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Abstract  Article Info 

Introduction: Test anxiety is one of the most common mental disorders that have a 

detrimental role on mental health and educational students. So, the aim of this study 

was to investigate the effectiveness of threatening cognitive bias correction on the 

reduction of test anxiety. 

Methods: In this quasi-experimental study, statistical community was Twelfth grade 

girl students in district 3 of Tehran city during 2018-2019. 300 students were selected 

by cluster random sampling and Sarason questionnaire was used for screening test 

anxiety subjects and dot probe was used for cognitive bias. Finally, 32 participants were 

randomly assigned to the experimental (16) and control (16) groups. In the experimental 

group, bias adjustment was performed in 8 sessions, before and after the intervention, 

test anxiety was measured. 

Results: The results showed that the mean scores of test anxiety in the experimental 

group decreased significantly from 23.93 to 17.75  and in the control group it increased 

from 23.87 to 24.06 and was unchanged. The results of univariate analysis of covariance 

showed that the modification of threat-related cognitive bias was effective in reducing 

the test anxiety of 12th grade students. 

Conclusion: It seems that a cognitive bias modification program could have clinical 

implications to facilitate the release of attention from the threat in the treatment of test 

anxiety.   
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دانش آموزان  اثربخشی تعدیل سوگیری شناختی وابسته به تهدید بر کاهش اضطراب امتحان 

 پایه دوازدهم 
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 رانی، قم ، ا ی واحد قم، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روانشناس 3

 
 
 

 
 zarghamhajebi@gmail.com. ایمیل: ران ی، قم ، ا یقم، دانشگاه آزاد اسالم ،واحدی، گروه روانشناس  یضرغام حاجب  دی مج مسوول:  سندهی*نو

 ده کی چ

این مطالعه  اضطراب امتحان یکی از شایع ترین اختالالت روانی است که نقش مخرب در سالمت روانی و آموزشی دانش آموزان دارد بنابراین    : مقدمه

 انجام شد .   دانش آموزان پایه دوازدهم بررسی اثربخشی تعدیل سوگیری شناختی وابسته به تهدید بر کاهش اضطراب امتحانبا هدف 

پس آزمون با گروه کنترل جامعه آماری شامل  دانش آموزان دختر سال دوازدهم منطقه    -مطالعه ی آزمایشی با طرح پیش آزموندر این  ها: روش

نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و برای غربالگری آزمودنی   300بودند .  97-98شهر تهران در سال تحصیلی  3
نفر به صورت تصادفی در گروه   32متحان از پرسشنامه ساراسون و برای سوگیری شناختی از دات پروب استفاده شد. در نهایت های دارای اضطراب ا

،قبل و بعد از مداخله،اضطراب امتحان سنجیده  جلسه اجرا شد  8در    در گروه آزمایش تعدیل سوگیری  ( جایگزین شدند. 16( و گروه کنترل )16آزمایش )

 .شد

  87/23نشان داد و در گروه کنترل از  معنادار کاهش   75/17به  93/23تایج نشان داد میانگین نمرات اضطراب امتحان در گروه آزمایش از  ن : هایافته

کاهش    بر  وابسته به تهدید    نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که  اصالح سوگیری شناختی  .نداشت   معناداری   رسید و تغییر  06/24به  
 (.>05/0Pآموزان پایه دوازدهم مؤثر بوده است )دانش  اضطراب امتحان

 در می تواند تهدید از توجه رهاسازی تسهیل برای شناختی چندجلسه ای  سوگیری تعدیل برنامه ی  یک از استفاده می رسد نظر به : یریگجه ینت

 .باشد داشته بالینی کاربردهای اضطراب امتحان درمان

 ، اختالل اضطراب امتحان، دانش آموزان دختر ، آزمایه دات پروب.وابسته به تهدید تعدیل سوگیری شناختی : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
 های پاسخ  شامل (Test Anxiety) امتحان اضطراب

کسب   از نگرانی با ارتباط در که است رفتاری شناختی و جسمی،
 های موقعیت در نامناسب یا  ضعیف باعملکرد منفی همراه نتایج

یافته  تقلیل را عملکرد بروز سطح ، اضطراب.آید می بوجود ارزیابی
دانش  از %30تا  %10 که (1)   می دهد نشان فرد واقعی از سطح تر

 یایران برا در برآورد ، این سازد می درگیر را دانشجویان و آموزان
با  می تواند که است شده گزارش  %2/17دبیرستانی آموزان دانش

 Beck  .(2)باشد همراه رفتاری و شناختی جسمی، نشانگان
 یک رویداد بینی پیش  با اضطراب که  معتقد استزمینه   دراین  

فراخوانده ادراک یا و یمنف )شو یم  تهدید  بنابراین(3د   افراد . 

 افراد از  فراتر را منفی  یادها روید پیامد اضطرابیت  اختالال دارای

 های اختالل  برابر در پذیر آسیب  افراد(.4د)کنن یم برآورد بهنجار

 کرده، انتخاب  را خود اختالل با مرتبط  اطالعات عاطفی  ،اضطرابی

دانش    .و مرتب در ذهن خود تکرار می کنند   ذهن ذخیره در را آن
 به را بیشتر کننده تهدید حوادث دارای اضطراب امتحان  آموزان

 اضطراب  تشدید  و تداوم  باعث یادآوری و این  می سپارند خاطر
 (.5می شود)

McNally    سوگیری شناختیمعتقد است)  Cognitive ( 

bias  دارد   و تشدید اضطراب امتحان  تاثیرات مخربی بر عملکرد
 مدت، بلند حافظه ی منفی در خودبخودی به این صورت که افکار

 ،( Attention )توجه(.6)است همراه مختل رفتارهای  با معموالً
 که جا آن تا است، محیط با  آمیز موفقیت تعامل در اساسی اصل

 فرد به)  (cognition شناخت  شود، می مربوط شناختی نظام به

 فعالیت گونه کند. هر غربالگری را محیط وقایع  که دهد می اجازه

 .یابد می انتقال و نقل توجه و شناخت، دروازه طریق از خودکار

 توجه انحراف گیری شکل به  تواند اطالعاتی می انتقال و نقل این

 فرایند این بیانجامد محیط در  هیجانی برجسته محرک به نسبت

نامند را اند،دانش  7)سوگیری شناختی می  (.تحقیقات ثابت کرده 
آموزان دارای اضطراب امتحان دارای سوگیری شناختی نسبت به  

شده   باعث  مسأله  وهمین  هستند  و   مطالعه مهارتهایتهدید 
 هند د نشان خود دانش و توان حد از پایین تر را خود یادگیری

(8.) 
اضطراب    این پژوهش در پی آن است که روش درمانی برای 
دهد    امتحان از،ارایه  درمانی  تعدیل   ای رایانه برنامه چنین 
اصالح به سوگیری  بیماران سوگیردار توجهی الگوهای منظور 

استفاده شواهد می مضطرب  تعدیل   مداخالت  ی اولیه کند. 

 کارآمدی ی دهنده نشان،  (bias modification )سوگیری

 .  (9،10)اضطراب است درکاهش آنها
 آشفتگی نوعی دریافتند، محققان که بود 1940 سال حدود از

 از دانش آموزان غیبت جدی موجب حتی و شدید اضطراب باعث

 این .نمایند بیان را ترسشان توانستند نمی آنها،می شود مدرسه

 به آن  از .درک بود قابل غیر معلمان و آموزان دانش برای لهأمس

 که دریافتHamzah .شد انجام زمینه این در تحقیقاتی بعد

 همبستگی یادگیری توانایی و ذهنی توانمندی با امتحان اضطراب

 نتیجه را بدنی  شکایت و مدرسه  از  گریزو همچنین    دارد منفی

 این درمان به  منوط را آنها درمان و  می دانند اضطراب امتحان

دانند) اضطراب از Gupta(.11می  نقل   & Mathews  به 

Mackintosh  ارائه الگویی  در طی تحقیقاتشان در این زمینه 

انتخابی و تهدید کشف در اضطراب نقش که کردند  پردازش 

 نظریه این در   .دهد می توضیح  را کننده  تهدید های  محرک

  threat evaluation system  (تهدید ارزیابی سامانه حضور
 آگاهی تقدم در کننده تهدید اطالعات کردن برجسته موجب)

 ویژگی اساس بر کردن برجسته   این که شود می هشیارانه

با   ارتباط در شده ذخیره معانی و سازی( آماده تقدم) محرک،اثرات
 فرایندهای این، بر عالوه (.12د)گیر می صورت ها محرک

 برای عواملی عنوان  شناختی به  سوگیری   و نگرانی  مانند شناختی

 نسبت به تهدید  (vigilance)زنگی  به گوش باالی سطوح تداوم

توجهی   زنگی به . گوش(13د)شون می باال اضطراب دارای افراد در
 زیادی اهمیت اضطراب، تداوم و شناسی در علت تهدید به نسبت

 (.14)است داده نشان را
 تعدیل ،اضطرابی تالاختال  درمان زمینه در اخیر تحول

 ای رایانه های برنامه از درمانی چنین .شناختی است  سوگیری

 در سوگیردار توجهی الگوهای جهت اصالح در تعدیل سوگیری

 مداخالت دارایاین . (17-15)کند می استفاده مضطرب بیماران

 در آنها کارآمدی ی دهنده نشان که هستند ای اولیه شواهد

 (. 20،19،18،7)باشند می اضطراب
تهدید   به  شناختی  سوگیری تحقیقات گذشته اگر با توجه به  

باشد برابر در پذیری آسیب عامل  این صورت آن  در،اضطراب 

که دستکاری چنین سوگیری هایی باعث کاهش  دارد وجود امکان
آزمایشی  سوال ی شود . این ایده در برگیرندهامتحان  اضطراب  

آیا می توان   اینکه  بر  امتحاناست مبنی  با آمو  اضطراب  زش  را 
بهبود   درمانی سنتی   روان مداخالت  شناختی و بدون استفاده از

 درخصوص پژوهشی شواهد و نظری مبانی گسترش بخشید. با

 ابزاری فقدان (.21،5ن)در اضطراب امتحا شناختی سوگیری بروز

 الگوهای و سوگیری ها چنین مستقیم دستکاری جهت مناسب

چهارچوب عصبی فعالیت  درمان درمانی، روان معیارهای در 

 توان درمان از خارج را سوگیردار شناختی های پردازش اینگونه 

 تکنیک چنین چه  (. اگر9است ) داده قرار رفتاری شناختی های

 تغییر ، اما هستند کننده کمک اضطرابی درمان مشکالت در هایی

 مانند اختالل جوانب یک تمام  تصحیح برای  تنهایی به  باورها

های ناهشیار سوگیری  جهت  کافی شناختی  همین  به  نیست. 
 در که تر ساده شناختی تکالیف از که دارد وجود زیادی تمایل

بررسی  که شود استفاده است هیجانی پردازش فرضیه جهت 

 کنند می  را فراهم آزمایش در  شدن کنترل قابلیت تکالیفی چنین
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دیل  (. بنابراین استفاده از دات پروب بهترین روش برای تع23،22)
 سوگیری و کاهش اضطراب امتحان می باشد.  
هدف از پژوهش  با توجه به تاثیرات مخرب اضطراب امتحان 
  وابسته به تهدید  حاضر بررسی اثر بخشی تعدیل سوگیری شناختی

 است .  دانش آموزان پایه دوازدهم بر اضطراب امتحان 

 ها روش 
پس    -آزمون پیش طرح با  آزمایشی روش نیمه از پژوهش این

 شامل پژوهش آماری جامعه  .شد استفاده کنترل آزمون با گروه

دختر   دانش کلیه دوازدهم،آموزان  در    3منطقه  پایه  تهران  شهر 
ه اند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه  بود  97-98سال تحصیلی  

مدارس   بین  از  گردید.  استفاده  ای  خوشه  تصادفی  گیری 
تص  6تعداد3منطقه صورت  به  فهرست  مدرسه  طریق  از  ادفی 

انتخاب شدند. دراین مدارس   مدارس دخترانه آموزش و پرورش 
نفر دانش آموز پایه دوازدهم بودند. برای شروع کار پرسشنامه   300

  ، والدین وبا رضایت مدرسهآزمایه دات پروب اضطراب امتحان و  
نمره باالی   دانش آموزانی که    دانش آموزان بر روی آنها اجرا شد.

داشتند،مالک ورود آنها به   طراب امتحان و سوگیری باالاض  21
قبیل: از  ورود  معیارهای  سایر  بود،  حاضر  به    پژوهش  مشغول 

تحصیل بودن دانش آموز و داشتن بینایی طبیعی و یا دید تصحیح  
شده با عینک یا لنز بود، همچنین معیار خروج آزمودنی ها : عدم  

جلسات آموزشی و تمایل جهت شرکت در پژوهش،عدم حضور در  
 ساده تصادفی روش نفر به    32نفر ،  300بیماری. بنابراین از میان  

به   قرعه کشی کمک به گروه ها و تقسیم  مساوی گروه  دو به
آزمایش عنوان  تکلیف  .یافتند اختصاص کنترل گروه و گروه 

سال    تصویری پروب دات شده اصالح در    2017که 
شده، و دارایاعتبار مناسبی بوده  وهمکاراناصالح  Shafieeتوسط

متنفر   چهره  برای  ابزار  پایایی  خنثی    94/0و  چهره   95/0و 
 به آزمایش گروه در سوگیری شناختی یدستکار جهت(.24است)

دو 2 هفته هر هفته 4 مدت )در    هفته(  متوالی غیر روز جلسه 

 به نسبت فرد سوگیری تدریج، به  که منظور به این  .گردید اعمال

 متمایل خنثی محرک سمت به شده محرک اضطراب آور تعدیل

و تشویق می  خنثی های محرک سمت به که شوند می شود 

 استفاده بااین آزمایه انفرادی صورت گرفت و     .نشان دهند توجه

اجرا شد. قبل و بعد از مداخله اضطراب امتحان مورد    لپ تاپ از
قرار گرفت.   پس و ی مداخله  اجرا از قبل آزمون  پیش  سنجش 

 به  .گرفت انجام مداخله جلسه آخرین از هفته پس یک آزمون

ورژن     spssبا استفاده از نرم افزار    ه ها تحلیل داد و تجزیه منظور
کوواریانس تک   تحلیل روش و توصیفی های آماره بر  عالوه 22

 . شد استفاده متغیره
پژوهش:  ابزار در  استفاده  مورد  امتحان  های  اضطراب 
ازساراسون امتحان  اضطراب  سنجش  برای    پرسشنامه  : 

 ساخته ساراسون .جی.آی توسط 1958 سال در  که  استانداردشده

تجدید 1980 سال در و است شده  گرفته قرار نظر مورد 

 فواصل پرسشنامه در بازآزمایی یاییپا ضرایب   .،استفاده شداست

بیان می   Beyabangard    .است بوده  %80 از بیش هفته، چند
  گزارش کرده اند.   %87را   پرسشنامه بازآزمایی پایایی ضریب کند

 با پایایی نیز قبلی مطالعات در  پرسشنامه پایایی و روایی همچنین،

 به  % 72  معیار روایی و %95 درونی همسانی و %88 بازآزمایی

  می باشد  سؤال 37 دارای پرسشنامه،  این(.  25)است آمده دست
دقیقه به صورت بله و خیر به آن پاسخ    15الی    10که باید در مدت  

-15-3برای سواالت   خیر پاسخ به  پرسشنامه، این درداده شود.  
 سواالت سایر بله به جواب برای و یک، امتیاز  26-27-29-33

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

کسب  نمره به  با توجه  فرد و می آید دست به فرد امتحان اضطراب
   :خفیف   می گیرد . اضطراب قرار طبقه سه این از یکی در شده
 اضطراب ، 20 تا 13نمره   :متوسط اضطراب پایین تر، و 12 نمره

 (.25)باالتر و 21 نمره :شدید
از تکلیفآزمایه برای اصالح سوگیری   دات ی دات پروب: 

 (.24شده،استفاده شد) اصالح  2017تصویری که در سال   پروب
 شد. استفاده و خنثی متنفر هیجانی های چهره از تکلیف این در
 جهت علمی مجامع معتبر از های نامه گواهی دارای افزار نرم این

 مختلف های علمی پژوهش در و  بوده چهره زمینه در  تحقیقات

 به متنفر ی چهره کارگیریبه   .(26است) گرفته  قرار استفاده مورد

 دارد علمی وجود شواهد اینکه ابتدا گرفت. صورت متعددی دالیل

 یچهره یک مانند  نفرت با  مرتبط هایمحرک اینکه  بر مبنی
 در نواحی  این که سازدمی فعالرا   مغزی نواحی متنفر هیجانی

 دارند نقش نیز ترس از قبیل هیجانی هایمحرک سایر پردازش

مقایسه در  ،این   اضطراب دارای افراد مضطرب، غیر  افراد با و 
را  4 شامل نفر 8 یکنند. چهرهمی بندیدرجه ترمنفی  تصاویر 

طراحی شد. چهره   تولید ایرایانه افزارنرم از استفاده با زن 4 و مرد
 اعتبار آمده و دست به ایرانی ینمونه از استفاده با چهره تصاویر

برای تعدیل  (.  24پژوهش آمده است) در مدنظر هیجان ابراز در آن
تکلیف    .گردید اجرا تاپ لب رایانه یک از استفاده با سوگیری 

 درشروع .گیرد قرار می رایانه، از متر سانتی 50 فاصله به آزمودنی

 هزارم  500مدت   برای (+) تثبیت نقطه و کادر خالی تکلیف،

 راست و چپ در چهره دو مرحله، این از بعد .شود می ارائه ثانیه

 محل گردد تا می ثانیه ارائه هزارم500مدت   برای نمایش صفحه

 تصاویر از یکی جانشین ای نقطه سپس شود. ثابت آزمودنی توجه

 هر ابتدای در است که این تکلیف در آزمودنی وظیفه می گردد.

 محض به بعدی مراحل در و کند نگاه تثبیت نقطه به کوشش

جهت  کلیدهای دادن فشار با سریع و طوردقیق به نقطه، دیدن
 یا شده)چپ ظاهر نقطه  جهت رایانه،  کلید صفحه روی بر نما

 کوشش 160 شامل تکلیف جلسه کند. هر مشخص را راست(

به  متنفر و خنثی هیجانی چهره دو آن کوشش 128 در که است
 فراوانی با اهداف)نقطه( و شوند  می ارائه ثانیه هزارم 500 مدت
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 می قرار خنثی چهره  در صد موارد در موقعیت  95در   بیشتری

 دو نیز مانده باقی کوشش 32 در و  متنفر هیجانی چهره تا گیرند

 این بر فرض حالت این در  .شوند می ارائه خنثی چهره هیجانی

که   نقطه سمت تهدید)چهره متنفر( به سمت از فرد توجه که است
 نسبت فرد سوگیری تدریج، به و شود می جانشین چهره خنثی  

 می متمایل خنثی محرک سمت  به شده محرک تهدید تعدیل به

 توجه خنثی های محرک سمت  به که شوند می شود و تشویق

 دقیقه طول می  10متوسط   طور به آموزش جلسه هرنشان دهند.  

 تعدیل سوگیری شرایط های ویژگی تمام  کنترل گروه در  .کشد

-خنثی چهره حالت در نقطه احتمال وقوع اینکه  جز به  دارد وجود

به طوری که هیچ یک از تصاویر مکان پروب را    است، برابر  تنفرم
 جهت نیز خنثی -خنثی تمرینی کوشش10 .پیش بینی نمی کنند

مراحل و فرایند    1گردید .شکل   ارائه شروع در تکلیف آشنایی با
تعدیل سوگیری را نشان می دهد. 

 

 مراحل و فرایند تعدیل سوگیری  .1شکل 
 

 یافته ها
جدول میانگین  1  در  شامل  متغیرها  توصیفی  اطالعات 

گی های . این جدول بیانگر ویژ  وانحراف معیار آورده شده است
 توصیفی متغیرهای پژوهش در پیش آزمون است. 

اطالعددات توصددیفی متغیرهددا شددامل  2شددماره در جدددول
. ایددن جدددول  میددانگین وانحددراف معیددار آورده شددده اسددت

بیددانگر ویژگددی هددای توصددیفی متغیرهددای پددژوهش در پددیش 
  آزمون وپس آزمون است.
مشخص است ، در گروه آزمایش نمره   2چنان چه در جدول  

کاهش    آزمون  پیش  به  نسبت  آزمون  پس  در  امتحان  اضطراب 

تغییری   کنترل  گروه  در  که  صورتی  در  است.  داشته  محسوسی 
صورت نگرفته است. به طوری که در گروه آزمایش نمره اضطراب  

است    در پس آزمون رسیده75/17در پیش آزمون به  93/23آنها از  
در پیش    87/23. در حالی که در گروه کنترل نمره اضطراب آنها از  

 در پس آزمون رسیده است. 06/24آزمون  به
از جدول   آمده  به دست  توصیفی  نتایج  اساس  نمودار  2بر  و 

، میانگین نمرات گروه کنترل در مرحله پیش آزمون و 1شماره  
در مرحله پس آزمون تقریبا نزدیک به هم می باشد. در حالی که  

ها در گروه آزمایش تغییر محسوسی   پس آزمون نمرات آزمودنی
  ایجاد شده است. 

 پیش آزمون  مقایسه اضطراب امتحان گروه کنترل و آزمایش درشاخص های توصیفی متغیر  در  .1جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد 

 اضطراب امتحان  
 1.73085 23.9375 16 آزمایش

 1.92787 23.8750 16 کنترل 

 در پس آزمون  گروه کنترل و آزمایش اضطراب امتحانشاخصه های توصیفی   .2 جدول

 گروه متغیر
 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 اضطراب امتحان 
 2.64575 17.7500 1.73085 23.9375 آزمایش

 2.37960 24.0625 1.92787 23.8750 کنترل 
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برای آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل کوواریانس تک متغیره 
شد اصلی  استفاده  های  مفروضه  اصلی  نتایج  گزارش  از  پیش   .

کوواریانس بررسی شد. جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات از  
 گزارش گردید.  3جدول شاخص شاپیرو ویلک استفاده شد و در 

چون مقادیر به دست    3بر اساس نتایج به دست آمده از جدول  
در سطح   گروه  در   آزمون  این  برای  نیست،   05/0آمده  معنادار 

توزیع   نیز  و  گروهی  درون  های  واریانس  برابری  شرط  بنابراین 
 نرمال بودن داده ها بر قرار است. 

واریا تساوی  برقراری  بررسی شرایط  نس های دو به منظور 
 گزارش گردید.   4گروه از آزمون آماری لوین استفاده و در جدول

مشخص است، با توجه به اینکه    4همان گونه که در جدول  

سطح     Fمقدار   در  بنابراین    معنادار    0/05α =لوین  نبود، 
مفروضه همگنی واریانس داده ها و برقراری شیب رگرسیون مورد  

 استنباط قرار گرفت. 
ضرایب   همگونی  یعنی  کوواریانس  آزمون  مهم  مفروضه 

جدول در  مقدار    5رگرسیون  چون   . گرفت  قرار  بررسی     Fمورد 
معنادار   05/0محاسبه شده در تعامل گروه و پیش آزمون در سطح  

(، بنابراین داده ها از فرضیه همگنی شیب های P≥  05/0نیست)  
می شود و می  رگرسیونی پشتیبانی می کند و این فرضیه پذیرفته  

   .توان تحلیل کوواریانس را اجرانمود
متغیر  بر  مستقل  متغیر  اثر  برای  کوواریانس  تحلیل  نتایج 

گزارش شده است.   6وابسته اضطراب امتحان در جدول 

 در گروه کنترل و آزمایش  اضطراب امتحانمقایسه نمرات   .1نمودار

 

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

 گروه متغیر
 شاپیرو ویلک 

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار

 اضطراب امتحان 
 063. 16 866. آزمایش

 067. 16 870. کنترل 

 نتایج آزمون لوین  .4جدول

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F متغیر

 853. 30 1 035. اضطراب امتحان 

 آزمون پیش فرض همگنی ضرایب رگرسیون  .5جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات  مجموع مجذورات  متغیر

 924. 009. 031. 031. اضطراب امتحان  

 سوگیری شناختی بر اضطراب امتحان   تعدیل اثربخشیبررسی  برای نتایج آزمون تحلیل کواریانس  .6جدول 

 شاخص 
 منابع تغییرات 

 مجذور اتا  سطح معناداری  F میانگین مجذورات  درجات آزادی مجموع مجذورات 

 987. 0/001 2209.087 13986.281 1 13986.281 اثر همپراش 

 627. 0/001 50.350 318.781 1 318.781 اثر گروه 

    6.331 30 189.938 خطا

     32 14495.000 کل
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=  001/0و   2ƞ=   627/0)  6شماره    های جدولبا توجه به داده
P  350/50    =(30    1و)  F)   سوگیری  تعدیل  توان نتیجه گرفت که  می

دانش آموزان    شناختی وابسته به تهدید بر کاهش اضطراب امتحان
دوازدهم و  پایه  دارد  اتا نشان می  تاثیر    اثربخشیکه    ،دهدمقدار 

اضطراب    تعدیل کاهش  بر  تهدید  به  وابسته  شناختی  سوگیری 
درصد می باشد. با توجه به اینکه میانگین نمرات    7/62امتحان  

گروهای آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس آزمون 
دهد،   می  نشان  را  باکاهش  تحقیق  فرض    95بنابراین 

 هشت اجرای که دهد می نشان و  گرددتایید میاطمینان  درصد

 میانگین کاهش ای تعدیل سوگیری موجب رایانه  ی  برنامه جلسه

اضطراب امتحان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده 

 .  است

 بحث  
اختالل اضطراب   در شناختی سوگیری نقش  اهمیت دلیل به

 را این فرایندها که اند شده ارائه متعددی های درمان امتحان ،
قرار می دهد . هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی   هدف

شناختی سوگیری  تهدید  تعدیل  به  امتحان   وابسته  اضطراب    بر 
 پژوهش، یافته های اساس بر  .   بود  دانش آموزان پایه دوازدهم

امتحان   و آزمایش های گروه میانگین بین اضطراب  در  کنترل 
آزمون آماری در لحاظ  به معناداری تفاوت  که دارد وجود پس 

بر  تعدیلمداخله   بودن موثر بیانگر اضطراب  سوگیری  متغیر 
که نشان داد تعدیل سوگیری شناختی به وسیله    امتحان می باشد.

آزمایه دات پروب اصالح شده چهره ای موجب کاهش اضطراب  
 امتحان دانش آموزان می شود. 

تی در افراد دارای پژوهش های زیادی وجود سوگیری شناخ
و نشان داده اند که افراد    (28،27،16)اضطراب را ثابت کرده اند

به محرک های   به محرک های تهدید کننده  نسبت  مضطرب 
  ، دهند  می  نشان  سوگیری   برای کننده تهدید اطالعاتخنثی 

 افراد زیرا است، غیرمضطرب افراد از تر مضطرب برجسته افراد

 خروجی نسبت به تری پایین آستانه که شود می تصور مضطرب

 با مرتبط های بازنمایی تعداد و دارند تهدید ارزیاب سامانه های

بیشتری ذخیره تهدید  تداعی شود می باعث  که دارند شده 

 چنین اساس بر  .گیرد شکل آنها در تنبیه با ارتباط در بیشتری

سوگیری   که کنند می بیان شناختی اضطراب نظریات هایی یافته
 تداوم یا آغازگر عنوان به توان می را تهدید با مرتبط شناختی

اختالالت های حساب به اضطرابی بخش  پژوهش  با  که    آورد 
 صورت مطالعات ترین ابتدایی از ( همخوان است. یکی30،29)

شناختی بررسی منظور به گرفته توسط در سوگیری    اضطراب 
 Asmundson & Stein  (1994  از نقل  به   )Boskovic    و

خنثی همتا   کلمات از مطالعه این در   است. گرفته همکاران صورت
 که شد استفاده اجتماعی یا جسمانی کننده تهدید کلمات با شده

 مضطرب غیر کنترل گروه افراد اضطراب با اختالل دارای افراد

 اینکه گرفتن نظر در با بنابراین  .(31)  گرفتند قرار مقایسه مورد

می  انتظار است نشانه های  محیطی پردازش اولیه فیلتر توجه
 پردازش دیگر ، تهدید نشانه های به انتخابی  توجه  اصالح که رود

هیجانی  آسیب پذیری  فرآیند، این  .کند تسهیل را اطالعات انواع
دهد.  می  کاهش  را  امتحان  اضطراب  به  و  Bowler   نسبت 

 توجه به تمایل مبین شناختی سوگیری  که  ندمعتقدهمکاران  

 این که حالی در،  است   تهدید نشانه های به گزینشی و انتخابی

 توجه سر بر رقابت یا  و نیستند مرتبط جاری اهداف به نشانه ها

 (. 32) دارد وجود اطالعات غیرتهدید کننده به
با توجه به این که یکی از اساسی ترین نگرانی های دست  

پ و  تعلیم اندرکاران  ی  حوزه  در  اخیر  ی  دهه  چند  ژوهشگران 
 در تحقیقاتی به نیازوتربیت درمان اضطراب امتحان بوده است . 

 الزم دارند بیشتری بخشی اثر که درمانی الگوهای بررسی جهت

 سوگیری اصالح کاربرد کمی، پژوهشهای   .رسد نظرمی به

اند   بررسی را اضطراب حوزه ی در شناختی  (. در34،33)کرده 

 ،تعدادیو همکاران  White پژوهشها توسط معدود این از یکی

آموزش  مضطرب دانشجویان از  محرکهای جای به تا دادند را 

 آموزش، جلسه چهار از بعد .کنند توجه خنثی محرکهای به منفی

 کرده دریافت را که تعدیل سوگیری ، دانشجویانی دریافتند آنها

پایین  ااضطراب نشانه های گواه،  گروه دانشجویان به نسبت بودند،
) گزارش  را تری که   (.29کردند  دیگری  همسوی  پژوهش  در 
است،   Liuتوسط انجام شده   به را سالم نوجوانان  و همکاران 

 یا مثبت سوگیری اصالح جلسه  یک معرض در تصادفی صورت

 بررسی خلق و تفسیری سوگیری بر  را آن  اثرات و دادند قرار منفی

 قرار مثبت آموزش گروه در که نوجوانانی  داد نشان نتایج .کردند

 مثبت تفسیرهای افزایش و منفی سوگیریهای در کاهش داشتند،

 دریافت مثبت آموزش که آنهایی براین، عالوه .دادند نشان را

(. در همین 35بود) کرده  پیدا کاهش شان منفی عاطفه بودند، کرده
جلسات     MacLeod&Graftonراستا    اصالح روزانهاثرات 

 شرکت سیزده در  را هفته یک مدت به تفسیر، شناختی سوگیری
کنترل کننده گروه  یک  با  مقایسه  در   اطالعات با که مضطرب 
معنی   بهبودهای نتایج،  .کردند بررسی بودند، مواجه منفی و مثبت

 -ریخته  هم در جمالت آزمایه -شناختی سوگیری میزان در داری

 نشان را از تصاویر مثبت بعد بالفاصله مزاحم و  اضطرابی وعالئم
 (. 36) بود مانده باقی آن اثرات هفته ای دو پیگیری در که داد

 نتیجه گیری
اصالح سوگیری شناختی   از اثربخشی حاکی  نتایج کلی طور  به 

بر  تهدید  به  پایه    امتحان اضطراب  کاهش  وابسته  آموزان  دانش 
 می توان می رسد نظر به یافته ها،  بنابر درمجموع دوازدهم بود.  

 چرا نمود؛ استفاده راهبرد خودیاری یک عنوان به برنامه این از

می شود    انجام بالینی درگیری حداقل با مداخالت از سبک این که
  CBT سنگین   های و برای دانش آموزانی که عالقه ای به برنامه
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تعدیل    ، ندارند رغبت دارویی های درمان از استفاده و به    ندارند
 درمان های مدل سایر به نسبت)  رایانه از استفاده با سوگیری

اضطراب   برای(  فردی دارای  پذیرش امتحان  نوجوانان  دارای 
های توجه را   سوگیریهمچنین در این روش     و  است    یبیشتر

بیشتر روندهای  طریق  ی    از  مقایسه  در  آزمایشی  و  ناآشکار 
  ، تغییر می دهد  بیشتر آشکار و کالمی روان درمانی  فرایندهای 
سودمندی دیگر این روش، مواجه نظام دار هدایت شده با تهدید 
 . می باشد که در طی آن توجه را می توان هدایت و کنترل کرد

 سپاسگزاری 
، تشکر  اندکردهی کسانی که ما را در این پژوهش یاری  از همه

 کنیم. یم
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