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Abstract
Introduction: Great effort has so far been made to explain the impact of anxiety on cognitive
functions theoretically. One of them is attentional control theory.
Purpose: According to the attentional control theory, the aim of this study is to compare the
working memory performance in two student groups with anxiety disorder and normal
functions.
Methods: The Sample of this study included female college students who have being lived in
dormitory at Azarbaijan Shahid Madani University during 2013- 2014, which were selected
by convenience sampling method. Firstly, 178 students completed the State Trait Anxiety
Inventory questionnaires. After scoring, a total of 64 students were selected from 25 percent
above frequency distribution (people with high trait and state anxiety) and 25 percent below
frequency distribution (those with low trait and state anxiety) and divided into two groups of
high anxiety and low anxiety. Then a test of paper-and-pencil version of the dual task method
was administered to these participants in order to evaluate the working memory performance.
Method of research was causal-comparative and data were analyzed by using T student.
Results: The results showed that working memory performance in individuals with high
anxiety was significantly different from working memory performance in individuals with
low anxiety (p<0/05).
Conclusion: Based on these Results, we can conclude that anxiety has significant effects on
students’ working memory performance. It seems that by decreasing student’s anxiety,
working memory performance increases.
Keywords: Working memory, state anxiety, trait anxiety, attentional control theory
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چکیده
مقدمه :تالشهای زیادی برای توضیح نظری تاثیر اضطراب بر کارکردهای
شناختی صورت گرفته است ،یکی از این نظریهها ،نظریه کنترل توجه می-
باشد.
هدف :لذا هدف پژوهش حاضر ،مقایسه عملکرد حافظه فعال در دو گروه
از دانشجویان مضطرب و عادی با توجه به نظریه کنترل توجه بود.
روش :نمونه مورد مطالعه شامل دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه
شهید مدنی آذربایجان در سال  1393-94بود که به صورت نمونهگیری در
دسترس انتخاب شدند .ابتدا  178نفر از دانشجویان پرسشنامهی اضطراب
حالت – صفت اسپیلبرگر را تكمیل نمودند .پس از نمرهگذاري مجموعا
 67دانشجو از 25درصد باالي توزیع (افراد با اضطراب صفت و حالت
باال) و  25درصد پایین توزیع (افراد با اضطراب صفت و حالت پایین)
انتخاب شدند و به دو گروه اضطراب باال و اضطراب پایین قرار
گرفتند .سپس شرکتکنندگان یک تکلیف دوگانه مداد و کاغذی به منظور
بررسی عملکرد حافظه فعال را انجام دادند .طرح پژوهش حاضر علی-
مقایسهای بود و دادهها با استفاده از آزمون تی استودنت تحلیل
شدند.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان دادند که عملکرد حافظه فعال افراد در
گروه اضطراب باال با عملکرد حافظه فعال افراد در گروه اضطراب
پایین تفاوت معنادار ( )p<0/05دارد.
نتیجهگیری :براساس این یافتهها میتوان نتیجه گرفت که اضطراب
اثرات قابل توجهی بر عملکرد حافظه فعال دانشجویان میگذارد .به
نظر میرسد که با کاهش اضطراب دانشجویان ،حافظه فعال افزایش یابد.
کلید واژهها :حافظه فعال ،اضطراب صفت ،اضطراب حالت ،نظریه کنترل
توجه.
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بازداری7
و
کارکردهای
تغییر8
فرایند
دو
که
فعال
حافظه
در
کلیدی
هستند .فرض اساسی این است
که اضطراب باعث اختالل در
کنترل توجه میشود و این
کنترل یا میتواند منفی
(کارکرد بازداری) و یا
مثبت (کارکرد تغییر) باشد
(ایزنک و درخشان.)2011 ،9
مطالعات نشان داده-
اند که استرس میتواند
عملکرد حافظه فعال را
مختل کند (ارنستن2009،10؛
ساندی،11
و
میر
لوتی،
 .)2008به عبارت دیگر ،در
آزاد
اضطرابی،
حالتهای
گلوکوکورتیکوئیدها
شدن
بر
منفی
تاثیر
()GCS
دارد
فعال
حافظهی
رولوف،12
و
(الزینگا
.)2005
حافظه فعال سیستمی
با ظرفیت محدود است و
فعال
نگهداری
مسئول
میباشد
جاری
اطالعات
(کانوای ،کان ،بونتینگ،
همبریک ،ویلهلم و انگل،13
این،
بر
عالوه
.)2005
نگهداری موقت اطالعات در
حافظه فعال برای انواع
عملکردهای شناختی از جمله
استدالل ،ادراک و یادگیری
(وانماکر،
است
ضروری
و
اینگمار
گرارتس،
فرانکن.)2014 ،14
در اختالالت یادگیری و
توجه ،تمرکز ،تصمیمگیری و
عملکرد
که
برنامهریزی
حافظه فعال مختل میشود،

7 . inhibition
8 . shifting
9 . Eysenck & Derakshan
10 . Arnsten
11 . Luethi, Meier, & Sandi
12 . Roelofs
& 13 . Conway, Kane, Bunting , Hambrick, Wilhelm
Engle
14 . Wanmaker، Geraerts، Ingmar & Franken
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مقدمه
با
اضطراب
برانگیختگی دستگاه عصبی
خود مختار همراه است،
به
وابسته
همچنین
موقعیتهای خاص میباشد ،در
حالی که اضطراب صفت 2یک
ویژگی پایدار شخصیتی است
که مربوط به آمادگی و
تمایل افراد به تجربه
میباشد
اضطراب
(اشپیلبرگر ،گرساچ ،الشن،
واگ و جاکوبز.)1983 ،3
پژوهشهای مختلفی درباره
ارتباط اضطراب حالت و صفت
وجود
توجه
سوگیری
با
دارد .در برخی از این
پژوهشها هر دو نوع اضطراب
حالت و صفت را دخیل در
دانستهاند
توجه
سوگیری
4
کندال ،
و
(پالیفیکو
 )2006ولی در برخی دیگر
به طور خاص اضطراب حالت
را در سوگیری توجه دخیل
(کیوایگلی،
میدانند
نلسون ،کریر ،اسمیلک و
پوردون .)2012 ،5در دسته
سوم نیز پژوهشهایی وجود
میدهند
نشان
که
دارد
اضطراب صفت باعث سوگیری
توجه میشود (برادبنت و
برادبنت.)1988 ،6
تالشهای زیادی برای
ارائه توضیح نظری عوارض
بر
اضطراب
جانبی
صورت
شناختی
کارکردهای
گرفته است ،یکی از این
کنترل
نظریه
نظریهها،
توجه میباشد .با توجه به
نظریه کنترل توجه ،اضطراب
باعث اختالل در دو کارکرد
شامل
میشود،
اجرایی
حالت1

31
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17 . Joormann & Gotlib
18 . Levens
19 . Friedman, Emerson, Witzki, Howerter & Wager

& 20 . Rogers, Kasai, Koji, Fukuda, Iwanami, Nakagome
Kato
21 . Nolen-Hoeksema
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و
اضطراب
عالئم
اغلب
طور
به
نیز
افسردگی
دارند
وجود
همزمان
همکاران،
و
(وانماکر
.)2014
اضطراب و افسرگی می-
توانند منجر به نقص در سه
فرایند کلیدی حافظه فعال
شامل بازداری ،به روز
شوند
تغییر
و
رسانی
نی،
لویس،
(جونیدس،
15
لوستیگ ،برمان و مور ،
 .)2008در مرحله اول،
افراد افسرده و مضطرب،
دربازداری از ورود اطالعات
نامربوط به حافظه خود
(ایزنک،
دارند
مشکل
16
درخشان ،سانتوس ،کالوو ،
 .)2007فرایند دوم به روز
رسانی است ،که بیماران
افسرده بیشتر از بیماران
مضطرب در آن مشکل دارند.
مطالعات نشان میدهد که
قادر به
افراد افسرده
حذف اطالعات منفی از حافظه
فعال خود نمیباشند (جورمن
لیونس18
و گوتلیب2008،17؛
و گوتلیب .)،2010 ،این
مشکل منجر به نگهداری
اطالعات منفی در حافظه
نتیجه
در
میشود
فعال
افسردگی فرد تداوم پیدا
میکند .فرایند کلیدی سوم
به
که
میباشد،
تغییر
توانایی تغییر توجه بین
وظایف مختلف اشاره دارد
(میاک ،فریدمن ،امرسون،
ویتزکی ،هورتر و واگر،19
 .)2000افراد مضطرب نمی-
توانند توجه خود را از
اطالعات اضطرابآور و منفی
به اطالعات خنثی برگردانند
کوجی،
کاسای،
(روگرس،

ایوانامی،
فوکودا،
20
کاتوف ،
و
ناکاگوم
 .)2004به عبارت دیگر،
افراد مضطرب دارای سوگیری
توجه نسبت به محرکهای
(نولن-
هستند
منفی
هوکسما )2000 ،21و این
حالت منجر به تداوم تصور
اضطرابآورشان از جهان می-
شود .در نتیجه نقص در
عملکرد حافظه فعال ممکن
است نقش مهمی هم در شروع
و هم در ادامه اختالل
اضطراب و افسردگی بازی
کند (وانماکر و همکاران،
 .)2014هدف از پژوهش حاضر
بررسی عملکرد حافظه فعال
در اضطراب حالت و صفت با
نظریهی
گرفتن
نظر
در
کنترل توجه میباشد.
روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر علی
مقایسهای است .جامعه
آماري این مطالعه شامل
دانشجویان دختر خوابگاهی
مدنی
شهید
دانشگاه
آذربایجان در سال 1393-94
این
کلیه
میباشد.
مقطع
در
دانشجویان
کارشناسی بودند و هیچ
کدام از شرکتکنندگان در
پژوهش سابقه بیمار روانی
مزمن نداشتند .به این
ترتیب  178دانشجوی دختر
شهید
دانشگاه
خوابگاهی
مدنی آذربایجان با دامنه
سال،
34-18
بین
سنی
انحراف
،23/12
میانگین
استاندارد  3/3به صورت
دسترس
در
نمونهگیری
انتخاب شدند .اجرای پژوهش
در دو مرحله انجام شد ،در
ابتدا
اول،
مرحلهی
پرسشنامه اضطراب حالت-صفت
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ابزار پژوهش

اضطراب

پرسشنامه
-1
حالت -صفت22
این پرسشنامه نخستین
اشپیلبرگر،
توسط
بار
سال
در
الشن
و
گرساچ
( )1970ارائه شده است.
این مقیاس از  40سوال
تشکیل شده که  20سوال اول
اضطراب حالتی و  20سوال
دوم اضطراب صفتی را مورد
سنجش قرار میدهد .مقیاس
(اضطراب
حالت
اضطراب
آشکار) شامل  20جمله است
که احساسات فرد را در
زمان
و
لحظه
«این
پاسخگویی» ارزشیابی می-
کند .مقیاس اضطراب صفتی
(اضطراب پنهان) هم شامل
22 . State – Trait Anxiety Inventory

 20جمله است که احاساست
عمومی و معمولی افراد را
میسنجد .آزمودنی پاسخهای
خود را در یک مقیاس 4
ً
(تقریبا
1
از
لیکرتی
هرگز) تا ( 4همیشه) درجه-
و
حداقل
میکند.
بندی
حداکثر نمره فرد در هر
مقیاس به ترتیب  20تا 80
است .پایایی این پرسشنامه
توسط اسپیلبرگر و همکاران
( )1970در بخش اضطراب صفت
 0/79و در بخش اضطراب
حالت  0/83گزارش شده است.
انسجام
()1372
پناهی
درونی این پرسشنامه را با
روش آلفای کرونباخ بین
 0/87تا  0/91گزارش کرده
است .ضریب اعتبار این
روش
از
پرسشنامه
بازآزمایی بین  0/73تا
است
شده
گزارش
0/86
(شریفی .)1376 ،
 -2آزمون حافظه فعال
حافظه
سنجش
برای
فعال از یک تکلیف دو گانه
مداد-کاغذی ( 23دال ساال ،24
فولی ،25بسچین ،26الرهاند27
و الگی )2010 ،28استفاده
شد .این تکلیف شامل دو
قسمت یادآوری کالمی سری
اعداد و نسخهی مداد-کاغذی
ردیابی چشم است .در قسمت
اول-تکلیف یادآوری کالمی
سری اعداد -شرکتکنندگان
از
لیستی
به
میبایست
اعداد (ارقام  1تا  )9در
کامپیوتر گوش دهند و سپس
بعد از اتمام لیست اعداد،
آن را به همان ترتیبی که
ارائه شد یادآوری کنند.
هر عدد در مدت یک ثانیه
23 . The paper and pencil version of the dual-task
24 . Della Sala
25 . Foley
26 . Beschin
27 . Allerhand
28 . Logie
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در بین دانشجویان توزیع
شد .سپس نقاط  25و  75در
صدی توزیع نمرات محاسبه
شدند .به این صورت که
تنها دانشجویانی انتخاب
شدند که نمره باالتر از 50
و پایینتر  36را کسب
کردند 111 .دانشجو در این
پرسشنامه
در
پژوهش،
نمره
حالت-صفت
اضطراب
میانی کسب کردند و چون در
دامنه نقاط  25و  75درصدی
قرار نگرفتند از پژوهش
حذف شدند .در نهایت 36
دانشجو با اضطراب باال(
نمرهی  50یا باالتر) و 31
دانشجو با اضطراب پایین
(نمرهی  36و پایینتر)
انتخاب شدند .در مرحله
دوم شرکتکنندگان به محیطی
ساکت (آزمایشگاه دانشگاه
و یا سالن مطالعه در
خوابگاه) برده شدند و
–
مداد
دوگانه
تکلیف
کاغذی را به منظور بررسی
حافظه فعال انجام دادند.

33

34
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29 . Cocchini
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ارائه میشود و در هر
صورت
به
اعداد
لیست،
تصادفی ارائه میشوند .در
این تکلیف مجموعا شش لیست
از اعداد به افراد ارائه
میشود .برای نمرهگذاری هم
به
فرد
ارقامی
تعداد
درستی یادآوری شده است بر
کل اعداد ارائه شده تقسیم
میشود (کوچینی  ،29الگی،
مکفرسون30
و
ساال،
دال
بدلی .)2002 ،در قسمت
مداد-کاغذی
تکلیف
دوم،
ردیابی چشم میباشد .در
این تکلیف ،یک صفحه مطابق
شکل  -1شامل  373فلش سیاه
که به صورت عمودی قرار
گرفتهاند -به فرد ارائه
میشود .در این قسمت از
آزمودنی خواسته میشود تا
مسیر فلشها را با استفاده
از یک خودکار در سریعترین
حالت ممکن پر رنگ کند.
نشان
آزمایشی
مطالعات
دادهاند که افراد به طور
معمول این مسیر را در مدت
زمان  2دقیقه طی میکنند.
نمرهگذاری هم شامل تعداد
فلشهایی است که فرد با
موفقیت آنها را پر رنگ
سنجش
برای
است.
کرده
حافظه فعال از آزمودنیها
خواسته میشود تا هر دو
تکلیف را به طور همزمان
انجام میدهد.
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35

یافتهها
شاخصهای توصیفی شامل
مقادیر میانگین و انحراف
استاندارد متغیرهای پژوهش
در دو گروه و همچنین سن
1
جدول
در
آزمودنیها
ارائه شده است.
همانطور که در جدول
 1مشاهده میشود میانگین و
سن
استاندارد
انحراف
گروه
در
شرکتکنندگان
ترتیب
به
باال
اظطراب
 23/83و  3/8و در گروه

اضطراب پایین به ترتیب
میباشد.
2 /4
و
22/63
اضطراب حالت و صفت نیز با
توجه به نقطه ی  25و 75
درصدی ،میانگین در گروه
اضطراب باال ،بیشتر از 50
و
حالت=54/26
(اضطراب
و در
اضطراب صفت=)53/71
گروه اضطراب پایین کمتر
از ( 36اضطراب حالت=32/28
و اضطراب صفت= )32/84می-
باشد.

جدول :1شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش و سن آزمودنیها
گروه اضطراب پایین
گروه اضطراب باال
متغیر
انحراف
انحراف
میان
میان
استاندار
استاندا
گین
گین
د
رد
/63
/83
2/4
3/8
سن
22
23
/28
/26
اضطراب
6/9
6/9
32
54
حالت
/84
/71
اضطراب
7/4
7/5
32
53
صفت

در جدول  2میانگین و
انحراف استاندارد عملکرد
حافظه فعال در اضطراب

حالت و صفت باال و پایین
مشاهده میشود.
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شکل  :1الگوی تکلیف مداد-کاغذی ردیابی چشم
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باال و اضطراب پایین آورده
شده است.

در جدول  3و  4آزمون
بررسی
برای
مستقل
تی
تفاوت عملکرد حافظه فعال
در دو گروه اضطراب

جدول  :3آزمون  Tمستقل در دو گروه اضطراب حالت باال و اضطراب حالت پایین

حافظه فعال

آماره تی

معنی داری

تفاوت میانگین

2/25

0/027

6/27

خطای
استاندارد
تفاوت
2/78

جدول  :4آزمون  Tمستقل در دو گروه اضطراب صفت باال و اضطراب صفت پایین
خطای
تفاوت
معنی
آماره
استاندارد
میانگین
داری
تی
تفاوت
حافظه
2/78
6/02
0/034
2/16
فعال

همانگونه که در جدول
میشود
مشاهده
3
و
2
نمرات
تفاوت
میانگین
عملکرد حافظه فعال شرکت-
گروه
دو
در
کنندگان،
اضطراب حالت و صفت باال و
اضطراب حالت و صفت پایین
معنادار ( )p<0/05میباشد.
بحث
هدف از پژوهش حاضر
بررسی عملکرد حافظه فعال
در اضطراب حالت و صفت با
در نظر گرفتن نظریه ی
کنترل توجه بود .نتایج
نشان داد که عملکرد حافظه
گروه
در
افراد
فعال
اضطراب باالی صفت و حالت
با عملکرد حافظه فعال
افراد در گروه اضطراب

پایین صفت و حالت تفاوت
هیچ
و
دارد
معنادار
تفاوتی هم در دو نوع
اضطراب حالت و صفت مشاهده
نشد .این نتایج با یافته-
های پاسیوس ،دل ریو و
چوا،
ماستو)2014(31؛
دولکاس ،چن ،زنگ ،پاریمال
و چی ،)2010( ،32دولکاس،
دیاز-گرانادوس ،وانگ و مک
کارتی)2008( 33؛ دولکاس و
و
()2006
کارتی،
مک
34
سانتوس و ایزنک ()2006
مکانیزم
میباشد.
همسو
بازداری و کنترل توجه در
اضطراب باعث اختالل در
عملکرد حافظه فعال میشود
31 . Pacios, Del Rio& Maestu
32 . Chuah, Dolcos , Chen , Zheng , Parimal & Chee
33 . Diaz-Granados, Wang & McCarthy
34 . Santos & Eysenck
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جدول :2میانگین و انحراف استاندارد عملکرد حافظه فعال در اضطراب حالت و
صفت باال و پایین
اضطراب صفت
اضطراب حالت
اضطراب حالت
متغ
اضطراب صفت باال
پایین
پایین
باال
یر
انحراف
میانگ
انحراف
میانگ
انحراف
میانگ
انحراف
میانگ
استاندا
ین
استاندا
ین
استاندا
ین
استاندا
ین
رد
رد
رد
رد
حاف
ظه
ی
11/3
49/1
11/4
43/0
11/7
49/6
10/9
43/3
فعا
ل

مریم بحری و همکاران

35 . Hasher , Lusting & Zacks
36 . Payne
37 . Christopher & MacDonald
38 . Walkenhorst & Crowe

ویسکانسین نیز بیشتر دچار
خطا میشوند (گودوین و
همچنین
.)1992
شر،39
یافتههای پژوهشهای اخیر
افراد
که
دادند
نشان
مضطرب بیشتر از سایرین
هستند
حواسپرتی
مستعد
اکوستا،
(پاچکو-آنگیتی،
40
کالجاس و لوپینز 2010 ،؛
و
لوپینز
پاچکو-آنگتی،
اکوستا .)2009 ،با توجه
به نظریه کنترل توجه،
افراد با اضطراب باال به
کارکرد
در
معمول
طور
تغییر نقص دارند (کاسلی،
ریمان ،هنز ،اوسبرن و
بر
.)2004
الکساندر،41
اساس تبیین چهارم اضطراب
منجر به اختالل در کارایی
مطالعات
میشود.
پردازش
رفتاری متعددی از این
تبیین به صورت غیر مستقیم
پشتیبانی کردند (آیزنک و
همکاران .)2007 ،در پژوهش
بورگس،
بارچ،
فالس،
منین،
اسکافر،
نشان داده
گری)2008(42
مضطرب،
افراد
که
شد
فعالیتهای زودگذر بیشتری
در مناطق مختلف مغزی (از
جمله قشر مخ پیش پیشانی
پشتی جانبی 43و قشر مخ
پیش پیشانی شکمی جانبی)44
دارند که مرتبط با کنترل
توجه میباشد .این یافتهها
پیشنهاد میکنند که اضطراب
باعث اختالل در کارایی
پردازش میشود.
نتیجهگیری
در این پژوهش عملکرد
حافظه فعال در اضطراب
39 . Goodwin & Sher
40 . Pacheco-Ungietti, Acosta , callejas & Lupianez
41 . Caselli, Reiman, Hentz, Osbourne, and Alexander
42 Fales, Barch , Burgess , Schaefer, Mennin & Gray
43 . dorsolateral prefrontal cortex
44 . ventrolateral prefrontal cortex
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(هاشر لوستینگ و زاکس،35
 .)2007در رابطه با تاثیر
کارکردهای
بر
اضطراب
شناختی (به ویژه حافظه
فعال) میتوان به چهار
تبیین اشاره کرد (ایزنک و
همکاران .)2011 ،در تبیین
اول اضطراب باعث اختالل در
اجرایی
کارکرد
بهرهوری
مرکزی حافظه فعال میشود
(درخشان و ایزنک.)2009 ،
در پژوهش ایزنک ،پاین 36و
درخشان ( )2005افراد با
اضطراب صفت باال تنها در
مرکزی
اجرایی
کارکرد
نشان
نقص
فعال
حافظه
دادند در حالی که در لوح
دیداری فضایی و حلقه واج
شناختی به طور طبیعی عمل
این
با
مشابه
کردند.
پژوهش کریستوفر مک دونالد
 )2005(37در پژوهش خود
نشان دادند که اضطراب صفت
باال تنها کارکرد اجرایی
مرکزی در حافظه فعال را
مختل میکند .ولی متناقض
با این پژوهش واکنهورست و
کراو  )2010(38در مطالعه
خود نشان دادند که اضطراب
تاثر قابل توجهی بر تکالف
مربوط به کارکرد اجرایی
مرکزی ندارد .تبیین دوم و
سوم مربوط به نظریه کنترل
توجه میباشد که در آن
اضطراب به ترتیب باعث
کارکردهای
در
اختالل
بازداری و تغییر میشود.
و
درخشان
پژوهش
در
همکاران ( )2009نشان داده
شد که اضطراب باعث اختالل
درکارکرد بازداری میشود.
به عالوه افراد مضطرب در
کارتهای
دستهبندی

37

Downloaded from shenakht.muk.ac.ir at 15:18 +0330 on Tuesday December 11th 2018

 نظریه کنترل توجه:عملکرد حافظه فعال در اضطراب حالت و صفت

استفاده از آزمون مداد و
کاغذی برای بررسی حافظه
 در پژوهشهای.فعال میباشد
بعدی میتوان از آزمونهای
برای
کامپیوتری
دقیقتر
بررسی حافظه فعال استفاده
.کرد
تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله وظیفه خود
-شرکت
میدانند از تمامی
 کمال،کنندگان در پژوهش
.سپاسگزاري را داشته باشند
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