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چكيده
پژوهشهای گذشته ارتباط بین حافظه کاری با اضطراب امتحان و ذهنآگاهی را نشان دادهاند .در پژوهش
حاضر نقش واسطهای حافظهی کاری (حلقه واجشناسی و حافظهی ديداری-فضايی) در رابطهی ذهنآگاهی
با اضطراب امتحان بررسی شده است 294 .دانشجوی دانشگاه بیرجند به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب
و به مقیاس حافظهی کاری وکسلر ،پرسشنامههای اضطراب امتحان و مهارتهای ذهنآگاهی کنتاکی پاسخ
دادند .دادهها با استفاده از ضريب همبستگی پیرسون و معادالت ساختاری تجزيه و تحلیل شدند .يافتهها
نشان داد بین ذهنآگاهی و ابعاد آن (تمرکزگری و پذيرشگری) با اضطراب امتحان رابطه وجود دارد .نقش
واسطهای حلقه واجشناسی و حافظهی ديداری-فضايی حافظهی کاری در ارتباط ذهنآگاهی با اضطراب
امتحان تأيید نشد .میتوان نتیجه گرفت برای کاهش اضطراب امتحان مداخالت ذهنآگاهی مؤثر است و از
مؤلفههای حافظهی کاری فقط مخزن مرکزی در ارتباط با اضطراب مداخله میکند.
کليدواژهها :اضطراب امتحان ،حافظهی کاری ،ذهنآگاهی ،دانشجو.
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مقدمه
اضطراب امتحان يکی از متغیرهای شناختی و هیجانی بسیار مهم در حوزهی روانشناسيی تربیتيی
است .اضطراب امتحان ،شامل تجربیات و احساسيات ناخوشيايند عيا فی و نگرانيی ييا تشيويش در
موقعیتهای ارزيابی است (پارکاستام ،گال ويتزر و اوتینگن .)2494 ،9اضطراب امتحان نشان دهنيده
ترکیبی از اضطراب حالت (تصور تهديد قبل از امتحان) و اضطراب صيفت (نگرانيی ميداوم و کليی از
ارزيابی عملکرد) است (کارسلی ،هس و فجنرووا .)2498 ،2اين نوع اضطراب در سنین  92-94سالگی
شکل میگیرد و با افزايش سن میزان آن افزايش میيابد و در آميوزش عيالی بيه اوج خيود میرسيد
(مارکمن ،بالیک ،برونستین  -برسوويت و ارنفیلد.)2499 ،3
موريس و لیبرت )9101( 0برای اضطراب امتحان دو مؤلفهی مهم يعنی نگرانی 8و هیجانپذيری 0را
مطرح کردهاند .مؤلفهی نگرانی ،فعالیتهای شناختی نامربوط به تکلیي اسيت کيه شيامل دلواپسيی
شناختی زياد درباره عملکرد ،پیامدهای شکست ناشی از امتحان ،افکار مربوط بيه بيد امتحيان دادن،
ارزيابی توانايی خيود در مقايسيه بيا ديگيران و انتظيارات منفيی از عملکيرد میشيود .مؤلفيه ديگير
هیجانپذيری است که به واکنشهای عصبی خودمختار و فیزيولوژيکی مانند تيشش قليب ،آشيفتگی
معده ،سردرد و عصبانیت اشاره میکند.
پارکاستام و همکاران ( )2494در ضمن تأکید نقش حافظهی کاری 9در اضطراب امتحيان گيزارش
کردهاند که واکنشهای غیرانطباقی دانشآموزان در لحظه اضطراب امتحيان (نظیير نگرانيی و افکيار
خودتخريبی) با منابع حافظهی کاری که برای عملکرد موفقیتآمیز در تکالی ضروری هستند ،رقابت
میکنند .اين آشفتگی دانشآموزان را در هنگام امتحان مضطربتر میکند.
رگهی ديگری از پژوهشها نیز نقش واسطهای حافظهی کاری با اضطراب امتحان را مورد بررسيی
قرار دادهاند :از جمله فیروزی ،ابراهیمیقوام و درتاج ( )9314در پژوهشی به اين نتايج دست يافتند که
میزان کارکرد اجرايی استدالل و حافظهی فعال دانشآموزان با اضطراب امتحان باال از دانشآميوزان
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با اضطراب امتحان پايین به ور معناداری کمتر است .اهریگسک ( )9313نیز به اين نتايج دسيت
يافت که بین اضطراب امتحان و حافظهی کاری (ديداری-فضايی) و بین حافظهی کياری و عملکيرد
تحصیلی رابطه وجود دارد .همچنین اضطراب امتحان از ريق حافظهی کاری بر عملکيرد تحصيیلی
تأثیر دارد .سلیمانیزاده ( )9310نیز گزارش کرد بین اضطراب حالت و حافظهی کاری و بین حافظهی
کاری و عملکرد رابطه وجود دارد.
در تبیین رابطهی حافظهی کاری و اضطراب امتحان آيزنگ و کالوو ،)9112(9فرض نمود که اثيرات
اضطراب بر عملکرد به واسطهی حافظهی کاری صورت میپذيرد ،به اين صورت که اضطراب توسط
حافظهی کاری پردازش میشود و از آنجا کيه ايين حافظيه یرفیيت محيدودی داراسيت ،در شيرايط
اضطرابزا ،يا در افراد دارای رگهی اضطراب باال ،یرفیت کمتری از حافظه کياری در دسيترس قيرار
میگیرد تا به عملکرد شناختی مؤثر بشردازد .به عبارت ديگرمحدوديت پيردازش و یرفیيت حافظيهی
کاری باعث میشود افراد دارای اضطراب امتحان باال ،در شرايط آزمون ،با افکار نامرتبط با تکالی از
جمله نگرانیها و دلواپسیهايی در مورد جنبههای خود ارزييابی روبيرو شيوند و ايين موجيب اشيغال
یرفیت حافظهکاری و کاهش عملکرد شود (داتک و استوبر.)2449 ،2
به منظور فهم بهتر ارتباط میان اضطراب و عملکرد افراد ،آيزنگ و کالوو ( )9112يک مدل نظيری
به نام نظريهی کارآمدی پردازش 3را مطرح کردند .اين نظريه بیيان میکنيد زميانی کيه افيراد دارای
اضطراب صفت باال با يک موقعیت پرفشار روبرو شوند ،اضطراب حالت افزايش میيابيد .بيا افيزايش
اضطراب حالت ،نگرانی مربوط به ارزشیابی و عملکرد باعث میشود تا یرفیيت کمتيری از حافظيهی
کاری به تکلی اختصاص يابد.
حافظهی کاری يک سیستم فرعی از سیسيتم کليی حافظيه اسيت کيه امکيان ذخیيرهی موقيت و
دستکاری ا العات الزم برای تکالی پیچیده را مانند فهمیدن ،استدالل کردن و يادگیری فراهم می
کند .در مقايسه با سیستم کلی حافظه ،یرفیت حافظهی کاری هم از جنبهی نگهداری و هم از جنبيه
ی پردازشی محدود است (کرتی ،کرنودی ،دبنی و پاالدينو .)2440 ،0در واقع حافظهی کياری نتیجيه
توانايی در کنترل توجه و نگهداری تمرکز در يک فعالیت ذهنی خاص است .شواهد پژوهشيی متعيدد
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حاکی از آن است که حافظهی کاری نقش بسیار عمده و تعیین کنندهای در يادگیری و انجام تکالی
پیچیدهی شناختی دارد (بدلی.)2443 ،9
در الگوی بدلی ( )2443حافظهی کاری شامل سيه بخيش اصيلی بيهنام مجيری مرکيزی ،2حلقيه
واجشناسی ،3صفحه ديداری – فضايی 0است .براساس اين مدل ،حلقه واجشناسی مسئول نگهداری و
ذخیرهسازی ا العات کالمی و گفتاری اسيت در حيالی کيه صيفحه دييداری  -فضيايی ،ا العيات
ديداری و فضايی را ذخیره میکند .مجری مرکزی مسئولیت نظمبخشی و کنترل توجيه را بير عهيده
دارد.
از سوی ديگر حافظهی کاری و اضطراب امتحان با سازه ديگری تحت عنيوان ذهنآگياهی ميرتبط
هستند (به ور مثال لطفی ،دهقانیزاده و محمدزاده9310 ،؛ مارزک ،فرنکلین ،بیرد و اسکولر2493 ،8
و چمبرز ،ليو و آلين ،2448 ،0شيیخ اسيالمی و سیداسيماعیل قميی .)9313 ،ذهنآگياهی بيه معنيی
مشاهدهی محرکهای درونی و بیرونی همانگونه که اتفيا میافتيد بيدون هيی گونيه قضياوت و
پیشداوری است .اساس ذهنآگاهی از تمرينهای مراقبه بودايسم گرفته شده است که یرفیت توجه
و آگاهی پیگیر و هوشمندانهی فراتر از فکر را افزايش میدهد (فرامرزی ،رجبی و وليدبیگی.)9313 ،
ذهنآگاهی مهارتی است که به افراد اجازه میدهد که در زمان حال ،حوادث را کمتر از آن میزان که
ناراحت کنندهاند ،دريافت کنند (کابات  -زين .)2443 ،به ور خالصيه ذهنآگياهی ،بيه فرآينيدهای
شناختی ا ال میشود که ی آنها فرد ذهنآگاه ،تمرکز خود را روی تجربيه ،احساسيات و اتفاقياتی
که در لحظه حال در خود يا ا رافش رخ میدهد ،متمرکز میسازد (باير ،اسمیت ،و آلن.)2440 ،9
تعاري مختل از ذهنآگاهی سه ويژگی اساسی را منعکس میکنند (دانکان ،میلر ،وامپ و هیوبل،8
نقل در باباپور خیرالدين ،پورشريفی ،هاشمی و احمدی :)9319 ،ال ) توجه و آگاهی متمرکز بر زميان
حال ب) قصد يا هدفمندی ،که مؤلفهی انگیزشيی را بيه توجيه و رفتيار شيخف اضيافه میکنيد ج)
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نگرش ،که نحوهی توجه کردن فرد را نشان میدهد ،يا وضعیتی که شخف در هنگام توجيه کيردن
دارد ،نظیر عالقه ،کنجکاوی ،عدم قضاوت ،پذيرش و پاسخدهنده بودن.
افرادی که سطوح باالتر ذهنآگاهی را نشان میدهند تفکرات خودآيند منفی کمتری نشان میدهند
و معتقدند که قادرند خود را از چنین تفکراتی رها نماينيد .اسيتفاده از ذهنآگياهی میتوانيد شيیوهی
فراشناختی 9پيردازش را بيه کيارگیرد و انعطا پيذيری در پاسيخ بيه تهدييد را افيزايش دهيد(باباپور
خیرالدين ،پورشريفی ،هاشمی و احمدی.)9319 ،
اين سازه شناختی را بايد از خودآگاهی و يا توجه معطو به خود متمايز کرد .تشابه اين سازههيا در
افزايش توجه به تجربههای ذهنی است اما تفاوت اصلی در جنبه شناختی آنها است؛ بيدين معنيا کيه
جلب توجه در خودآگاهی با قضاوت راجع به خود هميراه اسيت اميا ذهنآگياهی ،ييک توجيه بيدون
سوگیری و قضاوت پیرامون جنبههای خود است (براون ،رايان و گرسول.)2449 ،2
پژوهشهای انجام شده اثربخشی ذهنآگاهی را در کاهش اضطراب (عبدالقادری ،کافی ،صيابری و
ارياپوران ،)9313 ،افسردگی و نشخوار فکری (آذرگون ،کجبا  ،مولوی و عابيدی )9388 ،و افيزايش
پیشرفت و عملکرد تحصیلی (محتشمی ،فرقدانی و گنجيی9312 ،؛ شيکری ،علیشيور و آگياههيريس،
 )9319نشان دادهاند.
يکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران در زمینيه اثربخشيی ميداخالت مبتنيی بير ذهنآگياهی
اضييطراب امتحييان بييوده اسييت .شیخاالسييالمی و سیداسييماعیلیقمی ( ،)9313گييلپورچمرکوهی و
محمدامینی ( )9319و بیرامی و عبدی ( )9388در اين زمینيه پژوهشهيايی را انجيام دادهانيد .نتيايج
حاصل از اين مطالعات نشان میدهد که جلسات آموزش فنون ذهنآگياهی ،کياهش قابيل مالحظيه
اضطراب امتحان را در دانشآموزان موجب میشود.
کانها و پاويا )2492( 3نیيز نقيش جنسيیت ،مهارتهيای انتقياد از خيود ،پيذيرش و ذهنآگياهی در
اضطراب امتحان را بررسی کردند .نتايج اين مطالعه نشان داد که جنسیت ،ذهنآگاهی ،انتقاد از خيود
و شايستگی پذيرش ،سهم مستقل و مهميی در پیشبینيی اضيطراب امتحيان دارنيد و نوجوانيان بيا
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اضطراب باالی امتحان نسبت به نوجوانان با اضطراب امتحان پايین در ذهنآگاهی و پذيرش کاهش
قابل مالحظهای و امتیاز باالی معناداری را در انتقاد از خود و اضطراب اجتماعی داشتند.
از سوی ديگر پژوهشهايی بر نقش ذهنآگاهی در حافظهی کاری تأکیيد داشيتند .بيه يور مثيال
نجاتی ( )9381در پژوهشی به اين نتیجه دست يافت که ذهنآگاهی میتواند پیشگوی مناسبی بيرای
شاخفهای توانايی مهار ،توجه و حافظه از کارکردهای اجرايی شناختی باشد .مارزک و همکاران ()2493
نیز در مطالعهای نشان دادند که آموزش ذهنآگاهی روش مؤثر و کارآمد بيرای بهبيود عملکيرد شيناختی
است .همچنین پژوهش اشمرتز ،اندرسون و رابینز )2441( 9نشان داد که مؤلفهی آگياهی ذهنآگياهی بيا
توانايی توجه پايدار در ارتباط است .عالوه بر اين ،مطالعات اولیهی برناميهی تمرينيی ذهنآگياهی نشيان
داده است که مؤلفه آگاهی آن با تفاوتهای فردی در یرفیت حافظهی کاری در ارتباط اسيت (چمبيرز و
همکاران .)2448 ،بنابراين انتظار میرود که ذهنآگاهی با حافظه کاری مرتبط باشد.

در يک جمع بندی از پژوهشهای اخیر میتيوان چنيین ایهيار کيرد کيه عليیرغم وجيود شيواهد
پژوهشی مبتنی بر ارتباط دوبهدوی متغیرها و با توجه به نتايج ايين پژوهشهيا بيه نظير میرسيد در
رابطهی ذهنآگاهی با اضطراب امتحان ،حافظهی کاری نقش واسطهای داشته باشيد از آنجيايی کيه
تاکنون اين نقش مورد بررسی قرار نگرفته است در اين پژوهش براساس مدل زيير نقيش واسيطهای
حافظهی کاری در رابطهی ذهنآگاهی با اضطراب امتحان مطالعه شد.

نمودار  :9مدل پیشنهادی

. Schmertz, Anderson & Robins

1
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روش شناسی
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعهی اين پژوهش شامل کلیهی دانشجويان
دختر و پسر مشغول به تحصیل در دانشگاههای بیرجند و علوم پزشکی بيود کيه بيا اسيتفاده از روش
نمونهگیری خوشهای تعداد  294نفر از  0دانشکده به عنوان نمونه انتخاب شيدند .بيا توجيه بيهاينکيه
روش آماری مورد نظر از نوع همبستگی و روش معادالت ساختاری میباشد برای هير متغیير حيداقل
 24آزمودنی انتخاب شد (هومن ،9388 ،ص  .)991با توجه به اينکه اين پژوهش از  3متغیر مکنون و
 0متغیر آشکار تشکیل شده است حداقل حجم نمونه  984نفر تعیین شد که به دلیل پیشبینيی افيت
آزمودنیها نمونه  294افزايش يافت 99 .پرسشنامه به دلیل نقف ا العات کنار گذاشته شد بنيابراين
نمونه جمعآوری شده شامل  911نفر میباشد که از  10پسر و  943دختر تشکیل شده است.
در اين پژوهش از پرسشنامههای اضطراب امتحان ابوالقاسمی ( ،)9398مهارتهای ذهنآگاهی
کنتاکی ( )2440و آزمون حافظهی کاری وکسلر استفاده شد.
پرسشنامه اضطراب امتحان توسط ابوالقاسمی ،اسدیمقدم ،نجاريان و شکرکن ( )9398سياخته
شد .اين ابزار مشتمل بر  28ماده است .پاسخگويی بر اساس لیکرت چهار درجهای است .حداقل نمره
در اين مقیاس صفر و حداکثر نمره  98میباشد .آلفا برای کل و برای نمونه آزمودنیهای دختر و پسر
به ترتیب  4/12 ،4/18 ،4/10گزارش شيده اسيت .ضيرايب همبسيتگی نمرههيای کيل آزمودنیهيا،
آزمودنیهای دختر و آزمودنیهای پسر در مقیاس عزت نفيس بيا  TAIبيه ترتیيب  -4/08 ،-4/89و
 -4/03بود .اين پرسشنامه در پژوهشهای متعددی به کار رفته و روايی و پايايی آن بارها تأيید شيده
است (برای مثال :فیروزی ،ابراهیمیقوام و درتاج .)9314 ،در پژوهش حاضر پايايی ابزار ،با استفاده از
روش آلفای کرونباخ  4/10بوده است.
مقیاس حافظهی فعال ( (WMIيکی از خرده مقیاسهای حافظهی وکسلر است که شيامل دو
خرده مقیاس میشود :توالی عدد – حر  9که يک تکلی آوايی (شامل هفت ماده و هر ماده متشکل
از سه کوشش) است و در آن حافظيهی فعيال شينیداری انيدازهگیری میشيود و فراخنيای

فضيايی2

(شمامل دو زير مقیاس که هر کدام دارای هشت ماده و هر مياده متشيکل از سيه کوشيش)که ييک
تکلی بینايی است و حافظهی فعال فضايی را میسنجد .نمرهی کل نمايه حافظهی فعال عددی بین
1.

letter- number sequencing
. spatial span

2
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 4و  38است .ضريب پايايی خرده مقیاسهای توالی عدد-حر و حافظيهی فضيايی و کيل مقیياس
برای سينین  24-20بيه ترتیيب  4/80 ،4/99و  4/89میباشيد .همبسيتگی بيین دو خيرده مقیياس
حافظهی فعال برای سنین  24-20سال  4/84و همبستگی بین نمايه حافظهی فعيال و زيير مقیياس
حافظهی فعال مقیاس هوش وکسلر  4/82است (وکسلر و همکاران9119 ،؛ نقل در رمضانی ،احمدی
و موسوی .)9380 ،در پژوهش ساعد ،روشن و مردای ( )9389ضريب پايايی خرده مقیاسهای تيوالی
عدد-حر و حافظهی فضايی و کل مقیاس با روش آلفای کرونباخ به ترتیيب  4/91 ،4/90و  4/84و
با استفاده از روش دونیمه کردن به ترتیب  4/90 ،4/98و  4/98بدست آميده اسيت .همبسيتگی زيير
مقیاس حافظهی فعال با خيرده مقیاسهيای کالميی ،غیرکالميی و شياخف کليی مقیياس هيوش
بزرگساالن وکسلر به ترتیب عبارت بود از 4/09 ،4/81 :و .4/08ضرايب همبسيتگی آن بيا حافظيهی
شنیداری فوری ،حافظهی ديداری فوری ،حافظهی شنیداری تيأخیری ،حافظيهی دييداری تيأخیری و
حافظهی عمومی به ترتیب عبارت بود از 4/32 ،4/04 ،4/28 ،4/04 :و .4/09
پرسشنامه مهارتهای ذهنآگاهی کنتاکی توسط باير ،اسمیت و آلن ( )2440تدوين شده اسيت.
اين پرسشنامه دارای  31ماده میباشد و برای اندازهگیری چهار مؤلفه ذهنآگاهی راحی شده اسيت
که عبارتند از :مشاهده گری ،توصی بدون برچسب ،عملکرد همراه با آگاهی (تمرکزگری) و پيذيرش
بدون قضاوت .فرم انگلیسی اين مقیاس در آغاز دارای  99سؤال بود که به  31گوييه کياهش يافيت.
عبارات اين پرسشنامه ،بر روی يک مقیاس پنج درجهای نمرهگذاری میشوند که هر يک از گزينيهها
به ترتیب  8 ،0 ،3 ،2 ،9امتیاز دارند .شیوه نمرهگذاری در ميورد سيؤاالت ،90 ،90 ،92 ،99 ،8 ،0 ،3
 38 ،32 ،39 ،28 ،29 ،20 ،23 ،22 ،24 ،98و  30به صورت معکوس نمرهگذاری میشيود .بياالترين
نميره  918و پيايینترين نميره  31خواهيد بيود .نتيايج تحلیيل روانسينجی بياير ( )2443روی
مشارکتکنندگان ،نشان داد که اين پرسشينامه از همسيانی درونيی بيااليی ( )4/93برخيوردار و نیيز
ضرايب آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای مشاهدهگری ،توصی گری ،تمرکزگيری و پيذيرشگری بيه
ترتیب  4/83 ،4/80 ،4/19و  4/89است .همبستگی معناداری بین اين سیاهه و مقیاسهای ديگير از
جمله ابزار ارزيابی ذهنآگاهی (براون و ريان )2443 ،وجود دارد .دهقانمنشيادی و همکياران ()9319
آلفای کرونباخ اين پرسشنامه را  4/82گزارش کردهاند.اعتبار همگرای خرده مقیاسهای ايين آزميون
بین  4/09تا  4/98بدست آمد .در پژوهش حاضر پايايی ابزار ،با اسيتفاده از روش آلفيای کرونبياخ در
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مقیاس ذهنآگاهی  ،4/91در خرده مقیاس مشاهدهگری  ،4/98در تمرکزگری  ،4/90در توصی گری
 4/89و در پذيرشگری  4/99بوده است.
یافته ها
در اين پژوهش  %08/2پسر و  %89/8دختر با میانگین سنی ( 29/38انحيرا اسيتاندارد .)2/98 :در سيه مقطيع
کارشناسی با  ،%08کارشناسی ارشد با  %98/0و دکتيری بيا  %92/0شيرکت داشيتند .بیشيترين گيروه نمونيه از
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی با  39/9درصد و کمترين شيرکت کننيدگان از دانشيکده بهداشيت بيا 0/8
درصد بودند.
برای آزمون الگوی مفهومی از روش مدليابی معادالت ساختاری استفاده شد .با توجه به اينکه مبنای تجزييه و
تحلیل الگوهای علّی ،ماتريس همبستگی است ،لذا در جدول  9ماتريس همبستگی و میانگین و انحيرا معیيار
متغیرهای پژوهش گزارش شدهاند.
جدول  :1شاخفهای توصیفی مقیاسهای اضطراب امتحان ،ذهنآگاهی و حافظهی کاری
ردیف

متغیرها

M

SD

1

1

اضطراب امتحان

34/7

13/7

1

2

ذهنآگاهی

122/9

11/4

*-0/22

1

3

مشاهدهگری

39/1

5/9

0/12

*0/52

1

4

توصیفگری

26/8

4/6

-0/14

*0/71

*0/38

1

5

تمرکزگری

30/7

4/9

*0/71* -0/34

0/03

*0/29

1

6

پذیرشگری

26/4

4/5

*-0/40* 0/34* -0/19

-0/01

*0/38

1

7

حافظهی کاری

23/6

3/9

-0/07

0/05

0/04

0/12

-0/02

-0/04

8

حلقه واجشناسی

8/3

2/1

0/03

-0/01

0/04

0/06

-0/07

-0/05

*1 0/72

 9طرح دیداری-فضایی 15/3

2/8

-0/12

0/08

0/04

0/14

0/02

-0/01

*1 0/29* 0/87

2

3

4

5

6

7

8

9

1

*P>4/49
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برای پیشبینی اضطراب امتحان ،الگوی مفهومی پیشنهاد شده از ريق مدليابی معادالت
ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس بررسی شد .شاخفهای چولگی و کشیدگی نشان داد متغیرها
از توزيع نرمال تک متغیره برخوردارند و میتوان از اين روش برای برآورد مدل استفاده کرد.
شاخفهای برازش مدل در جدول  2ارائه شده است.
جدول  :2شاخفهای برازش مدل

توضیحات

مقدار به دست آمده

نام آزمون

کای اسکوئر نسبی

2/99

RMSEA

ريشه میانگین توان دوم خطای تقريب

4/49

GFI

شاخف برازندگی تعديل يافته

4/19

NFI

شاخف برازش نرم

4/14

CFI

شاخف برازش مقايسه ای

4/13

با توجه به جدول  ،2مقدار  RMSEAمدل برابر با  4/49میباشد لذا اين مقدار کمتر از  4/9است
که نشان دهنده اين است که میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است و مدل قابل قبول میباشد
زيرا اگر مقدار اين شاخف کوچکتر از  4/48باشد برازندگی مدل خوب است و اگر بین  4/48و 4/48
باشد برازندگی مدل متوسط است (هومن .)9380 ،همچنین مقدار کای دو به درجه آزادی ()2/99
بین  9و  3میباشد میزان شاخف  GFIو CFIو  NFIنیز از  4/1بیشتر میباشد که نشان میدهند
مدل اندازهگیری متغیرهای تحقیق ،مدل مناسبی است .زيرا مقدار  GFIبايد برابر يا بزرگتر از 4/1
باشد (هومن.)9380 ،
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نمودار  :2ضرايب استاندارد مسیر مدل اصالح شده

با توجه به نمودار  ،2جدول  3حاصل میشود که در آن فرضیات مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  :3نتايج برآورد اثرات استاندارد شده مستقیم و غیرمستقیم مسیرهای مدل
فرضیه

رابطه

جهت رابطه

ضيييييريب

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

مسیر
9

ذهنآگاهی



حافظهی کاری

مستقیم

4/49

4/81

رد فرضیه

2

ذهنآگاهی



اضطراب امتحان

مستقیم

4/90

4/40

تأيید فرضیه

3

حافظييييهی



اضطراب امتحان

مستقیم

-4/98

4/408

تأيید فرضیه

کاری

براساس جدول فو  ،اثر مستقیم معنیدار میان ذهنآگاهی و حافظهی کاری وجود ندارد .اثر
مستقیم معنیدار میان ذهنآگاهی و اضطراب امتحان وجود دارد و شدت اين تأثیر برابر با  4/90است.
اثرمستقیم معنیدار میان حافظه ی کاری و اضطراب امتحان وجود دارد و شدت اين تأثیر برابر با
 -4/98است .براساس جدول فو اثر غیرمستقیم بین ذهنآگاهی و اضطراب امتحان وجود ندارد .در
نتیجه حافظهی کاری در ارتباط ذهن آگاهی با اضطراب امتحان نقش واسطهای نداشت.
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بحث و نتيجه گيری
هد پژوهش حاضر بررسی رابطهی ذهنآگاهی با اضطراب امتحان به واسطهی حافظهی کاری با
استفاده از مدل يابی معادالت ساختاری بود .نتايج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری نشيان داد
که اثر ذهنآگاهی بر حافظهی کاری به ور مستقیم از لحاظ آماری معنادار نیست .با توجه به بررسی
پیشینه پژوهشی ،تاکنون پژوهشی در اين زمینه انجام نشده است .پژوهشهيايی کيه در ايين زمینيه
مطرح است يا اثربخشی ذهنآگاهی را بيا یرفیيت حافظيهی کياری ييا رابطيهی ذهنآگياهی را بيا
عملکردهای اجرايی بررسی کردهاند که در ادامه به چند مورد اشاره میشود .در پژوهشهيای کيواي ،
مانو و الکساندر ( ،)2490جها ،استانلی ،کیونگا ،ونيگ و گلفياد ( )2494و زييدان و همکياران ()2494
گزارش شد که آموزش ذهنآگاهی کارکردهای شناختی دانشآموزان به ويژه یرفیت حافظهی کاری
را بهبود میبخشد .نجاتی و همکاران ( )9319در پژوهشی به اين نتیجه دست يافتند که ذهنآگياهی
با کارکردهای توجهی پايدار مرتبط است .همچنین نجاتی ( )9381به ايين نتیجيه دسيت يافيت کيه
ذهنآگاهی میتواند پیشگوی مناسبی برای شاخفهای توانايی مهار ،توجه و حافظيه از کارکردهيای
اجرايی شناختی باشد .حافظهی کاری مجموعهای از فراينيدهايی اسيت کيه توجيه را در هير لحظيه
حمايت میکند در نتیجه ممکن است بین حافظهی کاری و حالت روانی ذهنآگياهی وجيه اشيتراکی
وجود داشته باشد .ذهنآگاهی با دو روش منجر به تقوييت حافظيهی کياری میشيود از ييک ير
ذهنآگاهی اجازه می دهد که افراد از ريق محدود کردن ا العيات نيامربوط ،اسيتفاده ميؤثرتری از
حافظهی کاری داشته باشند .از ر ديگر آموزش ذهنآگاهی ممکن است یرفیت حافظيهی کياری
را برای انطبا بیشتر مقدار ا العات گسترش دهد (موريسون و جها .)2498 ،
يکی ديگر از نتايج پژوهش ارتباط مستقیم ذهنآگاهی بيا اضيطراب امتحيان اسيت .پژوهشهيای
زيادی به نتايج همسو با مطالعه حاضر اشاره دارند از جمليه کانهيا و پاوييا ( )2492نشيان دادنيد کيه
جنسیت ،ذهنآگاهی ،انتقاد از خود و شايستگی پذيرش ،سهم مستقل و مهمی در پیشبینی اضطراب
امتحان دارند و نوجوانان با اضطراب باالی امتحان نسبت به نوجوانان با اضطراب امتحيان پيايین در
ذهنآگاهی و پذيرش کاهش قابل مالحظهای و امتیاز باالی معناداری را در انتقاد از خود و اضيطراب
اجتميياعی داشييتند .شیخاالسييالمی و سیداسييماعیلیقمی ( ،)9313گييلپورچمرکوهی و محمييدامینی
( ،)9319افشارینیا ،کاکابرايی و امیری ( )9312و بیرامی و عبدی ( )9388در اين زمینه پژوهشهايی
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را انجام دادهاند .نتايج حاصل از اين مطالعات نشان میدهد که جلسات آميوزش فنيون ذهنآگياهی،
کاهش قابل مالحظه اضطراب امتحان را در دانشآموزان موجب میشود.
در تبیین اين يافته نیز میتوان چنین استدالل کرد که ذهنآگاهی موجب افزايش آگاهی فرد نسبت
به خود ،ديگران و موقعیت در زمانی کنونی میشيود و شيامل جداشيدن از ارزيابیهيا ،محرکهيا ييا
شناختها ،برای سدکردن افکار نشخوار گونه در وضعیت موجود فيرد اسيت .ذهنآگياهی در افيزايش
هیجانات مثبت و کاهش هیجانات منفی که از جمله عوامل مؤثر بير پیشيرفت تحصيیلی میباشيند،
اثربخش بوده و از اين ريق برخودپنداره تحصیلی دانشآموزان تيأثیر گذاشيته و عملکيرد تحصيیلی
آنها را باال میبرد .هم چنین ذهنآگاهی مبتنی بر سه فرض پايه؛ آگاهی ،پذيرا و عاری از قضاوت از
آنچه که اکنون در حال وقوع است ،بنا نهاده شده است ،به وری که افزايش توجه و آگياهی نسيبت
به افکار ،هیجانات و تمايالت عملی از جنبههای مثبت ذهنآگياهی اسيت و باعيث هماهنيگ شيدن
رفتارهای سازگارانه و حالتهای روانشناختی مثبت و موجب بهبود قابلیت فردی در جهت فعالیتهای
انفرادی و اجتماعی و عالقه به اين فعالیتها میشود (براون ،ريان و گراسول.)2449 ،
ديگر يافتهی اين پژوهش اثر مستقیم اضطراب امتحان با حافظهی کاری بود .بيدين معنيی کيه بيا
افزايش اضطراب یرفیت حافظهکاری کاهش میيابد .تعدادی پژوهش نتايجی همسو با اين يافته بيه
دست آوردهاند که از آن جمله میتوان به پژوهشهای زير اشاره کرد:
پارک -استام و همکارانش ( )2494بر نقش حافظهی کاری در اضيطراب امتحيان تأکیيد کردهانيد.
واکنشهای غیرانطباقی دانشآموزان در لحظه اضطراب امتحان (نظیر نگرانی و افکيار خيودتخريبی)
با منابع حافظهی کاری که برای عملکرد موفقیتآمیز در تکالی ضروری هستند ،رقابت میکنند .اين
آشفتگی دانشآموزان را در هنگام امتحان مضطربتر میکند .به عنوان مثال دانشآموزان مضيطرب
در موقعیت امتحان در مقايسه با دانشآموزانی که اضطراب کمتری دارند ،بخش بزرگی از توجهشيان
را بر افکار آشفته خود متمرکز میکنند ،بنابراين میزان توجهی که به تکلی تخصیف میيابيد کمتير
میشود.
دارک ( )9188نشان دا د بین دو گروه افراد دارای اضطراب امتحان باال و پايین در آزميون فراخنيای
اعداد (که نشاندهندهی توانايی اندوزش در حافظيه اسيت) و فراخنيای خوانيدن (کيه نشياندهندهی
توانايی اندوزش در حافظه و پردازش از حافظيه اسيت) تفياوت معنياداری وجيود دارد .در اييران نیيز
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مجتبیزاده ( )9388نشان داد دانشآموزان دارای یرفیت حافظهی کاری پايینتر ،اضطراب بیشيتر و
پیشرفت تحصیلی کمتری دارند.
فیروزی و همکاران ( )9314در پژوهشی که بيه بررسيی مقايسيه کارکردهيای اجراييی بير پاييهی
اضطراب امتحان پرداختند گزارش کردند که بین دانشآموزان با اضيطراب امتحيان بياال و پيايین در
کارکردهای اجرايی استدالل و حافظه فعال تفاوت معنيادار وجيود دارد ،وليی در کارکردهيای اجراييی
سازماندهی-برنامه ريزی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد.
در موقعیت امتحان ،رويارويی افراد با تکالی نامربوط ،افکار نگران کننده را بيه ذهين آنهيا سيرايز
میکند و باعث به کار گرفته شدن گنجايش و یرفیت حافظيهی کياری میشيود .در تکيالی سياده
یرفیت حافظهی کاری برای انجام دادن تکالی کفايت میکند ،در حالی که در تکالی پیچیده ايين
گونه نیست .در نتیجه افرادی که دارای اضطراب امتحان باال هستند به دلیل مشغول شيدن یرفیيت
حافظهی کاری آنها ،عملکرد ضعیفی از خود به معرض نمايش میگذارند (داتک و استابر.)2449 ،
برخی از پژوهشها رابطهی معنیداری بین سيطوح اضيطراب فيرد ،بيا داشيتن رگيهی شخصيیتی
اضطراب با سطوح باال و عملکرد حافظهی کاری نشان نمیدهد از جمله :در مطالعات کرو و همکاران
( ،)2449والکن  -هورست و کيرو ( )2441و میلير و بیشسيل ( )2440تأثیرپيذيری حافظيهی کياری
کالمی از اضطراب تأيید نگرديد.
همچنین نتيايج ضيريب همبسيتگی پیرسيون نشيان داد بيین اضيطراب امتحيان و تمرکزگيری و
پذيرشگری رابطه منفی معنیداری وجود دارد و بین اضطراب امتحان با مشاهدهگری و توصی گری
رابطه معنیداری وجود نداشيت .مطالعيات صيورت گرفتيه در زمینيه ذهنآگياهی بیشيتر نميره کيل
ذهنآگاهی را مورد بررسی قرار دادهاند و پژوهشها در زمینهی مؤلفههای ذهنآگياهی انيدک اسيت.
نتايج پژوهش دسروسرز و همکاران ( )2493که از معدود مطالعيات صيورت گرفتيه در زمینيه ارتبياط
مؤلفههای ذهن آگاهی با افسردگی و اضطراب در يک نمونه بيالینی بيوده اسيت ،نشيان داد مؤلفيهی
توصی ذهنآگاهی با تنش اضطراب کلی رابطهای نشان نداد و مؤلفهی مشاهده نیز با هيی ييک از
مؤلفههای اضطراب همبستگی معنادار نشان نداد .خرمائی و همکاران ( )9310گزارش کردند که افراد
عادی در مؤلفهی مشاهده (داشتن توجه دقیق به پدييدهها و محرکهيای درونيی و بیرونيی) نميرات
باالتری نسبت به افراد افسرده و مضطرب به دسيت آوردنيد .نتيايج پژوهشهيای کياش و ويتینگيام
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( )2494و کريستوفر و همکاران ( )2492نشان دهندهی همبستگی منفی معنادار میان عميل تيؤام بيا
آگاهی و عاليم افسردگی بود.
نتايج اين پژوهش با تعدادی از پژوهشها متنياق

میباشيند از جمليه پيژوهش بيائر و همکياران

( )2448و کوفی ،هارتمن و فردريکسون ( )2494نشان دادند که سطوح باالتر مشياهده بيا اسيترس
روانشناختی بیشتر همراه است .ذهنآگياهی بيا افيزايش آگياهی فيرد از تجربیيات لحظيه حاضير و
برگرداندن توجه بر سیستم شناختی و پردازش کارآمدتر ا العيات موجيب کياهش نگرانيی و تينش
فیزيولوژيک در فرد میگيردد (کاوييانی ،جيواهری و بحیراييی .)9380 ،در مؤلفيهی پيذيرش بيدون
قضاوت ،فرد تجارب بدون بعد ارزشی و قضاوتی میپذيرد و تجارب را هميان ور کيه هسيت ،ميورد
توجه قرار می دهد .در اين مؤلفه فرد بايد بتواند تجيارب غیرخواسيتنی ماننيد عوا ي  ،شيناختها ييا
احساس های مشمئز کننده را بشذيرد اما ارزيابی نکند در حالی که اين موضوع در افراد مضطرب وجود
ندارد افراد مضطرب به قضاوت در مورد عملکرد خود میپردازند .افيراد مضيطرب احساسيات و افکيار
مبهمی نسبت به پديدههای ا را دارند و به جهيت تشيويش و سيردرگمی ،ييافتن کلمياتی کيه بيا
استفاده از آن ها بتوانند به توصی اين افکيار و احساسيات بشردازنيد بيرای ايين افيراد دشيوار اسيت.
همچنین پريشانی و بیقراری در افراد مضطرب سبب میشود که از تمرکز حيواس انيدکی برخيوردار
باشند و مدام درگیر تفکر دربارهی تهديدها و خطرهای احتمالی شوند .توجه به زمان حال و فعالیت در
حال انجام در تضاد با نگرانی در مورد آينده است (خرمايی و همکاران .)9310 ،افراد مضيطرب بيرای
اجتناب از خطا خود را مورد قضاوت قرار میدهند ،دائم در مورد افکار ،احساسات و عقايد خود قضاوت
می کنند .و کمتر آن را همانگونه که احساس میکنند مورد پذيرش و توجه قرار میدهند.
به ور کلی می توان گفت ناهمخوانی نتايج اين پژوهش بيه دلیيل روشهيای تحقیقياتی مختلفيی
است که مطالعات قبلی نسبت به مطالعه حاضر اعمال کردهاند.غالب مطالعاتی کيه ذهنآگياهی را بيا
حافظهی کاری و يا با اضطراب امتحان مرتبط دانستهاند ،به ارزيابی ارتباط ايين دو متغیرهيا ،پيس از
درمانهای مبتنی بر ذهنآگاهی پرداختهاند يا بعضی از مؤلفههای اين متغیرها را باهم بررسی کردهاند
ً همبستگی بوده است .بنابراين پیشنهاد میشود مطالعياتی
در حالی که رح تحقیق اين مطالعه ،صرفاً
مداخلهای در زمینه ذهن آگاهی انجام گیرد .نظیر چنین پژوهشی بر روی ی وسیعی از دانشيجويان
ساير نقاط کشور انجام گیرد.
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همچنین با توجه به شیوع باالی اضطراب امتحان به خصوص در آموزش عالی و اثرات منفی آن بر
عملکرد تحصیلی دانشجويان ،ذهنآگاهی و مؤلفههای تمرکزگری و پذيرشگری در شرايط امتحيان
باعث بهبود حافظهی کاری و عملکرد بهتر دانشجويان میگردد .در نتیجه پیشنهاد میشيود بيا دادان
ا العاتی در مورد ذهنآگاهی و یرفیت حافظهی کاری به دانشجويان کمک کرد تا اين ويژگی را در
خود تقويت کنند و عملکرد خود را در زندگی و سالمت روانی بهبود بخشند ،همچنيین بيا توجيه بيه
نتايج اين پژوهش و پیشنیه پژوهشی ،ارتباط ذهنآگاهی با ديگر مؤلفيههای حافظيه کياری (اجراييی
مرکزی) سنجیده شود و آموزش ذهنآگاهی نیز درباره حافظهی کاری مورد سنجش قرار بگیرد.
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ذهنآگاهی و افزايش ابراز وجود در دانشآموزان مبتال به اضطراب امتحان .فصلنامه روانشناسی مدرسه،
.944-82 ،)3(9
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دانشجويان فعال و غیرفعال دانشگاه ارومیه .مطالعات روانشناسی ورزشی.18-88 ،)92(0 ،
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