش با ارائه آزمون هوش ریون بزرگساالن
و ارائه وقت کم به گروه آزمایش اثر زایگارنیک یا تکلیف ناتمام ارائه خواهد شد.

زم��ان واکن��ش :حداقل زمان مورد نیاز برای ارائه عکسالعمل یا پاس��خ به یک محرک

اصلی اس��ت .در این پژوهش با مقایس��ه زمان بین ارائه تصویر عدد در تس��ت استروپ و
1. Zeigarnik
2. Lewin
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زدن کلید انتخاب رنگ توس��ط آزمودنی محاس��به خواهد ش��د و اختالف بین زمان صرف
ش��ده برای کل آزمون در گ��روه آزمایش و گروه کنترل مقی��اس اندازهگیری زمان واکنش
خواهد بود.

توجه :توجه يعني متحدالمركزكردن تواناييها؛ وقتي ماتصميم ميگيريم كه ازپديدههاي

مختلف چش��م پوش��ي كنيم و درميان آنها فقط يكي رادرنظربگيريم اصطالح ًا ميگوييم كه
ب��ه آن توج��ه يا دقت كردهايم .عامل يا عواملي كه موجب دقت مي ش��ود ميتواند بيروني
يا دروني باش��د  .عوامل بيروني مثل اندازه ،شدت ،حركت ،تضاد ،تكرار ،تغيير و استمرار
و عوامل دروني مثل نيازهاي جس��مي ،آمادگي ذهني ،آموخته هاي پيش��ين ورغبتهاست
كه عوامل مذكورموجب ميش��وند ما ازبين محرك هاي بسيار ،به يكي دقت وتوجه داشته
باش��يم (گنجي« .)1371 ،توجه» به معنای دقت و تمرکز بر روی یک رویداد اس��ت .توجه
نق��ش مهم و پررنگ��ی در یادگیری م��ا دارد و در عین حال جزء حس��استرین روندهای
ش��ناختی نسبت به آسیب و مس��تلزم انتخاب است و در واقع توجه دروازه شناخت ماست
(پورمرادیان .)1389 ،دراین پژوهش منظور از توجه میزان نمرهای است که گروه آزمایش
در مقایسه با گروه کنترل از آزمون استروپ (کلمه -رنگ) کسب میکنند.

آزمون اس��تروپ :1این آزمون بر اساس تشخيص رنگها نسبت به خواندن کلمات تهيه

ش��ده است .ش��خيص و نامیدن رنگها به زمان بیشتری نیاز دارد و علت این تفاوت زمانی
این است که ارتباط خواندن و نام بردن اشیا آنقدر در ذهن ما رخ داده که پردازش آن به
صورت خودکار صورت میگیرد ،در حالی که برای تش��خیص رنگها ما باید کمی تالش
کنیم تا نام آنها را به خاطر بیاوریم .همچنین این آزمون به صورت گستردهای برای بررسی
سوگیری توجه نسبت به محرکهای برجسته هیجانی و ارزیابی مکانیزمهای توجه انتخابی
بهکار میرود (پورمرادیان .)1389 ،در پژوهش حاضر از این تست برای اندازهگیری سرعت
عمل و توجه گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل استفاده میشود.
پژوهشهای زیادی تأثیر تکلیف ناتمام (اثر زایگارنیک) در س��طح ش��ناخت و تفکر را
1. Stroop test
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تأیید کرده (لوین ) 1935 ،که مـوجب محدود ش��ـدن فراینـدهـای ش��ـناخـتـی می شود
(ماسی کامپو و بایمستر .)2011 ،1همچنین منابع خاطره را اشغال کرده ،برای انجام وظایف
اجرای��ی دیگر مانع ایجاد میکند وبرای کنار گذاش��تن این اه��داف تحقق نیافته باید هزینه
ذهني پرداخت ش��ود (روچ و همکاران )2003 ،و موجب اخالل در کارکردهای ش��ناختی
میشود و با درگیر شدن نیروی شناختی در تکالیف و اهداف ناتمام ،توان و انرژی کمتری
ب��رای دیگر فرآیندهای ش��ناختی باقی می ماند (ماس��یکامپو و بایمس��تر .)2011 ،وینر و
مهرابیان )2007( 2نشان دادند که تکلیف نا تمام بر خالف دیگر پدیدههای ذهنی ،یک نوع
یادگیری محس��وب میش��ود و باعث افزایش اشتیاق افراد در انجام انواع تکالیفی که ناتمام
باقی مانده میش��ود .در بس��یاری از پژوهشها اثرزایگارنیک و تأثیرات ش��ناختی آن تأیید
ش��ده ،دراینجا به تعدادی ازآنان اشاره میشود :سفرت وپتاالنو )1991( 3در یک مطالعه به
بررس��ی تأثیر تکلیف ناتمام بر روی فرایندهای ش��ناختی پرداختند از جمله میزان دشواری
تکالیف ،زمان صرف ش��ده و حجم تکالیف .نتایج نشان داد که تکالیف نیمه دشوار بهتر از
تکالیف دشوار که حل آن بسیار مشکل است ،یادآوری میشود .همچنین نتایج نشان داد که
تکالیف ناتمام بعد از گذشت زمان بهتر یاد آوری میشود و اثر زایگرانیک ( )1927را تأیید
کرد .سیویتس��کی ،مدوک وگیلوریچ )1997( 4در پژوهشی به عوامل دخیل وتأثیرگذاردراثر
زایگارنیک پرداختند و در بررس��ی فعالیتهای یادآوری شده متوجه شدند تأسف شخص
نس��بت به نیمه تمام ماندن یک فعالیت ،موجب یاد آوری بهتر و بیش��تر نسبت به آن واقعه
میشود .از سوی دیگر ،نتایج نشان داد که خاطرات تأسف بار نیمه تمام ( 64درصد) نسبت
به خاطرات تأس��ف بار انجام ش��ده ( 48درصد) بهتر یاد آوری میش��ود .بررسی نشان داد
ک��ه افراد خاطراتی را از گذش��ته بیان میکنند ( به خاط��ر دارند)که کار آنها نیمه تمام باقی
مانده اس��ت و به این خاطر دچار تأسف ش��ده اند .مییر )1976( 5در بررسی عوامل دخیل
در انگیزش پیوس��تاری ،متوجه ش��د که تکالیف نا تمام یا اثر زایگارنیک باعث ایجاد نوعی
1. Masicampo & Baumeister
2. Weiner & Mehrabian
3. Seifert & Patalano
4. Savitsky&Medves&Gilovich
5. Meahr
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انگیزش در دانش آموزان برای انجام تکالیف میشود .پیواندی ،بلووک ،ریآردون و کلیی

1

( )2008در پژوهشی به بررسی عوامل دخیل در تصمیم گیری پرداختند .در این بررسیها
مشخص شدکه اثر زایگارنیک میتواند به عنوان یکی از عوامل یاد آوری وقایع گذشته ،بر
روی تصمیم گیری های آتي مؤثر باش��د .به ويژه تکالیف ناتمام منفی تأثیر بیش��تری دارند.
زایگارنیک ( )1927در یک بررسی بر روی  138دانش آموز تکلیف ساده ای را ارائه داد.
عمده پژوهشهایی که در زمینه «توجه» انجام ش��ده اس��ت ،در حیطه مسائل جادهای و
ترافیک بوده اس��ت .پژوهشها نش��ان میدهد در هنگام رانندگی با سرعت ،میزان ادراک و
توجه ،عامل مهمی در اجتناب از حوادث هستند.

فرضیههای تحقیق

 .1اثرزایگارنیک زمان واکنش را افزایش میدهد.
 .2اثرزایگارنیک میزان توجه را کاهش میدهد.
 .3جنسیت رابطه بین اثرزایگارنیک ومیزان توجه را تعدیل میکند.
 .4جنسیت رابطه بین اثرزایگارنیک وزمان واکنش را تعدیل میکند.

روششناسي تحقيق

روش تحقی��ق این پژوهش ،آزمایش��ی با طرح تحقیق پسآزمون با گروه کنترل اس��ت.

هدف این تحقیق اس��تنباط رابطه علت و معلولی بین پدیدههایی اس��ت که موردکنترل قرار
میگیرند (حس��ن زاده ،1390 ،ص  .)224دراین پژوهش کلیۀ افرادی که در دی ماه 1390
درحال گذراندن آموزشهای الزم برای گرفتن گواهی نامه رانندگی درشهر همدان بودند،
جامعه آماری را تش��کیل میدادند که تعدادش��ان  455نفردرماه م��ورد نظرو اوایل ماه بعد
بود .حجم نمونه ش��امل 40نفرازمتقاضیان دریافت گواهینامه درشهرستان همدان است که
بهوس��یله جدول اعداد تصادفی(س��اده) انتخاب شدندوسپس به صورت تصادفی به نحوی
1. Bullock & Reardon & Kelly & Paivandy
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به دو گروه کنترل وآزمایش تقس��یم ش��دند که از هر جنس  10نفر در هر گروه مش��ارکت
داشته باش��د .ابزاربهکاررفته آزمون استروپ اس��ت که به صورت گستردهای برای بررسی
س��وگیری توجه نس��بت به محرکهای هیجانی و ارزیابی مکانیزمهای توجه انتخابی بهکار
میرود( .اینگمارو همکاران 2004 ،به نقل از پورمرادیان .)1389 ،همچنین استروپ به نظام
پایه ش��اخص توجه اشاره دارد (مک لود .)1992 ،با آنکه نمونههای مختلفی از این آزمون
ساخته شده ،رایجترین آن آزمون کلمه -رنگ (آزمون مورد استفاده در این پژوهش) است
(نجاریان و براتی.)1372 ،
پژوهشهای انجام ش��ده پیرامون آزمون اس��تروپ نش��انگر پایایی و روایی مناسب آن
در س��نجش بازداری در بزرگس��االن (مکلود )1991 ،1و کودکان (بارون )2004 ،2اس��ت.
اعتب��ار این آزمون از طریق بازآزمایی در دامنهای از  80درصد تا  91درصد گزارش ش��ده
اس��ت (لیزاک .)2004 ،3در کش��ور ما نیز در پژوهش پورمرادیان ( )1389اعتبار 75درصد
و روایی 76درصد این آزمون تأیید ش��ده اس��ت .ما از نمونه رایانهای این آزمون که توسط
خدادادی ،مش��هدی و امانی برای مؤسس��ه تحقیقات علوم رفتاری -ش��ناختی سینا (روان
تجهی��ز) تهیه ش��ده و اعتبار این آزمون از طریق بازآزمای��ی در دامنهای از  80درصد تا 91
درصد گزارش ش��ده؛ اس��تفاده کردیم .در پژوهش حاضر ،روایی آزمون با استفاده ازآلفای
کرونباخ 71درصد محاسبه شد.
از هنرجویان��ی که س��رکالس تئوری هریک ازآموزش��گاهها (یازده آموزش��گاه) حاضر
بودند ،س��ه الی هفت نفر به صورت تصادفی انتخاب (زیرا هنرجویان به نس��بت مس��اوی
بین آموزش��گاهها توزیع نشده بودند) و به منظور جلب مشارکت آنان از سه روش استفاده
ش��د :الف) انجام آزمون هوش و اعالم نتیجه آن بهصورت محرمانه؛ ب) انجام یک جلس��ه
مش��اوره یا یک س��اعت آشنایی باعلم روان شناس��ی؛ ج) در صورتی که دو مورد باال مورد
توجه آنان قرار نمیگرفت سعی میشد با عوامل تشویقی آنان را ترغیب به همکاری کنیم.
1. Macleod
2. Baron
3. Lezak

راهور

مطالعات پژوهشی

61

فصلنامه مطالعات پژوهشی

پس از تالشهای فوق حدود  85درصد با این پژوهش همکاری کردند و با توجه به اینکه
بیش از تعداد مورد نیاز نمونهگیری تصادفی شده بود ،كاستي در تعداد مورد نياز ايجاد نشد
و در حین اجرای آزمون هوش ریون بزرگس��االن با توجه به س��ال و ماه تولد تصمیمگیری
میش��د که چه کسی جز گروه کنترل باشد .بعد از گذشت حدود  23تا  27دقیقه از شروع
آزمون هوش به یکباره از آزمودنیهای گروه آزمایش خواسته میشد که آزمون هوش خود
را متوقف کنند و گفته میش��د باید به آزمون دیگری که سرعت عمل شما را میسنجد (نه
هوش) بپردازید و در مواردی که س��ؤال میکردند که بعدا ً میتوانند آزمون هوش را ادامه

دهند مجبور میشدیم به آنها جواب مبهم یا منفی بدهیم و بالفاصله از آنها بهوسيله رايانه
آزمون اس��تروپ گرفته میشد که ش��امل یک مرحله کوتاه تمرینی و  98مورد آزمون کلمه

– رن��گ بود و نتایج بهصورت رایانهای ثبت میش��د؛ اما گ��روه کنترل ابتدا آزمون هوش را
به اتمام میرس��اندند و سپس به آزمون اس��تروپ میپرداختند .بدیهی است در هر انتخاب
تصادفی سعی میشد تعداد هر دو جنس برابر باشد.

يافتههاي تحقيق

در اي��ن تحقيق دو گروه آزماي��ش و كنترل به صورت تصادفي انتخاب ش��دند و مورد

مطالع��ه ق��رار گرفتند كه با تفكيك جنس��يت به چهار گ��روه (آزمايش و كنت��رل مردان و
آزمايش و كنترل زنان) تقس��يم شدند و زمان واكنش و میزان توجه مورد اندازهگيري قرار
گرفت .میانگین زمان واكنش در گروه آزمايش  2048/35وانحراف معیار  ،368/48میانگین
وانحراف معیار گروه كنترل به ترتیب  1734/1و  274/58بهدست آمد .میانگین نقص توجه
در گ��روه آزماي��ش 2/32و در گروه كنترل  0/45و انحراف معی��ار به ترتیب  3/84و 1/15
محاسبه شد.
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جدول  :1توصيف گروهها در زمان واكنش

گروه ها

ميانگين

انحرف استاندارد

آزمايش مردان

2175/2

397/78

كنترل مردان

1668/7

222/62

آزمايش زنان

1921/5

304/40

كنترل زنان

1799/5

316/39

جدول  :2توصيف گروه ها در ميزان نقص در توجه

گروه ها

ميانگين

انحرف استاندارد

آزمايش مردان

4/2

4/78

كنترل مردان

0/5

1/43

آزمايش زنان

0/5

0/85

كنترل زنان

0/4

0/84

ب��رای تحليل دادهها از آزمون تحليل واريانس چند متغيري اس��تفاده ش��د.به اين منظور
ابتدا باید يكي از اصلي ترين ش��رايط اجراي آزمون چند متغيري مد نظر قرار میگرفت و
آن ش��رط نيز عدم همخطي چندگانه اس��ت .در اين آزمون ضرايب همبستگي بين هر يك
از جفتهاي متغيرهاي وابس��ته از  0/90نبايد بيشتر باشد .با توجه به اين پيش فرض نتايج
جدول زیر حاكي از عدم هم خطي چندگانه بين متغيرهاي وابسته است .با توجه به جدول
ش��رط الزم براي اجراي آزمون تحليل واريانس چند متغيري موجود اس��ت؛ لذا به تحليل
دادهها به تفكيك فرضيههای پژوهش میپردازیم.
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جدول :3رابطه بین نقص توجه وزمان واکنش

متغير مورد مطالعه

زمستان 91

شاخص هاي آماري

زمان واكنش

ضريب همبستگي پيرسون

0/05

Sig

0/35

تعداد

40

نقص توجه

فرضیه اصلی :اثرزايگارنيك در زمان واكنش و ميزان نقص توجه در جنسيت تأثير مثبت

دارد .براي بررس��ي تأثير همزمان گروه و جنس��يت بر زمان واكنش و ميزان توجه از آزمون
تحليل واريانس چند متغيره استفاده شده است .دادههاي مربوط در جدول آمده است.
جدول: 4آزمون تحليل واريانس چند متغيره

ارزش

مقدار F

درجه درجه معناداري مجذور
ايتا
آزادي آزادي Sig
فرضيه خطا

اثر پياليي

0/221

4/979

2

35

0/013

0/221

المبداي ويلكز

0/779

4/979

2

35

0/013

0/221

اثر هوتلينگ

0/284

4/979

2

35

0/013

0/221

اثر بزرگترين
ريشه روي

0/284

4/979

2

35

0/013

0/221

اثر پياليي

0/150

3/094

2

35

0/058

0/15

المبداي ويلكز

0/850

3/094

2

35

0/058

0/15

اثر هوتلينگ

0/177

3/094

2

35

0/058

0/15

اثر بزرگترين
ريشه روي

0/177

3/094

2

35

0/058

0/15

اثر

گروه

جنس
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ادامه جدول شماره 4
تعامل
گروه و
جنس

اثر پياليي

0/133

2/677

2

35

0/083

0/133

المبداي ويلكز

0/867

2/677

2

35

0/083

0/133

اثر هوتلينگ

0/153

2/677

2

35

0/083

0/133

اثر بزرگترين
ريشه روي

0/153

2/677

2

35

0/083

0/133

با توجه به داده هاي جدول ش��ماره ،4متغير وابس��ته جديد ب��راي متغير جنس ،تفاوت

معن��اداري را نش��ان نمي دهد(المبداي ويلك��ز  35 = 3/09و F 2و  sig = 0/058و=0/15
مج��ذور ايت��اي)،اما ب��راي متغير گروه تفاوت معنا دار در متغير وابس��ته جديد مش��اهده
ش��د(المبداي ويلك��ز  35 = 4/98و F 2و  sig = 0/013و =0/221مج��ذور ايتاي)،براي

تعامل جنس و گروه نيز از لحاظ متغير وابسته جديد تفاوت معناداري مشاهده نشد(المبداي
ويلك��ز  35 = 2/68و F 2و  sig = 0/083و =0/133مج��ذور ايت��اي) .براي تحليل داده ها
با توجه به تفكيك متغيرهاي وابس��ته و مس��تقل ابتدا ش��رط برابري واريانس ها با استفاده
از آزمون لِون مورد بررس��ي قرار مي گيرد و در صورت وجود پيش ش��رط آزمون تحليل
واريانس در مورد هر يك ازمتغيرهاي وابسته ومستقل به اجرا درخواهد آمد.
جدول: 5آزمون لون براي بررسي برابري واريانس ها

متغيرهاي وابسته

F

Df1

Df2

sig

نقص توجه

6/944

3

36

0/220

سرعت واكنش

1/430

3

36

0/250

با توجه به داده هاي جدول شماره  5مشاهده مي كنيم كه واريانس هاي دو متغير وابسته

ب��ا همديگر تفاوت معنا داري ندارند( براي متغير نقص توجه با  sig =0/22و F =6/944

و 36و df 3و براي متغير سرعت واكنش  sig =0/25و  F =1/43و 36و.)df 3

راهور

مطالعات پژوهشی

65

فصلنامه مطالعات پژوهشی

حال به تحليل داده ها با توجه به وجود پيش شرط فوق مي پردازيم ،نتايج آزمون تاثير
بين گروهي هر يك از متغيرها در جدول تحلیل واریانس آمده است.
جدول  : 6نتایج آزمون بررسی فرضیه ها

درجات
آزادی

میانگین
مجذورات

نسبت
f

سطح
معناداریsig

گروه

36/1
نقص توجه
سرعت واكنش 987530/62

1
1

36/1
987530/62

5/48
9/86

0/025
0/003

جنس

36/1
نقص توجه
سرعت واكنش 37761/025

1
1

36/1
37761/025

5/48
0/38

0/025
0/54

32/4
تعامل گروه نقص توجه
و جنس سرعت واكنش 369600/62

1
1

32/4
369600/62

4/92
3/69

0/033
0/063

237
نقص توجه
سرعت واكنش 3604898/7

36
36

6/58
100136/075

منابع تغییر

خطا
جمع

متغير وابسته

نقص توجه
سرعت واكنش

مجموع
مجذورات

420
1/48

40
40

فرضيه  :1اثر زايگارنيك زمان واكنش را افزايش ميدهد.

براي بررسي تاثير گروه بر زمان واكنش از دادههاي رديف اول جدول شماره  6استفاده

ميش��ود .باتوج��ه به دادهه��اي س��طر اول ( 36 = 5/48و F 3و  )sig = 0/025گروه تأثير
معناداري بر زمان واكنش آزمودنيها داش��ته است و زمان واكنش در گروه آزمايش به طور
معناداري باالتر از زمان واكنش در گروه كنترل است از اين رو فرضيه تحقيق با  95درصد
اطمينان تأیيد ميشود.

فرضيه  :2اثر زايگارنيك توجه را كاهش ميدهد.

براي بررس��ي تأثير گروه بر ميزان نقص توجه از دادههاي رديف اول جدول ش��ماره 6

سال اول-شماره 3
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راهور

مطالعات پژوهشی

66

بررسی اثر زایگارنیک برزمان واکنش و میزان توجه در متقاضیان گواهی نامه رانندگی

اس��تفاده ميش��ود باتوجه به داده هاي سطر دوم ( 36 = 9/86و F 3و  )sig = 0/003گروه
تأثير معناداري بر ميزان نقص توجه آزمودنيها داش��ته اس��ت و ميزان نقص توجه در گروه
آزمايش به طور معناداري باالتر از ميزان نقص توجه در گروه كنترل است از اين رو فرضيه
تحقيق با  99درصد اطمينان تأييد ميشود.

فرضيه  : 3جنسيت رابطه بین اثر زايگارنيك و ميزان توجه راتعدیل میکند.

براي بررسي اثر تعديلي جنس بر ميزان توجه از داده هاي رديف دوم و سوم جدول شماره

 6استفاده مي شود باتوجه به داده هاي سطر اول رديف دوم ( 36 =5/48و F 3و )sig =0/025

و با توجه به داده هاي س��طر اول رديف س��وم ( 36 =4/92و F 3و  )sig =0/033متغير وابسته
نقص توجه به استفاده از آلفاي ميزان شده بن فروني ( )0/025نشان داد كه بين دو جنس از لحاظ
نقص در توجه تفاوت معناداري وجود دارد و ميزان نقص توجه در گروه آزمايش مردان بيشتر
از نقص توجه در گروه آزمايش زنان است ،ازاين رو جنسيت تأثير تعديلي بر ميزان نقص توجه
آزمودنيها دارد ،اين فرضيه تحقيق با  95درصد اطمينان تأييد ميشود.

فرضيه  : 4جنسيت رابطه بین اثر زايگارنيك و زمان واكنش راتعدیل میکند.

براي بررسي اثر تعديلي جنس بر زمان واكنش از دادههاي رديف دوم و سوم جدول شماره

 6استفاده ميشود باتوجه به دادههاي سطر دوم رديف دوم ( 36 =0/038و F 3و )sig =0/54

و با توجه به دادههاي سطر دوم رديف سوم ( 36 =3/69و F 3و  )sig =0/63متغير وابسته زمان
واكنش به استفاده ازآلفاي ميزان شده بن فروني ( )0/025نشان داد كه بين دو جنس از لحاظ زمان
واكنش تفاوت معناداري وجود ندارد و جنسيت تأثير تعديلي بر ميزان زمان واكنش آزمودنيها
ندارد بنابراين اين فرضيه تحقيق با  95درصد اطمينان رد ميشود.

بحث و نتیجهگیری

مضامین کس��ب ش��ده از تحقیقات قبلی مبین ارتباط بی��ن اثرزایگارنیک و زمان واکنش

اس��ت .خدا پناهی ( )1387بیان میکندکه تحقیقات تأیید کرده که تکلیف و اهداف ناتمام
برفرآیندهای ش��ناختی تأثیر گذارند .در بسیاری از تحقیقات تأثیر تکلیف ناتمام بر شناخت

راهور

مطالعات پژوهشی

67

فصلنامه مطالعات پژوهشی

و تفکر تأیید گردیده است ( لوین 1935 ،وماسیکامپو و بایمستر .)2011 ،همچنین موجب
محدود شدن فرآیندهای شناختی شده و منابع خاطره را اشغال میکند و مانع انجام وظایف
اجرایی میش��ود (همان منبع) وکنار گذاشتن این اهداف موجب هزینه های زمانی و روانی
میش��ود (روچ 1و همکاران )2003 ،و درگیر شدن نیروی شناختی در تکالیف و اهداف نا
تمام ،توان کمتری برای فرآیندهای شناختی دیگر باقی میگذارد .بسیاری از محققان نشان
دادند که زمان واکنش با مدت زمانی که صرف فرآیندهای ش��ناختی می ش��ود ارتباط دارد؛
یعنی پیچیدگ��ی محرک باعث افزایش زمان واکنش می ش��ود .داندرز )1968( 2و فریمن

3

( )1933س��طح برانگیختی را در میزان واکنش مؤثرمی دانند؛ یعنی س��طح برانگیختگی باال
یا بس��یار پایین (راحت) زمان واکنش را افزایش می دهد .آزورین و همکاران ( )1995نیز
گزارش کردند که زمان واکنش در افراد افس��رده ،کندتر اس��ت و این امر را نش��ان دهندة
اختالل در فرآیند پردازش اطالعات در افراد افس��رده دانس��تند (به نقل ازضیایی و امیری،
 .)1385مطالعات پیش��ین رابطه بین زمان واکنش و حوادث رانندگی را مورد بررس��ی قرار
دادهاند و عامل نیمی از حوادث خطای انسانی است (مومنی و سالنامه وزارت کار.)1388 ،
وایلد ( )1994در جمع بندی پژوهشهایی که برای تبیین مدل برای حوادث رانندگی انجام
ش��د به چند عامل از جمله ،قدرت عکس العمل و سطح توانایی حسی باال اشاره میکند و
همچنین در مدل رمزی ( )1978که برای تبیین حوادث مطرح ش��د ،بر نقش زمان واکنش
در ح��وادث صحه میگذارد (به نقل ازملکی و زلقی )1385 ،و در تحقیق دیگری نیز زمان
واکنش به عنوان مهـمترین پیش بینی کـنندهها آورده ش��ده است (فردوسی .)1388 ،با این
ح��ال در ادبیات مربوط ،می��زان اثر گذاری اثر زایگارنیک بر حوادث کمتر مورد توجه قرار
گرفته اس��ت .مطالعه حاضر ضمن پرداختن به ارتباط این سه متغیر برآن است که مشخص
نمای��د :آیا اثر زایگارنیک زمان واکنش را افزایش میدهد ؟ نتایج حاصله نش��ان داد که اثر
زایگارنیک زمان واکنش را افزایش می دهد لذا به نظر میرسد که اثر زایگارنیک با افزایش
1. Wrosch
2. Donders
3. Freeman
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زمان واکنش عامل بسیاری از حوادث از جمله حوادث رانندگی بوده و در کلیة فرایندهای
ذهنی تأثیرگذار است و موجب کندی عملکردشناختی در انسان میشود.

پژوهشهای پیشین تلویح ًا مبین ارتباط بین اثرزایگارنیک و میزان توجه است .خدا پناهی

( )1387بی��ان می کن��د که تحقیقات تایید کردند که تکلیف و اه��داف ناتمام برفرایندهای
ش��ناختی تأثیر گذارند .ازجمله تحقیقات لوین ؛  1935؛ماس��ی کامپو و بایمس��تر2011 ،؛
روچ و هم��کاران2003 ،؛ آیزنگ وکی��ن2000 ،؛ بدلی ولوئی��س  ،1984برادبنت 1958،؛
جرمی 1953،؛ کریک و همکارن (1996به نقل از مهدویان وکرمی نوری )1385،وبس��یاری
مطالع��ات رابطه بین توجه و حوادث رانندگی را مورد بررس��ی قرار داده اندازجمله ،دابی
( )2002علل حوادث جاده ای را مش��کالت توجه و پرخاشگری میداند و علت باال بودن
میزان فوت ش��ده ها در افراد باالی  60س��ال ،پایین بودن سرعت درک و انتقال خطراست
(تقی پوروهمکاران . )1388 ،در تحقیقات هرانو ( ،)1970لو( )1978و بارکر 1995به نقل
ازملکی وزلقی )1385،رابطه معناداری بین ادراک وابس��ته به زمینه و حادثه مش��خص شد.
وایلد ( )1994در جمع بندی پژوهشهای مربوط به حوادث رانندگی به تأثیر دقت و توجه
اش��اره میکند و همچنین در مدل رمزی ( )1978نیز بر نقش توجه در حوادث تأکید ش��ده
اس��ت (به نقل ازملکی و زلقی .)1385 ،نتایج حاصله نش��ان داد که اثر زایگارنیک میزان
توجه را کاهش می دهد ،لذا به نظر می رس��د که اثرزایگارنیک با کاهش میزان توجه عامل
بسیاری از حوادث از جمله حوادث رانندگی باشد و همانطور که می دانید ،توجه دروازه
یادگیری و ش��ناخت اس��ت (پورمرادیان 1389 ،و ونیر ،بارهانس��ون و مهرابیان.)2007 ،
بنابراین به نظر میرس��د اثرزایگارنیک می تواند در کل قوای ش��ناختی و فرایندهای عالی
ذهنی ما مداخله کرده ،این تنها مزیت ما نسبت به سایر موجودات را دچار خدشه و آسیب
کند.
در بررسی فرض سوم پژوهش مبنی بر جنسیت رابطه بین اثرزایگارنیک ،میزان توجه را
تعدیل میکند ،همانطور که گفته شد اثرزایگارنیک در فرآیندهای ذهنی تأثیر گذار و مداخله
گر است و در این پژوهش نیز نقش اثرزایگارنیک بر میزان توجه تأیید گردید (فرض دوم
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پژوهش)؛ ولی میزان اثر گذاری عامل جنس��یت بر تعدیل رابطه بین اثرزایگارنیک و میزان
توجه ،مورد توجه قرار نگرفته اس��ت .بنابراین مطالعه حاضر بر آن اس��ت که مشخص کند
آیا جنسیت رابطه بین اثرزایگارنیک و میزان توجه را تعدیل میکند؟
نتایج حاصله نشان داد که اثرزایگارنیک در میزان توجه مردان بیشتر مؤثر بوده و موجب
اختالل بیش��تری در توجه آنان میش��ود؛ بنابراین می توان گفت که مردان در اثرزایگارنیک
بر توجه ،نس��بت به زنان آس��یب پذیرترند .از آنجاکه اکثر رانندگان وسایل نقلیه و نیروی
کار ،مرد هس��تند ،این مس��ئله می تواند بهعنوان یک عامل اثر گذارتر برای توجیه حوادث
در م��ردان م��ورد توجه قرار گیرد .همچنین در تحقیق��ات آدام ،پس ،بوکرز ،ویتز ،والمیر،
(1999به نقل از ضیائی و امیری )1385 ،مش��خص ش��د که در تمام گروههای سنی ،مردان
س��ریع تر از زنان پاس��خ میدهند و زمان واکنش در مردان کوتاهتر از زنان اس��ت و تمرین
( یادگی��ری) و محیط نی��ز نمیتواند این تفاوت را جبران کند .با این حال میزان اثر گذاری
عامل جنس��یت بر تعدیل رابطه بین اثرزایگارنیک و زمان واکنش ،مورد توجه قرار نگرفته
اس��ت که آیا جنس��یت رابطه بی��ن اثرزایگارنیک و زمان واکنش را تعدی��ل می کند؟ نتایج
حاصله بر خالف پیشبینیها ،نش��ان داد که عامل جنس��یت تأثیر معناداری در نتایج ندارد.
بنابرای��ن بین دو جنس تفاوتی در اثر زایگارنیک ب��ر زمان واکنش وجود ندارد .با توجه به
اینکه زمان واکنش در دو جنس متفاوت اس��ت ،در اثر زایگارنیک ،این عامل نتوانسته تأثیر
تعیین کنندهای داش��ته باش��د و در زمان واکنش هر دو جنس ،پس از اعمال اثر زایگارنیک
اختالل ایجاد می شود.
ب��ا عنای��ت به اینکه میزان توجه و زمان واکنش ج��زء مهمترین عوامل پیش بینی کننده
حوادث و تصادفات جادهای اس��ت ،بنابراین اثر زایگارنیک با اختاللی که در زمان واکنش
و می��زان توج��ه ایجاد میکند ،در حوادث جادهای مؤثر ب��وده و میتواند به عنوان یکی از
عوامل مهم در بحث زمینه یابی و علل وقوع حوادث رانندگی مطرح باشد .همچنین الزم به
ذکر اس��ت که میزان تأثیر گذاری اثر زایگارنیک در میزان توجه مردان نسبت به زنان بیشتر
بوده و با توجه به اینکه دركشورما بیشتر رانندگان مرد می باشند ،بنابراین میتواند در وقوع
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حوادث رانندگی مؤثرترباشد.

پیشنهادها

 -1ب��ا توجه به اینکه این پژوهش بهصورت غیر مس��تقیم حوادث رانندگی را بررس��ی

میکند ،پیش��نهاد میشود اثر زایگارنیک بهوس��یله رانندگی شبیه سازی شده توسط رايانه،
بررسی شود؛ زیرا به صورت عینی تری میتوان میزان اثرزایگارنیک را درحوادث رانندگی
بررسی کردوامکان بیشتری برای گرفتن پیش آزمون وجوددارد.

 -2پیش��نهاد میش��ود اثر گ��ذاری تبلیغات جاده ای ک��ه عموم ًا به ص��ورت تابلوهای

تبلیغاتی اس��ت و به عنوان یکی از عواملی که در ش��ناخت رانندگان ایجاد اختالل میکند،
بر میزان حوادث رانندگی بررس��ی شود ،زیرا به نظر میرسد این تبلیغات میتواند موجب
اثرزایگارنیک یا مشغله ذهنی شود.
 -3بهتر است از تبلیغات در اتوبانها و جادههای برون شهری پرهیز شود؛ بویژه تبلیغاتی
که مبهم و سؤال برانگیز است یا قسمتی از تبلیغ انجام شده و مابقی مبهم است.
 -4رقص نورهای عجیب در ماشینها ممنوع شود.
 -5از نصب تابلوهای غیر ضروری در جادهها اجتناب شود.
 -6حریم جادهها رعایت شده و از فروش کاال در کنار بزرگراهها اجتناب شود.
 -7رانندگان هنگام رانندگی از اشارات و صحبتهای مبهم با یکدیگر بپرهیزند.
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