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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of emotional working memory training on improving cognitive
control of participants with high trait anxiety symptoms. This study was based on a quasi-experimental design pretest&
posttest with active control group. 28 students from Ferdowsi University of Mashhad with high scores on trait anxiety, State-
Trait Anxiety Inventory were voluntarily selected, according to available sampling. 14 people in both experimental and
active control groups were matched and randomly assigned into two groups. To measure cognitive control color-word Stroop
test was used. Persian Emotional Working Memory Training was used with the experimental group and Shape Matched
Training Task was used with the active control group To analyze the results multivariate analysis of covariance was
conducted The results showed a significant difference in cognitive control components (congruent reaction time, incongruent
reaction time and interference score) between the two groups. Emotional Working Memory Training can have a positive
impact on cognitive control abilities of people with high trait anxiety.
Keywords: Trait anxiety, Cognitive Control, Emotional Working Memory.
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باالصفتاضطرابباافرادیشناختکنترلبریجانیهفعالحافظهتقویتتاثیر

چکیده
شبه این پژوهشبود. روشهاي اضطراب صفت باالنشانههدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاري هیجانی بر کنترل شناختی افراد داراي 

نفر از دانشجویان داراي نمره باال اضطراب صفت دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به 28آزمون با گروه کنترل فعال بود. بدین منظور پس-آزمونآزمایشی از نوع پیش
نفر در گروه 14صورت تصادفی، حالت اشپیل برگر انتخاب و پس از همتا سازي به- اضطراب صفتگیري در دسترس و داوطلبانه با استفاده از پرسشنامه نمونه

واژه استفاده شد. جهت آموزش حافظه کاري هیجانی - گیري کنترل شناختی از آزمون استروپ رنگمنظور اندازهنفر در گروه کنترل گمارده شدند. به14آزمایش و
و تحلیل نتایج نیز با افزار تطبیق اشکال استفاده گردید. تجزیه و در گروه کنترل فعال نیز از نرمآموزش حافظه کاري هیجانیافزاربراي گروه آزمایش از نرم

ند) در مقایسه که تحت آموزش حافظه کاري هیجانی قرارگرفته بود(هاي آمار توصیفی، تحلیل کوواریانس چند متغیري و آزمون تی همبسته انجام شد. بین گروه آزمایششاخص
و نمره تداخل تفاوت ناهمخوانزمان واکنش همخوان، زمان واکنش شاملیشناختي کنترل هامؤلفهدر کردند) با گروه کنترل فعال (که از برنامه تطبیق اشکال استفاده می

مثبت دارد.ریتأثراب صفت باال توانایی کنترل شناختی افراد داراي اضطشیافزابرآموزش حافظه کاري هیجانی .داشتمعناداري وجود 

.: اضطراب صفت، کنترل شناختی، حافظه کاري هیجانیهاکلیدواژه
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مقدمه
هاي پژوهش در چند دهه اخیر، حیطهترینیکی از وسیع

اینکه جودومرتبط با آن است. باهاياضطراب و حوزه
اند اما بهنامیده1اضطرابقرن بیستم را عصر نویسندگان،

، 2طور حتم اضطراب در تمام دوران وجود داشته است (بک
خواهبه نقل از عشایري، هومن، فیروزآبادي، وطن1999
حسب گذرا یا پایدار اساس ابعاد شخصیتی و بربر) و1388

را شامل 4و اضطراب حالت3بودن، دو نوع اضطراب صفت
اضطراب ). 2015، 5ان(برگرن، بلونسکی و درخششودمی

شود، صفت که از آن تحت عنوان اضطراب پنهان یاد می
یک ویژگی ثابت شخصیتی است که به تمایل پایدار افراد 
به تجربه اضطراب اطالق گردیده و شامل اضطراب در 

هاي جدید و یا حتی امور مورد ارزیابی اجتماعی، موقعیت
). به اضطراب 2015، 6باشد (ادواردز، ادوارز و لیرزروزمره می

و 7شود (اورملصفت اضطراب بلندمدت نیز گفته می
)؛ لیکن، اضطراب حالت که همان اضطراب 2013همکاران،

شده در آشکار است به سطوح گوناگون اضطراب تجربه
هاي یک شود که وابسته به مؤلفهلحظه معین گفته مییک

به) و2015باشد (برگرن و همکاران، موقعیت خاص می
منتشرشده، است شناسیگیرهمههايدت در بین گزارشش

).11،2013وایت فورد،10وس،9اسکات،8(باکستر
شناختی زیادي در تبیین اضطراب روانهايمولفه
12شده است. یکی از این متغیرها کنترل شناختیمطرح

پذیري در رفتار انطباقی فرد در است که به توانایی انعطاف
، اشاره دارد. 13و رفتار هدف محورپیگیري یک هدف درونی 

توانایی نادیده گرفتن به عنوانتوان کنترل شناختی را یم
افکار و اعمال نامربوط براي تمرکز به اهداف و اعمال 

طور که همان). 2001، 14میلر و کوهن(.مربوط دانست
مشهود است کنترل شناختی یک فرآیند واحد را نشان 

اي فرآیندهاي شناختی دهد بلکه شامل تنظیم مجموعهنمی

1. Anxiety
2. Beck
3. Rait anxiety
4. State anxiety
5. Berggren, Blonievsky & Derakshan
6. Edwards, Edwards, Lyvers
7. Ormel
8. Baxter
9. Scott
10. Vos
11. Whiteford
12. Cognitive control
13. Goal-directed behavior
14. Miller& Cohen

). لذا، نقص و کمبود 2013، 15فانوباشد (مکی، ون داممی
کننده دامنه وسیعی ازدر ظرفیت کنترل شناختی مشخص

ویژه پزشکی و بهروانهاي و شرایط عصباختالل
. )2011، 16شوایزر، همپشایر و دالگلیش(باشداضطراب می

گذشته از این اثرات بهبود بخشیدن کنترل شناختی باعث 
درمانی گران و گسترده جلوگیري بسیاري از مداخالت روان

و همچنین مداخالت تهاجمی جراحی عصبی همانند 
پزشکی بوده است روانهاي عصبتحریک مغزي در نمونه

).2013، و داگلیش18، همپشایر، مب17نشوایزر، گراه(
هاي اضطرابی معموالً با عوارض زیادي اختاللمجموع، در

همراهند و در صورت درمان نشدن، مزمن و مقاوم به 
هاي ). درمان1394شوند (سادوك و همکاران،درمان می

هاي آن بر و از بین بردن نشانهاضطرابمورد استفاده براي 
ي روانی و یا هر دو باهم متمرکز هادارودرمانی و درمان

یک داراي مشکالت مختص به خود استاست که هر
هاي از شیوه.)2010، 19سیمسون، نریا، فرنادز، اشنینر(

درمانی جدید براي کاهش میزان اضطراب، استفاده از 
، 20(رابسونهاي مبتنی بر آموزش حافظه کاري است.روش
طور کلی حافظه در حیطه روانشناسی شناختی به). 2012

عنوان یک سیستم ظرفیت محدود که اجازه ذخیره کاري به 
کاري اطالعات ضروري را براي انجام موقت و دست

). یکی از مؤثرترین 21،2000دهد (بدلیتکالیف پیچیده می
)1974(22الگوهاي حافظه کاري توسط بدلی و هیچ

شده است که الگوي بروز شده آن شامل یک سیستم ارائه
و سه زیرسیستم 23ل توجه، اجراي کننده مرکزيکنتر

و 25فضایی-، نقشه دیداري24نگهداري مدار آواشناختی
). بدلی 2000،2007است (بدلی،26حافظه میانجی زمانی

) براي دخیل کردن نقش هیجان و عاطفه در الگو 2007(
دهنده حافظه کاري، مؤلفه دیگري را با عنوان تشخیص

دهنده لذت، در ارزیابی یصارائه کرد. مؤلفه تشخ27لذت
هاي پیچیده داراي بار ارزشی دخیل است و موقعیت

15. Mackie, Van Dam,Fan
16. Schweizer, Hampshire, &Dalgleish
17. Grahn
18. Mobbs
19. Simpson, Neria, Fernández, &Schneier
20. Rabson
21. Baddeley
22. Hitch
23. Central Executive
24. Phonological Loop
25. Visuospatial Sketchpad
26. Episodic Buffer
27. Hedonic detector
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هاي موجود در حافظه میانجی رویدادي را بهبازنمایی
کند. این سیستمگذاري میصورت مثبت و منفی ارزش

هاي هیجانی مختلف به یک تواند با ارزیابی محركمی
یت بررسی از شرایط عاطفی موقعیت دست یابد و موقع

مختلف عاطفی اعم از مثبت و منفی را ارزشیابی کند. 
عالوه بر این، ارتباط بین حافظه کاري و هیجانات در 

و 29، ولوکاو28مطالعات به اثبات رسیده است (اسمیشل
افرادي که از ظرفیت باالتري در حافظه ).2008، 30دیماري

هاي کاري برخوردارند، توانایی بیشتري در سرکوب حالت
صورت و توانایی بیشتري در اتخاذ یک نگرش غیر هیجانی 

هاي عاطفی دارند. هیجانی هنگام قرار گرفتن در محرك
شناختی و بهبود کنترلآموزش حافظه کاري هیجانی باعث 

شوایزر و (شودیمآهیانه اي -کارایی شبکه پیشانیارتقاء
).2013،نهمکارا

مکانیسم رسد که ها به نظر میبا توجه به نتایج پژوهش
داري هیجان در حافظه کاري وجود مجزایی براي نگه

عنوان کنش وري خاص داري هیجان بهداشته باشد. نگه
گیري، نظم جویی هیجان حافظه کاري در تصمیم

-)، نشخوار فکري در افراد افسرده (نالن1998، 31(گروس
) و سوگیري قضاوت درباره تجربیات 2000، 32هوکسیما

)، نقش مهمی 2000، 34، ویلسون33برتگذشته و آینده (گیل
با توجه به این اهمیت اخیراً نیز یک روش کند. را بازي می

جدید در آموزش حافظه کاري، با عنوان آموزش حافظه 
شده که در آن رابطه بین شناخت و طراحی35کاري هیجانی

هیجان به بهترین وجه متبلور شده و باعث بهبود توانایی 
شود (شوایزر و کنترل شناختی و هیجانی در افراد می

ویژگی اصلی ). 2013؛ شوایزر و همکاران،2011همکاران، 
باشد که گرفته این میاین آموزش بر اساس مطالعات انجام

هاي ي هیجانی فرایند مجزایی از تواناییظرفیت حافظه کار
باشد، به همین دلیل با آموزش مدام این تکلیف شناختی می

هاي در فرایندهاي شناختی و هیجانی شخص پیشرفت
و37، لونس36آید (جرمناي به دست میمالحظهقابل

28. Schmeichel
29. Volokhov
30. Demaree
31. Gross
32. Nolen-Hoeksema
33. Gilbert
34. Wilson
35. Emotional working memory training
36. Joormann
37. Levens

هاي پژوهشی نشان مجموع یافتهدر). 2011، 38گوتلیب
عنوان تواند بهجانی میدهد که آموزش حافظه کاري هیمی

هاي شناختی و هیجانی یک درمان مکمل در انواع اختالل
همکاران، و39یوتز-مانند اختالل شخصیت مرزي (کراوز

) و براي بهبود توانایی 2014، 40)، آلزایمر (مامرال2014
شود میکاربردهکنترل شناختی و عاطفی افراد سالم به

).2013(شوایزر و همکاران، 
شده پیرامون اضطراب و آموزشت به مطالب مطرحا عنایب

که کنترل شناختی از حافظه کاري هیجانی، از آنجایی
این هاي افراد داراي اضطراب صفت باال است،ویژگی

بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاري مطالعه باهدف
به اضطراب هیجانی بر بهبود کنترل شناختی افراد مبتال

شد.صفت باال طراحی و اجرا 

روش
هاي کاربردي و پژوهش حاضر از حیث هدف جزو پژوهش
پس-آزمون از منظر روش، شبه آزمایشی از نوع پیش

جامعه آماري پژوهش بود. ،41آزمون با گروه کنترل فعال
هاي حاضر شامل دانشجویان زن و مرد داراي نشانه

سال در بازه زمانی اوایل 30تا 18اضطراب صفت سنین 
دانشگاه فردوسی مشهد 1393ماه اواخر ديمهرماه تا 

گیري از نوع در دسترس و داوطلبانه بود. بودند. روش نمونه
حالت -هاي اضطراب صفتصورت که پرسشنامهبدین

هاي علوم انسانی، علوم پایه، اشپیل برگر در دانشکده
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، کشاورزي و مهندسی 

نفر که نمره باالتر 74داوطلب حدود 305توزیع شد. از بین 
را در مقیاس اضطراب صفت کسب و طبق منحنی 42از 

درصد میانگین و در طبقه متوسط رو به 50نرمال باالتر از 
باال و طبقه باال قرار گرفتند، واجد شرایط حضور در پژوهش 

نفر از نفر از لحاظ نمره اضطراب صفت و 28شدند. سپس 
گروهی که (نفر14در دو گروه آزمایش سازي و سن همتا

آموزش حافظه کاري هیجانی براي ارتقاء عملکرد حافظه 
نر14کردند) و گروه مداخله نما فعال کاري دریافت می

پرداختند) قرار میاشکالگروهی که به آزمون مطابقت (
خاطر ریزشی که در پایان جلسات آموزشی بهشدند.داده

نفر براي گروه آزمایش با12مجموع ها داشتند درآزمودنی

38. Gotlib
39. Krause-Utz
40. Mammarella
41. Active control
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) و 55/2) و انحراف استاندارد (83/21میانگین دامنه سنی (
عنوان گروه کنترل فعال (با میانگین دامنه سنی نفر به11

)) باقی ماندند. همچنین 17/3) و انحراف استاندارد (63/21(
نفر) و دانشجوي 9نفر گروه آزمایش اکثراً خانم (12از بین 

نفر گروه کنترل، اکثراً 11و از بین نفر) بودند7ناسی (کارش
.نفر) بودند7نفر) و دانشجوي کارشناسی (7خانم (

ابزار
:(STAI)42پیلبرگرحالت اش-پرسشنامه اضطراب صفت-1

گویه و شامل دو مقیاس اضطراب 40این پرسشنامه داراي 
4ماده در طیف 20حالت و صفت است که هرکدام داراي 

اي لیکرت است. در مطالعه حاضر، طبق تحقیقات درجه
هاي شناختی کنشگذشته مبنی بر تأثیر اضطراب صفت بر

) صرفاً از پرسشنامه صفت 2007(آیزنک و همکاران، 
)، گاهی 1هاي تقریباً هرگز (استفاده شد که شامل گزینه

) است. 4(شهیهم) و تقریباً 3اوقات (شتریب)،2اوقات (
) ضریب آلفاي کرونباخ 1970(43و گروشاشپیل برگر

و 90/0و اضطراب صفت 92/0مقیاس اضطراب حالت 
گزارش کردند. روایی این 94/0همچنین براي مجموع 

) احراز و پایایی آن براي 1373پرسشنامه توسط مهرام (
92/0و براي اضطراب حالت 91/0اضطراب حالت 

لحی شده است. در پژوهش شهامت ده سرخ و صاگزارش
) نیز ضریب آلفاي کرونباخ براي اضطراب 1392فدردي (

شده اعالم85/0و 90/0حالت و اضطراب صفت به ترتیب 
است.

این آزمون توسط رایدلی : 44واژه-آزمون استروپ رنگ-2
هاي اجرایی از قبیل ) جهت ارزیابی کنش1935استروپ (

ینترشدهیکی از شناختهبازداري شناختی تدوین گردیده و 
استانشناسی شناختیدر روهایمپاراداینو با نفوذتر

در .)2009طباطبایی، آزاد فالح و سلطانی فر، (مشهدي،
هاي رنگها خواسته شد اشکالی بااین آزمون از آزمودنی

طور پیقرمز، زرد، سبز و آبی بر روي صفحه رایانه که به
شد را با زدن کلید ها نشان داده میدر پی به آن

را با حداکثر سرعت مشخص شده براي هر رنگمشخص
ها کلمات رنگی نشان به آزمودنینمایند به عبارتی دیگر؛

بایست تنها به رنگ کلمه توجه نموده و شد که میداده می
در پژوهش اساس آن کلید همان رنگ را فشار دهندبر

42. State-traitAnxiety inventory
43. Gorusch
44. Color-word stroop

افزار اي و با استفاده از نرمصورت رایانهحاضر این آزمون به
چهار ساخته شد. در تهیه این آزمون445سوپر لب ویرایش 

شود بار به آزمودنی ارائه می96کلمه (سبز، قرمز، زرد، آبی) 
50صورت همخوان و ها بهکوشش) آن48(درصد50که 

صورت ناهمخوان است. زمان ارائهکوشش) به48(درصد
مه ثانیه و فاصله زمانی هر کلمه با کلمیلی2000هر کلمه 

هاي صورت گرفته هزارم ثانیه است. پژوهش800دیگر 
بیانگر اعتبار و روایی این آزمون در سنجش بازداري 

شده استگزارش93/0بوده و پایایی آن ساالنبزرگ
.)2009مشهدي و همکاران،(

هامداخله
آمــوزش (46آمــوزش حافظــه کــاريتکــالیف.1

حافظه کاري هیجانی)
حافظه کاري از تکالیف متعـددي  معموالً براي افزایش الف)

تعداد nها تکلیف آنگردد که یکی از مؤثرتریناستفاده می
تعداد رو به عقب اغلب بـراي  nاست. تکلیف 47رو به عقب

مـک مـیالن،   شود (اوون، ارزیابی حافظه کاري استفاده می
عنـوان تکلیفـی بـراي    ) اما اخیـراً بـه  2005، 48لیرد، بالمور

و توانبخشی شناختی نیز استفاده شـده  تقویت حافظه کاري
). در ایـــن تکلیـــف 2010و همکـــاران،49اســـت (جـــاگی

ها یکی پس از دیگري بـر روي  کامپیوتري، توالی از محرك
شود و شرکت کننـده بایـد   صفحه کامپیوتر نمایش داده می

محرکی را که در آن لحظه می بینید را با محرکی که دفعه 
در صـورت همتـا بـودن کلیـد     قبل دیده بود، مقایسه کند و 

تعداد رو به عقب، محـرك  -1پاسخ را فشار دهد. در تکلیف 
هدف محرکی است که با محـرك بالفاصـله قبـل از خـود     
همتا باشد و آزمودنی باید محرك جدید را با محرك قبل از 
آن مقایسه کند و در صورت مطابقت کلید را فشار دهـد. در  

یـر زمـانی محـرك    تعداد رو به عقب، محـرك اخ -2تکلیف 
که محرك ظاهرشده با دو محـرك  شودهدف محسوب می

قبل از خود همتا باشد و آزمودنی باید به دو مرحله قبل بـه 
صورت ذهنی بازگردد و در صورت یکسان بودن دو محرك 

تعداد رو به عقب، محـرك  -3کلید را فشار دهد. در تکلیف
هدف محرکی است که با سه محـرك قبـل از خـود همتـا     
باشد و آزمودنی بایستی هـر محـرك ظاهرشـده را بـا سـه      
45. Super lab 4
46. Working memory training task
47. N-Back task
48. Owen, McMilan, Laird & Bullmore
49. Jaeggi
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شده قبل از آن مقایسه کند و در صورت مطابق محرك ارائه
شده در تکلیف استفادههايحركم. بودن کلید را فشار دهد

nفضـایی،  -توانند شـنیداري، دیـداري  تعداد رو به عقب می
رنگ، شکل، عدد و موارد دیگري از این نوع باشد (تصـویر 

).2و 1
بک - Nتکلیف :50تعداد رو به عقب دوگانهNب) تکلیف 

در . تعداد رو به عقب استNدوگانه ویرایش جدیدي از 
ملزم این تکلیف، دوگانه بودن بدین معنا است که آزمودنی 

به یادآوري همزمان دو محرك مختلف و مستقل است. هم 
و ) باید مکان فضایی محرك (اینکه در کجا قرارگرفته است

شده است) اینکه چه محرکی خوانده(هم حرف تلفظ شده
را به خاطر بسپارد. یعنی هم اطالعات شنیداري و هم 
اطالعات دیداري فضایی را باید در ذهنش نگه دارد. در این 
پژوهش این آزمون کمی تغییر داده شده و عناصر هیجانی 

تعداد رو به Nتکلیف و فرهنگی به آن اضافه شده است
هاي شنیداري که حاوي محرك51عقب دوگانه هیجانی

هاي دیداري فضایی است، در این پژوهش ایرانی و محرك
آموزش حافظه کاري هیجانی مبتنی بر استفاده شده است. 

) است. 2013ده شوایزر و همکارانش (شپروتکل توصیف
تعداد رو به عقب Nآزمون مذکور، شامل یک تکلیف 

طور هاي آزمودنی بههیجانی است که دربرگیرنده کوشش
ثانیه بر یک ماتریس میلی500همزمان یک چهره براي 

500در چهار بر صفحه مانیتور و یک کلمه براي چهار
50. Dual n-back training
51. Emotional dual n-back training

کلمه با -شد. هر جفت تصویرارائه مینثانیه در هدفومیلی
ها با فشار ثانیه که در طی آن آزمودنیمیلی250فاصله یک

طور همزمان پاسخ دادن دکمه به یک یا هر دو محرك به
ها و تصاویر، رنگ % از واژه60شد. در کل داد دنبال میمی

و بوي هیجانی داشت، مثل کلمات تجاوز، مرگ و حاالت 
داراي بازخورد فیتکلد ترس، غم و خشم.ماننه ايچهره

پاسخ اشتباه با صورتصوتی و بازخورد تصویري بود. در
عدم پاسخ، براي آزمودنی صداي ناخوشایندي و در صورت 

گردید. همچنین پاسخ صحیح صداي خوشایندي ارائه می
دیداري اشتباه -اگر پاسخ آزمودنی به محرك هدف فضایی

با چهره ناراحت و به رنگ قرمز شکلی و یا بدون پاسخ بود
شد و در صورت غیر این صورت، به آزمودنی ارائه می

تصویر(شد. اي خندان و به رنگ سبز نشان داده میچهره
3.(

هاي شنیداري براي محركهاي شنیداري:ج) محرك
واژه 76ابتدا تعداد رو به عقب دوگانه هیجانی، Nتکلیف 

واژه 320با اضطراب از بین داراي بار هیجانی منفی مرتبط 
ارزیابی وسیله آزمون خودهیجانی بهفارسی داراي بار

واژه پرکاربرد فارسی 2000از بین52تصاویر آدمک
انتخاب و بر) 1392هنجاریابی شده (نظري و همکاران، 

اساس دو پارامتر نمره خوشایندي پایین و نمره انگیختگی 
مرتب شدند. براي واژگان افزار متلب باال با استفاده از نرم

واژه را 4لحاظ موضوعی، واژه خنثی از24خنثی نیز از بین

52. Self-assessment mankin

رو به عقب شـنیداري، مطـابق بـا لیسـت بـاال بـراي       -2فیتکلطبق تعداد رو به عقب شنیداري: Nتکلیف .1یر تصو
و آزمودنی باید به هر محرك در صورت مطابق بودن با دو محرك قبل از آن پاسخ دهد.شودیمآزمودنی خوانده 

رو به عقب فضایی یعنی محل قرار گـرفتن شـکل بـا    -2تکلیف فضایی:-تعداد رو به عقب دیداريNتکلیف .2یر تصو
محل آن در دو مرحله قبل با باید یکسان باشد مانند شکل باال.
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که داراي بهترین ترکیب برازندگی نمره خوشایندي متوسط 
و نمره انگیختگی متوسط بود، انتخاب گردید. الزم به ذکر 

لحاظ تعداد هجاها برابر بودند.است که کلمات از
هاي هیجانی از چهرهفضایی: -هاي دیداريد) محرك

هاي هیجانی با حفظ حق شرایط انتشار از پایگاه چهره
53بخش روانشناسی موسسه علوم اعصاب بالینی کارولینسکا

53. Karolinska

، 56، اوهمن55، فالیکت54سوئد گرفته شد (لندکویست
هاي هیجانی نفر زن و مرد داراي حالت141). از بین 1998

چهار حالت هاو مرد و از هرکدام از آنمختلف، دو زن و د
هاي هیجانی غم، خشم، ترس، نفرت) هیجانی (شامل حالت

حالت هیجانی و حالت 20و یک حالت خنثی (مجموعاً 

54. Lundqvist, D
55. Flykt, A
56. Öhman, A

تعداد رو به عقب دوگانه هیجانی ایرانی (دو رو به عقب)Nطرح شماتیک تکلیف .3ریتصو

تعداد رو به عقب هیجانی برگرفتـه  Nدر تکلیف شدهاستفادهي هیجانی هاچهرهتصاویر .4ریتصو
)1998علوم اعصاب بالینی کارولینسکا (موسسهیالمللنیبیجانیهي هاچهرهپایگاه از 
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صرفاً 57افزار فتوشاپبا نرم) و 4(تصویرخنثی) انتخاب 
استفاده قرار گرفت.موردهاصورت آن

(پالسیبو)58تکلیف آموزش تطبیق اشکال.2
این برنامه مشابه برنامه آموزش تطبیق اشکال شوایزر و 

) است که کمترین بارگذاري 2013-2011همکارانش (
برنامه مذکور، شامل دو پانل . گیرددر بر میرا59شناختی

مثال دایره، عنواندر پانل باال سه شکل هندسی (به. بود
بایست یشد که آزمودنی ممثلث، مربع...) نمایش داده می

18تا 8آن سه شکل را از بین اشکال پانل پایین که بین 
هر چه سریع تر در صورت همسانی پیدا کرده و شکل بود

بر روي آن کلیک نماید. پس از تکمیل آن سه شکل دیگر 
صورت تصادفی جایگزین و این روال تا اتمام زمان در به

و انجام یافت. لذا، محاسبه امتیازشده ادامه مینظر گرفته
تکلیف شامل ترکیبی از میانگین زمان واکنش، تعداد 

ها و تعداد پاسخ صحیح بود.کوشش

شیوه اجراي پژوهش
ها و پس از ساخت ابزارها، کسب رضایت آگاهانه از آزمودنی

قرارگیري در دو گروه آزمایش و کنترل فعال، دو جلسه 
ها جهت یادگیريتوجیهی جداگانه براي هر یک از گروه
استفاده در تمرین شیوه استفاده از تکالیف کامپیوتري مورد

در کلینیک افزاراصلی، با تهیه پاورپوینت و اجراي نرم
روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه 

ها بهسپس، کلیه آزمودنی. شدفردوسی مشهد برگزار
وسیله یک دستگاه کامپیوتر منظور اجراي آزمون به

صورت انفرادي مورد آزمون قرار گرفتند ابتدا زي بهرومی
براي سنجش کنترل شناختی از استروپ کالسیک براي هر

ها استفاده شد. جلسات آموزش حافظه یک از آزمودنی
کاري هیجانی گروه آزمایش در مرکز کامپیوتر کارشناسی 
ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در نوبت صبح و 

35تا 30جلسه 20و به مدت 12تا 10بین ساعات 
روز در هفته و در چهار هفته متوالی برگزار5اي در دقیقه

جلسه آموزش براي هر دو گروه 20شد. بعد از اتمام 
ها با آزمایش و کنترل فعال، آزمون استروپ اجرا شد. داده

هاي آماري توصیفی و روش تحلیل استفاده از شاخص
و تحلیل تجزیه (MANCOA)کوواریانس چند متغیري 

57. Photoshop
58. Shapes matched training task
59. Cognitive loading

شدند.

هایافته
هاي حاصل توصیفی دادهلیتحلوهیتجزنتایج 1جدول .2

يرورا بر واژه-از اجراي آزمون استروپ رنگ
پس و آزمونشیپي دو گروه را در مرحله هایآزمودن
.دهدیمارائه آزمون

فرضیه پژوهش این بود که آموزش حافظه کاري هیجانی 
ي هانشانهموجب بهبود کنترل شناختی افراد داراي 

اضطراب صفت باال در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل 
بررسی معنادار بودن این فرضیه از به منظور. شودیم

تحلیل کوواریانس چند متغیري استفاده شد. در این تحلیل، 
نیبعامل به عنوانگروه (گروه آزمایش و گروه کنترل) 

ي آزمون استروپ هامؤلفهدر هایآزمودنی، نمرات آزمودن
واژه (زمان واکنش همخوان، زمان واکنش -رنگ

عنوانبهآزمونشیپله ، نمره تداخل) در مرحناهمخوان
ي فوق در هامؤلفهدر هایآزمودننمرات کنترل ومتغیرهاي 

متغیرهاي وابسته وارد الگو عنوانبهپس آزمونمرحله 
شدند. قبل از ارائه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند 
متغیري باید یادآور شد نتایج آزمون باکس جهت بررسی 

آماري از لحاظیانس کووار-انسیواریهمگنفرضشیپ
مفروضه ) و این به معناي برقراري <05/0pمعنادار نبود (

بنابراین از آزمون ؛ باشدیمي کوواریانس هاسیماتریهمگن
المبداي ویلکز براي بررسی معناداري اثرهاي چند متغیري 

استفاده شد.
دهد با کنترل اثر نشان می2نتایج این تحلیل در جدول 

، بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر آزمونشیپنمرات 
ي هامؤلفهپس آزمونجدیدي که از ترکیب خطی نمرات 

واژه (زمان واکنش همخوان، زمان -آزمون استروپ رنگ
متغیرهاي وابسته به عنوان، نمره تداخل) ناهمخوانواکنش 
المبداي =14/0(، تفاوت معناداري وجود داردشدهحاصل
).p<40/52=F ,001/0ویلکز،

ي هامؤلفهمقایسه دو گروه از جهت هر یک از منظوربه
واژه، نتایج آزمون اثرات بین -آزمون استروپ رنگ

هاي دهد که بین آزمودنینشان می3ها در جدول آزمودنی
مؤلفهسه آزمونپسدو گروه آزمایش و کنترل در نمرات 

ناهمخوانزمان واکنش همخوان، زمان واکنش 
)001/0p< 05/0نمره تداخل () وp< تفاوت معناداري (

ي است که زمان واکنش اگونهبههاتفاوتوجود دارد. این 
و همچنین نمره تداخل براي ناهمخوانهمخوان و 
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ي گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله هایآزمودن
معناداري کمتر بوده است.طوربهآزمونپس

گیريبحث و نتیجه
با توجه به اینکه افراد مضطرب در عملکرد شناختی دچار 
نقص هستند و رویکرد آموزش حافظه کاري هیجانی 

بر روي مسائل شناختی تأثیر بگذارد؛ هدف این تواندیم
پژوهش بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاري هیجانی بر 

ي اضطراب صفت هانشانهبهبود کنترل شناختی افراد داراي 
ي هایآزمودن. یافته مطالعه حاضر نشان داد که بین بودباال

مؤلفهسه آزمونپسدو گروه آزمایش و کنترل در نمرات 
و نمره ناهمخوانزمان واکنش همخوان، زمان واکنش 

گفت توانیمنیبنابرا؛ تداخل تفاوت معناداري وجود دارد
که آموزش حافظه کاري هیجانی موجب بهبود کنترل 

درشناختی افراد با اضطراب صفت باال شود. تحقیقاتی که 
آموزش حافظه کاري هیجانی صورت گرفته است نهیزم

شرکت کنندگان مطالعات از گروه هاي معموالًبسیار کم و 
، 61؛ کنسینجر2005و همکاران،60افراد سالم بودند (میکلز

و 64؛ راما2002و همکاران،63نیپرلشت؛62،2003کورکین
60. Mikels
61. Kensinger
62. Corkin

). این یافته با نتایج پژوهش شوایزر و 2001همکاران،
یافتند که هاآناست. همسو)2013،2011(همکاران

شناختی و بهبود کنترلآموزش حافظه کاري هیجانی باعث 
تحقیقات . شودیماي آهیانه-کارایی شبکه پیشانیارتقاء

اند که رابطه مثبتی بین توانایی دادهمختلف نیز نشان 
هاي سرکوب افکار مزاحم و عملکرد شخص در تکلیف

ظرفیت حافظه کاري که وابسته به کنترل تداخل فعال و 
؛ فریدمن 2006کنترل شناختی است، وجود دارد (بونتینگ، 

دیگر، نشان داده شد که ). در تحقیقات2004و مایک، 
ارب منفی شخصیظرفیت حافظه کاري بر سرکوب تج

بروین، همکاران، ؛ 2005تأثیر دارد (بروین و همکاران، 
راستا با تحقیقات گذشته بنابراین پژوهش حاضر هم؛ )2002

دهد افرادي که از ظرفیت حافظه کاري است که نشان می
باالتري برخوردارند، توانایی بیشتري در توانایی کنترل 

شدهانجامي هاهشپژوبنابراین با توجه به ؛ شناختی دارند
فوق که آموزش حافظه هیفرضدر این حیطه و در تبیین 

موجب بهبود در کنترل شناختی تواندیمکاري هیجانی 
، یعنی کنترل شناختینتیجه گیري کرد که توانیمگردد 

توانایی نادیده گرفتن افکار و اعمال نامربوط، از طریق 

63. Perlstein
64. Rama

واژه-هاي آزمون استروپ رنگهاي توصیفی مربوط به مؤلفهشاخص.1جدول 
)=12nگروه کنترل ()=11nگروه آزمایش (متغیر / زمان

میانگین (انحراف معیار)میانگین (انحراف معیار)
82/814) 40/108(779) 92/100(آزمونیشپزمان واکنش همخوان

09/786) 18/90(08/674) 48/66(پس آزمون
64/925) 41/85(917) 62/71(آزمونیشپناهمخوانزمان واکنش 

82/907) 36/51(42/768) 90/41(پس آزمون
81/110) 03/57(138) 86/59(آزمونیشپنمره تداخل

72/121) 85/65(33/94) 10/49(پس آزمون

واژه-آزمایش و کنترل در آزمون استروپ رنگ. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیري جهت مقایسه عملکرد دو گروه 2جدول 
اندازه اثرمقدار معناداريFمقدار خطاdfفرضیهdfمقدارنام آزمون

14/021840/52001/085/0المبداي ویلکز

واژه- رنگها جهت مقایسه عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در آزمون استروپ هاي اثرات بین آزمودنی. نتایج آزمون3جدول 
شاخص آماري

متغیر
میانگین درجه آزاديمجموع مجذورات

مجذورات
مقدار Fمقدار 

معناداري
اندازه اثر

زمان واکنش همخوان
ناهمخوانزمان واکنش 

11/46879111/4687969/32001/063/0
99/59220199/5922067/40001/068/0

34/9587134/958778/404/020/0نمره تداخل
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این آموزش حافظه فعال هیجانی به دست می آید و 
آموزش حتی روي افراد با اضطراب صفت باال نیز اثربخش 

توان براي این اثربخشی در نظر است. تبیین دیگري که می
زیاد آموزش حافظه احتمالگرفت این نکته است که به

پذیري نواحی مربوطه در مغز را کاري هیجانی، انعطاف
این تکلیف باعث تسهیل عملکرد مسیرهاي افزایش داده و

کنترل شناختی مانند قشر پیش پیشانی و ی مرتبط باعصب
شود (میلر و همکاران، مدارهاي مرتبط با آن در مغز می

2001.(
بدلی هیجان با شناخت گره خورده است. به همین دلیل هم 

) در مدل خود واحد ارزیابی کننده لذت را در مدل 2007(
آموزش حافظه فعال قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد با 

شناختی می توان مشکالت هیجانی صفت گونه را نیز تغییر 
هاي هاي پژوهش نبود آزمونمحدودیتداد. ازجمله

المللی بود که مکاتبات طوالنی بینافزارهايشناختی و نرم
بر و ها بسیار زمانبا اساتید خارجی و گرفتن کدها از آن

یري براي بار بود. لذا، امکان استفاده از مرحله پیگمشقت
سنجیدن تأثیرات درازمدت آموزش حافظه کاري هیجانی و 
آموزش تطبیق اشکال به علت پر بودن وقت افراد دانشجو 

گردد پیشنهاد میو همچنین نبود امکانات میسر نگردید که
عالوه، هاي آتی به این مسئله توجه گردد. بهدر پژوهش

راي اي هیجانی ایرانی هنجاریابی شده بتصاویر چهره
تأثیرگذاري بهتر در دسترس نبود. این پژوهش بر روي 

گرفته هاي اضطرابی غیربالینی انجامدانشجویان با نشانه
آمده را به سایر دستتوان نتایج بهنتیجه نمیاست در

هاي تعمیم داد. در پایان، با توجه به افراد و یا سایر اختالل
شناختی، آموزش حافظه کاري هیجانی بر کنترل اثربخشی 

رواناز این شیوه، براي درمان سایر اختالالت توانیم
ی نیز استفاده کرد.شناخت
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