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چکیده
هدف :این مطالعه با هدف بررسی تفاوت در حافظهکاری ،انعطافپذیری و حل مسئله در چهار زیرگروه راهبردهای
مقابله با استرس هیجانمدار (رویاروگری ،اجتنابی ،وابستگی و خویشتنداری) انجام شد.
روش :آزمایش بر روی  011نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشتههای علوم انسانی از دانشگاههای تهران که به
چهار گروه  52نفره تقسیم شدند ،صورت گرفت .نمونهگیری به روش تصادفی ساده انجام شد و شرکتکنندگان از
لحاظ میزان استرس و اضطراب در سطح متوسط قرار داشتند .ابزارهای پژوهش عبارت از پرسشنامه افسردگی ،اضطراب
و استرس  ،DASS-21پرسشنامه مقابله با استرس  WOCQو آزمونهای نرمافزاری استروپ N-Back ،و برجهای
لندن جهت بررسی انعطافپذیری ،حافظه کاری و توانایی حل مسئله بودند.
یافتهها :نتایج نشان دادند که سطح حافظهکاری و انعطافپذیری در یادگیری مطالب جدید در زیرگروه مقابله
رویاروگر به میزان قابلتوجهی پایین بود .همچنین زیرگروه وابستگی ،عملکرد نسبتاً مشابهی در آسیبهای شناختی
نسبت به زیرگروه رویاروگر داشت .ضعف حل مسأله در هر چهار گروه مشابه بود.
نتیجهگیری :یافتههای این پژوهش نشان دادند که افرادی که از راهبردهای مقابله با استرس هیجانمدار استفاده
میکنند ،در کارکردهای شناختی حافظه کاری ،انعطافپذیری و حل مسئله ضعیف هستند .در این بین ،زیرگروه
رویاروگر و وابستگی بیشتر از سایرین از آسیبهای شناختی رنج میبرند.
کلیدواژهها :انعطافپذیری ،حافظه کاری ،حل مسئله ،راهبردهای مقابله با استرس هیجان مدار.

 .0استادیار گروه روانشناسی دانشکده رفاه بنیاد فرهنگی رفاه
 .5استاد گروه روانشناسی دانشگاه الزهرا
* نویسنده مسئول:

Email: ghazalzandi@student.alzahra.ac.ir
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 .1مقدمه
با نگاهی اجمالی به تحوالتی که در مفهوم و کاربرد استرس به وجود آمده است ،میتوان گفت دست
کم از جنگ جهانی دوم پژوهشگران به استرس ،علل و پیامدهای آن بر رفتار انسان عالقهمند شدند.
کانون اولیه پژوهش و نظریه بر عوامل فیزیکی استرس و پیامدهای آن متمرکز بود ،اما این عالقه
بهسرعت به سایر زمینهها گسترش یافت ،بهطوریکه عوامل روانشناختی را نیز در برگرفت(بارون و
برن .)5111 ،0اگر بخواهیم تعریفی دقیق تر از استرس داشته باشیم باید بگوییم که استرس عبارت
است از به هم خوردن تعادل درونی بهصورت تغییرات جسمانی ،روانی ،هیجانی و شناختی که در اثر
عوامل بیرونی مانند رویدادهای زندگی ،سرما ،گرما ،رطوبت و یا تحریکات درونی مانند ارضا غرایز و
امیال ،تکانه و  ...ایجاد میشود و درجه تهدیدآمیز بودن آن بهوسیله ارزیابی شناختی فرد تعیین
میگردد؛ بنابراین از آنجا که فرد میزان تهدیدآمیز بودن استرس را مشخص میکند ،استرس هم
میتواند خوب و هم میتواند بد باشد(وندکر ،ریچاردسون مورتون و ریتنهاوس.)0990 ،5
مقابله در واقع راهی برای پاسخ دادن به استرس یا فشار روانی است که ممکن است سازگارانه یا
ناسازگارانه باشد .مقابله بهمنزله روش مواجهه فرد با یک عامل استرسزای خاص در یک چهارچوب
معین است؛ بنابراین ،اتخاذ راهبردهای مقابلهای بهمنزله پیامد عوامل و شرایط استرسزا است که
ضرورت پویای وهلههای مختلف مقابله را ایجاب میکنند(کندال ،مارشال و نس .)5113 ،3در میان
نظریات مختلف مقابله ،آنچه که مورد حمایت پژوهشگران مختلف قرار گرفته نظریه ارزیابی شناختی
الزاروس و فولکمن )0954( 4است .طبق تعریف الزاروس و فولکمن ( ،)0954مقابله موفقیتآمیز
عبارت است از تالشهای شناختی و رفتاری برای مدیریت خواستهای درونی ،بیرونی و حل تعارض
بین آنها که بیشتر از منابع و توان شخص ارزیابی میشود .فرآیند مقابله ،بر حسب ارزیابی شناختی
فرد از میزان موفقیتآمیز بودن تالشهایش تغییر میکند و خودکار نیست بلکه الگوی
آموختهشدهای از پاسخدهی هدفمند فرد به موقعیتهای فشارزا میباشد .مقابله مسئلهمدار عبارت از
انجام کاری برای تغییر سرچشمه فشار روانی است .در این مقابله بیشتر از فنونی مانند ارزیابی
شناختی ،تحلیل منطقی یا تالش برای مشخص کردن علت مسئله و جستجوی اطالعات بیشتر
درباره مشکل استفاده میشود و بهطور مستقیم متوجه منبع تهدید میباشد .ازجمله راهبردهای
مسألهمدار ،مشورت ،اقدام به تغییر اوضاع و استفاده از تجربیات دیگران است .مقابله هیجانمدار
عبارت از مقابله با هیجانات ناشی از منبع تهدید است که با کاهش یا اداره پریشانی هیجانی سروکار
دارد .راهبردهای مقابله هیجانمدار شامل رویاروگری یا پرخاش ،اجتناب ،وابستگی و خویشتنداری
1. Baron & Byrne
2. Van de Ker, Richardson-Morton & Rittenhouse
3. Kendall, Marshall & Ness
4. Lazarus & Folkman
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میباشند(کلینکه .)5113 ،بهطورکلی روش مقابله مسألهمدار در موقعیتهای قابلکنترل و روش
مقابله هیجانمدار در موقعیتهای غیرقابلکنترل بروز میکنند .وقتی افراد در موقعیتهای
استرسزا ،اعتقاد داشته باشند که کوششهای هدفمند آنها در فائق آمدن بر مشکل مؤثر خواهد شد
مقابله مسألهمدار مسلط میشود .از طرف دیگر پایین بودن احساس کنترل و آشفتگی هیجانی،
ضعف در کارکردهای شناختی را میافزاید و باعث بروز مقابله هیجانمدار میشود(الزاروس و
فولکمن.)0954 ،
بدلی و هچ 0در تعریف حافظه کاری مطرح نمودند که حافظه کاری شامل یک مجری مرکزی5
است که عملکرد دو زیرسیستم (چرخه صوتشناسی 3و ذخیره دیداری فضایی )4را کنترل و
هماهنگ میکند .مجری مرکزی کل سیستم را میراند (مانند رئیس حافظه کاری) و دادهها را به
زیر سیستمها تخصیص میدهد .همچنین با وظایف شناختی مثل محاسبه ذهنی و حل مسأله نیز
تعامل می کند .طراحی دیداری فضایی یا چشم درونی ،اطالعات را در یک شکل دیداری یا فضایی
ذخیره و پردازش میکند .این زیرسیستم ،جهت ناوبری استفاده میشود .چرخه صوتشناسی
قسمتی از حافظه کاری است که همراه با مفاد گفتاری به دو قسمت تقسیم میشوند :الف) ذخیره
صوتشناسی ( گوش درونی) که به ادراک گفتاری متصل شده و اطالعات را در شکل گفتاری (مثل
کلمات گفتهشده) برای یک تا دو ثانیه نگهداری میکند .ب) پردازش و کنترل مهارت کالمی
(صدای درونی) که به تولید گفتار متصل است و برای تمرین و ذخیره اطالعات شفاهی از مخزن
صوتشناسی استفاده میشود (اوزبوک و مک لود.)5101 ،2
نظریه انعطافپذیری شناختی یک مدل مفهومی بر اساس تئوری یادگیری شناختی است .اسپیرو
و جهانگ )0991( 6این نظریه را تحت عنوان "توانایی جمعآوری مجدد عناصر متنوع دانش برای
متناسب کردن نیازهای یک موقعیت حل مسئله مشخص" مطرح میکنند .این نظریه ،به یادگیری
در دامنههای پیچیده و بدساختار اشاره دارد که بیانگر اکثر موقعیتها در زندگی واقعی است .قوانین
اصلی نظریه انعطافپذیری شناختی عبارتاند از:
 .0باید از ساده بودن دستورالعملها اجتناب شود.
 .5فعالیتهای یادگیری باید چندین بازنمایی محتوا داشته باشند.
 .3بر دستورالعملهای موردی تأکید شود.
 .4دانش پیشرفته باید در دنیای واقعی به دست بیاید.
1. Baddeley & Hitch
2. Central Executive
3. Phonological Loop
4. Visual-Spatial Sketch Pad
5. Ozubko & Mc Load
6. Spiro & Jehng
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 .2باید بر ساختار دانش تأکید شود (نه بر انتقال دانش)
 .6نیاز است منابع دانش بهجای اینکه تقسیم شوند ،شدیداً بههمپیوسته باشند .گرچه این تئوری
میتواند در سطوح پایین یادگیری نیز استفاده شود ،اما کالً بر کسب دانش پیشرفته تمرکز دارد
(کرسلی.)5101 ،0
طبق نظر شاختر ،)5119( 5فرآیند حل مسئله دربرگیرنده به کار بردن منطق و معنا (تعبیر و
تفسیر مسئله) است .توانایی فهم اینکه هدف مسئله کدام است و از چه قواعدی حمایت میکند،
بیانگر کلید حل مسئله است .گاهی اوقات برای حل مسئله نیازمند تفکر انتزاعی و استفاده از تفکر
خالق هستیم .راهبردهای حل مسئله ،مراحلی هستند که فرد باید برای یافتن راهحلهایی که او را
بهسوی هدفش هدایت میکنند ،از آنها استفاده کند .برخی از آنها در چرخه حل مسأله قرار دارند
(برنچ فورد و استین .)0993 ،3در این چرخه فرد تشخیص میدهد که مسئله ،تعریف آن ،توسعه
راهبردها برای حل مسئله ،سازماندهی دانش نسبت به مسئله ،شکیل کردن منابع در دسترس کاربر،
نشان دادن پیشرفت فردی و ارزیابی راهحلهای دقیق ،گرچه یک چرخه نامیده میشوند ،فرد
نمیتواند همه مراحل را برای حل مسئله اجرا کند ،مخصوصاً آنهایی که در حل مسئله قوی نیستند.
دلیل اینکه فرآیند حل مسئله ،چرخه نامیده میشود ،این است که فردی ممکن است مسئله را
کامالً حل کرده باشد ،درحالیکه دیگری تازه قدم اول را برای حل برداشته باشد (نوز ،راسل ،بارکلی،
کوین و مورفی.)5103 ،4
کارکردهای شناختی در نحوه انتخاب راهکارهای مقابلهای فرد در مواجهه با موقعیتهای
زندگی تأثیر دارند و از ای ن طریق به اتمام موقعیت استرسزا یا تداوم موقعیت میانجامند(شهابی،
 .)0391همچنین نارساییهای شناختی با سبکهای مقابلهای ناکارآمد رابطه معنادار
دارند(ابوالقاسمی و کیامرثی .)0355 ،در مطالعات مختلف ،همبستگی مثبت معناداری بین
نارساییهای شناختی و شیوههای مقابله با استرس بهدستآمده است .مدارکی مستدلی مؤید بر این
امرند که نارساییهای حافظه کاری ممکن است اثرات مخرب و ایذایی بر استفاده از راهبردهای
خاص کنار آمدن در وضعیتها و موقعیتهای استرسزا را به همراه داشته باشند (هاگز ،بیرر و
همکاران)5102 ،2؛ بنابراین بیماران دارای نارسایی حافظه کاری در انتخاب سبک مقابلهای
مسألهمدار با مشکالت زیادی مواجه میشوند .وجود نارساییهای باال مانع از این میشود که افراد در
موقعیتهای استرسزا در جستوجوی اطالعات بیشتر درباره مسئله و برنامهریزی خاص در جهت آن
باشند .در نتیجه این افراد بیشتر از سبک هیجانمدار و اجتنابی استفاده میکنند (پو ،ناکاگوم و
1. Kearsley
2. Schacter
3. Bransford & Stein
4. Knouse, Russell, Barkley, Kevin & Murphy
5. Hughes, Beier & et al.
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همکاران .)5105 ،0همینطور ،راهبردهای ناکارآمد فرد را مستعد نارساییهای شناختی بیشتری
میکنند؛ اما افراد دارای فراشناخت مناسب ،برای تنظیم عواطف و شناخت خود آن دسته از راهبردها
را به کار میگیرند که تنش و استرس را کمتر میکنند و هیجانهای مثبت و سالمت روانی به وجود
میآورند و در نتیجه باعث میشوند فرد نارساییهای شناختی کمتری را تجربه کند(کوک ،سالمون و
همکاران.)5102 ،5
افرادی که فاقد انعطافپذیری و یادگیری راهبردهای جدید در مهارتهای مقابله با استرس
هستند ،سه کارکرد ناموفق اجرایی را نیز نشان میدهند :انعطافپذیری شناختی ،هماهنگی استراتژی
و موقعیت و سازماندهی هدف(چنگ و چئونگ .)5112 ،3یافتهها نشان میدهند افرادی که موقعیت
را غیرقابلکنترل ارزیابی میکنند ،در راهبرد مقابله با استرس مسألهمدار بسیار ضعیف هستند(زانگ
و همکاران .)5101 ،4باورهای درونی شده بهواسطه یادگیری ،میتوانند برانگیزاننده موجی از
هیجانها ی منفی و تمایل به اجتناب باشند .بر اساس یافتههای بهدستآمده ،افرادی که در
محیطهای پراسترس ،دچار اضطراب میشوند ،واکنش منفیتری نسبت به هیجانها و عواطف خود
نشان میدهند و افکار آزاردهنده خود را خطرناک و غیرقابلکنترل ادراک میدانند .این حالت ،در
نهایت باعث میشود که هیجانها ،غیرقابلتحمل و تهدیدآمیز تلقی شده و فرد تمایل شدیدی به
اجتناب و گریز از آنها داشته باشد(منتزع ،موسوی و حمیدپور.)0359 ،
مطالعات فوق نشان دادند که افراد با کارکردهای شناختی ضعیف ،احتماالً راهبردهای مقابله با
استرس هیجانمدار را بهعنوان الگوی پایدار پاسخ به محیط یاد میگیرند .همچنین مطرح کردند که
افرادی که از راهبردهای مسألهمدارانه استفاده میکنند ،احتماالً آسیب معنیداری در کارکردهای
شناختی خود نشان نمیدهند .اکثر مطالعات از آسیبهای شناختی موجود در انعطافپذیری ،حافظه
کاری و حل مسئله حکایت میکنند؛ اما چیزی که به نظر مبهم و بسیار کلی به نظر میرسد این
است که آیا افراد در زیرگروههای راهبرد مقابله هیجانمدار (مانند رویاروگری ،اجتنابی ،وابستگی و
خویشتنداری) در کارکردهای شناختی ذکرشده ،ضعف یکسانی نشان میدهند؟ آیا فردی که به
دیگران یا به داروها وابسته میشود ،مانند فردی که خویشتنداری و تحمل فزاینده دارد ،در
انعطافپذیری یکسان عمل میکند؟ افرادی که مقابله رویاروگر دارند ،ترجیح میدهند هنگام
رویارویی با استرس پرخاش کنند .آیا این افراد در کارکردهای شناختی بهاندازه اجتنابیها ضعف
نشان میدهند؟ شناسایی ضعف کارکردهای حافظه کاری ،انعطافپذیری و حل مسئله در
زیرگروههای راهبردهای مقابلهای هیجانمدار ،دانش ما را در رابطه با راهبردهای مقابله با استرس،
1. Pu, Nakagome & et al.
2. Cook, Salmon & et al.
3. Cheng, Cheung
4. Zong & et al.
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گستردهتر و ظریفتر میکند و میتواند جهت ارائه راهکارهای آینده آموزشی مقابله در شرایط
استرس کمککننده باشد .لذا ای ن پژوهش با هدف بررسی سه کارکرد اجرایی حافظه کاری،
انعطافپذیری و حل مسئله در انتخاب راهبردهای مقابله با استرس ،سعی در یافتن وضعیت
آسیبشناختی در زیرگروههای مقابله هیجانمدار بود تا بتواند گام مهمی در شناسایی این سبک
مقابلهای که اغلب به اختالالت اجتماعی و روانی نیز میانجامد بردارد .فرضیاتی که در این پژوهش
مطرح شدند عبارتاند از:
 .0سطح حافظه کاری و انعطافپذیری در یادگیری ،در زیرگروه مقابله رویاروگر و وابستگی،
پایینتر از زیرگروههای اجتنابی و خویشتندار است.
 .5گروههای مقابلهای رویاروگر و وابستگی نسبت به گروههای اجتنابی و خویشتندار ضعف
بیشتری در حل مسئله نشان میدهند.
 .2روش پژوهش
در پژوهش حاضر سه کارکرد اجرایی حافظه کاری ،انعطافپذیری و حل مسئله بر روی  000نفر
( 52زن و  36مرد انتخاب شدند .تعداد زنان بیشتر از مردان بود به دلیل اینکه از چهار دانشگاه
موجود ،دو دانشگاه فقط دخترانه بود) .گروه نمونه از دانشجویان دوره کارشناسی گروههای علوم
انسانی دانشگاههای شهر تهران انتخابشده و مورد آزمایش قرار گرفتند .از این تعداد 011 ،نفر
بهعنوان گروه نمونه باقی ماندند .دادههای  00نفر نیز به دلیل نقص در انجام آزمایشات و اشتباه در
پر کردن پرسشنامهها ،از گروه نمونه کنار گذاشته شدند .گروه نمونه از بین افراد  31-51سال با
متوسط سن  54/3سال و به روش نمونهگیری نیمه تصادفی ساده انتخاب شدند (امکان انتخاب
تصادفی دانشگاهها وجود نداشت؛ بنابراین از چهار دانشگاه موجود ،گروه نمونه بهصورت تصادفی
انتخاب شدند) .از آنجا که چهار زیرگروه راهبردهای هیجانمدار در این مطالعه موردنظر بودند ،در
هر گروه  52نفر قرار گرفتند .شرکتکنندگان قبالً تجربه ارزیابی توسط ابزارهای نرمافزاری بررسی
حافظه ،حل مسئله و انعطافپذیری را نداشتند .سطح اضطراب و استرس گروه نمونه توسط
مقیاس( 0DASS-21الویبوند و الویبوند )0992 ،5ارزیابی شد .این مقیاس دارای  50سؤال (فرم
کوتاه) است و سه زیرمقیاس (افسردگی ،اضطراب و استرس) دارد .در هر زیر مقیاس  5سؤال وجود
دارد که در طیف لیکرت طبقهبندی شدهاند .در این مطالعه زیر مقیاسهای اضطراب و استرس آن
مورداستفاده قرار گرفتند .الزم به توضیح است که گروهها از نظر سطح اضطراب و استرس
همتاسازی شدند.
1. Depression, Anxiety and Stress Scale
2. Lovibond
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خردهتیپهای راهبردهای مقابله با استرس هیجانمدار (رویاروگری ،اجتنابی ،وابستگی و
خویشتنداری) توسط پرسشنامه مقابله با استرس ( 0WOCQالزاروس و فولکمن )0954 ،بر روی
گروه نمونه مورد بررسی قرار گرفت .تعداد سؤاالت در این آزمون برای ارزیابی هر خرده تیپ6 ،
سؤال میباشد که در طیف لیکرت نمرهگذاری شده است .آزمون استروپ ساده(ون وین و کارتر،5
 )5112جهت بررسی سطح انعطافپذیری گروه نمونه استفاده شد .محرک ،عبارت بود از نام رنگ
که با رنگهای متفاوت ارائه میشدند .مثالً ،کلمه "آبی" با رنگ زرد ارائه میشد .از آنجا که کلمه و
نه رنگ موردنظر بود ،شرکتکنندگان باید کلید آبی را فشار میدادند .محرک در این آزمون  96بار
ارائهشده و میانگین زمان واکنش پاسخهای درست ،بهعنوان نمره انعطافپذیری در نظر گرفته شد.
آزمون  N-Backجهت اندازهگیری سطح حافظه کاری مورد استفاده قرار گرفت .آزمون N-Back
یک تکلیف سنجش عملکرد شناختی مرتبط با کارکردهای اجرایی است که عموماً در مطالعات
تصویربرداری عصبی برای برانگیختن کارکردهای اجرایی مغز به کار میرود .این تکلیف برای
نخستین بار توسط کرچمر(3چن ،میترا ،اسکالگکن )5115 ،4معرفی شد .روند کلی تکلیف بر این
قرار است که دنبالهای از محرکهای دیداری بهصورت گامبهگام به آزمودنی ارائه میشود و آزمودنی
باید بررسی کند که آیا محرک ارائهشده فعلی با محرک  Nگام قبل از آن همخوانی دارد یا خیر.
انجام این آزمایش با مقادیر عددی  Nصورت میپذیرد و با افزایش میزان  Nبر دشواری تکلیف
افزوده میشود .بدین ترتیب در تکلیف  1-Backآخرین محرک ارائهشده با محرک قبلی مقایسه
میشود و در تکلیف  3-Backآخرین محرک ارائهشده با  3محرک قبل ،مقایسه خواهد شد (در این
نرمافزار ،مقدار  5 ،0 ،Nو  3میباشد) .از آنجا که این تکلیف هم نگهداری اطالعات شناختی و هم
دستکاری آنها را شامل میشود ،برای سنجش عملکرد حافظه کاری بسیار مناسب شناختهشده
است و در سالهای اخیر بهطور وسیع در این حیطه به کار گرفتهشده است .به هنگام انجام این
تکلیف ،بیشترین میزان درگیری در عملکرد پردازشگر مرکزی 2ایجاد میشود .شرکتکنندگان در
نرمافزار مربوطه به ترتیب آزمونهای  2-Back ،1-Backو  3-Backرا اجرا نمودند ،یعنی در هر
مرحله تکلیف سختتر شد .مدت زمان اجرای هر مرحله پنج دقیقه بود .پس از پایان هر مرحله،
سیستم میانگین زمان واکنش و میانگین پاسخهای درست را بهعنوان نمره حافظه کاری ارائه داد که
میانگین هر سه مرحله بهعنوان نمره حافظه کاری شرکتکنندگان در این پژوهش به کار گرفته شد.
آزمون برجهای لندن جهت حل مسئله مورد استفاده قرار گرفت(کالبرتسون و زیلمر.)0995 ،6
1. Ways of Coping Questionnaire
2. Van Veen & Carter
3. Krechmer
4. Chen, Mitra, & Schlaghecken
5. Central Executive System
6. Culbertson & Zillmer
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محرک در این آزمون عبارت از  05سؤال بود .شرکتکنندگان باید طبق مثال ارائهشده ،با  3مهره،
سه ستون و تعداد حرکتهای درخواستی ،سؤاالت را حل میکردند .در ستون اول  ،3در ستون دوم
 5و در ستون سوم  0مهره قرار میگرفت .مثالً شرکتکنندگان مجاز بودند تا با  4حرکت ،مهرهها رو
طبق مثال در ستونها قرار دهند .اگر تعداد حرکات آنها بیشتر از  4حرکت میشد ،در واقع مسئله
را حل نکرده بودند .تعداد مسائل حلشده ،نمره حل مسئله را تشکیل میداد .هر سه آزمون فوق
بهصورت نرمافزار بر روی صفحه کامپیوتری در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفتند .از آنجا که گروه
نمونه این پژوهش با پژوهشهای قبلی یکسان نبود ،کلیه آزمونها در این پژوهش مورد ارزیابی
پایایی قرار گرفتند .ضریب همسانی درونی برای همه آزمونها بین  1/51تا  1/52بهدستآمده است.
روایی مقیاس  DASS-21از طریق بررسی همبستگی با مقیاس اضطراب بک  1/54میباشد (براون،
آکیاما ،وایت ،جراتن و اندرسون .)5119 ،0کین ،کانوی ،میورا و گلفش )5115( ،5در پژوهش خود
روایی سازه آزمون  N-Backو استروپ بسیار قابلقبول گزارش نمودند .همبستگی آزمون برجهای
لندن نیز با آزمون مازهای پروتئوس  1/40گزارششده است(کافر وهانتر.)0995 ،3
 .3یافتههای پژوهش
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد بحث در چهار گروه به شرح زیر میباشد:
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش با توجه به زیرگروههای مقابله هیجانمدار
گروه

استرس

اضطراب

حافظه کاری

انعطافپذیری

حل مسئله

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

رویاروگری

00/55

0/51

01/26

0/66

26/24

5/44

6/16

1/40

6/06

0/99

اجتنابی

5/26

0/66

01/05

5/54

56/36

0/54

9/34

1/46

2/64

5/21

وابستگی

01/05

0/91

01/06

5/05

62/94

3/21

6/54

1/62

6/15

5/13

خویشتنداری

9/55

5/05

01/05

0/95

50/53

5/51

5/65

0/11

6/56

5/45

طبق جدول  0میانگین اضطراب در گروه رویاروگری نسبت به سایر گروهها بیشتر است در حالی
که میزان استرس در هر چهار گروه برابر میباشد .همچنین میانگین حافظه کاری و انعطافپذیری
در دو گروه رویاروگری و وابستگی کمتر از دو گروه اجتنابی و خویشتندار بود .گروه اجتنابی از نظر

1. Brown, Akiyama, White, Jayaratne & Anderson
2. Kane, Conway, Miura & Golfesh
3. Kafer & Hunter
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حل مسئله نسبت به گروههای دیگر میانگین پایینتری کسب کردند .برای بررسی معنیداری
تفاوتهای میانگینهای چهار گروه ،از تحلیل آنوای یکراهه و سپس برای بررسی معنیداری مقادیر
 Fاز آزمون توکی برای گروههای برابر توسط نرمافزار  SPSSاستفاده شد .کلیه مفروضات آزمون F
اعم از پیوسته بودن مقیاس متغیرها ،نبود دادههای پرت و نرمال بودن توزیع متغیر وابسته رعایت
شدند .جهت بررسی همگنی کوواریانس میان گروهها از آزمون المبدای ویکلز استفاده شد .همچنین
جهت بررسی همگنی واریانس میان گروهها از آزمون لوین استفاده شد .از آنجا نتایج معنیداری این
آزمونها کمتر از  1/110بود ،میتوان نتیجه گرفت که گروهها همگن هستند .نتایج  Fبررسی تفاوت
میانگینهای چهار گروه در جدول زیر نشان دادهشده است:
جدول  :2نتایج آنوای یکراهه بررسی تفاوت میانگینها در چهار زیرگروه پژوهش
متغیر

اضطراب

استرس

حافظه کاری

انعطافپذیری

حل مسئله

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مربعات

آزادی

مربعات

بین گروهی
درونگروهی

94/451
311/551

3
96

30/493
3/034

کل

361/392

99

بین گروهی
درونگروهی

3/441
355/511

3
96

کل

395/541

99

بین گروهی
درونگروهی

9425/619
516/535

3
96

کل

01025/545

99

بین گروهی
درونگروهی

050/555
43/550

3
96

کل

552/629

99

بین گروهی
درونگروهی
کل

02/951
490/251
441/215

3
96
99

0/045
4/121
3021/551
5/325
61/659
1/426
2/315
2/051

نسبت F

معنیداری

01/145

1/110

1/553

455/315

035/954

0/136

1/535

1/110

1/110

1/351

نتایج آزمون تعقیبی توکی برای بررسی معنیداری  Fدر گروههای برابر نشان داد که تفاوت
میانگین در رابطه با اضطراب ،استرس و کارکرد حل مسئله گروهها معنیدار نیست؛ اما تفاوت
میانگین در رابطه با حافظه کاری و انعطافپذیری چهار گروه معنیدار بود.
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جدول  :3نتایج آزمون تعقیبی توکی برای بررسی دو به دو تفاوت میانگین حافظه کاری و
انعطافپذیری در چهار گروه نمونه
شاخص

گروه اول
رویاروگری

حافظه کاری
اجتنابی
وابستگی
رویاروگری
انعطافپذیری
اجتنابی
وابستگی

گروه دوم

تفاوت میانگین

اجتنابی

09/55

معنیداری

SD
1/56

1/110

وابستگی

9/40

1/56

1/110

خویشتن دار

52/31

1/56

1/110

وابستگی

01/40

1/56

1/110

خویشتن دار

2/45

1/56

1/110

خویشتن دار

02/59

1/56

1/110

اجتنابی

3/59

1/09

1/110

وابستگی

1/65

1/09

1/115

خویشتن دار

5/60

1/09

1/110

وابستگی

5/61

1/09

1/110

خویشتن دار

1/65

1/09

1/115

خویشتن دار

0/93

1/09

1/110

همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود ،تفاوت میانگین حافظه کاری بین گروههای
رویاروگری با گروههای اجتنابی و خویشتندار بسیار باالست .تفاوت میانگین حافظه کاری بین
گروههای وابستگی و خویشتندار نیز نسبت به سایرین باال میباشد .همچنین تفاوت میانگین
انعطافپذیری نیز بین گروههای رویاروگری با گروههای اجتنابی نیز نسبت به سایرین در خورد توجه
میباشد.
 .4بحث و نتیجهگیری
افرادی که راهبردهای مقابلهای هیجانمدار را انتخاب میکنند ،بیش از افرادی که راهبردهای
مسألهمدار را انتخاب میکنند ،از استرس و اضطراب رنج میبرند و کارکردهای شناختی
آسیبدیدهای دارند .نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که افراد با مقابله با استرس هیجانمدار-
رویاروگر ،نسبت به سایرین از حافظه کاری ضعیفتری برخوردارند .این نتایج با نتایج مطالعات
پیشین همسو میباشد(هاگز و همکاران5102 ،؛ پو و همکاران .)5105 ،پژوهشهای قبلی
زندکریمی ،یزدی ،خسروی و دهشیری ( )0394نیز نشان دادند که سبک استرس هیجانمدار با
آسیب در کارکردهای اجرایی حافظه کاری ،بازداری ،انعطافپذیری و تصمیمگیری مرتبط است و بر
این کارکردهای اجرایی اثر میگذارد .طبق نتایج مطالعه حاضر ،افراد با سبک مقابله رویاروگر که
یکی از خردهتیپهای مقابله هیجانمدار است ،در حافظه کاری خود نقص بیشتری نسبت به سایر
زیرگروهها نشان میدهند .افراد با سبک مقابله رویاروگر ،در شرایط پراسترس ،پرخاش میکنند .این
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پرخاش وضعیت آنها را در هنگام استرس وخیمتر میکند(صالیانی ،اصغری ،عطارزاده ،مشهدی و
احمدزاده .)0394 ،رویاروگرها ،نسبت به سایر زیرگروهها تفاوت بیشتری در کاهش حافظه کاری
دارند .میدانیم که حافظه کاری ،دربرگیرنده توانایی کنترل و هماهنگی محرکهای بیرونی
است(بدلی ،نبز ،هوانگ و پنچ .)5105 ،0در ای ن رابطه ،افراد با سبک مقابله وابستگی نیز عملکردی
مشابه رویاروگرها داشتند؛ بنابراین فرضیه اول این پژوهش مبنی بر اینکه سطح حافظه کاری و
انعطافپذیری در یادگیری ،در زیرگروههای مقابله رویاروگر و وابستگی ،پایینتر از زیرگروههای
اجتنابی و خویشتندار است به اثبات میرسد و به نظر میرسد این افراد در هماهنگسازی
محرکهای بیرونی جهت تدوین و گردآوری پاسخ مناسب در حل مسئله دچار مشکل هستند.
هیچیک از چهار زیرگروه ،تفاوت معنیداری در میزان اضطراب و استرس با هم نداشتند .در حالی
که هنگام هماهنگسازی حافظه و یادگیری راهحلهای جدید جهت حل مسئله ،رویاروگرها
ضعیفتر از بقیه عمل نمودند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که افراد هیجانمدار با زیرگروه
رویاروگر ،در انعطاف پذیری یا یادگیری مطالب جدید نیز بیش از سایرین ضعف نشان میدهند .در
واقع به نظر میرسد این افراد ،از سطح توانایی پایینی در یادگیری راهحلهای تازه برخوردارند .این
نتایج با نتایج قبلی در رابطه با مقابله هیجانمدار و ضعف انعطافپذیری همسو میباشند(زانگ و
همکاران5101 ،؛ زندکریمی و همکاران .)0394 ،ظاهراً هیجان بیش از اندازه در حد پرخاش ،مانع از
یادگیری راهکارها و نشانههای حل مسئله میشود.
تفاوت افراد هیجانمدار-رویاروگر با افراد هیجانمدار-وابسته نسبت به گروههای اجتنابی و
خویشتندار بسیار کمتر است .به نظر می رسد افرادی که هنگام بروز استرس به کسی یا چیزی
وابسته میشوند نیز از سطح حافظه کاری و انعطافپذیری پایینی برخوردارند .در این بین،
زیرگروههای اجتنابی که معموالً فرار از موقعیت را انتخاب میکنند و خویشتندارها که استرس را
تحمل میکنند ،وضعیت بهتری در حافظه کاری و انعطافپذیری دارند؛ اما همانطور که نتایج نشان
میدهند ،هر چهار زیرگروه هیجانمدار ،در حل مسئله مشابه هم هستند و تفاوت معنیداری در
ضعف حل مسئله ندارند؛ بنابراین فرضیه دوم این پژوهش مبنی بر اینکه گروههای مقابلهای رویاروگر
و وابستگی نسبت به گروههای اجتنابی و خویشتندار بیشتر از ضعف در حل مسئله رنج میبرند
پذیرفته نمیشود و هر چهار گروه در زمینه ضعف در حل مسئله یکسان هستند .احتمال دارد
متغیرهای دیگری غیر از حافظه کاری و انعطافپذیری در حل مسئله دخیل باشند .مطالعات قبلی
تأیید میکنند که افراد هیجانمدار بهطورکلی در حل مسئله آسیب کارکردی نشان میدهند(نوز و
همکاران .)5103 ،مدل راهبردهای مقابله با استرس و کارکردهای اجرایی زندکریمی و همکاران
( )0394نیز نشان داد که هشت کارکرد اجرایی بازداری ،انعطافپذیری ،تمرکز ،حافظه کاری،
1. Baddeley, Banse, Huang & Page
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تصمیمگیری ،استدالل ،حل مسئله و فراشناخت در نحوه بهکارگیری سبک مقابله مسألهمدار یا
هیجانمدار مؤثرند .لیکن در این پژوهش تفاوتی بین سطح کارکردی حل مسئله در چهار زیرگروه
هیجانمدار دیده نمیشود .این عدم تفاوت ،نشان میدهد که هیجانمدارها بهطورکلی در کارکرد
حل مسئله ضعیف هستند و تفاوت قابلتوجهی نسبت به هم ندارند.
یافتههای این مطالعه بهطورکلی نشان دادند که زیرگروه رویاروگر یکی از ضعیفترین راهبردهای
مقابله با استرس هیجانمدارانه است ،زیرا نسبت به سایر گروهها از حافظه کاری و انعطافپذیری
ضعیفتری برخوردار میباشد .زیرگروه وابستگی نیز تفاوت کمی با سبک مقابله هیجانمدار-
رویاروگر در آسیبهای حافظه کاری و انعطافپذیری دارد .در این میان وضعیت زیرگروههای
اجتنابی و خویشتندار در این کارکردهای شناختی بهتر بود .پیشنهاد میشود ،پژوهشهای بعدی در
زمینه یافتن و اجرای راهکارهای آموزشی جهت ارتقاء سطح حافظه کاری و انعطافپذیری افراد
هیجانمدار و تأثیر آن بر حل مسئله صورت بگیرد تا در جهت آموزش راهبردهای مقابلهای
مسألهمدارانه به افراد هیجانمدار ،گامهای مؤثری برداشته شود.
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