دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning

سال نهم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 0011

Vol 9, Num 16, Spring & Summer 2021
DOI: 10.22084/j.psychogy.2020.21718.2159

(از ص  332تا )342

مقاله پژوهشی

تأثیر اضطراب رگه/حالت بر انتخاب موقعیت وضوح شناختی
The Effect of State-Trait Anxiety on the Choise of Cognitive Clarity Situation
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پذیرش مقاله6011/30/22 :

چکیده

هدف :هدف پژوهش بررسی تأثیر اضطراب رگه-حالت بر انتخاب موقعیت «وضوح شناختی» دانشجویان
زن مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری است.
روش :تعداد  121نفر با روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند .ماهیت پژوهش،
نیمهآزمایشی و طرح آن پسآزمون با گروه کنترل است .ابزار بهکاررفته شامل آزمون اضطراب رگه-حالت
اسپیلبرگر و یک بستهی اجرا و سنجش است که بر اساس آن مشارکتجویان به گروه «شناختی» و گروه
«غیرشناختی» تقسیم شده و از طریق آزمون تحلیل واریانس یکراهه ( )ANOVAدر اندازههای نمرات
رگه -حالت اسپیلبرگر مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافتهها :بین دو گروه شناختی و غیرشناختی در چهار وضعیت اضطراب رگه و حالت تفاوت معنادار مشاهده
شد .در مقایسه تفکیکی میانگینها با استفاده از آزمون تعقیبی توکی( )HSDتنها بین گروه  2و  3تفاوت
معنادار است.
نتیجهگیری :در مقایسه میانگین چهار گروه ،اضطراب حالت گروه شناختی نسبت به اضطراب رگه گروه
غیرشناختی در حدّ پایینتری قرار دارد؛ افرادی که در موقعیت اضطرابزا به میزان کمتری درگیر هیجانات
مرتبط با موقعیت میشوند راهحلها و مواجهات شناختی را ترجیح میدهند اما کسانی که گروههای
غیرشناختی را برمیگزینند ،کسانی هستند که وزن اضطراب رگه آنها نسبت به اضطراب حالت گروهی که
موقعیت شناختی را برگزیده ،بیشتر است.
کلید واژهها :اضطراب رگه ،اضطراب حالت ،وضوح شناختی.
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 .1مقدمه
اضطراب پدیدهای محوری است که نظریههای روانشناسی زیادی حول آن شکل گرفته و نیز در
تحقیقات متمرکز بر علوم اعصاب و مکاتب مختلف روانشناختی نقش محوری دارد(سادوک ،سادوک
و روئیز .)1311 ،1اضطراب با احساس دردناک و طوالنیِ بیم و نگرانی همراه است و سطح معیّنی از
آن برای مسائل مختلف زندگی ضروری است و چنانچه بهصورت محدود باقی بماند ،میتواند بسیار
مفید و حتّی لذّتبخش هم باشد؛ بااینحال ،اگر از سطح معیّنی فراتر رود ،نقش انطباقی خود را از
دست میدهد و سبب ایجاد رفتارهای غیر انطباقی میگردد و همراه با درد و رنجی میشود که به
زحمت میتوان آن را تحمّل کرد و این حالت ،بیمارگونه است .چنین اضطرابی است که استعدادها را
تخریب میکند ،مشکالتی در تمرکز و حافظه به بار میآورد ،باعث رفتارهای ناشایسته و ناپخته میشود
و فرد مبتال نمیتواند با شرایط موجود زندگی و محیط خود روبهرو شود و با آنها کنار بیاید (گنجی،
 )1311بنابراین فرد در چنین موقعیتی در احساسی از بیمعنایی دستوپا میزند که بیشتر با پوچی
و تهیشدن(خأل وجودی) 2همراه است (محمدپور .)1311 ،اگرچه حدّی از اضطراب برای تأمین
سازشیافتگی فرد الزم است ،اما حالتهای اضطرابی فزونیافته ،حتّی «اضطراب روزمره» که از نگاه
برخی روانشناسان و ضوابط تشخیص مجموعههای تشخیصی و آماری بیماریهای روانی(3DSMیا
(2ICDبه دور مانده است ،میتوانند موانع قابلمالحظهای را در تحقّق امکانات بالقوهی فرد ایجاد کرده
و پایهای برای بسیاری از اختالالت روانی شوند (دادستان ،جان بزرگی و نوری .)1331 ،از نظر دو
دیدگاه روانتحلیلگری و رواندرمانی وجودی ،اضطراب باعث شکلگیری آسیبهای روانی میشود
(محمدپور .)1311 ،رولومی 1اضطراب را بهصورت «تهدید وجود یا ارزشهایی که وجودمان با آنها
شناخته میشود» تعریف میکند (به نقل از نورعلیزاده میانجی و جان بزرگی .)1331 ،پژوهشهای
تجربی نیز ارتباط معنادار اضطراب وجودی با بیماریهای روانی و معناداری زندگی با سالمت روانی را
تأیید کردهاند .استرجن 6و حاملی 1در پژوهشهای خود بین اضطراب وجودی و رگه اضطرابی (3)AT
رابطه معناداری یافتهاند (به نقل از شرو-نیجر و ادلستین .)2112 ،1ویمز ،11کوستا ،11دهون 12و
برمن )2112(13در دو نمونه پژوهش نتیجهگیری کردند که نشانگان اضطراب با افسردگی رابطه
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مستقیمی دارد .بیرمن ،1کومیجس ،2ریجمن ،3جونکر 2و بیکمن )2113( 1نیز در پژوهش خود ارتباط
معکوس اضطراب وجودی و سالمت روانی را یافتند .اگرچه هیچ نظریهی واحدی نمیتواند بهتنهایی
پدیده اضطراب را بهطور کامل تبیین کند ،امّا اخیراً نظریههای شناختی ،بیشتر مورد توجّه واقعشدهاند.
نقش فرایندهای نمادین در انتقال اطّالعات دربارۀ اشیاء و رویدادهای ترسناک بهخوبی مشخّص است.
چنین به نظر میرسد که واکنشهای هیجانی ،زیر کنترل فرایندهای شناختیِ درونی هستند ،نه اینکه
صرفاً نتیجه شرطیشدن پاولفی باشند .میزان قابلیت پیشبینی و کنترل رویدادهای آزاردهنده ،دو
متغیّر مهم در نظریههای شناختی هستند .رویدادهای قابل پیشبینی کمتر از رویدادهای غیرقابل-
پیشبینی آزاردهندهاند ،زیرا افراد قبل از وقوع آنها میتوانند خود را برای برخورد آماده کنند (سیف،
.)1316
محققان دو نوع اضطراب را از یکدیگر تفکیک میکنند :اضطراب رگه و اضطراب حالت« .اضطراب
رگه» ،جزئی از شخصیت است که با اندازهگیری حالتهای فیزیولوژیکی ،هیجانی و رفتاری-شناختی
در فرد مشخّص میشود ،بهعبارتدیگر بهواسطه تحوّل و رشد شخصیت ،بعضی از افراد نسبت به
دیگران استعداد بیشتری برای اضطراب دارند .ممکن است اینگونه افراد اضطراب عالمتی یا حوادث
تنیدگیزای بیشتری را تجربه کنند؛ درحالیکه «اضطراب حالت» در نتیجه یک موقعیت استرسزا در
فردی که کنترل هیجانیاش کاهش یافته است بروز میکند .در هر یک از این مراحل ،شخص تغییراتی
را در رفتار و توانایی شناختی و عاطفی خود نشان میدهد .اضطراب حالتی ،اضطرابی است که در
موقعیت ویژهای روی میدهد؛ شخص احساس تنیدگی و تعارض میکند و بر خود کنترل ندارد .افرادی
که دارای سطوح باالی اضطراب رگه هستند در مواجههی با موقعیت بحرانزا دچار اضطراب شدید
میشوند ،بهطوریکه رابطهی مستقیمی بین اضطراب حالت و رگه دیده میشود (امیرسرداری ،رحیمی
و اسماعیلی .)2112 ،بین سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا با اضطراب رگه همبستگی مثبت و معنی-
داری وجود دارد و نیز همبستگی بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی با اضطراب حالت ،مثبت و
معنیدار است (صفوی و معروفی .)1311 ،افراد با اضطراب رگهی باال نسبت به اطّالعات تهدیدکننده
سوگیری داشته و در برداشت توجّه از این اطّالعات مشکل دارند .سوگیری توجّه نسبت به منابع تهدید
در اضطراب رگه باال ،با تمایل انتخابی به ردیابی اطّالعات تهدیدکننده است ،که خود مؤلّفهای از
گوشبهزنگی باال در این افراد است (شهامت دهسرخ و صالحی .)1312 ،فعالیت باالی سیستم بازداری
رفتاری در هر نوع اضطراب رگه و حالت نقش دارد ،ولی اضطراب رگه با فعالیت پایین سیستم فعّالساز
رفتاری نیز همراه میباشد (بشرپور و مظفری .)1313 ،رابطۀ بین راهبردهای کنترل فکر و اضطراب
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رگه نشان داد که دو راهبرد توجّهبرگردانی و ارزیابی مجدّد ،رابطه معنادار با این نوع از اضطراب دارند
و راهبردهای تنبیه و نگرانی با اضطراب رگه ،رابطهی مثبت دارند (محمدخانی و مظلوم.)1331 ،
راهبردهای توجّهبرگردانی و ارزیابی مجدّد ،پیشبینیکنندهی مستقل اضطراب رگه بهعنوان شاخص
آسیبپذیری روانشناختی هستند (ولز و کارتر.)2111 ،1
روانشناسی اجتماعی بر کارکرد شناخت بهعنوان تعیینکننده رفتار تأکید زیادی دارد .این فرض
نه فقط بر اهمیت پردازش اطّالعات یا شکلگیری باور تأکید دارد بلکه همچنین بر تأثیر شناخت روی
رفتار تأکید میورزد .دانش هر فرد شامل باورهایی است که به شکل نگرشها ،انتظارات ،هدفها یا
قصدهایی نمایان میشود و افراد به جهانی که وجود آن را باور دارند واکنش نشان میدهند (گاتنرز،2
 .)1331روشهای مقابلهای از نوع شناختی مثل حلّ مسأله ،روشهایی برای مقابله با استرس و حلّ
مشکالت زندگی میباشند (هاوتون ،سالکووسکی ،کیرت و کالرک )1132 ،3و کسب مهارتهای حلّ
مسأله نقش مهمی در بهداشت روانی و جسمانی ایفا میکنند ،بهخصوص زمانیکه افراد با رویدادهای
ناگوار و تنیدگیهای منفی زندگی مواجه میشوند (نزو و دروزیال .)1131 ،2نتایج پژوهش در یک
نمونهی  216نفری از طریق روش تحلیل مسیر نشان داد ،زمانی که کنترل شناختی افزایش یابد،
میتواند از افراد در برابر اضطراب محافظت کند (لیائو 1و همکاران .)2113 ،دیگر پژوهشها نیز نشان
میدهند ،سبک مقابلهای مسألهمدار در مقایسه با سبک مقابلهای هیجانمدار پیشبین خوبی برای
کاهش میزان افسردگی و اضطراب به شمار میرود (ییلدیز ،شاهین ،باتماز ،سونقر و کوتلوترک،6
 .)2111استفاده از سبک مقابله ای شناختی یک هدف ارزشمند برای ارزیابی و درمان روانشناختی
اضطراب نوجوانان است (لگرستی ،گرانفسکی ،ورهاست و آتنس .)2111 ،1برنامه کاهش اضطراب
مبتنی بر ذهن آگاهی باعث افزایش انسجام روان ،کاهش معنادار نمرات سبک مقابلهای هیجانمدار و
افزایش معنادار نمرات سبک مقابلهای مسألهمدار میشود (درسخوان و وزیری .)1311 ،از بین نمایش
مؤثّر برای مواجهه با اضطراب ،نمایش شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی ،بر نگرانی و اجتناب شناختی
افراد مضطرب اثربخش بوده است (میرزاییان ،احمدی و مدّاح )1311 ،و نیز نمایش شناختی مبتنی
بر ذهن آگاهی راهبردهای مفید و مؤثّری بر اضطراب و باورهای فراشناختی مثبت نسبت به نگرانی
بودهاند (میرزاییان ،حسنزاده و حامدی .)1311 ،نتایج همبستگی بین ذهنآگاهی و اضطراب نشان
داد که با افزایش ذهنآگاهی ،اضطراب در نوجوانان کاهش مییابد (محسنآبادی ،شعبانی و زنجانی،
 .)2111مطالعهای که با هدف شناسایی پیگیریهای کمککننده در اضطراب بالینی مردان بالغ
1. Wells, A., Carter, K.
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استرالیایی انجام شد ،نشان داد عواملی مثل ایجاد اصالحات در نحوۀ ارائۀ اطّالعات در مورد سالمت
روان در مراقبت از آنان مؤثّر است (کالرک ،هادسون ،دانستن و کالرک .)2113 ،1شاختر 2نیز در
نظریۀ مقایسۀ هیجانی 3اظهار می دارد که افراد در صورت احساس ناایمنی و اضطراب برای شناسایی
هیجانهای خود به پیوندجویی می گرایند .او برای آزمون فرضیه خود آزمایشی ترتیب داد که در آن
یک گروه در شرایط «اضطراب زیاد» قرار گرفتند و به آنها گفته شد که قرار است در معرض شوک
الکتریکی دردناکی قرار گیرند که آسیب دائمی ایجاد نمیکند .گروه دیگر را در شرایط «اضطراب کم»
قرار دادند و به آنها گفته شد که شوکهی بیدردی را تجربه خواهند کرد .بعد از ارائه این اطّالعات از
آزمودنیها خواستند تا زمان انجام آزمایش که مقرّر شده بود با ده دقیقه تأخیر صورت گیرد ،میتوانند
بهتنهایی یا با سایرین منتظر بمانند وقتی آنان شرایط انتظار خود را انتخاب کردند ،آزمایش پایان
یافت و در واقع هیچگونه شوکی به مرحلهی اجرا درنیامد .همانطور که شاختر پیشبینی کرده بود،
سطح اضطراب ایجادشده در انتخاب شرایط انتظار (تنهایی یا با دیگران) تأثیر گذاشت و از  32نفر
آزمودنی در شرایط «اضطراب زیاد»  21نفر خواستند تا با دیگران منتظر بمانند ،اما در شرایط
«اضطراب کم» ،فقط  11نفر از  31نفر آزمودنی چنین تمایلی از خود نشان دادند (لطفی.)1311 ،
شاختر در پاسخ به این سؤال که چرا در شرایط «اضطراب زیاد» پیوستن به دیگران مطلوب میشود،
دو پاسخ تبیینی ارائه داد :اوّل اینکه حضور دیگران میتواند غفلتآور باشد و موجب میشود تا
آزمودنیها موقتاً تهدید به شوک را فراموش کنند و دوم اینکه در این موقعیتها ممکن است افراد از
واکنشهای خودشان مطمئن نباشند و دیگران را بهمنظور «مقایسهی اجتماعی» جستجو کنند .اگر
اولین پاسخ درست باشد پس در شرایط اضطراب ،پیوستن به هر کسی مطلوب است ولی اگر پیوستن
بهمنظور شناخت تجارب هیجانی باشد ،آنگاه جستجوی کسی که در موقعیت شبیه به او قرار دارد از
اهمیت بیشتری برخوردار میشود .بهمنظور آزمون این دو فرضیه ،شاختر آزمایش دیگری انجام داد.
در این آزمایش ،به همه آزمودنیها گفته شد که شوک دردناکی به آنها وارد میشود (شرایط اضطراب
زیاد) و به هر آزمودنی گفته شد که انتظار بهتنهایی یا با دیگران را انتخاب کند .ولی این بار ویژگیهای
آن افراد تغییر کرده بود .به بعضی گفته شد یا بهتنهایی منتظر بمانند و یا با دخترانی که در همان
آزمایش بودند و به برخی دیگر گفته شد یا بهتنهایی منتظر بمانند یا با دخترانی که در آزمایش
مشارکت نداشتند .نتایج نشان داد ،آزمودنیهایی که فرصت داشتند که تنهایی یا انتظار با سایر
آزمودنیهایی که در آن آزمایش بودند را برگزینند ،بیشتر آنها انتظار با آزمودنیهای همسرنوشت را
پذیرفتند .در مقابل آزمودنیهایی که میتوانستند با دانشجویانی که در آزمایش نبودند منتظر بمانند،
متّفقاً تنهایی را ترجیح دادند .این یافتهها نشان میدهد که غفلت تبیینی نیست که حلقه واسط بین
1. Clark, L. H., Hudson, J. L., Dunstan, D. A., Clark, G. L
2. Shachter
3. Emotional Comparison
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اضطراب و پیوندجوئی باشد(دیوکس و رایتسمن.)1133 ،1
اگرچه از نظر شاختر افراد در موقعیت اضطرابآفرین به منظور مقایسهی هیجانی ،پیوندجویی را
برمیگزینند اما این نتیجه مستلزم «بررسی الگوهای ارتباطی» در «زمان انتظار» است که شاختر آن
را بررسی نکرده است .یعنی اگر در «زمان انتظار» فرد در پی مقایسۀ هیجانی برآید و ارتباط او با
دیگران برای شناخت و ابراز عکسالعمل هیجانی مناسب باشد ،آنگاه ادّعای شاختر تأیید میشود،
درحالیکه شاختر این بررسی را انجام نداده است .از نتایج شاختر میتوان نتایج دیگری گرفت و آن
اینکه بسیاری از افراد و نه همه افراد در موقعیتهای اضطرابزا ،بودن با جماعت همسرنوشت و شبیه
به خود را بر تنهایی ترجیح میدهند .اما اینکه چرا چنین است ،سؤالی است که در مرحله اوّل این
پژوهش قصد دارد به آن پاسخ دهد .درواقع در گام اول این تحقیق قصد داشتیم بدانیم که فرد با
پیوستن به جماعت همسرنوشت چه هدفی را دنبال میکند؟ و یا درواقع ارتباط او با دیگران چه
محتوایی دارد؟ تبیین دیگری که این پژوهش قصد بررسی آن را داشته این بود که چون موقعیتهای
اضطرابزا برای آزمودنیها ناآشناست بنابراین ممکن است آنان برای کاهش اضطراب حاصل از ابهام
بهدنبال یک «وضوح شناختی» 2باشند .اگر این فرضیه درست باشد ،افراد باید انتخاب یک جمع آگاه
به شرایط آزمایش (مثل متخصّصانی که از چگونگی کارکرد دستگاههای شوک یا عوارض ناشی از
جریان الکتریکی و … آگاهی دارند) را بر جماعت همسرنوشت (مقایسهی هیجانی) و تنها بودن3
ترجیح دهند .درواقع این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که در شرایطی که افراد در
معرض سطوح مختلف اضطراب قرار میگیرند (زیاد و کم) از میان موقعیتهای مختلف انتظار که
شامل تنها بودن ،با جماعت بودن ،با افراد هم سرنوشت بودن (مقایسهی هیجانی) و یا بهدنبال افراد
مطّلع و متخصّص بودن (وضوح شناختی) است ،کدام را بیشتر برمیگزینند؟
در مرحله دوم و مهمتر این پژوهش همهی کسانی که در مرحله اوّل در گروه اضطراب زیاد (خبر
دریافت شوک دردناک) و گروه اضطراب کم (خبر دریافت شوک خفیف) و شرایط بدون اضطراب
(عدمدریافت خبر شوک) قرار داشتند به دو گروه کلیتر بهعنوان گروه «شناختی» و
گروه«غیرشناختی» تقسیم شده و از طریق نمرات رگه-حالت اسپیلبرگر مورد مقایسه قرار گرفتند.
منظور از گروه شناختی همه کسانی هستند که در موقعیتهای آزمایشی و کنترل گزینه «وضوح
شناختی» را در «زمان انتظار» انتخاب کردند و منظور از گروه غیرشناختی همه کسانی هستند که در
موقعیتهای آزمایشی و کنترل گزینههای «تنها بودن»« ،جماعت» 2و «مقایسه هیجانی» را برگزیدند.
هدف اصلی و مهمتر این پژوهش بررسی تأثیر اضطراب رگه-حالت بر انتخاب شرایط وضوح شناختی
است که به تبیین الگوهای ارتباطی در مواجهه با موقعیت اضطرابزا میپردازد .بهعبارتدیگر آیا افراد
1. Deaux, K., Wrightsman, L. S.
2. Cognitive Clarity
3. Being Alone
4. Crowd
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گروه شناختی و گروه غیرشناختی در نمره آزمون رگه-حالت اسپیلبرگر تفاوت معناداری را نشان
میدهند؟
 .2روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف ،بنیادی است و در آن آزمون نظریه ،کشف حقایق اساسی و تبیین روابط
بین پدیدهها مدنظر قرار میگیرد .مقیاس دادهها از نوع فاصلهای ،ماهیت پژوهش نیمهآزمایشی و طرح
آن از نوع پسآزمون با گروه کنترل است .جامعهی آماری شامل  1121نفر از دانشجویان زن مقطع
کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری در سال تحصیلی  11-13است .جامعهی مورد نظر به
دالیل زیر به جامعه دانشگاهی در دسترس محدود شده است .الف) امکانات مالی محدود ب) ماهیت
و مقتضای پژوهش که از نوع نیمهآزمایشی بود و تدارک امکانات در چند دانشگاه و نیز آزمودنیهایی
که با محقّق همکاری الزم را به عمل آورند ،موجب اتالف وقت و هزینه بود .روش نمونهگیری به شکل
تصادفی چندمرحلهای است که در سه سطح اعمال گردید :الف) انتخاب آزمودنیها ب) ترتیب مشارکت
آزمودنیها در موقعیتهای آزمایشی ج) اعمال تصادفی متغیّرهای پژوهشی و کنترل به گروهها .نمونهی
بهکار رفته تعداد  121نفر از دانشجویان زن مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی ساری بودند که
در محدوده سنی  13تا  26قرار داشتند که به لحاظ جنسیت ،محدوده سنّی ،مقطع تحصیلی و میزان
اضطراب همسان شدند .حجم نمونه نیز با توجّه به طرح پژوهش و نیز با اتّکا به بررسی پیشینه
موضوعات مشابه تعیین شده است .برای پژوهشهای از نوع آزمایشی ،حجم نمونه حداقل  11نفر
تجویز شده (کرلینجر .)1312 ،1در پژوهشهای مشابه طاهری ،طاهری و امیری ( )1316تعداد 31
نفر و مجتبایی و علویزاده ( 21 ،)1316نفر بهعنوان نمونه گزارش کردهاند روش اجرا در سه مرحله
صورت پذیرفت .ابتدا همه مشارکتجویان به آزمون رگه-حالت اسپیلبرگر پاسخ دادند .در مرحله دوم
یک موقعیت آزمایشی اعمال گردید که مشارکت جویان به سه گروه تقسیم شدند .گروه اول آزمایش
کسانی بودند که به آنها گفته شد قرار است در معرض شوک دردناکی قرار گیرند و به همین دلیل
گروه «اضطراب زیاد» نامیده شدند .گروه دوم آزمایش کسانی بودند که به آنها گفته شد قرار است
در معرض شوک خفیفی قرار گیرند و به همین علّت گروه «اضطراب کم» نامیده شدند و گروه سوم
افراد گروه کنترل بودند که هیچ خبری دریافت نکردند .سپس به این سه گروه گفته شد تا زمان اجرای
آزمایش ده دقیقه در انتظار خواهند ماند که در این بازه زمانی با توجّه به کاربرگی که در اختیارشان
قرار گرفت یکی از شرایط انتظار پیشبینی شده را برگزیدند-شرایط انتظار شامل :در تنهایی به
سربردن (تنها بودن) ،با افراد دیگری در محوطه دانشگاه منتظر ماندن (جماعت) ،با افراد شرکتکننده
در آزمایش منتظرماندن (مقایسه هیجانی) و یا انتظار با کارشناسان و متخصّصانی که از شرایط آزمایش
و دستگاههای شوک اطّالعات کافی داشتند (وضوح شناختی) ،بود .در مرحلهی سوم اجرا افرادی که
1. Kerlinger, F. N.
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در گروههای آزمایشی و گروه کنترل ،شرایط «وضوح شناختی» را انتخاب کرده بودند تحت
عنوان«گروه شناختی» و افرادی که دیگر شرایط انتظار شامل« :تنها بودن»« ،جماعت» و «مقایسه
هیجانی» را انتخاب کرده بودند تحت عنوان گروه «غیرشناختی» نامگذاری شدند.
1
ابزار بهکار رفته در این پژوهش شامل )1 :پرسشنامه اضطراب رگه-حالت اسپیلبرگر و  )2بسته
اجرا و سنجش.
 )1پرسشنامه اضطراب رگه-حالت اسپیلبرگر :در مقیاس «حالت» آزمون ،میزان اضطراب فرد در یک
موقعیت خاص مورد سنجش واقع میشود که ممکن است در طول زمان نوسان داشته باشد .نحوه
اندازهگیری اضطراب با شدّتی از کم به زیاد است که آزمودنیها شدّت احساس خود را در یک مقیاس2
درجهای (اصالً ،تا حدّی ،متوسّط و خیلی زیاد) در زمانی خاص نشان میدهند .مقیاس «رگه» این
آزمون تفاوتهای فردی در اضطراب را منعکس میکند و آن دسته از ویژگیهای شخصیتی را نمایان
میسازد که ممکن است تحت تأثیر جزئیات گذشته بهوجود آمده باشد .آزمودنیها در پاسخ به مقیاس
رگهی اضطراب نیز در یک مقیاس  2درجهای (تقریباً هیچ وقت ،گاهی ،غالباً و تقریباً همیشه) نشان
میدهند که بهطورکلی چه احساسی دارند (فتحیآشتیانی .)1311 ،پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان
اسپیلبرگر که به پرسشنامه  2STAIمعروف است ،بهطور عمیقی در پژوهشها و فعالیتهای بالینی
مورد استفاده قرار میگیرد .این پرسشنامه شامل مقیاسهای جداگانه خودسنجی برای اندازهگیری
اضطراب آشکار(حالت اضطراب) و پنهان (رگه اضطراب) میباشد 21 .سؤال اوّل اضطراب آشکار(3)S
میتواند بهعنوان مقطعی از زندگی یک شخص محسوب شود یا بهعبارتی بروز آن موقعیتی است و
اختصاص به موقعیتهای تنشزا (جروبحثها ،از دست دادن موقعیتهای اجتماعی ،تهدید امنیت و
سالمت انسان) دارد و احساس فرد را در همان لحظه نشان میدهد 21 .سؤال دوم اضـطراب پنهان(2)T
به تفاوتهای فـردی در پاسخ به موقعیتهای پراسـترس با میزانهای مختلف اضطراب آشکار ،داللت
دارد .اضطراب آشکار و پنهان ،در برخی زمینهها بهمثابۀ انرژی جنبشی و پتانسیل ،با هم قابلمقایسه
هستند (سئوک ،شاه عبد حمید ،موتانگ 1و همکاران .)2113 ،این پرسشـــنامه ابزاری با اعتـبار،
پایایی و روایی مطلـوب است که در جمعیتهای مختـلف قابل استفاده است .همبسـتگی آن با
پرسـشنامه اضطراب کتل نیز نشاندهنده روایی و اعتبار آن است .اسپیلبرگر ،گونزالس ،6مارتینز،1
ناتالیسیو 3و ناتالیسیو )1111(1گزارش میکنند که همبستگی دو فرم اسپانیایی و هندی با فرم
1. Spielberger, C. D.
)2. Speilberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI
3. State
4. Trait
5. Seok, C.B., Shah Abd Hamid, H., Mutanget
6. Gonzalez, F.
7. Martinez, A.
8. Natalicio, L. F.
9. Natalicio, D. S.
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انگلیسی بین  1833تا  1813بوده است .مهرام ( )1313مطالعهای در جهت استانداردسازی آزمون
اسپیلبرگر در ایران انجام داد .ضریب پایایی آزمون در مقیاس اضطراب آشکار (حالت) و اضطراب پنهان
(رگه) بر اساس آلفای کرونباخ بهترتیب  181132و  181121بوده است.
 )2بسته اجرا و سنجش :منظور از بسته اجرا و سنجش ،طراحی یک موقعیت آزمایشی برای مشارکت-
جویانی است که در دو گروه آزمایش (اضطراب زیاد و اضطراب کم) و یک گروه کنترل (گروه بدون
اضطراب) قرار داشتند این بسته شامل دستورالعمل و کاربرگ است .الف) سه دستورالعمل مجزّا برای
دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل ارائه شد که در آن ابتدا هدف پژوهش بهطور اجمالی تصریح،
سپس برای هر گروه ،شرایط روانشناختی خاصی را که قرار بود در معرض آن قرار گیرند تعریف
گردید .دستورالعمل اجرا برای گروه یک به این شکل توضیح داده شد« :شرایط روانشناختی گروه
شما این است که مقرّر شده همه شما با حضور تکنسینهای مسلّط و مجرّب و با استفاده از
دستگاههایی ،در معرض شوک الکتریکی دردناکی قرار گیرید که البته آسیب دائمی ایجاد نمیکند»
و برای گروه دو توضیح داده شد« :شرایط روانشناختی مربوط به گروه شما این است که مقرّر شده
همه شما با حضور تکنسینهای مسلّط و مجرّب با استفاده از دستگاههایی در معرض شوکهای بیدردی
قرار گیرید که فقط قلقلک ایجاد میکند» و برای گروه سه گفته شد« :در این فرصت پژوهشی که
شما حضور دارید ،مقرّر شده است تا در معرض یک آزمایش روانشناختی قرار گیرید» .بعد از توضیح
شرایط آزمایش خاص هر گروه ،به همه آنها گفته شد« :قبل از شروع آزمایش زمان کوتاهی را در
انتظار به سر خواهید برد» .سپس کاربرگی در اختیار مشارکتجویان قرار گرفت که در آن برای شرایط
انتظار تعاریفی ارائه شد .ضمناً در این دستورالعمل تصریح شده است که مشارکتجو در هر مرحله از
آزمایش مخیّر است انصراف خود را اعالم کند .ب) کاربرگ .در کاربرگ از مشارکتجویان خواسته شد،
اطّالعات مندرج را که شامل شماره مشارکتجو ،جنس ،سن ،رشته و مقطع تحصیلی بود تکمیل
نمایند .ضمناً مشارکتجویان در این کاربرگ مخیّر شدند درصورتیکه تمایل دارند از نتایج پژوهش
مطّلع شوند ،نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را مرقوم کنند .در قسمت بعدی کاربرگ ،چهار
شرایط انتظار در نظر گرفته و از مشارکتجویان خواسته شد که از میان آنها یکی از شرایطی را که
حاضرند تا قبل از اجرای آزمایش در آن منتظر بمانند انتخاب کنند .این شرایط شامل  )1در تنهایی
به سر بردن؛  )2همراه با دیگران بودن؛  )3همراه با مشارکتجویان گروه خود بودن و  )2همراه با گروه
متخصّصان و تکنسینهای دستگاههای شوک بودن.
مالحظات اخالقی نیز در این پژوهش رعایت شده است و مشارکتجویان حقّ انتخاب داشتهاند و
مخیّر بودند هر زمان که اراده کنند از شرکت در آزمایش انصراف دهند و نیز الزامی در ارائهی اطّالعات
هویتی خود نداشتهاند و به آنان اطمینان داده شد که اطّالعات اخذشدهی دیگر نیز فقط در اختیار
محقّق خواهد بود .در پروسه اجرای آزمایش از هیچ شوکی استفاده نشد و مشارکت جویان تنها خبر
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دریافت شوک را شنیدند بنابراین هیچگونه آسیبی به مشارکتجویان نرسید و فقط هدف پژوهش در
اجرای آزمایش جهت خنثیسازی متغیّر مزاحم ،از آزمودنی مخفی ماند.
روشهای آماری بهکار رفته شامل آزمون تجزیه واریانس کروسکال-والیس ،1آزمون تجزیه واریانس
دوطرفه فریدمن 2و آزمون تحلیل واریانس یکراهه 3بوده است که تمامی محاسبات از طریق نسخه
 22نرمافزار  SPSSانجام گرفت.
 .3یافتههای پژوهش
فرضیه  :1بین میزان اضطراب رگه–حالت سه گروه (گروههای آزمایشی و کنترل) تفاوت معناداری
وجود دارد.
جهت تعیین معناداری اختالف بین دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل در مقیاس حالت و رگه
اسپیلبرگر با توجّه به رتبهای بودن دادهها از آزمون کروسکال – والیس استفاده شد.
جدول  :1جدول رتبهها در مقیاس حالت آزمون اسپیلبرگر
گروه

تعداد

متوسّط رتبهها

1
2
3
جمع

23
23
23
121

61811
61811
61821

جدول فوق متوسط رتبههای کسب شده مشارکتجویان در آزمون حالت اسپیلبرگر را در سه گروه
نشان میدهد.
جدول  :2جدول نتایج آماری آزمون کروسکال-والیس در مقیاس حالت اسپیلبرگر
کای اسکوار

درجه آزادی

Sig

18162

2

18111

تصمیمگیری :با توجّه به جدول  2مقدار کای اسکوار محاسبهشده  H=18162با درجه آزادی df=2برابر
با احتمال p>1811است ،)sig=18111( :بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود و نتیجه میگیریم اختالف
معناداری بین اضطراب سه گروه در مقیاس حالت وجود ندارد.

1. Kruskal-Wallis Analysis of Variance
2. The Fridman Two-Way Analysis of Variance
3. One-Way Analysis of Variance
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جدول  :3جدول رتبهها در مقیاس رگه اسپیلبرگر
گروه

تعداد

متوسّط رتبهها

1
2
3
جمع

23
23
23
121

66861
61866
61861

جدول فوق متوسط رتبههای کسبشده مشارکتجویان در آزمون رگه اسپیلبرگر را در سه گروه
نشان میدهد.
جدول  :4جدول نتایج آماری مقیاس رگه اسپیلبرگر
کای اسکوار

درجه آزادی

Sig

18111

2

18611

تصمیمگیری :با توجه به جدول شماره  2مقدار کای اسکوار محاسبه شده H=18111با درجه
آزادی df=2برابر با احتمال p>1811است ( ،)sig= 18611بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود و نتیجه
میگیریم اختالف معناداری بین اضطراب سه گروه در مقیاس رگه وجود ندارد.
فرضیه  :2سطوح مختلف اضطراب بر انتخاب شرایط انتظار تأثیر دارد.
برای آزمون فرضیه دوم پژوهش که تأثیر سطوح مختلف اضطراب را بر انتخاب شرایط انتظار میسنجد
از آزمون فریدمن از طریق رتبهبندی استفاده شده است .جداول فراوانی و نتایج گروههای آزمایشی در
موقعیتهای انتظار ذیالً نشان داده شده است.
جدول  :5جدول دادهها در شرایط انتظار
شرایط انتظار
موقعیت آزمایشی
اضطراب زیاد
اضطراب کم
بدون اضطراب
جمع

تنها بودن

جماعت

مقایسۀ

وضوح

هیجانی

شناختی

فراوانی

رتبه

فراوانی

رتبه

فراوانی

رتبه

فراوانی

رتبه

6
1
2
11

2
2
2

3
2
1
3

1
1
1

11
11
12
21

3
3
3

23
11
22
62

2
2
2

جدول فوق فراوانی و رتبه مشارکتجویان در سه گروه و چهار شرایط انتظار نشان میدهد.
جهت تعیین معناداری تأثیر سطوح مختلف اضطراب بر انتخاب شرایط انتظار از آزمون ناپارامتریک
تجزیه واریانس فریدمن استفاده شد.
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جدول  :6جدول خالصه تجزیه واریانس فریدمن
تعداد گروه

کای اسکوار

درجه آزادی

Sig

3

1

3

18121

تصمیمگیری :با توجه به اینکه احتمال  𝜒𝑟2 = 1وقتیکه  k=2و n= 3باشد برابر است با ،p= 18121
بنابراین فرضیه صفر رد میشود و نتیجه میگیریم سطوح مختلف اضطراب در انتخاب شرایط انتظار
تأثیر دارد.
فرضیه  :3بین اضطراب رگه-حالت در گروه شناختی و گروه غیرشناختی تفاوت معناداری وجود دارد.
افرادی که مطابق با فرضیه دو در همه گروههای آزمایشی و کنترل شرایط «وضوح شناختی» را
برگزیدند ،تحت عنوان گروه «شناختی» و افرادی که شرایط «تنهایی»« ،جماعت» و «مقایسه
هیجانی» را انتخاب کرده بودند ،بهعنوان گروه «غیرشناختی» نامگذاری شدهاند .جهت تجزیهوتحلیل
دادهها از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد.
جدول  :7توصیف گروههای شناختی و غیرشناختی در اضطراب رگه و حالت اسپیلبرگر
گروهها
 1رگه
 2حالت
 3رگه
 2حالت

شناختیها
غیرشناختیها
جمع

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

62
62
61
61
213

21832
31812
22833
21832
21811

11811
11821
11816
11811
11836

جدول فوق اطالعات توصیفی مشارکتجویان را در اضطراب رگه -حالت گروه شناختی و گروه
غیرشناختی در قالب چهار گروه تفکیکی نشان میدهد.
جدول  :8نتایج تحلیل واریانس یک راهه ()ANOVA
متغیر
بین گروهها
درون گروهها
جمع

مجموع
مجذورات
11118231
212618362
3113218111

df
3
212
211

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

3118221
1118236

38121

1813

تصمیمگیری :مطابق با جدول  3با توجه به اینکه  Fمحاسبهشده ( = 38121م𝐹) با درجات آزادی
صورت  𝑑𝑓𝑏 = 3و مخرج یا  𝑑𝑓𝑤 = 212و در سطح اطمینان  11درصد ( )α =1811از  Fبحرانی
جدول  = 2861ب𝐹( بزرگتر است ،بنابراین فرض تحقیق پذیرفته میشود و نتیجه میگیریم که
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تفاوت بین میانگینها از لحاظ آماری معنادار است .در واقع میانگین  2گروه نمرهی رگه-حالت
شناختیها و غیرشناختیها متفاوت است.
برای اطّالع از نتایج تفکیکی تفاوت بین گروهها ،از مقایسهی پس از تجربه یا آزمون تعقیبی
توکی( 1)HSDاستفاده شده است.
جدول  :9مقایسههای چندگانه اضطراب رگه-حالت گروههای شناختی و غیرشناختی از طریق آزمون
تعقیبی توکی
گروه اصلی
1
(اضطراب رگه
گروه شناختی)
2
(اضطراب حالت
گروه شناختی)
3
(اضطراب رگه
گروه غیرشناختی)
2
(اضطراب حالت
گروه غیرشناختی)

گروههای مورد
مقایسه
2
3
2
1
3
2
1
2
2
1
2
3

تفاوت میانگینها
3821
-2823
18111
-3821
*-1861
-3811
2823
*1861
2821
-18111
3811
-2821

خطای

سطح معناداری

استاندارد

sig

1831
1831
1831
1831
1831
1831
1831
1831
1831
1831
1831
1831

1833
1811
1811
1833
1811
1833
1811
1811
1812
1811
1833
1812

جدول فوق نتایج تفکیکی تفاوت بین گروهها را با استفاده از آزمون تعقیبی توکی ( )HSDنشان
میدهد .تفاوت مشاهده شده فقط بین گروههای دو و سه است که با عالمت * مشخص شدهاند معنادار
است یعنی بین اضطراب حالت گروه شناختی و اضطراب رگه گروه غیرشناختی تفاوت معناداری وجود
دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اضطراب رگه-حالت بر انتخاب موقعیت «وضوح شناختی» است.
فرضیه اول به جهت کنترل متغیرهای مزاحم و نیز تعیین همسانی سطح اضطراب مشارکتجویان
انجام شد .نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و گروه کنترل در میزان اضطراب
رگه-حالت وجود ندارد و افراد در موقعیت یکسانی برای شرکت در موقعیت آزمایشی قرار دارند .فرضیه
دوم با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف اضطراب بر انتخاب شرایط انتظار صورت گرفت .نتایج نشان
داد که سطوح مختلف اضطراب بر انتخاب شرایط انتظار (تنهابودن ،جماعت ،مقایسه هیجانی ،وضوح
1. Honestly Significant Difference
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شناختی) تأثیر دارد .بهعبارتدیگر افراد در همه موقعیتها شرایط «وضوح شناختی» را بر دیگر شرایط
ترجیح دادهاند .ضمناً رتبه باالی انتخاب موقعیت وضوح شناختی در گروه بدون اضطراب (گروه
کنترل) ،نشان میدهد که صرفنظر از متغیّر مستقل اعمال شده وضوح شناختی از اصالت و ارزش
فینفسه برخوردار است .همچنین دادهها نشان داده ،شرایط «جماعت» برخالف ادّعای گوستاو لوبون
و اریک فروم اهمیت زیادی ندارد .فروم ( )1366معتقد است که افراد بهدلیل احساس تنهایی ،ناتوانی،
اضطراب ،ناایمنی ،ترس و درماندگی به جماعت پناه میبرند و هویت جمعی را بر هویت فردی ترجیح
میدهند .درحالیکه نتایج این پژوهش پناه بردن به هر جمعیتی را تأیید نمیکند بلکه افراد به جهت
مقایسۀ هیجانات به گروه «مقایسه هیجانی» و بهویژه «وضوح شناختی» پناه میبرند و نیز برخالف
برخی ادّعاها که افراد برای مواجهه با اضطراب و کسب تمرکز و آرامش ،احساس تنها بودن و انزوای
فیزیکی را بر دیگر شرایط ترجیح میدهند (بدار ،دزیل و المارش ،)1332 ،گزینش شرایط «تنها بودن»
با استقبال مواجه نشده است .ممکن است گزینش محدود «تنها بودن» و «جماعت» تحت تأثیر شرایط
خاصی باشد که قابل مطالعه است .جنبهی نوآورانه این پژوهش که میتوان آن را مورد توجّه قرار داد،
توجّه به متغیّر «وضوح شناختی» در موقعیت اضطرابزا است .چراکه پناه بردن به جماعت فینفسه و
یا قرار گرفتن در جماعت بهمنظور مقایسه هیجانی تنها تبیینهایی نیستند که بتوانند واکنش پناه
بردن به جمع در موقعیت اضطرابزا را توجیه کنند .به نظر میرسد اکثریت غالب مشارکتجویان
برای کاهش اضطراب ناشی از ابهام بهدنبال «وضوح شناختی» بودهاند .به عبارتی چون موقعیتهای
ترسیمشده برای آزمودنیها ناآشنا بوده ،انتخاب یک جمع آگاه به شرایط آزمایش که شامل متخصّصان
و کارشناسان خبره در زمینه شوک بوده است را بر سایر شرایط ترجیح دادهاند .شیخ و همکاران
( )2112در پژوهش خود نشان دادهاند که در موقعیت استرسزا افراد رفتار مبتنی بر حلّ مسأله را
انتخاب میکنند .گلوریا ،1کاستالنوس 2و اوروزکو )2111(3اذعان میدارند که دانشجویان در
موقعیتهای بحرانی بیشتر از راهبردهای متمرکز بر مسأله از قبیل مقابلۀ فعّال و جستجوی حمایت
اطّالعاتی در مقایسه با راهبردهای متمرکز بر هیجان استفاده میکنند.
فرضیه سوم که هدف اصلی پژوهش را آزمون نمود ،به بررسی تأثیر اضطراب رگه-حالت بر انتخاب
موقعیت «وضوح شناختی» پرداخت .مشارکتجویانی که در مرحله قبل شرایط تنها بودن ،جماعت و
مقایسه هیجانی را انتخاب کرده بودند در این فرضیه تحت عنوان گروه غیرشناختی و افرادی که
شرایط وضوح شناختی را برگزیدند تحت عنوان گروه شناختی مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج نشان
داد ،گروه شناختی و گروه غیرشناختی در چهار موقعیت اضطراب رگه و حالت ،تفاوت معناداری با
یکدیگر دارند .نتایج مقایسه تفکیکی گروهها از طریق آزمون توکی نیز مشخص کرد بین گروه یک
(رگه شناختیها) و گروه دو (حالت شناختیها) و گروه سه (رگه غیرشناختیها) و گروه چهار (حالت
1. Gloria, A. M.
2. Castellanos, J.
3. Orozco, V.
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غیرشناختیها) ،گروههای یک و سه و نیز گروههای دو و چهار تفاوت معناداری وجود ندارد؛ تنها
تفاوت مشاهدهشده بین گروههای دو و سه است .یعنی بین اضطراب حالت گروه شناختی(گروه دو) و
اضطراب رگه گروه غیرشناختی (گروه سه) تفاوت معناداری وجود دارد .نمره میانگین در گروه دو
کمترین حد را نشان داد ()31812؛ اما در نمره میانگین گروه سه بیشترین حد را شاهد بودیم ()22833
(جدول شماره  .)1بهعبارتدیگر کسانی که موقعیتهای غیرشناختی را برمیگزینند نسبت به اضطراب
حالت گروهی که وضوح شناختی را برمیگزینند اضطراب رگه بیشتری دارند .این پدیده نشان میدهد
که وقتی یک موقعیت اضطرابزا با رگه اضطرابزای افراد تعامل برقرار میکند منجر به واکنشهای
هیجانی و غیرشناختی میشود؛ اما وقتی در موقعیت اضطرابزا افراد بتوانند فاصله خود را از موقعیت
حفظ کنند و درگیر اضطراب موقعیت نشوند به تدابیر شناختی که از زمره آنها «وضوح شناختی»
است گرایش پیدا میکنند .همچنین با توجه به حجم اصلی گرایش آزمودنیها به انتخاب وضعیت
وضوح شناختی می توان به این نتایج پژوهشی رسید که بهترین تدبیر در هنگام بحرانهای اجتماعی
و موقعیتهای اضطرابزا همانند کرونا ،آنچه مورد نیاز طَبعی آدمیان است آشکارسازی و تحلیل
موقعیت ،اطّالعرسانی ،بیان واقعیّات ،تصریح پیامدها و حمایت اطّالعاتی است .اتّخاذ تدابیر هیجانی و
دامن زدن به شگردهای جمعی ،اجتناب از موقعیتهای دشوار ،عقبنشینی و دیگر سازوکارهای عاطفی
جز به غفلت و تحریف دادهها نمیانجامد و ماحصل مؤثّری در بهداشت روانی و جسمانی آدمیان ندارد.
همچنین افرادی که در موقعیت تعارضآمیز گروه شناختی را برمیگزینند ،کمترین سطح از
اضطراب حالت را نشان میدهند؛ یعنی اضطرابهای موقعیتی کمتر بر آنان تأثیرگذار بوده و بیشتر از
راهکارهای حلّ مسأله استفاده میکنند و در هنگام رویارویی با مسأله میتوانند به درستی با آن روبرو
شده و درصدد حلّ آن برآیند (فتا و کاظمزادهعطوفی .)1331 ،همچنین میتوانند راهحلهای متعدّدی
را جستجو کنند و سپس بهترین راه حل را انتخاب نمایند (امیرسرداری ،رحیمی و اسماعیلی)2112 ،
و مقابلۀ مؤثّری با چالشهای زندگی داشته باشند (لواسانی .)1331 ،در پژوهش شهبازی ،حضرتی،
معطری و حیدری ( )1311از شیوۀ حلّ مسأله بهعنوان وسیلهای مفید برای مقابله با بسیاری از
مشکالت موقعیتی نام برده شده که میتواند موجب حفظ و ارتقای انسجام شخصیت فرد شود.
همچنین افرادی که در موقعیتهای استرسزا به شیوه شناختی عمل میکنند از ویژگی تحمّل ابهام
برخوردارند .آنان افرادی خطرجو و پذیرنده تغییر هستند (غالمی و کاکاوند )1331 ،و درصدد هستند
هر چه سریعتر راهحلّ مناسبی را برای رهایی از شرایط ناخوشایند پیدا کنند .ولی افراد با میزان کمی
از تحمّل ابهام به دلیل معیوب بودن سیکل شناختی ،قادر به انتخاب راه حلّ مناسب نیستند (تعویقی،
 )1311و نیز افرادی که در موقعیتهای اضطرابزا به روش شناختی عمل میکنند رفتارهایی مثل
جستجوی اطّالعات از خود نشان میدهند که مکانیسم آن پرسشی است که در درون ذهن فرد ایجاد
میشود و او را برای یافتن پاسخ به تکاپو وامیدارد (داورپناه .)1331 ،برگرن 1و درسخوان ()2113
1. Berggren, N.
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نشان دادند که سطح شناختی افراد بر اساس سطوح اضطراب متفاوت است و افراد دارای اضطراب باال،
در تکالیفِ نیازمند پردازش شناختی ،ضعیف عمل میکنند .همچنین بیرمن 1و همکاران ( )2113در
یک مطالعۀ طولی نشان دادند که اضطراب ،بسته به سطوح خفیف و شدید دارای تأثیرات مثبت و
منفی بر عملکرد شناختی است .سرعت پردازش اطّالعات نیز بر اساس سطوح اضطراب تغییر میکند
(حسنی و رضایی جمالویی.)1313 ،
این پژوهش در عرصه تأثیر راهبردهای شناختی بر یادگیری نیز قابلتعمیم است .بهعنوانمثال
فراگیران در موقعیتهای آموزشی میتوانند از فنهای وضوح شناختی برای کاهش اضطراب امتحان
استفاده کنند .هرگونه رفتاری که ضمن فرایند یادگیری به سازماندهی مطالب ،ذخیرهسازی دانش و
سهولت بهرهبرداری از آن کمک کند ،میتواند از مصادیق تکنیکهای شناختی باشد که از سردرگمی
و اضطراب کاسته و بازدهی را افزایش دهد .در پژوهشی مشخص شد آموزش راهبردهای شناختی و
فراشناختی منجر به افزایش جهتگیری هدف یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان شده و
اضطراب دانشآموزان را کاهش میدهد (عطاییفر ،علیپور و پاشایی .)1312 ،بین راهبردهای شناختی
و مدیریت زمان با اضطراب امتحان دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد .همچنین تکرار ،مرور،
تفکّر انتقادی ،سازماندهی ،بسط معنایی و مدیریت زمان اضطراب امتحان دانشآموزان را پیشبینی
میکند (باباییمنقاری ،زاهدبابالن ،معینیکیا و یوسفی )1311 ،و نیز با تقویت جهتگیری تسلطی و
یادگیری که وابسته به راهبردهای شناختی و فراشناختی هستند میتوان اضطراب امتحان را در
دانشجویان کاهش داد (نگهداری و زارع.)1311 ،
در این پژوهش توجّه به این نکته نیز حائز اهمیّت است ،فراوانی افرادی که گزینه وضوح شناختی
را برگزیدهاند ،تقریباً برابر مجموع فراوانی افرادی است که سایر گزینهها (تنها بودن ،جماعت ،مقایسه
هیجانی) را انتخاب کردهاند؛ بنابراین به لحاظ کاربردی میتوان نتیجه گرفت ،هنگامیکه جامعه در
بحران به سر میبرد ارائه اطّالعات درست و علمی بیشترین تأثیر را در کاهش استرس برجای میگذارد
و برخالف دیدگاه حدّاکثری که فراهم آوردن موقعیتهای هیجانی و شادیبخش را در فضاهای واقعی
و مجازی سبب کاهش اضطراب آحاد مردم میدانند؛ اطّالعرسانی ،مواجهه مسألهمدار و ارائه راهکارهای
منطقی و تصریح پیامدها برای رویارویی با بحران ،مؤثّرترین راه برای کاستن از اضطراب در جامعه
است.
محدودیتها
الف) محدودیتهای در کنترل محقق شامل -1 :محدود نمودن جامعه آماری به جنس مؤنث؛ -2
محدودیت موقعیت زمانی در سال 1313؛ -3محدود نمودن آزمایش به دامنه سنی  13-26سال؛ -2
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محدودیت انجام پژوهش در گروهها و فرهنگهای مختلف و  -1محدودیت اجرای پژوهش در دیگر
مقاطع تحصیلی.
ب) محدودیتهای خارج از کنترل محقق شامل -1 :محدودیت امکانات مالی جهت انجام پژوهش در
گروههای مختلف و  -2فقدان شرایط مطلوب فضای فیزیکی اجرای آزمایش ،ممکن است در تمرکز
آزمودنیها به دستورالعمل آزمایش مؤثّر بوده باشد اگرچه دراینباره محقّق حداکثر تالش را برای از
بین بردن متغیّرهای مزاحم به کار برده است.
پیشنهادها
 )1در این پژوهش تفاوت هر گروه پژوهشی در چهار متغیّر وابسته با یکدیگر مقایسه شده است و
همچنین انجام مقایسه ای که سه گروه را در چهار موقعیت انتظار بررسی کرده است .پژوهش جالبی
که محقّقین دیگری می توانند انجام دهند این است که سه گروه آزمایشی و کنترل را در هر کدام از
موقعیتهای تنها بودن ،جماعت فینفسه ،جماعت همسرنوشت و وضوح شناختی مورد مقایسه قرار
دهند.
 )2برای تعیین اهمیت نسبی وضوح شناختی در مقایسه با مؤلفههای هیجانی در سایر گروههای سنی
و مقایسه دو جنس ،نیاز به اجرای پژوهشهای جدیدی است.
 )3با توجه به اینکه وضوح شناختی از اهمیت تعیینکنندهای در مقایسه با سایر مؤلفههای هیجانی
برخوردار بوده است این سؤال قابلیت انجام پژوهش را دارد که آیا کسانی که وضوح شناختی را انتخاب
کردهاند به لحاظ توان استداللی قویتر از افرادی هستند که غیر موقعیت وضوح شناختی را انتخاب
کردهاند؟
 )2تکرار این پژوهش آزمایشی در خردهفرهنگها و قومیتهای مختلف نتایج قابل تأمّلی را در بر
خواهد داشت.
پیشنهاد کاربردی
به لحاظ اهمیت کاربردی این پژوهش بنیادی میتوان گفت در موقعیتهای اضطراری و یا در
موقعیتهایی که افراد با اضطراب مواجه میشوند روشهایی که بر کسب اطّالعات و پاسخگویی به
«نیاز به دانستن» منجر میشود و ایجاد وضوح شناختی برای افرادِ درگیر میتواند در انطباقجویی و
سازگاری بسیار مؤثّر باشد .ضمن اینکه وضوح شناختی در موقعیتهای عادی نیز از اهمیت
تعیینکننده برخوردار است.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از تمام افراد شرکت کننده در این پژوهش صمیمانه سپاسگزاری می شود.
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