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The purpose of the this study was to compare the effectiveness of
emotional working memory training and neutral working memory training
on improving cognitive functions and decreasing test anxiety symptoms
in a group of university students. 60 students with high test anxiety were
selected with Spielberger test anxiety inventory. Subjects were divided into
three groups: emotional working memory training, neutral working memory
training and control. Subjects in the experimental groups received 15 minutes
of 45 sessions of emotional and neutral working memory training, while the
control group received no intervention. All participants were assessed before
and after training using spielberger test anxiety inventory, Wechsler Digit Span
Test, and continuous performance test. Data were analyzed using multivariate
analysis of covariance in SPSS-22. Result showed that the subjects in the
emotional working memory and he neutral working memory group had a
significant improvement in the symptoms of anxiety, direct and inverse Digit
Span Test, ommission error, commission error and reaction time compared to
the control group. The results also showed that the subjects in the emotional
working memory group had higher improvement in Emotionality (emotional
component of test anxiety) and presentation error compared to the neutral
working memory group. Based on the results of the present study, the use
of working memory-based computer training, especially emotional working
memory, can be suggested as an effective intervention to reduce test anxiety
symptoms and improve working memory and sustained attention.
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کارکردهــای شــناختی و عالئــم اضطــراب امتحــان دانشــجویان
زبیر صمیمی  ،1ابوالفضل فرید  ،2رامین حبیبی کلیبر ،3جواد مصرآبادی
.1کاندیدای روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.
( .2نویسنده مسئول) ،دانشیار ،گروه علوم تربینی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه علوم تربینی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.
 .4استاد ،گروه علوم تربینی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
4

abolfazlfarid@gmail.com

چکیده

هــدف پژوهــش حاضــر ،مقایســه اثربخشــی آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی و آمــوزش

حافظــه کاری خنثــی بــر کارکردهــای شــناختی و عالئــم اضطــراب امتحــان دانشــجویان
تاریخ دریافت

1398/1/18

بــود .تعــداد  60دانشــجو بــا اضطــراب امتحــان بــاال بــا اســتفاده از پرسشــنامه اضطــراب
امتحــان اســپیلبرگر بــه عنــوان نمونــه پژوهــش انتخــاب شــدند .آزمودنیهــا در ســه گــروه

آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی ،آمــوزش حافظــه کاری خنثــی و گــواه جایدهــی شــدند.
آزمودنیهــای گروههــای آزمایــش بــه مــدت  15جلســه  45دقیقـهای تحــت آمــوزش حافظــه

تاریخ پذیرش نهایی

1398/3/25

واژهگان کلیدی:

اضطراب امتحان،
حافظه کاری ،توجه
پایدار ،آموزش حافظه
کاری هیجانی

کاری هیجانــی و خنثــی قــرار گرفتنــد ،درحالــی کــه افــراد گــروه گــواه ،هیچگونــه مداخلـهای

دریافــت نکردنــد .همــه افــراد قبــل و پــس از آمــوزش بــا اســتفاده از پرسشــنامه اضطــراب
امتحــان اســپیلبرگر ،پــاره تســت فراخنــای ارقــام هــوش وکســلر و آزمــون عملكــرد پیوســته
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد .دادههــای بــا اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــری

تحلیــل شــدند .نتایــج نشــان داد کــه آزمودنیهــای گــروه حافظــه کاری هیجانــی و حافظــه

کاری خنثــی بهبــود معنــاداری در عالئــم اضطــراب ،فراخنــای ارقــام مســتقیم و معکــوس،
خطــای حــذف ،خطــای ارائــه و زمــان واکنــش در مقایســه بــا گــروه گــواه داشــتند .همچنیــن

نتایــج نشــان داد کــه آزمودنیهــای گــروه حافظــه کاری هیجانــی در مقایســه بــا گــروه حافظــه

کاری خنثــی ،بهبــود باالتــری در هیجــان پذیــری (مؤلفــه هیجانــی اضطــراب امتحــان) و
خطــای ارائــه بــه دســت آوردنــد .براســاس نتایــج پژوهــش حاضــر ،اســتفاده از آموزشهــای
کامپیوتــری مبتنــی بــر حافظــه کاری خصوص ـ ًا حافظــه کاری هیجانــی میتوانــد بــه عنــوان

یــک مداخلــه مؤثــر بــرای کاهــش عالئــم اضطــراب امتحــان و بهبــود حافظــه کاری و توجــه
پایــدار پیشــنهاد شــود.
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فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
مقدمه

اضطــراب امتحــان بــه احساســات منفــی مختلفــی

اشــاره دارد کــه فراگیــر قبــل یــا همزمــان بــا انجــام
امتحــان تجربــه میکنــد .در اغلــب مــوارد ،دانشآمــوزان

نگرانــی فراوانــی در مــورد ســختی امتحــان و پیامدهــای

آن دارنــد (اورتنــر و کاســپرس .)2011 ،بــه طــور متوســط،
دانشآمــوزان مضطــرب ،یــک میانگیــن یــا دو میانگیــن

پایینتــر از ســایر دانشآمــوزان در امتحانــات نمــره کســب

میکننــد (وان درامبــاس ،جســتر ،روی و پاســت.)2018 ،

اضطــراب امتحــان در همــه گروههــای اقتصادی-اجتماعــی

وجــود دارد ،در دختــران بیشــتر از پســران شــایع اســت
و عواقــب منفــی بیشــتری نیــز بــرای آنــان قابــل انتظــار

اســت ،هــر چنــد کــه ایــن رونــد بــا افزایــش ســن کاهــش

مییابــد .افــزون بــر ایــن ،در دانشــجویان فارغالتحصیــل

میــزان اضطــراب امتحــان بــه حداقــل میرســد (الوی،
 .)2019در همیــن راســتا تحقیقــات نشــان داده اســت

کــه اضطــراب امتحــان تأثیــر منفــی فراوانــی بــر عملکــرد

تحصیلــی دارد (خاالیــا)2015 ،؛ بهطوریکــه  25درصــد
از دانشآمــوزان آمریکایــی در دوره متوســطه و دبیرســتان
بــه دلیــل اضطــراب امتحان عملکــرد تحصیلــی ضعیفی در

مدرســه داشــتهاند (زیدنــر .)2010 ،در یــک مطالعــه چافــل

و همــکاران ( )2005نشــان داد کــه اضطــراب امتحــان
تأثیــر معنـیداری بــر میانگیــن نمــرات دانشــجویان مقطع

کارشناســی ارشــد دارد و افــرادی کــه اضطــراب امتحــان
باالتــری داشــتند ضعیفتــر از کســانی عمــل کردنــد

کــه دارای اضطــراب امتحــان کمتــری بودنــد .همچنیــن
در تحقیــق سانســگیری وســایل کــه در ســال  2006در

آمریــکا انجــام گرفــت ،نتایــج نشــان داد کــه  66/2درصــد
از نمونههــا حتــی بــا فکــر کــردن بــه امتحــان دچــار

اضطــراب شــدید میشــوند 13/7 ،درصــد از دانشــجویان،

هنــگام امتحــان ،ریــزش عــرق فــراوان داشــتند2/17 ،
درصــد دچــار دردهــای شــدید معــده میشــدند و 22/3
درصــد نیــز از تپــش قلــب شــدید هنــگام امتحــان شــاکی

بودنــد .در ایــران نیــز نتایــج تحقیــق دارابــی و همــکاران
( )1392نشــان داد کــه  34/1درصــد دانشــجویان از

اضطــراب خفیــف 51/8 ،درصــد از اضطــراب متوســط و
 14/1درصــد اضطــراب شــدید برخــوردار بودنــد .در مطالعه

دیگــری نیــز شــیوع اضطــراب امتحــان در بین دانشــجویان

ایرانــی برابــر بــا  14درصــد ذکــر شــده اســت (کرمــی،

دهباشــی و بهرامــی.)1397 ،

در سببشناســی اضطــراب امتحــان محققــان عوامــل

شــناختی و هیجانــی فراوانــی را ذکــر کردهانــد؛ امــا در
حقیقــت اضطــراب امتحــان ،بیــن بیشــتر پژوهشــگران بــه
عنــوان یــک ســاختار بــا ســطوح مختلــف تصــور میشــود

کــه بــه دو جــزء شــناختی و هیجانــی تقســیم میشــود

(وان درامبــاس ،بارتریــان و ســیگل .)2013 ،نگرانــی ،بــه
جنبههــای شــناختی تجربــه اضطــراب مربــوط میشــود،

مثــل انتظــارات منفــی از امتحــان ،افــکار ناکارآمــد

در مــورد شکســت احتمالــی و نتایــج بــد احتمالــی در

مــورد شکســت در امتحــان .جــزء هیجانــی ،اشــاره بــه

واکنشهــای هیجانــی و فیزیولوژیکــی دارد؛ ایــن جــزء
بــه برانگیختگــی بــاالی سیســتم عصبــی خــودکار مربــوط

میشــود کــه بهصــورت ناآرامــی و تنــش دیــده میشــود

(اســپیلبرگر ،آنتــون و بیــدل .)2015 ،از مهمتریــن عوامــل
شــناختی مرتبــط بــا اضطــراب امتحــان ،کنشهــای

اجرایــی میباشــد (اودنــل و همــکاران.)2017 ،
1

کنشهــای اجرایــی ،کنشهــای عالــی نظــام عصبــی

هســتند کــه بــه مجموع ـهای از تواناییهــای شــناختی از

قبیــل خودگردانــی  ،برنامهریــزی  ،مهــار برانگیختگــی ،
2

4

3

ســازماندهی  ،حافظــه کاری  ،حفــظ و تبدیــل  ،مهــار
6

5

7

8

9

و حــل مســئله اطــاق میشــود (لئونــارد ،برنــادی ،هیــل
10

و هنــری .)2015 ،یکــی از مهمتریــن کنشهــای اجرایــی

حافظــه کاری (فعــال) میباشــد کــه عبــارت اســت از
ذخیــره و دســتکاری اطالعــات بــرای یــک دوره زمانــی

معیــن و کوتــاه (بدلــی و هیتــچ.)2017 ،

بدلــی ( )2010حافظــه كاری را مشــتمل بــر چهــار

مؤلفــه میدانــد :اجرایــی مركــزی یــك مؤلفــه نظارتــی
حیطــه كلــی اســت كــه در تخصیص منابــع توجهــی كاربرد

1. executive function
2. self-regulation
3. planning
4. impulse control
5. organizing
6. working memory
7. preservation
8. conversion
9. control
10. problem solving
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دارد و درگیــر در گســترهای از كاركردهــای تنظیمــی ازجمله

امتحــان تعــدادی پژوهــش انجــام گرفتــه اســت؛ بــرای

همزمــان اســت؛ یكــی حلقــه واج شــناختی كــه انــدوزش

اضطــراب امتحــان بــاال و پاییــن در آزمــون فراخنــای

دیــداری فضایــی اســت كه مســئول نگهــداری و دســتكاری

کاری اســت) تفــاوت وجــود دارد (کورهونیــن ،نیــروس،

هماهنگــی شــناختی در انجــام فعالیتهــای چندگانــه

موقتــی اطالعــات كالمــی را بــر عهــده دارد و دیگــری لــوح
بازنمائیهــای دیــداری فضایــی اســت .چهارمیــن مؤلفــه
نیــز حافظــه میانجــی رویــدادی اســت كــه وظیفــه تبدیــل

اعــداد و فراخنــای خوانــدن (کــه نشــاندهنده حافظــه
جانســون و اکلوفــت .)2018 ،در یــک تحقیــق مشــخص

شــد کــه محدودیــت در ظرفیــت حافظــة کاری (كــه

خــرده نظامهــای حافظــه و ابعــاد اطالعاتــی بــه قطعــات

مســئول ضعــف در عملكــرد شــناختی افــراد محســوب

یكــی از فرایندهــای شــناختی مهــم اســت كــه زیربنــای

اضطــراب امتحــان برخوردارنــد .ایــن امــر بــه ایــن دلیــل

یكپارچــه را بــر عهــده دارد ،میتــوان گفــت حافظ ـ ه كاری

میشــود) مشــخصة افــرادی اســت كــه از میــزان بــاالی

تفكــر و یادگیــری اســت (کولینــز و همــکاران.)2017 ،

اســت كــه در موقعیــت امتحــان ،رویارویــی افــراد بــا

كــه افــراد دارای اضطــراب در تمامــی مؤلفههــای حافظــه

آنهــا ســرازیر میکنــد و باعــث اشــغال ظرفیــت حافظــة

نتایــج اغلــب مطالعــات در ایــن حــوزه بیانگــر ایــن اســت

كاری نواقصــی را از خــود نشــان میدهنــد (ماتیســون و
مایــز2012 ،؛ سوانســون ،كهلــر و ژرمــن .)2010 ،همچنیــن
براســاس نتایــج پیشــین ،آموزشهــای مبتنــی بــر حافظــه

تكالیــف نامربــوط ،افــكار نگــران كننــده را بــه ذهــن
کاری میشــود (کورهونیــن و همــکاران .)2018 ،نتایــج

پژوهــش شــای ،گائــو و ژو ( )2014کــه بــه منظــور بررســی
ظرفیــت حافظــه كاری هیجانــی در بین دانشــجویان دارای

کاری بــر کاهــش عالئــم اضطــراب تأثیرگذارنــد (هدویــن و

اضطــراب امتحــان بــاال انجــام گرفــت ،نشــان دادنــد كــه

مؤیــد رابطــه بیــن حافظــه کاری و اضطــراب امتحــان

كاری هیجانــی پایینــی دارنــد ،بــه ایــن صــورت كــه ایــن

محتــوا و توانایــی توجــه پایــدار نمیتوانــد انجــام پذیــرد

در مقایســه بــا دانشــجویان عــادی كســب كردنــد .ایــن

ریچــاردس2016 ،؛ موبــری)2012 ،؛ کــه ایــن امــر میتوانــد

باشــد؛ از ســوی دیگــر فرآینــد یادگیــری بــدون تمرکــز

(ملتــز)2018 ،؛ توجــه پایــدار 11یکــی دیگــر از کنشهایــی

دانشــجویان مبتــا بــه اضطــراب امتحــان ظرفیــت حافظه
افــراد در تكالیــف حافظــه كاری هیجانــی نمــره پایینتــری
پژوهشــگران بــا حمایــت از پژوهشهــای قبلــی ،پیشــنهاد

اجرایــی اســت کــه داللــت بــر توانایــی افــراد در بــه نظــم

كردنــد كــه اســتفاده از آمــوزش حافظــه كاری هیجانــی

تعــارض و تداخــل دارد (توچــا و همــکاران .)2017 ،بدلــی

مبتــا بــه اضطــراب میتوانــد مفیــد باشــد نتایــج پژوهــش

آوردن افــكار ،هیجانهــا و پاس ـخها بــه ویــژه در موقعیــت
( )2010معتقداســت كــه توانایــی تمركــز ظرفیــت توجهی در
دســترس یكــی از ویژگیهــای مهــم مؤلفــه اجرایــی مركزی
حافظــه کاری اســت و انجــام تكالیــف پیچیــده شــناختی تا

در جهــت بهبــود ظرفیــت حافظــه كاری هیجانــی افــراد
حبیبــی و بهــادری ( )1395نشــان داد کــه آزمودنیهــای
گــروه اضطــراب امتحــان ضعفهــای قابلتوجهــی در

آزمــون اســتروپ و خــرده مقیاسهــای توجــه هــوش

حــدود زیــادی بــه ایــن توانایــی بســتگی دارد .توجــه بــه

وکســلر داشــتند و ارتبــاط منفــی معنــیداری بیــن ایــن

کــه شــامل تمرکــز کــردن بــه هــدف یــا درگیــر شــدن بــا

مجمــوع ایــن نتایــج نشــاندهنده ضعــف آزمودنیهــای

در یــک زمــان طوالنــی ،رمزگردانــی ویژگیهــای محــرک و

در مجمــوع یافتههــای پژوهشــی مؤیــد آن اســت

مجموعـهای از عملیــات پیچیــده ذهنــی اطــاق میشــود

آن ،نگهداشــتن یــا تحمــل کــردن و گوشبهزنــگ بــودن
تغییــر تمرکــز از یــک هــدف بــه هــدف دیگــر اســت (هارت

و همــکاران.)2017 ،

در رابطــه بیــن کارکردهــای شــناختی بــا اضطــراب
11. sustained attention
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مثــال نتایــج نشــان داد ه اســت کــه در افــراد گــروه دارای

آزمونهــا بــا اضطــراب امتحــان وجــود داشــت کــه

اضطــراب امتحــان در بــازداری و توجــه پایــدار وجــود دارد.
کــه افــراد مبتــا بــه اضطــراب امتحــان دچــار نارســایی
در کارکردهــای شــناختی هســتند کــه در ایجــاد عالئــم

اضطــراب امتحــان ایــن افــراد نقشــی مهمــی دارنــد.
بعضــی از پژوهشــگران ایــن نقایــص را از نشــانههای

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
اضطــراب امتحــان و برخــی دیگــر از پژوهشــگران ایــن

( )2016نشــان داده اســت کــه آمــوزش حافظــه کاری

همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه اضطــراب امتحــان تلفیقــی

هیپوکامــپ و مدارهــای پیشــانی باعــث بهبــود مؤلفههــای

را از عوامــل زمینهســاز اضطــراب امتحــان میدادنــد.

هیجانــی بــا اثــر بــر مناطــق مرتبــط بــا حافظــه ماننــد

از عالئــم شــناختی و هیجانــی میباشــد ،بنابرایــن بایــد از

کنتــرل اجرایــی میشــود .پژوهــش شــوایزر ،گراهــان،

عالئــم شــناختی و هــم هیجانــی تأکیــد داشــته باشــند.

آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی باعــث بهبــود مهارگــری

روشهــای آموزشــی و درمانــی بهــره گرفــت کــه هــم بــر
یکــی از روشهــای بهبــود عملکردهــای شــناختی

همپســایر ،موبــس و داگلیــش ( )2013نشــان داد کــه
شــناختی -عاطفــی 13در افــراد ســالم شــده اســت .نتایــج

و هیجانــی کــه امــروزه از آن بهــره گرفتهشــده اســت،

پژوهــش صمیمــی ،حســنی ،کردتمینــی و پارویــی ()1395

کاری هیجانــی یکــی از روشهــای درمانــی و آموزشــی

هیجانــی باعــث بهبــود مهارگــری شــناختی و عاطفــی

آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی 12اســت .آمــوزش حافظــه

اســت کــه فــرض اساســی آن بــر ایــن اســت کــه تقویــت
مناطــق شــناختی و هیجانــی عصبــی مغــز ماننــد لــوب
پیــش پیشــانی و آهیانــهای پیشــانی میتوانــد منجــر

بــه بهبــود عالئــم شــناختی و هیجانــی اختــاالت گــردد

نیــز نشــان داده اســت کــه آمــوزش پیوســته حافظــه کاری
بهــای
نوجوانــان مبتالبــه اختــال تنیدگــی پــس ضر 

میشــود .همچنیــن اثربخشــی ایــن آمــوزش بــر اضطــراب

اجتماعــی بــاال (دیوتــوت و همــکاران ،)2020 ،اختــال

شــخصیت مــرزی (کــراس -یوتــس و همــکاران،)2020 ،

(کــراس -یوتــس و همــکاران .)2014 ،آمــوزش حافظه کاری

اضطــراب و افســردگی (بیلیــو و درخشــان2019 ،؛ هیــث و

و شــنیداری) اســت کــه در آن آزمودنــی عــاوه بــر آمــوزش

 .)2016تحقیقــات دیگــر نیــز بــر اثبــات تأثیرپذیــری آموزش

هیجانــی ،آمــوزش هیجانــی نیــز دریافــت میکنــد.

بــازداری ،توجــه و حافظــه کاری اذعــان دارنــد (کــراس-

هیجانــی یــک برنامــه آموزشــی حافظــه دوگانــه (تصویــری
شــناختی بــا اســتفاده از محرکهــای تصویری و شــنیداری

همــکاران2018 ،؛ ووگــد ،ویــرس ،زوســتر و ســالمینک،
حافظــه کاری هیجانــی بــر بهبــود کنشهــای اجــرای

آمــوزش مــداوم و پیوســته حافظــه کاری هیجانــی باعــث

یوتــس و همــکاران2014 ،؛ رامــش ،صمیمــی و مشــهدی،

در توانایــی شناســایی ،درک و تنظیــم هیجانــات و بهبــود

در مجمــوع بــا مــرور پیشــینه پژوهشهــا مشــخص

دســتکاری و بازیابــی اطالعــات هیجانــی داشــته باشــد.

توانســته اســت همزمــان بــه بهبــود نواقــص شــناختی و

بــا تقویــت حافظــه کاری در بافــت هیجانــی میتــوان بــه

منحصربهفــرد ایــن آمــوزش میباشــد و مزیتــی اســت کــه

میگــردد کــه شــخص پیشــرفتهای قابــل مالحظــهای
عملکــرد حافظــه کوتاهمــدت در رمزگردانــی ،حفــظ،

درحالیکــه حافظــه کاری دارای ســاختاری ثابــت اســت،

1397؛ صمیمــی ،حســنی و مــرادی.)1395 ،

میشــود کــه آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی بــه خوبــی
هیجانــی اختــاالت بپــردازد کــه یکــی از ویژگیهــای

آموزشــی باقابلیــت تغییــر و اثربخشــی باالتــر امیــدوار بــود

آن را از ســایر آموزشهــا و درمانهــا برتــری میدهــد.

تحقیقــات انجامگرفتــه بــا اســتفاده از آمــوزش حافظــه

تلفیقــی از عالئــم شــناختی و هیجانــی هســتند و بــرای

(شــوایزر و همــکاران.)2017 ،

حــال بــا توجــه بــه اینکــه عالئــم اضطــراب امتحــان

کاری هیجانــی نشــاندهنده موفقیــت ایــن آمــوزش در

درمــان بایــد بــه بهبــود همزمــان ایــن دو عالئــم تمرکــز

(انجــن و کانســک .)2013 ،در همیــن راســتا پژوهــش

میتوانــد در بهبــود همزمــان ایــن دو خوشــه عالئــم

کاری هیجانــی منجــر بــه بهبــود کنتــرل شــناختی ،تنظیم

اثربخشــی ایــن آمــوزش بــر اضطــراب امتحــان نپرداختــه

بهبــود کنشهــای اجرایــی و تنظیــم هیجــان اســت

شــوایزر و همــکاران ( )2017نشــان داد کــه آمــوزش حافظه

داشــت و از آنجاییکــه آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی
تأثیرگــذار باشــد ،و از ســویی تاکنــون ،پژوهشــی به بررســی

هیجــان و عالئــم اختــال اســترس پــس از ســانحه شــده

اســت ،بنابرایــن منطقــی اســت کــه از ایــن آمــوزش در

12. emotional working memory training

13. cognitive-emotional control

اســت .همچنیــن نتایــج پژوهــش شــوایزر و دالگلیــش

راســتای بهبــود عالئــم اضطــراب امتحــان اســتفاده نمــود.

56

تابستان  -1398دوره  - 7شماره 2
از ســوی دیگــر ،آمــوزش حافظــه کاری بــدون توجــه بــه

روانــی حــاد .مالکهــای خــروج از پژوهــش نیــز عبــارت

بــرای طیــف وســیعی از اختــاالت بــوده اســت؛ مقایســه

آموزشــی و داشــتن حداکثــر ســه جلســه غیبــت.

کاری خنثــی) میتوانــد بــه پژوهشــگران تلویحــات کاربردی

ابزارهای پژوهش

بافــت هیجانــی تاکنــون خــط اول توانبخشیشــناختی

اثربخشــی این دو آمــوزش (حافظــه کاری هیجانی و حافظه

فراوانــی داشــته باشــد؛ بــا توجــه بــه آنچــه اشــاره گردیــد
هــدف از ایــن پژوهــش بررســی پاســخ بــه این ســؤال اســت

کــه آیــا تفــاوت معنــاداری بیــن آمــوزش حافظــه کاری
هیجانــی و آمــوزش حافظــه کاری خنثــی (غیــر هیجانــی)

بــر کارکردهــای شــناختی و هیجانــی اضطــراب امتحــان

دانشــجویان وجــود دارد؟

روش
طرح پژوهش
مطالعــه حاضــر از نــوع کاربــردی و یــک کارآزمایــی

بالینــی دو ســو کــور اســت.

جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل دانشــجویان

دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در ســال تحصیلــی

 1398-99بــود کــه تجربــه اضطــراب امتحــان داشــتند.

پــس از اجــرای پرسشــنامه اضطــراب امتحان (اســپیلبرگر،

 )1980میــان  300نفــر غربالگــری صــورت گرفــت و 60

نفــر از افــرادی کــه نمــره اضطــراب امتحــان بــاال داشــتند
(باالتــر از  )50و همچنیــن تمایــل داشــتند در جلســات

آموزشــی حافظــه کاری هیجانــی و حافظــه کاری خنثــی
شــرکت کننــد ،بــه عنــوان نمونــه پژوهــش انتخــاب و بــه

صــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و یــک گــروه گــواه
جایگزیــن شــدند و برنامــه آمــوزش حافظــه کاری هیجانی و

آمــوزش حافظــه کاری خنثــی (شــوایزر و همــکاران)2017 ،
در  15جلســه  45دقیقـهای بــه صــورت انفــرادی بــرای هــر

دو گــروه آزمایــش ارائــه شــد؛ امــا گــروه گــواه مداخل ـهای
دریافــت نکــرد .هــر گــروه دارای  20نفــر بــود .مالکهــای

ورود بــه پژوهــش عبــارت بودنــد از :کســب نمــره بــاال در

پرسشــنامه اضطــراب امتحــان ،عــدم آگاهانــه و داوطلبانــه

بــرای شــرکت در پژوهــش ،نداشــتن بیمــاری جســمانی و

57

بودنــد از :عــدم تمایــل بــه ادامــه شــرکت در دورههــای

در ایــن پژوهــش بــرای ســنجش اضطــراب امتحــان،

از پرسشــنامه اضطــراب امتحــان اســپیلبرگر ،14بــرای

ســنجش حافظــه کاری از آزمــون فراخنــای ارقــام هــوش
وکســلر15و بــرای ســنجش توجــه پایــدار از نســخه فارســی

آزمــون عملكــرد پیوســته 16اســتفاده شــد کــه در زیــر شــرح

ایــن ابزارهــا ارائــه شــده اســت.

پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر
در ایــن پژوهــش از پرسشــنامه اســپیلبرگر ()1980

بــرای اندازهگیــری اضطــراب امتحــان اســتفاده شــد.

ایــن پرسشــنامه  20مــاده دارد کــه واکنــش قبــل ،حیــن و
بعــد از امتحــان را توصیــف میکنــد .پرسشــنامه اضطــراب

ن پذیری
امتحــان شــامل دو خــرده آزمــون نگرانــی و هیجــا 

اســت کــه تفاوتهــای فــردی آزمودنیهــا را در اضطــراب
امتحــان اندازهگیــری میکنــد .ایــن پرسشــنامه خــود-

گزارشــی اســت و هــر آزمودنــی بــر اســاس یــک مقیــاس
چهــار گزینـهای “تقریبـ ًا هرگــز”“ ،گاهــی اوقــات”“ ،اغلــب

اوقــات” و “تقریبـ ًا همیشــه” بــه هــر مــاده پاســخ میگویــد.
بــه گزینــه “تقریبــ ًا هرگــز” نمــره  ،1بــه گزینــه “گاهــی

اوقــات” نمــره  ،2بــه گزینــه “اغلــب اوقــات» نمــره 3
و بــه گزینــه “تقریبــ ًا همیشــه” نمــره  4تعلــق میگیــرد.
اســپیلبرگر ( )1980در پژوهشــی بــر روی دانشآمــوزان و
دانشــجویان ضریــب پایایــی کل پرسشــنامه ،مؤلفــه نگرانی

و مؤلفــه هیجانــی را از طریــق محاســبه همســانی درونــی
بــه ترتیــب 0/86 ،0/94 ،و 0/90گــزارش کــرده اســت.

ایــن پرسشــنامه توســط ابوالقاســمی ( )1381بــه فارســی
ترجمــه و اعتباریابــی شــده اســت .در پژوهــش ابوالقاســمی

( )1381بــر روی  120دانشآمــوز دبیرســتانی ،ضرایــب
پایایــی همســانی درونــی ،دو نیمهســازی و بازآزمایــی
14. spielberger test anxiety inventory
15. wechsler Digit Span Test
16. continuous Performance Test

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
ایــن پرسشــنامه بــه ترتیــب  0/92 ،0/92و  0/90بــه دســت
آمــد .پرسشــنامه اضطــراب امتحــان اســپیلبرگر بــا مقیاس

اضطــراب امتحــان ساراســون در پســران و دختــران بــه
ترتیــب  0/82و  0/83همبســتگی دارد( .ابوالقاســمی،

.)1381

آزمون فراخنای ارقام هوش وکسلر

و پایایــی ایــن آزمــون در پژوهشهــای متعــددی نشــان

داده شــده اســت (خــدادادی و همــکاران.)1393 ،

نرمافزار آموزش حافظه کاری هیجانی
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در ایــن پژوهــش بــرای آمــوزش حافظــه کاری هیجانی

از نرمافــزار ویرایــش شــده آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی
ساختهشــده مبتنــی پروتــکل شــوایزر و همــکاران (،2013

ایــن آزمــون ،یــک خــرده آزمــون از مقیــاس هــوش

 )2017اســتفاده شــد .ایــن نرمافــزار شــامل یــک تعــداد

و معکــوس طراحیشــده اســت .پــاره تســت فراخنــای

کــه بهطــور همزمــان یــک چهــره بــرای  500میلیثانیــه بــر

مــدت و توجــه اســت (آیوپرلــی ،ملــرز ،اســتین و پائولــز،

کلمــه بــرای  500میلیثانیــه در هدفــون ارائــه میشــد.

وکســلر اســت کــه در دو قســمت فراخنــای ارقــام مســتقیم

ارقــام مســتقیم ابــزاری بــرای ســنجش حافظــه کوتــاه
 .)2012پــاره تســت فراخنــای ارقــام معکــوس ابــزار مهمــی

تصاویــر دیــداری و کلمــات شــنیداری رو بــه عقــب اســت
یــک ماتریــس چهــار در چهــار بــر صفحــه مانیتــور و یــک

ایــن نــرم افــزار براســاس محرکهــای دیــداری و شــنیداری

بــرای ارزیابــی حافظــه کاری اســت (وســتبرگ.)2004 ،

اضطــراب امتحــان ویرایــش شــده اســت؛ بــه ایــن صــورت

ضریــب اعتبــار بــا روش بــاز آزمایــی  0/83گزارششــده

کــه در طــی آن آزمودنیهــا بــا فشــار دادن دکمــه بــه

ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای ایــن پــاره تســت  0/65و
اســت (مــرادی ،ســلیمی و فتحــی آشــتیانی.)2011 ،

نسخه فارسی آزمون عملكرد پیوسته
آزمــون عملکــرد پیوســته در ســال  1956توســط

رازولــد و همــکاران تهیــه شــده و بــه ســرعت مقبــول

عــام یافــت .هــدف ایــن آزمــون ،ســنجش حفــظ توجــه،
مراقبــت ،گوشبهزنــگ بــودن ،توجــه و تمرکــز اســت

(خــدادادی ،مشــهدی و امانــی .)1393 ،نســخه فارســی

آزمــون عملكــرد پیوســته یــك آزمــون نــرم افــزاری اســت
كــه بــا كمــك رایانــه اجــرا میشــود .ایــن آزمــون متشــكل

از دو مجموعــه محــرك (اعــداد فارســی ،یــا تصاویــر) اســت

كــه هــر یــك از آنهــا از  150محــرك تشــكیل شــده اســت.

از ایــن تعــداد 30 ،محــرك ( 20درصــد از كل محركهــا)
محــرك هــدف مــی باشــند كــه از آزمودنــی انتظــار مـیرود
بــا مشــاهدهی آنهــا پاســخ دهــد (كلیــدی را فشــار دهــد).

فاصلــه بیــن ارائــه دو محــرك  1000میلــی ثانیــه و مــدت
ارائــه هــر محــرك  200میلــی ثانیــه اســت .متغیرهایــی كــه

از اجــرای ایــن آزمــون بــه دســت میآینــد عبارتانــد
از :تعــداد عــدم پاســخدهی بــه محــرك هــدف (خطــای
غفلــت) ،تعــداد پاســخدهی بــه محــرك غیــر هــدف

(خطــای ارتــكاب) و زمــان واكنــش بــه میلــی ثانیــه .روایی

کــه هــر جفــت تصویر-کلمــه بــا یکفاصلــه  250میلیثانیــه

یــک یــا هــر دو محــرک بهطــور همزمــان پاســخ م ـیداد

دنبــال میشــد .تمــام کلمــات (ماننــد امتحــان ،تســت و
آزمــون) و تصاویــر (ماننــد جلســه امتحــان ،کالس امتحان

و برگــه امتحــان) مربــوط بــه اضطــراب امتحــان و دارای
بــار هیجانــی منفــی بودنــد .کلمــات شــنیداری و تصاویــر

دیــداری هیجانــی کلمــات و تصاویــری بودنــد کــه توســط

آزمودنیهــای بــا اضطــراب امتحــان بــاال ،پیــش از شــروع

مداخــات ،بــه عنــوان کلمــات و تصاویــر دارای بیشــترین
بــار هیجانــی نمرهگــذاری شــده بودنــد و بــر ایــن اســاس

بــرای اســتفاده در برنامــه آموزشــی مــورد اســتفاده قــرار

گرفتنــد؛ ارائــه کوشــشها بهصــورت تصادفــی در طــی
جلســات تنظیــم میشــد .وظیفــه آزمودنــی ایــن اســت

کــه بــه انطبــاق همزمــان تصاویــر و کلمــات شــنیداری بــا

مرحلــه قبــل بپــردازد .بــه منظــور اینکــه آزمودنیهــا در
بهتریــن ســطح عملکــرد خــود در تکلیــف باشــند آســتانه

پاییــن  20و آســتانهبــاال  60قــرار داده شــد ،بــه ایــن
صــورت کــه اگــر تعــداد پاســخهای صحیــح آزمودنیهــا

بــرای کلمــات شــنیداری و محرکهــای تصویــری بــاالی

 60درصــد باشــد ،یــک مرحلــه بــه آزمــون اضافــه و
درصورتیکــه تعــداد پاســخهای صحیــح آزمودنیهــا

17. emotional working memory training software
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بــرای ایــن محرکهــا کمتــر از  20درصــد باشــد ،یــک

شــد و بعــد از اتمــام مداخلــه آموزشــی در مــورد گروههــای

شــده مــورد تأییــد ســازنده اصلــی ابــزار (شــوایزر) قــرار

داده شــد .در نهایــت دادههــای پژوهــش بــا اســتفاده از

مرحلــه از آزمــون کاســته میشــود .ایــن ابــزار ویرایــش
گرفــت و در یــک پژوهــش و همــکاری مشــترک منتشــر
شــده ،مــورد اســتفاده ســازنده اصلــی نــرم افــزار و توســعه

دهنــدگان بومــی قرار گرفــت (شــوایزر و همــکاران.)2017 ،
بــرای آمــوزش حافظــه کاری خنثــی بــا توجــه بــه اینکه

نــوع برنامــه آموزشــی نیــز ممکــن اســت نتایــج مختلفــی

بــه دســت آورد و بهتــر اســت تمــام شــرایط بــرای دو گــروه
آموزشــی یکســان باشــد ،از برنامــه آمــوزش حافظــه کاری
هیجانــی اســتفاده شــد ،بــا ایــن تغییــر کــه در ایــن برنامــه

هیچگونــه محــرک دیــداری و شــنیداری هیجانــی اســتفاده
نشــد و تمــام محرکهــای شــنیداری ماننــد "کفــش" و تمام

محرکهــای دیــداری ماننــد "دســت" از لحــاظ هیجانــی
خنثــی بودنــد و براســاس نظــرات آزمودنیهــای پایینتریــن

نمرههــا را از لحــاظ بــار هیجانــی دریافــت کــرده بودنــد.
شــرایطی نظیــر انــدازه ماتریــس مانیتــور ،تعــداد محرکها،

فاصلــه هــر جفــت تصویر-کلمــه ،آســتانه پاییــن و بــاال و
ســایر مــوارد ،دقیق ـ ًا مطابــق بــا نــرم افــزار حافظــه کاری
هیجانــی بــوده اســت.

روش اجرای پژوهش
مطالعــه حاضــر بــر روی  60دانشــجو دارای اضطــراب

امتحــان انجــام شــد .ایــن افــراد در ســه گــروه  20نفــره

آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی ،آمــوزش حافظــه کاری
خنثــی و گــروه کنتــرل جایدهــی شــدند .ابتــدا رونــد

اجــرای آزمایــش بــ ه طــور کامــل بــه افــراد شــرکتکننده

توضیــح داده شــد تــا افــراد در صــورت تمایــل و رضایــت

کامــل در آن شــرکت نماینــد .پــس از توضیــح مراحــل
اجــرای آزمــون و نحــوه پاســخگویی بــه آن ،دو گــروه
آزمایــش بــه مــدت  15جلســه  45دقیقـهای تحــت اهــداف

آموزشــی قــرار گرفتنــد و هــر کــدام در دو مرحلــه پیــش از
شــروع مداخلــه و پــس از پایــان آن ،مــورد ارزیابــی قــرار
گرفتنــد .بــرای رعایــت مالحظــات اخالقــی پژوهــش،
محرمانــه بــودن اطالعــات هــر آزمودنــی ،داشــتن رضایــت

آگاهانــه ،و عــدم آســیب رســیدن بــه آزمودنی توضیــح داده
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آزمایــش ،بســته آموزشــی نیــز در اختیــار گــروه گــواه قــرار
تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــری با نــرم افــزارSPSS-22

تحلیــل شــدند.

یافتهها
آزمودنیهــایایــن پژوهــش شــامل  60نفــر بودنــد کــه

در ســه گــروه  20نفــر قــرار گرفتنــد ،بــه تأمیــن شــرایط
یکســان و همتاســازی ،شــرکتکنندگان بــه صــورت

یکســان  30نفــر دختــر و  30نفــر پســر بودنــد و در هــر گروه
بــه ترتیــب  10پســر و  10دختــر قــرار داشــت .همچنیــن

همــه شــرکتکنندگان در دوره کارشناســی مشــغول بــه

تحصیــل بودنــد و در دامنــه ســنی  19تــا  22ســالگی قــرار

داشــتند و میانگیــن ســنی کلــی آزمودنیهــا برابــر بــا

 20/50بــود .در جــدول  1میانگیــن و انحــراف اســتاندارد
متغیرهــای پژوهــش بــر حســب عضویــت گروهــی و مراحل

ارزیابــی نشــان داده شــده اســت.

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
جدول  -1شاخصهای توصیفی نمرات آزمودنیهای دو گروه در متغیرهای پژوهش

متغیر
پذیریهیجان

نگرانی

اضطراب کل

فراخنای ارقام مستقیم

فراخنای ارقام معکوس

خطای حذف

خطای ارائه

زمان واکنش

مرحله

پیشآزمون
گروه

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آموزش حافظه کاری هیجانی

36/25

2/82

23/25

2/91

آموزش حافظه کاری خنثی

35/65

2/97

26/75

2/42

گواه

35/55

3/33

35/60

2/25

آموزش حافظه کاری هیجانی

29/10

2/51

19/05

2/32

آموزش حافظه کاری خنثی

28/85

1/72

20/90

3/09

گواه

29

3/67

30

2/40

آموزش حافظه کاری هیجانی

65/35

3/82

42/30

3/92

آموزش حافظه کاری خنثی

64/50

3/67

47/65

4/55

گواه

64/55

3/43

65/60

3/71

آموزش حافظه کاری هیجانی

7/15

0/87

11/15

1/87

آموزش حافظه کاری خنثی

7/30

0/97

11/05

2/13

گواه

7/35

0/93

7/95

1/46

آموزش حافظه کاری هیجانی

6/40

1/18

9

1/45

آموزش حافظه کاری خنثی

6/10

1/02

8/15

2/01

گواه

6/30

1/03

5/65

1/42

آموزش حافظه کاری هیجانی

6/75

1/58

4/75

1/25

آموزش حافظه کاری خنثی

6/80

1/70

5/25

1/37

گواه

6/70

1/49

6/40

1/35

آموزش حافظه کاری هیجانی

5/65

1/66

2/70

1/17

آموزش حافظه کاری خنثی

5/25

1/88

4/20

1/85

گواه

5/30

1/59

6/35

1/30

آموزش حافظه کاری هیجانی

163/25

20/96

117/95

16/17

آموزش حافظه کاری خنثی

161/40

23/46

122/40

17/10

گواه

167/55

24/76

158/90

15/54

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  1میانگیــن نمــرات

همگنــی ماتریــس کوواریانــس و همگنــی شــیب خــط

متغیرهــای پژوهــش در گروههــای آزمایــش و گــواه در

رگرســیون و .بــرای بررســی پیشفــرض نرمــال بــودن

تغییراتــی داشــته اســت .جهــت بررســی ایــن تفاوتهــا و

نتایــج نشــان داد کــه شــاخص کجــی و کشــیدگی همــه

کوواریانــس اســتفاده شــد .اســتفاده از آزمــون تحلیــل

بــه معنــای نرمــال بــودن دادههــا میباشــد .از آزمــون

مرحلــه پسآزمــون نســبت بــه مرحلــه پیشآزمــون

ارزیابــی دقیقتــر نتایــج آموزشــی از روش آمــاری تحلیــل

کوواریانــس مســتلزم رعایــت مجموع ـهای از پیشفرضهــا

میباشــد .مهمتریــن ایــن پیشفرضهــا عبارتانــد

از :نرمــال بــودن توزیــع دادههــا ،همگنــی واریانسهــا،

دادههــا از شــاخص کجــی و کشــیدگی اســتفاده شــد،
متغیرهــای پژوهــش در دامنــه  2و  -2قــرار داشــت و ایــن
لــون بــرای بررســی همگنــی واریانسهــا اســتفاده شــد کــه

نتایــج نشــان داد در هیچکــدام از متغیرهــای وابســته ایــن

آزمــون معنــادار نبــود ( )p>0/05کــه نشــان میدهــد کــه
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تابستان  -1398دوره  - 7شماره 2
ایــن پیشفــرض بــرای همــه متغیرهــا رعایت شــده اســت.

ویلکــز در آزمــون تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیری نشــان

کــه ایــن پیشفــرض بــا اســتفاده از آزمــون باکــس بررســی

(=0/08المبــدای ویلکــز .)F)14،88( =14/99, p<0/001 ،نتایــج

داد کــه اثــر گــروه بــر ترکیــب متغیرهــا معنــیدار اســت

ســومین پیشفــرض همگنــی ماتریــس کوواریانــس بــود

نشــان میدهــد کــه تفــاوت بیــن ســه گــروه بــا توجــه بــه

شــد .نتایــج آزمــون باکــس حاکــی از غیــر معنـیداری ایــن

آزمــون و رعایــت آن بــود (Box’s M=96/47؛ .)P=0/43

متغیرهــای وابســته درمجمــوع معن ـیدار اســت و میــزان

رگرســیون ،نتایــج نشــان داد کــه تعامــل پیشآزمــون بــا

مربــوط بــه اختــاف بین ســه گــروه ناشــی از تأثیــر متقابل

پژوهــش معنــادار نبــود .ایــن بــدان معناســت کــه فــرض

بــه ایــن کــه در کــدام یــک از متغیرهــای وابســته بیــن

ایــن تفــاوت  70درصــد اســت .یعنــی  70درصــد واریانــس

همچنیــن در بررســی پیشفــرض همگنــی شــیب خــط

متغیرهــای وابســته اســت .در ادامــه بــرای پــی بــردن

متغیــر گروهبنــدی در مراحــل پسآزمــون در متغیرهــای

ســه گــروه تفــاوت معن ـیداری وجــود دارد ،یــک تحلیــل

همگنــی شــیب خــط رگرســیون در ایــن متغیــر برقــرار

کوواریانــس چنــد متغیــره انجــام گرفــت کــه نتایــج آن در

شــد .بــا توجــه بــه عــدم تخطــی از ایــن پیشفرضهــا،

جــدول  2نشــان داده شــده اســت.

از ارزش المبــدای ویلکــز بــرای بررســی معنــاداری اثرهــای

چندمتغیــری اســتفاده شــد .نتایــج آزمــون المبــدای

جدول  -2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری  ANOVAبرای تعیین تفاوت بین گروهی متغیرهای مورد مطالعه
متغیرها

مجموع مجذورات

DF

میانگین مجذورات

F

معناداری

اندازه اثر

هیجانپذیری

1544/96

2

772/48

125/63

0/001

0/83

نگرانی

1365/50

2

682/75

92/39

0/001

0/78

فراخنای ارقام مستقیم

108/81

2

54/40

17/68

0/001

0/41

فراخنای ارقام معکوس

116/73

2

58/36

20/82

0/001

0/83

خطای حذف

30/65

2

15/32

9/01

0/001

0/25

خطای ارائه

140/96

2

70/48

32/53

0/001

0/56

زمان واکنش

19158/98

2

9579/49

37/19

0/001

0/59

جــدول  2نتایــج تحلیــل کوواریانــس اثــرات بیــن

کــه آمــوزش متغیرهــای مســتقل (آمــوزش حافظــه کاری

میدهــد .چنانچــه در ایــن جــدول مشــاهده میگــردد،

ایجــاد تفــاوت معنــیدار میانگیــن نمــرات متغیرهــای

پژوهــش یعنــی هیجــان پذیــری ،نگرانــی ،فراخنــای ارقــام

گــردد .حــال جهــت بررســی ایــن نکتــه کــه ایــن تأثیــر در

گروهــی بــرای گروههــای آزمایــش و گــواه را نشــان

بیــن دو گــروه آزمایــش و گــواه در تمــام متغیرهــای

وابســته در مرحلــه پسآزمــون در ســطح خطــای 0/001

مســتقیم و معکــوس ،خطــای حــذف ،خطــای ارائــه و

کدامیــک از گروههــای آزمایــش بــوده اســت ،بــه بررســی

از نظــر آمــاری وجــود دارد ( .)p<0/001این بدین معناســت

میشــود.

زمــان واکنــش در مرحلــه پسآزمــون تفــاوت معن ـیداری
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هیجانــی و حافظــه کاری خنثــی) توانســته منجــر بــه

نتایــج آزمــون تعقیبــی بونفرنــی در جــدول  3پرداختــه

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
جدول  -3بررسی تفاوتهای دو به دو در گروههای آزمایش (آموزش حافظه کاری هیجانی و خنثی) در متغیرهای وابسته
تفاوت میانگینها

خطای انحراف
معیار

مقدار معناداری

آموزش حافظه کاری خنثی

-3/59

0/50

0/001

گواه

-12/30

0/80

0/001

آموزش حافظه کاری خنثی

گواه

-8/71

0/79

0/001

آموزش حافظه کاری هیجانی

آموزش حافظه کاری خنثی

-1/87

0/87

0/14

گواه

-11/09

0/87

0/001

آموزش حافظه کاری خنثی

گواه

-9/22

0/87

0/001

آموزش حافظه کاری هیجانی

آموزش حافظه کاری خنثی

-0/13

0/56

1

گواه

2/83

0/56

0/001

آموزش حافظه کاری خنثی

گواه

2/96

0/56

0/001

آموزش حافظه کاری هیجانی

آموزش حافظه کاری خنثی

0/83

0/54

0/38

گواه

3/34

0/54

0/001

آموزش حافظه کاری خنثی

گواه

2/50

0/53

0/001

آموزش حافظه کاری هیجانی

آموزش حافظه کاری خنثی

-0/61

0/42

0/45

گواه

-1/75

0/42

0/001

آموزش حافظه کاری خنثی

گواه

-1/14

0/41

0/02

آموزش حافظه کاری هیجانی

آموزش حافظه کاری خنثی

-1/60

0/47

0/004

گواه

-3/81

0/47

0/001

آموزش حافظه کاری خنثی

گواه

-2/20

0/47

0/001

آموزش حافظه کاری هیجانی

آموزش حافظه کاری خنثی

-4/82

5/17

1

گواه

-40/70

5/17

0/001

گواه

-35/87

5/13

0/001

گروه

متغیر وابسته

آموزش حافظه کاری هیجانی
هیجان پذیری

نگرانی

فراخنای ارقام
مستقیم
فراخنای ارقام
معکوس

خطای حذف

خطای ارائه

زمان واکنش
آموزش حافظه کاری خنثی

نتایــج آزمــون بونفرنــی در جــدول  3نشــان میدهــد

کــه در مؤلفــه هیجــان پذیــری اضطــراب امتحــان

اضطــراب امتحــان ،تفــاوت دو گــروه آزمایــش بــا گــروه
گــواه معنـیدار ( )p<0/001ولــی بــا همدیگــر غیــر معنــادار

تفــاوت بیــن دو گــروه آزمایــش بــا هــم و بــا گــروه گــواه

بــوده اســت ( ،)p>0/05ایــن نشــان میدهــد کــه هــر دو

دو برنامــه آموزشــی در مقایســه بــا گــروه گــواه ،تأثیــر

نگرانــی آزمودنیهــا شــده اســت و تأثیــر دو درمــان

بــا توجــه بــه اینکــه میانگیــن نمــره هیجــان پذیــری گروه

متغیرهــای فراخنــای ارقــام مســتقیم ،فراخنــای ارقــام

معنــیداری اســت ( )p<0/001بــه ایــن معنــا کــه هــر

معن ـیداری بــر هیجــان پذیــری آزمودنیهــا داشــتهاند و

آمــوزش در مقایســه بــا گــروه گــواه ،منجــر بــه کاهــش
بــر ایــن مؤلفــه یکســان بــوده اســت .ایــن نتیجــه در

آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی در مرحلــه پسآزمــون

معکــوس ،خطــای حــذف و زمــان واکنــش نیــز تکــرار

اســت ،میتــوان دریافــت کــه آمــوزش حافظــه کاری

تفــاوت دو گــروه آزمایــش بــا گــروه گــواه معنــیدار

کمتــر از گــروه آموزشــی حافظــه کاری خنثــی بــوده
هیجانــی تأثیــر بیشــتری بــر کاهــش هیجــان پذیــری

اضطــراب آزمودنیهــا داشــته اســت .در مؤلفــه نگرانــی

شــده اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه در متغیرهــای فــوق،
( )p<0/01ولــی بــا همدیگــر غیــر معنــادار بــوده اســت
( ،)p>0/05ایــن نشــان میدهــد کــه هــر دو آمــوزش
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در مقایســه بــا گــروه گــواه ،منجــر بــه افزایــش نمــرات

هیــث و همــکاران2018 ،؛ ووگــد و همــکاران،)2016 ،

حــذف و زمــان واکنــش آزمودنیهــا شــده اســت ولــی

اختــال اســترس پــس از ســانحه (شــوایزر و همــکاران،

در مؤلفــه خطــای ارائــه ،تفــاوت بیــن دو گــروه آزمایــش

اختــال شــخصیت مــرزی (کــراس -یوتــس و همــکاران،

فراخنــای ارقــام مســتقیم و مســتقیم و کاهــش خطــای

تأثیــر دو درمــان بــر ایــن متغیرهــا یکســان بــوده اســت.
بــا هــم و بــا گــروه گــواه معنـیداری اســت ( )p<0/01بــه

ایــن معنــا کــه هــر دو برنامه آموزشــی در مقایســه بــا گروه

 ،)2017اختــال ( ADHDرامــش و همــکاران )1397 ،و
 )2020پرداختهانــد و نشــان دادهانــد آمــوزش حافظه کاری

هیجانــی بــر عالئــم شــناختی و هیجانــی اختاللهــای

گــواه ،تأثیــر معنــیداری بــر خطــای ارائــه آزمودنیهــا

فــوق تأثیرگــذار بودهانــد .همچنیــن نتایــج تعــدادی از

ارائــه گــروه آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی در مرحلــه

غیــر هیجانــی بــر اضطــراب امتحــان اثرگــذار هســتند (از

بــوده اســت ،میتــوان دریافــت کــه آمــوزش حافظــه

از چندیــن دیــدگاه میتــوان اثربخشــی آمــوزش

داشــتهاند و بــا توجــه بــه اینکــه میانگیــن نمــره خطــای

پسآزمــون کمتــر از گــروه آموزشــی حافظــه کاری خنثــی

کاری هیجانــی تأثیــر بیشــتری بــر کاهــش خطــای ارائــه
آزمودنیهــا داشــته اســت.

بحث و نتیجهگیری:
پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایســه اثربخشــی آمــوزش

حافظــه کاری هیجانــی و آمــوزش حافظــه کاری خنثــی

بــر کارکردهــای شــناختی و عالئــم اضطــراب امتحــان
دانشــجویان انجــام گرفــت .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه

هــر دو آمــوزش حافظــه کاری مبتنــی بــر محرکهــای
هیجانــی و آمــوزش حافظــه کاری خنثــی (غیــر هیجانــی)

منجــر بــه کاهــش عالئــم اضطــراب ،افزایــش حافظــه

کاری (براســاس نمــرات فراخنــای ارقــام) و توجــه پایــدار
(براســاس نتایــج آزمــون عملکــرد پیوســته) آزمودنیهــا
شــده اســت .عــاوه بــر ایــن نتایــج بیانگــر آن بــود کــه

در مؤلفــه هیجــان پذیــری اضطــراب امتحــان و خطــای
ارائــه ،اثربخشــی آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی بیشــتر

از آمــوزش حافظــه کاری خنثــی بــوده اســت؛ در ســایر

متغیرهــا تفــاوت معنــیداری بیــن دو گــروه مشــاهده
نشــد.

بــا بررســی پیشــینه پژوهشــی تاکنــون مطالعـهای بــه

بررســی اثربخشــی آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی بــر

اضطــراب امتحــان نپرداختــه اســت ،بــا این حــال تعدادی
از پژوهشهــا ،بــه بررســی ایــن آمــوزش بــر کارکردهــای
شــناختی اضطــراب صفــت (کــرد تمینــی و همــکاران،

 ،)1394اضطــراب و افســردگی (بیلیــو و درخشــان2019 ،؛
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اضطــراب اجتماعــی بــاال (دیوتــوت و همــکاران،)2020 ،

ش نشــان دادهانــد کــه آموزشهــای حافظــه کاری
پژوه ـ 

جملــه هدویــن و همــکاران2016 ،؛ موبــری.)2012 ،

حافظــه کاری هیجانــی بــر عالئــم اضطــراب امتحــان

و کارکردهــای شــناختی را تبییــن کــرد .از دیــدگاه
عصبشــناختی ،آمــوزش مــداوم حافظــه کاری هیجانــی
منجــر بــه بهبــود ظرفیــت حافظــه کاری و حافظــه

کاری هیجانــی در شــرکتکنندگان پژوهــش میشــود

(شــوایزر و همــکاران )2017 ،و بــا توجــه بــه اینکــه
پژوهشهــای جدیــد ظرفیــت حافظــه کاری هیجانــی

پاییــن را از مهمتریــن دالیــل ایــن اختــال میداننــد

(شــای و همــکاران ،)2014 ،میتــوان بــه بهبــود عالئــم

اضطــراب امتحــان بــا افزایــش ظرفیــت حافظــه کاری
هیجانــی بــا اســتفاده از آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی
پــی بــرد .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن پژوهــش

از محرکهــای دیــداری و شــنیداری مرتبــط بــا اضطــراب
امتحــان (نظیــر آزمــون ،تســت ،امتحــان) اســتفاده شــده

اســت ،میتــوان بــه تأثیــر بیشــتر آمــوزش بــر آزمودنیهــا
نیــز امیــدوار بــود .همچنیــن براســاس تحقیقــات پیشــین

محدودیــت در کارکردهــای شــناختی نظیــر حافظــه کاری

و توجــه مشــخص افــرادی هســت کــه دارای اضطــراب
امتحــان هســتند (ماتیســون و همــکاران)2012 ،؛ و بــا
توجــه بــه اینکــه آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی بــا بهبود
فعالیــت مناطــق هیپوکامــپ و نواحــی پیشــانی مربــوط
بــا حافظــه و توجــه همــراه هســت ،میتــوان بــه بهبــود

کارکردهــای شــناختی حافظــه کاری و توجــه براســاس

بهبــود مناطــق مرتبــط مغــزی امیــدوار بــود (شــوایزر و
همــکاران.)2013 ،

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
عــاوه بــر ایــن ،ســاختار تکالیــف حافظــه کاری

خنثــی هیچگونــه محــرک هیجانــی اســتفاده نشــد،

درحالیکــه مشــغول انجــام فعالیتهایــی اســت کــه

دارای بــار هیجانــی بــاال بــرای آزمودنیهــای گــروه

بــه صورتــی برنامهریزیشــده اســت کــه آزمودنــی

احتمــا ًال دلیــل تفــاوت در اســتفاده از محرکهــای

بــا حواسپرتــی و تداخــل زیــادی همــراه هســتند ،بایــد

آمــوزش حافظــه کاری خنثــی بــوده اســت .از ســوی

کنــد کــه ایــن فعالیــت و تمریــن ذهنــی منجــر بــه

غیــر بالینــی نشــان دادهانــد کــه آمــوزش حافظــه کاری

بــرای حفــظ اطالعــات در حافظــه کاری نیــز تــاش

دیگــر تمــام تحقیقــات پیشــین در گروههــای بالینــی و

تقویــت بــازداری شــناختی و توجــه میگــردد (رامــش

هیجانــی منجــر بــه بهبــود تنظیــم هیجــان میشــود و

نــوع تکالیــف دوگان ـهای شــنیداری و دیــداری اســت کــه

(بــرای مثــال شــوایزر و همــکاران2013 ،؛ دیوتــوت و

خاصــی را در ذهــن خــود حفــظ کــرده و بــرای نگهــداری

بــه ارتبــاط بیــن حافظــه کاری و هیجــان مربــوط باشــد،

قبلــی را کنتــرل ،ســرکوب یــا حفــظ میکنــد (شــوایزر و

در کنتــرل شــناختی ،تکانــش گــری و حافظــه کاری ،بــا

و همــکاران .)1397 ،تکلیــف حافظــه کاری حاضــر از
آزمودنــی در حــال انجــام عملیــات شــناختی ،محرکهای

اطالعــات جدیــد و مفهــوم دهــی بــه آنهــا ،اطالعــات
همــکاران .)2017 ،بــر ایــن اســاس بنابرایــن ایــن تکلیــف
نیازمنــد کنتــرل توجــه و مهــار محرکهــای مزاحــم

نتایــج ایــن پژوهــش در تأییــد یافتههــای پیشــین اســت

همــکاران .)2020 ،علــت ایــن امــر همچنیــن میتوانــد
زیــرا تحقیقــات بیانگــر ایــن هســتند کــه نقایــص موجــود

اختــال در شــبکههایی کــه میانجیگــر تنظیــم هیجانــی

هســتند در ارتباط هســتند (آیوپرلــی و همــکاران.)2012 ،

بــوده و فرصتــی بــرای تمریــن تمرکــز و توجــه بــه وجــود

حــال بــا توجــه بــه خواســتگاه یکســان تنظیــم هیجــان،

تغییــر ظرفیــت شــناختی تســهیل شــده و بــه ایــن طریــق

آمــوزش مــداوم برنامــه حافظــه کاری بــا تأکیــد بــر بعــد

م ـیآورد و درنتیجــه بــا تحریــک مکــرر سیســتم توجــه،

اضطــراب امتحــان و کنشهــای اجرایــی ،میتــوان بــا

در طــی جلس ـههای آموزشــی ،کنتــرل بــازداری و قــدرت

هیجــان ،بــه تنظیــم هیجــان ،بهبــود کنشهــای اجرایــی

چنیــن آموزشــی ظرفیــت حافظــه کاری و بــه دنبــال آن

هیجانــی اضطــراب امتحــان بعــد از عصــب روانشــناختی

توجــه آزمودنــی افزایــش مییابــد .درواقــع ،در جریــان
فعالیــت مناطــق پیشــانی-آهیانهای و گیجگاهــی مرتبــط

و حافظــه کاری و در نهایــت کاهــش عالئــم شــناختی و

نیــز ،آمــوزش مــداوم ایــن تکلیــف ،از طریــق فعالســازی

بــا کنشهــای اجرایــی ازجملــه ،حافظــه کاری ،بــازداری

شــبکه کنتــرل هیجانــی پیشــانی آهیانـهای ،18بــه افزایش

توانایــی آزمودنــی بــرای مهــار محرکهــای اضطــرابآور

میکنــد (شــوایزر و همــکاران .)2016 ،تکلیــف حافظــه

پاســخ و توجــه افزایــش مییابــد کــه نتیجــه آن افزایــش
امتحانــی و بهبــود عملکــرد اســت (کراس-یوتــس و

همــکاران.)2020 ،

عملکــرد مطلــوب حافظــه کاری و کنتــرل شــناختی کمک

کاری هیجانــی بــا فعالســازی شــبکههای کنتــرل
عاطفــی پیشــانی آهیانـهای ازجملــه قشــر پیــش پیشــانی

همچنیــن نتایــج پژوهــش بیانگــر آن بــود کــه

خلفــی جانبــی  ،آهیانــهای تحتانــی و قشــر ســینگوالر

در مقایســه بــا گــروه آمــوزش حافظــه کاری خنثــی،

و ایــن مــدار ،خــود از طریــق فرافکنــی بــه آمیگــدال و

امتحــان داشــتند ولــی در مؤلفــه شــناختی اضطــراب

هیجانــی ،دربردارنــده نواحــی تنظیــم هیجــان نیــز اســت

نبــود .در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان گفــت کــه بــرای

عالئــم شــناختی و هیجانــی اضطــراب امتحــان پــس از

آزمودنیهــای گــروه آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی
بهبــود بهتــری در مؤلفــه هیجــان پذیــری اضطــراب

امتحــان (نگرانــی) ایــن تفــاوت بیــن دو گــروه معنــادار

19

قدامــی در بهبــود عملکــرد حافظــه کاری نقــش داشــته
هســته مغــز میانــی و اعمــال اثــر بــر پریشــانیهای

(دیوتــوت و همــکاران .)2020 ،بــه بیــان ســادهتر ،بهبــود

آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی از محرکهــای هیجانــی

آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی ،میتوانــد بــه رابطــه

شــده بــود ولــی بــرای گــروه آمــوزش حافظــه کاری

18. frontoparietal
19. dorsolateral prefrontal

دیــداری و شــنیداری مرتبــط بــا اضطــراب اســتفاده
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متقابــل حافظــه کاری و تنظیــم هیجــان مرتبــط باشــد،
بهطوریکــه تحقیقــات اخیــر بــر نقــش حافظــه کاری

در پــردازش هیجانــی تأکیــد دارنــد و نشــان دادهانــد کــه

ظرفیــت حافظــه کاری در راهبردهــای تنظیــم هیجــان از
نقــش مهمــی بهرهمنــد هســتند (صمیمــی و حســنی،

 .)1395بدیــن ترتیــب برنامــه آمــوزش حافظــه کاری

هیجانــی بــا تمرکــز بــر بعــد هیجــان بــه تســهیل بهبــود

ظرفیــت حافظــه کاری و توجــه و ســایر کارکردهــای
شــناختی منتهــی شــده و از ســوی دیگــر ،تقویــت ظرفیت

حافظــه کاری حاصــل ،خــود بــه تنظیــم هیجانــی بهتــر و
بیشــتر در فــرد منجــر شــود کــه ایــن بــر قابلیــت مضاعف

برنامــه آموزشــی حافظــه کاری هیجانــی و مزیــت آن در

مقابــل آمــوزش حافظــه کاری خنثــی اشــاره دارد.

در مجمــوع نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه

هــر دو آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی و حافظــه کاری
خنثــی بــر کارکردهــای شــناختی و عالئــم اضطــراب

امتحــان دانشــجویان تأثیــر مثبــت و معن ـیدار دارنــد،
بــا ایــن حــال اثربخشــی آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی

در مؤلفــه هیجانــی اضطــراب امتحــان و بیشــتر

کارکردهــای شــناختی بیشــتر از آمــوزش حافظــه کاری
خنثــی بــوده اســت .بــا عنایــت بــه اینکــه اضطــراب

امتحــان از مهمتریــن مســائلی اســت کــه منجــر
بــه افــت تحصیلــی فراگیــران میشــود ،اســتفاده از

آمــوزش حافظــه کاری بــا محرکهــای تصویــری و
شــنیداری هیجانــی مرتبــط بــا اضطــراب امتحــان،

میتوانــد بــا افزایــش فعالیــت مناطــق مغــزی مرتبــط
بــا کارکردهــای شــناختی و هیجانــی بــه کاهــش

اضطــراب امتحــان منجــر شــود.

محدودیتها:
-عــدم کاربــرد ابزارهــای عصبشــناختی مغــز ماننــد

تصویربــرداری کاربــردی رزونانــس مغناطیســی مغــز ،در
پاســخ بــه ســؤاالت مربــوط بــه مکانیســم تاثیرگــذاری

آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی بــر عالئــم اضطــراب

امتحــان و از جملــه اینکــه کــدام یــک از مناطــق مغــزی
بیشــترین تاثیرپذیــری را از فراینــد پژوهــش داشــتهاند ،از
جملــه محدودیتهــای ایــن پژوهــش بــود.
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پیشنهادات:
 -در پژوهشهــای مشــابه آینــده از ابزارهــای

عصبشــناختی مغــزی بــرای نشــان دادن چگونگــی تأثیــر

برنامــه آموزشــی حافظــه کاری هیجانــی اســتفاده شــود.
 -بــرای دســت یافتــن بــه نتایــج کاملتــر و

تعمیمپذیرتــر ،ایــن پژوهــش در جوامــع آمــاری مختلــف
بــا نمونههــای دانشآمــوز نیــز انجــام شــود.

 -بــا توجــه بــه اینکــه آمــوزش حافظــه کاری هیجانــی

بــرای اولیــن بــار بــرای اضطــراب امتحــان بهکاربــرده
شــده اســت و اولیــن پژوهــش در ایــن حیطه اســت ،برای
نتایــج قطعــی بایــد تحقیقــات مشــابه بیشــتری در ایــن

زمینــه انجــام شــود.

تشکر و قدردانی:
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامــه دکتــری تخصصــی

میباشــد .بدینوســیله از تمــام شــرکتکنندگان پژوهــش
و مســئولین دانشــکده روانشناســی و علــوم تربیتــی

دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان کــه بــا حمایتهــای

خــود زمینــه انجــام ایــن پژوهــش را ممکــن ســاختند،
کمــال تشــکر و قدردانــی را داریــم.
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