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Abstract  Article Info 

Introduction: Many of the students’ educational problems, including academic failure 

and maladaptive behaviors, stem from exam anxiety caused by students’ cognitive bias. 

Cognitive bias modification can reduce attention biases of students to negative issues. 

Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effectiveness of 

cognitive bias modification intervention on reducing attention bias in students with test 

anxiety.   
Methods: This research was an experimental study with pre and post-tests and a control 

group design. Statistical population of the study included all high school female 

students with test anxiety in district 3 of Tehran city in 2018-2019 academic years. 

Research sample included 32 female students with test anxiety that were selected by 

cluster sampling and classified into two groups: experimental group (n=16 subjects) 

and control group (n=16 subjects). The research instrument used in this study was the 

Sarason Anxiety Questionnaire (1980) with a reliability of 0.88 and dot probe task 

(2017) Which has good validity and reliability for hated face that is 0.94 and for neutral 

face is 0.95. The results were analyzed using univariate analysis of covariance in SPSS 

version 22. 

Results: The results of Analysis of Covariance (ANCOVA) showed that cognitive bias 

modification were effective in attention bias of students with test anxiety (P < 0.05). 

Conclusions: According to the results, it can be said that using this intervention can 

reduce the attention bias of the students with test anxiety, and thus increase the mental 

health and concentration of the students with test anxiety. 
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  دارای دانش آموزان توجه  کاهش سوگیری بر  شناختی سوگیری اصالح  ی مداخله اثربخشی 

 امتحان  اضطراب
 

 3، حسن میرزاحسینی*2، مجید ضرغام حاجبی1متین ارسنجانی
 

 گروه روانشناسی تربیتی ، واحد قم،دانشگاه آزاد اسالمی ، قم ، ایران  1
 گروه روانشناسی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ، قم ، ایران   2

 گروه روانشناسی بالینی ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ، قم ، ایران 3

 

 
 zarghamhajebi@gmail.com: . ایمیلرانی، قم ، ا ی،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالم یگروه روانشناس ، یضرغام حاجب  دی مج  :نویسنده مسوول*

 ده کی چ

  در   ریشه  که  گیردمی   نشأت  امتحانی  اضطراب  از  ناسازگارانه  رفتارهای  و   تحصیلی  افت  جمله از   آموزاندانش  تحصیلی  مشکالت  از  بسیاری  مقدمه: 

  پژوهش   هدف  بنابراین،   شود؛  منفی  نکات  به   آموزان دانش  توجه   سوگیری  کاهش  موجب  تواندمی   شناختی  سوگیری   اصالح .  دارد  شناختی   سوگیری
 .بود  امتحان  اضطراب دارای آموزان  دانش توجه سوگیری  کاهش بر شناختی سوگیری  اصالح  یمداخله  اثربخشی بررسی حاضر

  ی کلیه   را  حاضر  پژوهش  آماری   یجامعه.  شد  اجرا  کنترل  گروه  با  آزمونپس  و   آزمونپیش  طرح  با  و   آزمایشی  یشیوه  به  پژوهش  این  روش کار: 

  به   مشغول 97- 98  تحصیلی  سال  در   که   دادند  تشکیل  بودند،  امتحان  اضطراب  دارای  که   تهران  شهر  3  منطقه  دبیرستان   آخر  سال  دختر  آموزاندانش 
  تصادفی   صورت  به  و   انتخاب   ایخوشه   گیرینمونه   صورتبه    که  بود  امتحان  اضطراب  دارای   دختر  آموزدانش   32  شامل   پژوهش   ی نمونه.  بودند  تحصیل

) ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه اضطراب امتحان  .  (گروه  هر   برای  نفر  16)  شدند  جایگزین  کنترل  و   آزمایش  گروه  دو   در (  1980ساراسون 
است.   95/0و چهره خنثی   94/0و پایایی ابزار برای چهره متنفر    که دارای روایی مناسبی بوده( استفاده شد 2017و آزمایه دات پروب)    88/0باپایایی  

 . گرفت قرار تحلیل مورد 22SPSS نسخه  در متغیره تک  کوواریانس تحلیل آزمون  از استفاده  با نتایج

  آموزان دارای اضطراب دانش   کاهش سوگیری توجه   بر  ی اصالح سوگیری شناختی متغیره نشان داد که مداخلهنتایج تحلیل کوواریانس تک  یافته ها:  

 (.>05/0Pامتحان مؤثر بوده است )

اضطراب  آموزان دارای  توان سوگیری توجه دانشکارگیری این شیوه از مداخله میتوان گفت که با به  با توجه به نتایج به دست آمده می  گیری: نتیجه

 امتحان را کاهش داد و در نتیجه موجب افزایش سالمت روان و تمرکز بیشتر دانش آموزان دارای اضطراب امتحان شد.
 

 اضطراب امتحان.ی دات پروب، سوگیری توجه، آزمایه سوگیری شناختی،اصالح  کلمات کلیدی: 
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 مقدمه 
 به  Spielberger & Vaggتوسط     امتحان  باضطرا

  گرایش   یعنی:  است  شده  تعریف  موقعیت  صمخت  صفت  یک  عنوان
  نگرانی  افزایش   با  فرد  عملکرد  که   هاییموقعیت  به پاسخگویی  به
قرار    ارزیابی  یا  قضاوت  مورد  (Emotionality)  پذیریتهییج  و

  برگزاری  به  نسبت  فرد  واکنش  امتحان،  باضطرا  .[1]گیرد  می
کنند  می  تجربه  آن را  آموزان  دانش  سومیک  تقریباً  است و  آزمون

. [2]آید می  حساب به مدارس در اضطراب شکل ترینو شایع [2]
. [3]یابد  می  افزایش  بزرگسالی  تا  کودکی  از  امتحان  اضطراب

با این،  بر  قبیل  منفی  پیامدهای  از  تعدادی  عالوه   اختالل  از 
  دیگر   و انواع  (Overanxious disorder)ازحداضطراب بیش 

؛    اختالالت  Social) اجتماعی  هراس  مثال،عنوان به اضطرابی 

phobia)  خاص   هراس  مثال،عنوان روان : به   سالمت  مشکالت  و
(Specific phobia )  ،  [6]نفس پایین ، عزت [5, 4] افسردگی  ،

همراه   [8]، ترک تحصیل    [7]تحصیلی    پایین  عملکرد  و  نمرات
 است. 

در   سوگیری که دارندمی بیان شناختی اضطراب هاینظریه 
 اختالالت تداوم و شناسیدر سبب اساسی نقش اطالعات پردازش

   ) Cognitive). سوگیری شناختی [9]کنند می بازی انیهیج

bias    به که شودمی   تهگف اطالعات پردازش در توجه نوعیبه 

 توجه بیشتر پیرامونهای  محرک از  برخی به افراد آن یواسطه 

گیرند. سوگیری شناختی یعنی  می  نادیده را دیگر برخی و کنندمی
  به یدکننده و منفی، چه  تهدتمایل ترجیحی به پردازش اطالعات  

فزایندهواسطه تخصیص  توجهی  )سوگیری  توجه  منابع   ) )  ی 

Attention bias )    ارزیابیواسطه  به چه اسناد  های  ی 
تفسیری )سوگیری  مبهم  اطالعات  به  منفی  یا   تهدیدکننده 

(Interpretive bias)  )[10]  اعتقاد به   .McEvoy    مواردی
چون نگرانی و پایش تهدید، ظرفیت شناختی و توجهی را کاهش  

رو افراد از توجه به سایر منابع اطالعاتی که موجب  دهند. ازاینمی
مقابله و  تهدیدکننده  باورهای  می تسهیل  سازگارانه  منع ی  شود، 

اند که افراد دارای  های متعددی نشان داده. پژوهش[11]شوند  می
به  ترجیحی توجه  طور  به اختالالت هیجانی و اضطرابی   را  شان 

  طور  بهو تفسیر اطالعات مبهم    [12]اطالعات مربوط به تهدید  
 نشان هاپژوهش دهند. همچنین مروراختصاص می  [13]منفی  

افراد    خصوص  بهاختالالت هیجانی    به   مبتال  افراد که دهندیم
 خصوصاً توجه، کنترل در بیشتری مشکلدارای اضطراب امتحان  

.  [9]  دارند تهدید یهانشانه  از توجه رهایی در ناتوانیی  مؤلفه در
نشان پژوهش  یک  در  راستا  همین  سوگیری   در  که  شد  داده 

زدگی حمالت جدید و متعاقب حمالت وحشت  شناختی مربوط به 
وحشت پیشاختالل  را  میزدگی  پژوهش    .[14]کند  بینی  در 

با   یادگیری  اختالل  بین  و کنندهمشخصدیگری  خواندن  ی 
با   مرتبط  آمد  تهدسوگیری  وجود  به  معناداری  ارتباط  .  [15]ید 

مغز   توجه  یهاشبکه   که  در پژوهشی نشان داده شد  عالوه بر این،

(Brain networks of attention  )ی هاشبکه  کنترل  در 
 رفتارهای   و  افکار  همچنین  و)  Emotion networks   ( هیجان
داد.  دارند  نقش  آنها  به  مربوط نشان  پژوهش    چگونه  که  این 
 .کنند  تعدیل  را  منفی  و  مثبت  یعاطفه  توانندیم  توجه  یهاشبکه 

نتیجه رسید که این  به  پژوهش  این  روان  همچنین  -اختالالت 
  عدم   و   منفی  یعاطفه  غیرطبیعی  شدن  فعال  از  ناشی   شناختی،

 . [16]است  توجه کنترل
و  پیامدهای  کردن  محدود  برای شناختی  سوگیری    منفی 

که  سوگیری  شیوع  احتمالی  کاهش   از  آموزاندانش  همچنان 
  و  کنند، شناساییعالی ترقی می  آموزش   و  دبیرستان   به   اندبست

مؤثربرنامه  اجرای کاهش  های  یا  و  برای   سوگیری  پیشگیری 
طورکلی دو    . به [17]آموزان مدارس ضروری و مهم است  دانش

پژوهش در  را  عمده  شناختی میمسیر  پارادایم  از هم  های  توان 
تکنیک سنّت  مسیر،  ساخت. یک  بمتمایز  بالینی  از  های  که  وده 

های ناسازگار در افکار وارهگیرد )یعنی، طرحالهام می  Beckعقاید  
تواند از این قبیل افکار آگاه خودایند فرد منعکس شده و فرد می

های مربوط  شناسی شناختی و پژوهششود(. سنّت دیگر از روان 
های شناختی از قبیل توجه، حافظه و تفسیر سرچشمه  به پردازش

ابزارهای خودگزارش[10]گیرد  می اساس  بر  بالینی  سنت  دهی . 
پژوهش اما  درباره بوده  تجربی  پردازشهای  بر ی  مبتنی  های 

است   آزمایشی  تکالیف  مداخله[18]اجرای  سوگیری .  اصالح  ی 
کند و مبتنی بر های شناختی پیروی میسنت پردازشاز    شناختی

یکی روش  این  است.  آزمایشی  تکالیف   ترینمتداول از  اجرای 

 هیجان و توجه متقابل تأثیر ارزیابی برای است که   هاییشیوه

مورد   (selective attention) انتخابی های توجهپردازش روی
 Dot)روب  است که از طریق الگوی دات پ گرفته قرار استفاده

prob)  می تغییر  [19]شودانجام  به  شناختی  سوگیری  اصالح   .
رسد  های پردازش شناختی خاصی اشاره دارد که به نظر میسبک

دارند  های هیجانی ناخوشایند نقش  ها یا واکنشدر ایجاد اختالل
 بر و دارد اضطراب اخیر الگوهای در . اصالح سوگیری ریشه[20]

بهسوگیری  خصوص در آزمایشی هایداده یپایه مرتبط   های 

 چنین است. اضطراب امتحان از قبیل مختلف  شرایط در تهدید

آموزشرایانه هایبرنامه  از درمانی  اصالح جهت در توجه ای 

درسوگیری  الگوهای شناختی   استفاده مضطرب بیماران های 

 که هستند ایاولیه  شواهد دارای  توجه آموزش کند. مداخالتمی

 گسترش با  .[21]است   اضطراب در کارآمدی آنها یدهندهنشان

 توجه سوگیری بروز  خصوص  در پژوهشی شواهد و  نظری مبانی

عنوان یکی از اهداف دارای  سوگیری توجه به    ،در اضطراب امتحان 
اهمیت درمانی مورد توجه قرار گرفته است که در ایجاد و تداوم  

است   مؤثر  امتحان  اولین[22]اضطراب  اصالح   .  برای  بررسی 
توجه  با و   Macleod توسط  سوگیری   دستکاری همکارانش 

 تکلیف از آنها انجام گرفت. آزمایشگاه در سوگیری توجه آزمایشی
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در استفاده آموزش برای پروب-دات  جفت تکلیف این کردند. 

 رایانه نمایش صفحه روی بر  (یکی منفی و دیگری خنثی)کلمات  

 کلمات از جایگزین یکی نقطه دو یا یک سپس و شدندمی  ارائه

 نوع دادن نشان برای را کلیدی که بود موظّف آزمودنی و شدمی

 نقاط گروه یک دهد. در فشار مشاهده کرده است، که اینقطه 

 به سوگیری آموزش جهت که شدندمیخنثی   کلمات جایگزین

 کلمات منفی جایگزین نقاط دیگر گروه در و بود خنثی کلمات

 نتایج بود. منفی کلمات به سوگیری آموزش جهت که شدندمی

 گروهی زا،استرس  دنبال یک رویداد به که داد نشان مطالعه این

 کمتری منفی عاطفه  بودند کرده دریافت خنثی توجه  آموزش که

سوگیری  که گرفتند نتیجه آنها و داشتند دیگر گروه با مقایسه دررا  
. مرور  [23]باشد   هیجانی پذیریدر آسیب  علیّتی عاملی تواندمی

این شیوه اثربخشی  و  از کارآمدی  نیز حاکی  ی ادبیات پژوهشی 
روان اختالالت  بسیاری  بهبود  در  دارد.  درمانی  شناختی 

تأثیر اصالح سوگیری شناختی در    نشان از  های متعددیپژوهش
 [ 25]، اختالل اضطراب اجتماعی[24]کاهش پرخاشگری نوجوانان  

 دارند.  [27]، تنظیم هیجان [26]، کاهش عالئم افسردگی 
یرات مخرب سوگیری شناختی در  تأثبا توجه به  در مجموع،  

عملکرد تحصیلی ، اجتماعی و اضطراب امتحان دانش آموزان و  
اصالح سوگیری شناختی  در مورد مداخله درمانی    به اینکهبا توجه  

دانش روی  پژوهشی بر  امتحان  اضطراب  اختالل  دارای  آموزان 
  سؤال یی به این  گوپاسخپژوهش حاضر به دنبال  انجام نشده است،  
آیا مداخله توجه  است:  ی اصالح سوگیری شناختی در سوگیری 

 است؟  مؤثرآموزان دارای اضطراب امتحان دانش

 هاروش 
-پس آزمون وروش پژوهش حاضر آزمایشی و از نوع پیش

ی  پژوهش حاضر را کلیه ی آماری  با گروه کنترل بود. جامعه زمونآ
شهر تهران که    3سال آخر دبیرستان منطقه  آموزان دختر  دانش 

تشکیل دادند که در سال تحصیلی  دارای اضطراب امتحان بودند،  
بودند  98-97 به تحصیل  از روش  .  مشغول  نمونه  انتخاب  برای 

ای خوشه  تصادفی  گیری  مدارس    نمونه  بین  از  گردید.  استفاده 
که طبق گزارش آموزش و پرورش نهصد و بیست دانش    3منطقه  

مدرسه به صورت    6ز دختر سال آخر متوسطه دوم بودند، تعداد  آمو
پرورش   و  آموزش  دخترانه  مدارس  فهرست  طریق  از  تصادفی 

نفر دانش آموز سال    300انتخاب شدند. دراین مدارس    3منطقه  
آزمایه  اضطراب امتحان و  آخر بودند . برای شروع کار پرسشنامه  

  ر روی آنها اجرا شد. با رضایت مدرسه و دانش آموزان بدات پروب  
اضطراب امتحان و سوگیری    21نمره باالی    دانش آموزانی که  

داشتند، مالک ورود آنها به پژوهش حاضر بود    زنگی(به   گوش)باال
تا نتیجه مداخله متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشخص گردد )   ،

: قبیل  از  ورود  معیارهای   بینایی، مشکالت وجود عدم  سایر 

رفتاریدریافت   دارو، مصرف ،مغزی مشکالت سوء  درمان   ، 

 دو اختالل دیستایمی، اساسی، افسردگی اختالل مواد، مصرف

همچنین معیار    گرفته قرار گری  مورد غربال  بیش فعالیو   قطبی
خروج آزمودنی ها : عدم تمایل جهت شرکت در پژوهش ، عدم  

نفر ،    300(. بنابراین از میان   حضور در جلسات آموزشی و بیماری
نفر در گروه آزمایش    16نفر بعد از همترازی به صورت تصادفی    32
 با و داوطلبانه  صورت به ونفردر گروه کنترل قرار گرفتند    16و  

 نمونه عنوان پرورش به و آموزش مقررات و وانینق کلیه رعایت

تصویری  پروب دات شده اصالح تکلیف  .شدند انتخاب نهایی
 4 مدت به آزمایش گروه در  سوگیری شناختی یدستکار جهت
  .گردید هفته( اعمال یمتوال غیر روز جلسه )در دو 2 هفته هر هفته

آزمایه دات پروب انفرادی صورت گرفت ، این آزمایه به صورت  
روی میز  بر دستگاهاجرا شد .     لپ تاپ از استفاده با کامپیوتری،

 اجرا .می گرفت قرار  شرکت کننده جلو در سانتیمتر  50با فاصله 

 ارائه نیاز صورت در و شرکت کننده توسط  دستورالعمل خواندن  با

 در تمرینی کوشش  10از   پس  و  شده شروع توضیحات، شفاهی

از     می شد. ارائه اصلی کوشش های آزمایه، ابتدای بعد  و  قبل 
 .  آزمون پیش  مداخله سوگیری توجه مورد سنجش قرار گرفت 

 آخرین از هفته پس یک آزمون  پس و ی مداخله   اجرا از قبل

ه ها با  تحلیل داد و تجزیه منظور به . گرفت انجام مداخله جلسه
 توصیفی های آماره بر عالوه 22ورژن     spssنرم افزار  از    استفاده

 .  شد استفاده کوواریانس تک متغیره تحلیل روش و
امتحان   اضطراب  پرسشنامه  پژوهش  این  در  تحقیق  ابزار 

  یاستانداردشدهی  پرسشنامه-1  : ساراسون و آزمایه دات پروب بود
 ساخته ساراسون توسط اضطراب امتحان ساراسون: این پرسشنامه

 .است گرفته قرار نظر مورد تجدید 1980 سال در و است شده
الی    10که باید در مدت    باشدمی  گویه  37 دارای پرسشنامه، این
صورت    15 به  خیر» دقیقه  و  شود.    « بله  داده  پاسخ  آن  به 

به  کنندگانشرکت پاسخ اساس بر پرسشنامه  این  در گذارینمره
برای سؤاالت  خیر پاسخ به پرسشنامه، این باشد. درمی خیر و بله
به جواب برای و  یک امتیاز  3-15-26-27-33-29  سایر بله 

امتیازات، از پس   گیرد.می تعلق یک امتیاز نیز، سؤاالت  جمع 

 به با توجه فرد و  آیدمی دست به فرد امتحان اضطرابی  نمره

شده ینمره گیرد.  می قرار طبقه سه این  از یکی در کسب 
 ینمره متوسط: اضطراب تر،پایین و 12 یخفیف: نمره اضطراب

 پایایی ضریب .[28]باالتر و 21 ی نمره شدید: اضطراب ،20 تا 13

کمییر،   پرسشنامه بازآزمایی و  وگامان  گزارش    87/0را 
پایایی نیز پرسشنامه پایایی و  روایی همچنین،.  [28]اندکرده  با 

 به 72/0  معیار روایی و 95/0 درونی همسانی و 88/0 بازآزمایی

 فواصل پرسشنامه در بازآزمایی پایایی ضرایب  است. آمده دست

 . است بوده 80/0 از بیش هفته، چند

ی دات پروب: برای سنجش و اصالح سوگیری از  آزمایه-2
که   پروب دات تکلیف سال  تصویری    شده، اصالح  2017در 

و   متنفر هیجانی هایچهره از تکلیف این در . [29]استفاده شد  
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 متعددی دالیل به متنفر یچهره  کارگیریبه  شد. استفاده یخنث

 اینکه بر مبنی دارد علمی وجود شواهد اینکه ابتدا گرفت. صورت

 متنفر هیجانی یچهره یک مانند نفرت  با مرتبط هایمحرک

 سایر پردازش در نواحی این که سازدمی را فعال  مغزی نواحی

 با و در مقایسه دارند نقش نیز  ترس از قبیل هیجانی هایمحرک

 ترمنفی  ،این تصاویر را  اضطراب دارای افراد مضطرب،  غیر افراد

 استفاده با زن 4 و مرد 4 شامل نفر 8 یکنند. چهرهمی بندیدرجه

تصاویر تولید ایرایانه  افزارنرم  از شد.  طراحی   با چهره چهره 

 هیجان ابراز در  آن اعتبار آمده و دست به ایرانی  ی نمونه از استفاده

توان برای  . از این آزمایه می[29]پژوهش آمده است   در مدنظر
سوگیری استفاده کرد که در این پژوهش از  گیری و اصالح  اندازه

 برای اندازه گیری سوگیری: هر  هر دو امکان استفاده شده است.

 دو آن  کوشش 32 در که است  کوشش 48 شامل تکلیف جلسه

 می ارائه ثانیه هزارم 500 به مدت متنفر و خنثی هیجانی چهره

هیجانی  چهره موقعیت در مساوی صورت اهداف)نقطه( به  و  شوند
 دو نیز مانده باقی کوشش 16 در   .گیرند می قرار متنفر و نثیخ

 یک از استفاده با تکلیف  .شوند   می ارائه خنثی هیجانی چهره

 از متر سانتی50 فاصله به آزمودنی   .گردید اجرا تاپ لب رایانه

 تثبیت نقطه و کادرخالی تکلیف، درشروع   .گیرد قرار می رایانه،

 مرحله، این از بعد  .شود   می ارائه ثانیه هزارم  500مدت   برای (+)

 هزارم 500مدت   برای نمایش صفحه راست و چپ در چهره دو

 نقطه سپس شود. ثابت آزمودنی توجه محل گردد تا می ثانیه ارائه

 تکلیف در آزمودنی وظیفه  می گردد.   تصاویر از یکی جانشین ای

 در و کند نگاه تثبیت نقطه به کوشش هر ابتدای در است که این

 فشار با سریع و  طوردقیق به نقطه، دیدن محض به  بعدی مراحل

 نقطه جهت رایانه، کلید صفحه روی بر جهت نما کلیدهای دادن

 زمان اساس، این بر و کند مشخص  را راست( یا شده) چپ ظاهر

توسط رایانه ثبت می گردد .   ثانیه هزارم یک تا آزمودنی واکنش
 زمان متنفر می شود چهره تصویر جانشین پروب که هنگامی اگر

 تصویر جای به نقطه جانشینی حالت از کمتر آزمودنی واکنش

 منفی محرکهای به نسبت سوگیری آزمودنی خنثی باشد، چهره

 آن برعکس اگر  .می دهد )گوش بزنگی(نشان تهدید با مرتبط

 خنثی چهره تصویر جانشین پروب که هنگامی یعنی بیفتد، اتفاق

 به پروب جانشینی حالت از کمتر آزمودنی واکنش می شود زمان

اجتناب متنفر چهره تصویر جای  تصویر به نسبت توجه باشد، 

 خنثی -خنثی تمرینی کوشش  10  .می شود مطرح  منفی چهره

 آزمون، این در   .ارائه گردید تکلیف با  آزمودنی  آشنایی جهت نیز

 را شده ارائه نقطه جهت مودنی ها آز آنها  در که کوشش هایی

 از و شده گرفته نظر در خطا عنوان به کرده بودند تعیین اشتباه

نمره به دست آمده در این برنامه از تفریق    .شدند حذف تحلیل
به   واکنش  زمان  از  خنثی  چهره  های  محرک  به  واکنش  زمان 
سوگیری   تعدیل  آید.  می  دست   به  متنفر  چهره   های  محرک 

  160شامل   (:  cognitive bias modification)  شناختی
و  خنثی هیجانی چهره دو آن  کوشش  128در   که است  کوشش

 ) نقطه (   اهداف  و شوند می ارائه  ثانیه زارم ه  500متنفر به مدت  

 خنثی چهره در صد موارد در موقعیت  95در   بیشتری فراوانی  با

 باقی کوشش  32 در و متنفر هیجانی چهره تا گیرند می قرار

 حالت این در   .شوند می ارائه خنثی چهره هیجانی دو نیز مانده

اضطراب آور  محرک   سمت از فرد توجه که است این بر فرض
 و شود می که جانشین چهره خنثی   نقطه سمت )چهره متنفر( به

تعدیل به نسبت فرد سوگیری تدریج،  به آور  اضطراب   محرک 

 شوند می شود و تشویق می متمایل خنثی محرک سمت به شده

. توجه خنثی های محرک سمت  به  که  جلسه هر  نشان دهند 

می  10متوسط   طور به آموزش  شرایط در   .کشد دقیقه طول 

 جز به دارد وجود تعدیل سوگیری شرایط و ها ویژگی تمام  کنترل

  است، برابر متنفر-خنثی چهره حالت در نقطه  احتمال وقوع اینکه
به طوری که هیچ یک از تصاویر مکان پروب را پیش بینی نمی  

با جهت نیز خنثی -خنثی تمرینی کوشش  10  .کنند  آشنایی 

 گردید .   ارائه شروع در تکلیف

 هایافته
شماره   نمودار  و  به    1جدول  مربوط  توصیفی  های  شاخص 

زمان واکنش آزمودنی ها در پیش آزمون هنگام مواجهه با تصاویر 
همایند با چهره هیجانی متنفر )متنفر( و ناهمایند با چهره هیجانی  

را نشان می دهد. نتایج   متنفر)خنثی( ، در گروه آزمایش و کنترل
با   آزمودنی ها در حالت همایندی  واکنش  زمان  نشان می دهد، 
با چهره هیجانی  ناهمایندی  از حالت  چهره هیجانی متنفر کمتر 
متنفر است ، که نشان دهنده سوگیری )گوش بزنگی(آزمودنی ها  

تفاوت زمان واکنش به چهره متنفر و    1می باشد.در نمودار شماره  
 جانشین پروب که هنگامی بنابراین اگر  س می باشد. خنثی محسو

 حالت از کمتر آزمودنی واکنش زمان متنفر می شود چهره تصویر

باشد، چهره تصویر جای به  نقطه  جانشینی  آزمودنی  خنثی 

 تهدید)چهره متنفر( با مرتبط منفی محرکهای  به نسبت سوگیری

 .می دهد نشان

 متنفر  یهیجان  چهره با نقطه ی ناهمایند  و ی همایند شرایط در کنترل و آزمایش گروه ی ها آزمودنی واکنش زمان معیار انحراف و میانگین .1جدول

 معیار  انحراف میانگین زمان واکنش همایندی گروه

 آزمایش
 68936.34 4725.552 متنفر  هیجانیچهره همایند با 

 44286.40 0169.583 متنفر  هیجانی چهرهناهمایند با 

 کنترل 
 42540.47 1013.566 متنفر  هیجانی چهرههمایند با 

 72097.48 8800.586 متنفر  هیجانی چهرهناهمایند با 
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 متنفر  هیجانی چهره با نقطه ناهمایندی  و همایندی  های  حالت در ها آزمودنی واکنش زمان میانگین. 1نمودار

 

اطالعات توصیفی متغیرها شامل میانگین   2 شماره در جدول
معیار   است سوگیری  وانحراف  شده  بیانگر    آورده  جدول  این   .

پس آزمون    ویژگی های توصیفی متغیر پژوهش در پیش آزمون و 
در گروه آزمایش نمره سوگیری توجه در پس آزمون نسبت    است .

به پیش آزمون کاهش  محسوسی داشته است . در صورتی که در  
گروه کنترل تغییری صورت نگرفته است . به طوری که در گروه  

از   آنها  توجه  سوگیری  نمره  به   54/30آزمایش  آزمون  پیش  در 
گروه کنترل   در حالی که در  در پس آزمون رسیده است ،  -87/14

در پس     30/18در پیش آزمون  به  77/20آنها از  سوگیری  نمره  
 . است  رسیده  از    آزمون  آمده  به دست  توصیفی  نتایج  اساس  بر 

،گروه کنترل در مرحله پیش آزمون و پس آزمون    2شماره  جدول

میانگین نمرات افراد نمونه تقریبا نزدیک به هم می باشد. در حالی  
ییر ها در گروه آزمایش تغ  ون نمرات آزمودنیکه در مرحله پس آزم

و آزمودنی ها از گوش به زنگی نسبت    محسوسی ایجاد شده است
به تصاویر هیجانی منفی )چهره متنفر( به اجتناب از این تصاویر  

 رسیده اند. 
نشووان مووی دهوود کووه تفوواوت دو گووروه  2نمووودار شووماره 

پوس آزموون معنوادار اسوت، همچنوین در آزمایش و کنتورل در  
گروه آزمایش سووگیری آزموودنی هوا نسوبت بوه گوروه کنتورل 
کاهش محسوسی داشوته اسوت ، کوه نشوان موی دهود تعودیل 
سوووگیری شووناختی موجووب کوواهش سوووگیری توجووه آزمووودنی 

ها شده است .

 سوگیری توجه در دو گروه کنترل و آزمایش  میانگین و انحراف معیار .2جدول

 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 توجه  سوگیری
 85/18 - 87/14 03/25 54/30 آزمایش

 72/6 30/18 88/8 77/20 کنترل 
 

 
 آزمایش   مقایسه نمرات سوگیری توجه در گروه کنترل و .2نمودار 

-٢٠

-١٥

-١٠

-٥

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

پیش ازمون پس ازمون

گروه ازمایش

گروه کنترل
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بر   مبنی  پژوهش  فرضیه  آزمون    یمداخله  اثربخشیبرای 
  دانش آموزان   توجه  کاهش سوگیری  بر  شناختی  سوگیری  اصالح
کوواریانس تک متغیره استفاده   از تحلیل   امتحان   اضطراب  دارای

. پیش از گزارش نتایج اصلی مفروضه های اصلی کوواریانس شد
نمرات از شاخص  جهت بررسی نرمال بودن توزیع  .  بررسی شد  

بر   گزارش گردید.  3شاپیرو ویلک استفاده شد و در جدول شماره  
چون مقادیر به دست    3اساس نتایج به دست آمده از جدول شماره  

در سطح   گروه  در   آزمون  این  برای  نیست،   05/0آمده  معنادار 
توزیع   نیز  و  گروهی  درون  های  واریانس  برابری  شرط  بنابراین 

 بر قرار است.   نرمال بودن داده ها
به منظور بررسوی شورایط برقراری تسواوی واریانس های دو 

نتوایج    4گروه از آزمون آمواری لوین اسوووتفواده شووود و در جودول  
 4آزمون گزارش شووده اسووت. همان گونه که در جدول شووماره 

 05/0 لوین در سوطح  Fمشوخص اسوت ، با توجه به اینکه مقدار  
= α  ه همگنی واریانس داده ها و نبود، بنابراین مفروضو  معنادار

 برقراری شیب رگرسیون مورد استنباط قرار گرفت.
شماره   جدول  یعنی    5در  کوواریانس  آزمون  مهم  مفروضه 

همگونی ضرایب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت . چون مقدار  
F     05/0محاسبه شده  در تعامل گروه و پیش آزمون در سطح 
)  مع نیست  از فرضیه همگنی  P≥  05/0نادار  داده ها  بنابراین   ،)

شیب های رگرسیونی پشتیبانی می کند و این فرضیه پذیرفته می  
  .شود و می توان تحلیل کوواریانس را اجرانمود

 نتایج آزمون شاپیرو ویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها  .3جدول

 گروه متغیر
 شاپیرو ویلک 

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار

 سوگیری توجه 
 .067 16 .857 آزمایش 

 .55 16 .887 کنترل 

 ها در متغیر پژوهش نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس نمرات درون گروهی آزمودنی .4جدول

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F متغیر

 .228 30 1 516.1 سوگیری توجه 

 آزمون پیش فرض همگنی ضرایب رگرسیون . 5جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات  مجموع مجذورات منبع تغییرات

 .361 .861 943.1485 943.1485 سوگیری توجه  

امتحان در گروه کنترل و دارای اضطراب  آزمون سوگیری توجه دانش آموزانپس-آزمون. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس روی نمرات پیش 6جدول 

 آزمایش 

 شاخص 

 منابع تغییرات
 مجذور اتا سطح معناداری F میانگین مجذورات  درجات آزادی مجموع مجذورات

 015/0 499/0 469/0 84/93 1 84/93 هم پراش اثر 

 594/0 001/0 96/43 30/8805 1 30/8805 اثر گروه 

    26/200 30 88/6007 خطا

     32 03/14907 کل

حاصل نتایج  اساس  جدول    بر  نمرات  ،  6از  تعدیل  از  پس 
-ی پساصالح سوگیری شناختی در مرحله  یآزمون، مداخلهپیش

داری ( اثر معنیP ،96/43 =F<001/0آزمون بر سوگیری توجه )
اصالح    ی توان چنین نتیجه گرفت که مداخلهداشت؛ بنابراین می 
آزمون، باعث کاهش سوگیری  ی پس در مرحلهسوگیری شناختی  

آموزان دارای اختالل اضطراب امتحان )گروه آزمایش( توجه دانش 
دهد  همچنین مجذور اتا نشان می  نسبت به گروه کنترل شده است.

تفاوت بین گروه با توجه به متغیر وابسته در مجموع معنادار است  
درصد واریانس    4/59یعنی    درصد است؛   4/59و میزان این تفاوت  

مربوط به اختالف بین دو گروه ناشی از تأثیر متقابل متغیر وابسته  
امتحان  توجه  باشد و سوگیری  می دانش آموزان دارای اضطراب 

 .یابدکاهش می

 

 بحث 
مداخلههدف   اثربخشی  تعیین  حاضر  اصالح پژوهش  ی 

سوگیری شناختی بر کاهش سوگیری توجه دانش آموزان دارای  
بود.اضطراب   که  امتحان  داد  نشان  اصالح   یمداخله  نتایج 

سوگیری شناختی بر کاهش سوگیری توجه دانش آموزان دارای  
آنها  سوگیری توجه  کاهش  بوده و موجب    مؤثر  اضطراب امتحان

است. پژوهش  شده  راستای  در  یافته  و   [27-24]های  این  بوده 
ی درمانی در کاهش سوگیری توجه  حاکی از اثربخشی این شیوه

 . باشدمی
اشاره کرد    کنترل توجه توان به فرایندمی  تبیین این نتایجدر  

  کنترل توجه   .روش نقش کلیدی داردکه در امر تأثیر گذاری این  
 تنظیم در توانمندی عبارتی به  دارد، اشاره توجه تخصیص تنظیم به

اصالح   یاز برنامه جزئی که متعدد هایمحرک به نسبت توجه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             7 / 10

https://edcbmj.ir/article-1-2107-fa.html


332 Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 13, No.4 

شناختی افزایش رد و شودمی محسوب سوگیری  اضطراب   اثر 
 از توجه  سوگیری در توجه کنترل اثر .شودمی تضعیف امتحان

  Derryberry& Reed  [30 ]که  چنان  شود؛منعکس می  محرک
زنگی  به   دارای گوش ضعیف توجه کنترل با افراد که اندداده نشان

محرک  به  درحالینسبت  هستند  تهدیدکننده   با افراد کههای 

های تهدیدکننده خوب محرکتوجه از   تغییر در  خوب توجه کنترل
 یارائه با شناختی سوگیری اصالح  با توجه به اینکه  کنند؛عمل می
 ارتقاء توجه کنترل خنثی، یه چهر تصاویر دنبال  پروب به هدفمند

موجب کاهش   ،توجه کنترل ارتقاء فرآیندهای بنابراین،   یابد؛می
میبه گوش تهدید  به  نسبت  گوشزنگی  کاهش  و  زنگی  به شود 

دانشمو در  تهدید  به  نسبت  توجه  سوگیری  کاهش  آموزان  جب 
 شود.دارای اضطراب امتحان می 

دیوگور سووووویوی  و   Shechner &Bar-Haim [19] از 
Mogg&Bradley  [31]   تمایل مبین توجه سووگیریمعتقدند 

 کهدرحالی اسوت تهدید هاینشوانه به گزینشوی و انتخابی توجه به

 سور بر رقابت یا و نیسوتند مرتبط جاری اهداف به هانشوانه این

 نظر در با بنابراین دارد؛ وجود تهدیدکننده غیر  اطالعات به توجه

 ،اسوت محیطی هاینشوانه پردازش اولیه فیلتر توجه اینکه گرفتن
 تهدید، هاینشووانه به انتخابی توجه اصووالح که رودمی انتظار

  فرآینود، این  .کنود تسوووهیول را اطالعوات دیگر  انواع  پردازش
هیجانی نسووبت به اضووطراب  پذیریسوووگیری توجه و آسوویب

.  باشددهد که همخوان با پژوهش حاضر میامتحان را کاهش می
سوووازی  توان از نظریوه شووورطیدر تبیین دیگر از این یوافتوه می

و    Van Dammeکالسووویوک نیز اسوووتفواده کرد. بوه اعتقواد  
در ارزیوابی سووووگیری توجوه از طریق دات پروب،   [32]همکواران 
طور شوووانسوووی پس از محرک هیجانی)چهره متنفر( و  پروب به

سوازی بین چهره آید، ولی در اصوالح سووگیری، شورطیخنثی می
کوه پروب زیر چهره خنثی ازآنجوایی  دهود.خنثی و پروب رخ می

 شوود.شوود، به تدریج توجه فرد به چهره خنثی جلب میآشوکار می
طور خودکار به نسوبت ناهشویار و ضومنی اتفاق این یادگیری به  

ها در مورد تفواوت بخش اول آزمون که از آزمودنی افتود. زمانیمی
)آزموایوه سووووگیری توجوه( و بخش دوم آزمون )آزموایوه اصوووالح 

ها متوجه این کدام از آزمودنیشووود، هیچسوووگیری( پرسوویده می
همیشه پشت چهره خنثی  شوند که در اصالح، پروبموضوع نمی

توجه فرد از چهره متنفر به سووومت چهره   گیرد. درنتیجه،قرار می
همچنین نتایج حاصل   .[33]طور ضمنی کشیده می شود  خنثی به

همسوو  [34]و همکارانde Hullu  های  از این پژوهش با یافته
شووورایط اصوووالح  در کنندگانشووورکت اسوووت. در این پژوهش،

گروه  از بیشووتر  سوووگیری شووناختی به وسوویله آزمایه دات پروب
 داد  شاناین مطالعه ن نتایج. یافتند بهبود  رفتاری -درمان شوناختی

 می  سووووگیری  عالئم  سوووریع  کاهش  به منجرهر دو مداخله   که
سال دوره پیگیری بیشتر   2پس از  اما کارآمدی دات پروب    شوند

 دات پروببود. البته در یک مطالعه فراتحلیلی  در مورد کارآمدی 

 شوناسوایی  را  کارآزمایی 49  در افسوردگی و اضوطراب، پژوهشوگران
اثر  اندازه.  کردند  تقسویم افسوردگی و اضوطراب  به  را نتایج و کردند

(Effect sizes) برای  و  بود  کوچوک هوانمونوه  تموام  بوه توجوه  بوا 
 های پرتداده وقتی که. بود دارمعنی غیر بیشووتر بیمار  هاینمونه

اثر بواز هم   هوا انودازهداده تعودیول  از پس  و  شووودنود  خوارج  مطوالعوه از
حود    از  تردلیول کیفیوت پواییناین امر احتمواال بوه  .  دار نبودمعنی

  (Randomized Controlled Trial)   های بالینیکارآزمایی
 هوای همچنین در یوک مطوالعوه پس از تحلیول  .[35]بوده اسوووت

 طور  به آزمایه دات پروب تصواویر  شواهد، با مقایسوه در اکتشوافی،
 را  (anhedonia) یا فقدان احسووواس لذت آنهدونیا  داریمعنی

 موجب بهبود عالئم  کلی  طور  به  و بخشوید بهبود مداخله در طول
 دوره پنج از کمتر با کنندگانشورکت از  دسوته آن  برای افسوردگی

 همکاران و   Brosan . عالوه بر این در مطالعه[36]شد  افسردگی

 کوه آزموایوه دات پروب موجوب کواهش  داد  نشوووان  نتوایج[37]
 شوود.تهدید می  به  مربوط تفسویری و  توجه  سووگیری معناداری در

های این از دیگر یافته حالت  و صوفت  اضوطراب  کاهش همچنین
بوود پوژوهوش  .پوژوهوش  در  نوهووایووت  و   Brettschneider   در 

نتوایج حواکی از آن بود کوه آزموایوه دات پروب در   [38]همکواران  
 موجوب کواهش  ر معنواداریآزمون بوه طوپس  توا  آزمونپیش  طی

 عالوه  .شوودمی  اضوطراب  عالئم و  شوناختی در پردازش  سووگیری
 آسویب روانی  و افسوردگی در  تغییرات قابل توجهی را نتایج این،  بر

 داد. نشان کلی

 گیرینتیجه
 از تووانمی رسودمی نظور بوه ها،یافتوه بور بنوا درمجمووع

 نموود؛ اسوتفاده راهبورد خودیواری یوک عنووان بوه برنامه این

 بوالینی درگیوری حوداقل بوا موداخالت از سوبک ایون چراکوه

ای بووه آموووزانی کووه عالقووهشووود و بوورای دانشمی انجووام
 (CBT) رفتوواری-درمووان شووناختی  سوونگین هایبرنامووه
 .ندارنود رغبوت دارویوی هوایدرمان از اسوتفاده بوه و ندارنود

 سوایر بوه نسوبت) رایانوه از اسوتفاده بوا تعودیل سووگیری

دارای اضووطراب نوجوانووان  بوورای فووردی( درمووان هایموودل
ایوون  ،عووالوه بوور ایوونپووذیرش بیشووتری اسووت. دارای امتحووان 
ی درموووانی عنووووان یوووک تکنیوووک و مداخلوووه بوووه مداخلوووه

هزینوه، کوتواه و سوریع و بودون نیواز بوه توالش پیشگیرانه، کم
توانود قابلیوت اجورای آن را افوزایش دهود؛ بنوابراین بوا زیاد می

ی عنووووان یوووک مداخلوووهرگیری آمووووزش توجوووه بوووه کابوووه
عنووان یوک واکسون شوناختی قبول  پیشگیرانه و به عبارتی بوه

تووان از پیامودهای منفوی و بعد از بروز اضوطراب امتحوان موی
 آن دوری جست.

که یافته داد  نشان  حاضر،  پژوهش  از  آمده  دست  به  های 
اهش  استفاده از آزمایه اصالح شده تصویری دات پروب باعث ک

 شود.سوگیری توجه دانش آموزان دارای اضطراب امتحان می 
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