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اثر خواندن راهکار های حل مسئله قبل از خواندن یک خبر استرس زا ،بر کاهش
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پویان سهرابی اطاقوری ،فریبا اشرفی نیا  ،هدی دواتگران  ،مسعود شریفی

مجله علمی تخصصی روانشناسی ،علوم تربیتی و علوم اجتماعی (سال دوم)

شدت هیجان ناشی از آن خبر؛ "مطالعه ای بر اساس پایشگر حرکات چشم"

چکیده :هیجان هایی همچون اضطراب و ترس با مولفه تثبیت حرکات چشم ارتباط دارند .مطالعات با
دستگاه پایشگر حرکات چشم نشان میدهد که افراد مضطرب در حین خواندن یک متن ،بر روی کلمات
با بار هیجانی منفی تثبیت های بیشتری نشان میدهند .از سوی دیگر ،رویکرد حل مسئله با ارائه راه
کارهای مواجهه و حل یک رویداد استرس زا میتواند بر کاهش هیجانات منفی ناشی از آن موثر باشد .بنا
بر این اگر این فرض درست باشد میتوان انتظار داشت که ارائه روش های حل مسئله قبل از خواندن یک
خبر استرس زا میتواند هیجانات منفی ناشی از آن خبر را کاهش داده و مدت زمان تثبیت بر روی کلماتی
که بار هیجانی منفی دارند را کم کند .در پژوهش پیش رو این فرض را مورد آزمایش قرار داده ایم .روش:
این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است .تعداد  06آزمودنی با  BMIبین  52تا  06به دو گروه آزمایشی و
کنترل تقسیم شدند .آزمودنی های گروه آزمایشی ،ابتدا بخش اول متنی در خصوص روش تفکر منطقی
به منظور برخورد با مقوله کاهش وزن را مطالعه میکردند؛ سپس بخش دوم متن که یک خبر نگران کننده
در خصوص عواقب خطرناک اضافه وزن بود را مطالعه کردند .آزمودنی های گروه کنترل فقط بخش دوم
متن را مطالعه کردند .برای هر دو گروه مدت زمان تثبیت بر روی کلمات با بار هیجانی که در بخش دوم
ارائه شده بود ثبت شد و برای مقایسه مورد تحلیل آماری قرار گرفت .یافته ها :نتایج آزمون تی مستقل
در بررسی میانگین تثبیت های دو گروه نشان داد که تثبیت ها در گروه آزمایشی به طور معنی داری
کم تر و این معنی داری در سطح  6.660بود .همچنین اندازه اثر محاسبه شده به وسیله شاخص Dکوهن،
 0.3محاسبه شد که در بازه بیشترین اندازه اثر است .نتیجه گیری :میتوان اینگونه نتیجه گرفت که قبل
از مواجهه با یک خبر استرس آور و یا انتقال آن به دیگران ،میتوان با ارائه راه کارهای حل مسئله ،استرس
ناشی از آن را کاهش داد.
واژگان کلیدی :پایشگر حرکات چشم ،خواندن ،حافظه کاری ،حل مسئله ،هیجان
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مقدمه:
ارزیابی شناختی ما در هنگام مواجه با اطالعات و محرک ها میتواند منجر به هیجانات مختلف شود به این صورت که پس از ورود
اطالعات ،ارزیابی و بررسی اولیه روی آن صورت میگیرد ،سپس بر اساس نتیجه این ارزیابی ،هیجان و احساسی متناسب با آن
ایجاد میشود و در انتها ،رفتاری متناسب با نوع و شدت آن هیجان بروز داده میشود (مورس ،0و همکاران .)5600 ،ترس یکی از
هیجانات اصلی است و برانگیختگی های فیزیولوژیکی همچون افزایش ضربان قلب ،تعریق ،لرزش و گوش به زنگ بودن را به همراه
دارد و نشان دهنده ارزیابی فرد از وجود یک خطر قریب الوقوع است .افراد وقتی یک رویداد را به صورت تهدیدی برای برای عزت
نفس ،سالمتی و منافع خود ارزیابی کنند ،ترس پدیدار میشود (هافمن .)5663 ،5در روانشناسی ،روش های متعددی برای کاهش
است رس موثر هستند که از آن جمله میتوان به رویکرد شناختی آرون تی بک 0و رویکرد حل مساله 4اشاره کرد .درمان شناختی
آرون تی بک بر تغییر در ارزیابی شناختی تاکید دارد (هافمن و همکاران .)5605 ،رویکرد حل مساله به آموزش و ارائه راه حل
هایی در مواجهه با موضوع استرس زا میپردازد (گاراند 2و همکاران.)5600 ،
مطالعات نشان میدهند که استرس و ترس میتوانند بر سالمتی آثار منفی داشته باشد و منجر به آسیب های مختلف از جمله
مشکالت قلبی شود (ایون .) 5663 ،0این در حالیست که مواجهه با اطالعات و رویداد های استرس زا و یا انتقال آن ها به دیگران
در زندگی روزمره ما ،اجتناب ناپذیر است .با توجه به آنچه گفته شد ،به نظر میرسد صرف نظر از خود اطالعات ناگوار ،اگر بافتی
که در آن اطالعات ،دریافت و یا انتقال داده میشود منجر به به ارزیابی شناختی متفاوتی شود ،متعاقبا هیجان مربوط به آن خبر را
تحت تاثیر قرار می دهد .بررسی این اثر گذاری هدف اصلی پژوهش پیش رو است.
بخشی از اطالعاتی که ما دریافت میکنیم از طریق چشم ها و با استفاده از مهارت خواندن کسب میشود .اطالعات دیداری از طریق
چشم ها و سیستم توجه وارد نظام پردازش اطالعات 7و حافظه کاری 3میشوند .سپس سطوح عالی تر نظام پردازش اطالعات
همچون سیستم استدالل و تصمیم گیری ،ارزیابی شناختی را بر این اطالعات انجام میدهند (کالوو 9و مسگوور .)5665 ،06حافظه
کاری موتور کارکرد های شناختی 00و اجرایی 05است و ظرفیت محدودی دارد و برای کسب اطالعات جدید میبایست ،اطالعات
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قبلی جای خود را به اطالعات جدید بدهند (رود 00و همکاران .)5604 ،همچنین محتویات حافظه کاری میتواند منجر به سوگیری
توجه 04شود ( سوتو 02و گلین.)5604 ،00
بخشی از مطالعات در حوزه روانشناسی شناختی به وسیله بررسی حرکات چشم 07و با دستگاه پایشگر حرکات چشم 03صورت
میگیرد .حرکات چشم رابطه تنگات نگی با ذهن دارند و با برسی آن میتوان آثار بسیاری از فعالیت های ذهنی را ردگیری کرد
(رینر .)5669 ،09یکی از مولفه های مهم حرکات چشم تثبیت 56است و با ردگیری آن میتوان هیجاناتی مثل ترس و اضطراب را
بررسی کرد .سوگیری توجه در افراد مضطرب یکی از انواع این مطالعات است (نیگل 50و همکاران .)5605 ،در پژوهش های
روانشناختی ،مدت زمان تثبیت به عنوان شاخصی برای سنجش رمزگردانی 55و پردازش اطالعات مورد ارزیابی قرار می گیرد به
این صورت که هر چقدر مدت زمان تثبیت یک کلمه کمتر باشد رمزگردانی و پردازش آن سریع تر است(کلیفتون 50و همکاران،
 .)5600تثبیت ها شبیه مجموعه ای از عکس ها هستند .آنچه در تثبیت ها رخ می دهد توقف چشم ها بر روی محرک ارائه شده
در کسری از ثانیه است .این محرک میتواند بخشی از یک تصویر و یا کلمه ای در یک متن باشد .در طول تثبیت است که اطالعات
از محرک مورد نظر دریافت میشود (رینر و همکاران .)5667 ،عوامل متعددی همچون ویژگی بافت متن مورد مطالعه و پیش
سازماندهنده هایی 54که قبل از ارائه موضوع اصلی ارائه میشوند ،میتوانند بر مدت زمان تثبیت ها اثر گذار باشند (لیو 52و همکاران،
 .)5605پیش سازماندهنده ها یک ساخت شناختی هستند که بین آموخته های قبلی و آنچه قرار است با آن مواجه شویم ارتباط
برقرار میکنند و بر ادراک ما از چیزی که میخوانیم اثر میگذارد (گورلیت 50و همکاران .)5605 ،هیجان مربوط به لغات نیز میتواند
بر مدت زمان تثبیت ها اثر گذار باشد .مطالعات نشان میدهد افراد درحین خواندن یک متن بر روی کلمات با بار هیجانی ،تثبیت
های طوالنی تری نشان میدهند (سرنو 57و همکاران .)5602 ،بعالوه مدت زمان تثبیت روی محرک ها با بار هیجانی منفی در افراد
مضطرب بیشتر از افراد عادی است (متیو 53و همکاران.)5660 ،
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در جمع بندی پیشینه مطرح شده ،میتوان اینگونه گفت که در مواجهه با یک رویداد استر زا ،اوال تغییر در ارزیابی شناختی و ارائه
راه کار های حل مسئله میتوانند منجر به کاهش در هیجان مرتبط با آن شود؛ دوما از طریق مولفه تثبیت حرکات چشم میتوان
آثار هیجاناتی همچون ترس و اضطراب را ردگیری کرد .بنا بر این با توجه به این که ویژگی های بافت متن مورد مطالعه نیز بر
حرکات تثبیت ها اثر گذار است ،فرضیه پژوهش پیش رو را اینگونه مطرح میکنیم :ارائه راه کار های حل مسئله قبل از خواندن
یک خبر استرس زا ،منجر به کاهش مدت زمان تثبیت بر روی کلمات با بار هیجانی منفی در آن خبر میشود.
طرح پژوهش ،جامعه و نمونه آماری:
این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است ،به این دلیل که انتخاب اولیه آزمودنی ها در آن با روش نمونه گیری در دسترس انجام
شده است ،اما جایگزینی آن ها در گروه ها و تعیین چگونگی مداخله در هر گروه به طور تصادفی صورت گرفته است و برای تجزیه
تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی شامل فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و نیز روش های آمار استنباطی از جمله آزمون
تی برای دو گروه مستقل استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش  566نفر از دانشجویان داوطلب برای شرکت در این آزمایش
بودند که اضافه وزن داشتند BMI ،بین  52تا  ،06نشان دهنده وجود اضافه وزن و چاقی کم در افراد است .سپس تعداد  06نفر
بر اساس معیار های آزمایش انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه  06نفره تقسیم شدند .معیار انتخاب این افراد بازه سنی
بین  56تا  52سال بود و همچنین برای کنترل اثر جنسیت ،آزمودنی ها طوری انتخاب شدند که در هر گروه  02نفر پسر و 02
نفر دختر باشند .دلیل انتخاب آزمودنی هایی با اضافه وزن ،این بود که متن آزمایشی ارائه شده در خصوص موضوع چاقی و اضافه
وزن بود ،و این امر منجر به این میشد که آزمودنی ها با موضع متن ارتباط برقرار کنند و آن را مرتبط با خود بدانند .این پدیده را
اثر ارجاع به خود 59می نامند که به سوگیری نظام پردازش اطالعات نسبت به اطالعات مربوط به خودمان ،اشاره دارد (سربون 06و
همکاران).
روش اجرا:
آزمودنی ها پس از دریافت توضیحات الزم درباره آزمایش ،روی صندلی روبروی دستگاه ردیاب چشمی با فاصله  06سانتیمتری از
دستگاه می نشستند و پس از انجام مرحله کالیبراسیون ،در آزمایش شرکت می کردند .متغیر وابسته در این آزمایش مدت زمان
تثبیت بر روی کلمات هدف بود .برای اندازه گیری آن از دستگاه ردیاب چشمی مدل  SMI-RED-120Hzاستفاده شد که
متشکل است از یک مانیتور  55اینچی برای ارائه محرک ،دریافت کننده امواج مادون قرمز برای ثبت حرکات چشم ،نرم افزار
 iview Xبرای ثبت و تحلیل حرکات چشم ،نرم افزار  experiment centerبرای طراحی آزمایش و نرم افزار  begazeبرای

29 - Self reference effect
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تحلیل نهایی داده های ثبت شده .متغیر مستقل این آزمایش ،متن بخش  0و متغیر وابسته مدت زمان تثبیت ها بر روی کلمات
هدف بود که در متن بخش  5قرار داشت .جدول  0متغیر مستقل و وابسته را نشان میدهد.

متغیر مستقل

متغیر وابسته

متن بخش 0

اندازه تثبیت ها

جدول  .0متغیر مستقل و وابسته

با توجه به هدف پژوهش پیش رو ،گروه آزمایشی متنی را که شامل دو بخش بود دریافت میکردند .بخش اول در خصوص راهکار
های کاهش وزن و بخش دوم که بال فاصله بعد از بخش اول می آمد ،یک جمله در خصوص خطرات چاقی برای سالمتی بود .گروه
کنترل بخش اول را دریافت نمی کردند و فقط بخش دوم برای آن ها ارائه میشد .در بخش دوم که برای هر دو گروه ارائه میشد،
 0لغت به عنوان کلمات هدف انتخاب شدند که دارای بار هیجانی منفی بودند .میانگین تثبیت های هر آزمودنی در این سه لغت
محاسبه شد و به عنوان نمره آزمودنی محسوب شد( .متون آزمایشی و لغت های مورد نظر مورد تایید چند تن از روانشناسان
متخصص در حوزه حل مساله قرار گرفته است که در در شکل  0مشاهده میکنید) .همچنین مراحل آزمایش برای هر دو گروه نیز
در شکل  5به صورت تصویری نمایش داده شده است.
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شکل  .0بخش  0و بخش  5متن به صورت تفکیک شده

شکل .5مراحل آزمایش در دو گروه

گروه

تعداد

میانگین تثبیت ها بر حسب میلی ثانیه

انحراف معیار

آزمایش

06

540.50

9.00

گروه کنترل

06

530.05

00.05

جدول  .5میانگین و انحراف معیار
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یافته ها:
پس از محاسبه میانگین تثبیت های هر آزمودنی ،میانگین و انحراف معیار دو گروه آزمایش و کنترل نیز حساب شد که نتایج
آن در جدول  5مشاهده میشود .همچنین در شکل  0نیز نمودار استوانه ای برای میانگین های دو گروه نشان داده شده است.

شکل  .0نمودار استوانه ای میانگین تثبیت های دو گروه بر حسب میلی ثانیه

برای انتخاب آزمون آماری مناسب از این جهت که پارامتریک باشد یا نا پارامتریک ،ابتدا به وسیله آزمون

شاپیرو ویلک 00نرمالیتی05

داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به نتایج آن مشخص شد که داده ها نرمال است و از این جهت از آزمون پارامتریک
تی مستقل برای تحلیل آماری استفاده شد.
نتایج آزمون تی مستقل در جدول  0نشان می دهد که بین دو گروه تفاوت معنی داری در سطح  0هزارم وجود دارد .بنا بر این
فرضیه پژوهش پیش رو تایید میشود .و می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که ارائه راه کار های حل مسئله قبل از خواندن یک
خبر استرس زا ،منجر به کاهش مدت زمان تثبیت بر روی کلمات با بار هیجانی منفی در آن خبر میشود ..همچنین اندازه اثر با
شاخص  dکوهن 0.3 ،محاسبه شد که بزرگتر از  6.3است .بنا بر این در بازه ی بیشترین اندازه اثر کوهن جای میگیرد.

31- Shapiro-wilk
32- test of normality
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اندازه t

درجه آزادی

8.41

81
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سطح معنی

تفاوت میانگین

تفاوت خطای

اندازه شاخص

داری

های دو گروه

استاندارد دو

dکوهن

.4..8

..488

گروه
8411

841

جدول .0نتیجه آزمون تی مستقل و اندازه اثر کوهن برای دو گروه

بحث و نتیجه گیری:
یافته های پژوهش پیش رو نشان میدهد که تفاوت معنی داری در مدت زمان تثبیت های آزمودنی های دو گروه روی کلمات
هدف وجود دارد .به این ترتیب که میانگین تثبیت های گروه آزمایشی بر روی کلمات هدف (سرطان ،دیابت و سکته های) ،به
طور معنی داری از میانگین تثبیت های گروه کنترل بر روی همین کلمات کمتر است .تفاوت متن ارائه شده به دو گروه در این
بود که گروه کنترل متن بخش  0را نمی خواندند و فقط متن بخش  5را میخواندند؛ اما گروه آزمایشی ابتدا متن بخش  0و بعد از
آن متن بخش  5را در غا لب یک متن خواندند .بنا بر این همسو با طرح پژوهش و نتایج بدست آمده از تحلیل آماری ،میتوان
اینگونه نتیجه گرفت که تفاوت مشاهده شده بین دو گروه به دلیل بخش اول متن بوده که برای گروه آزمایشی ارائه شد و برای
گروه کنترل ارائه نشد.
یافته های این مطالعه همسو با نتایج [0و ]0است که نشان میدهد ارزیابی های اولیه بر روی اطالعات میتواند بر هیجانات مرتبط
با آن اثر گذار باشد .میتوان اینگونه نتیجه گرفت که بخش اول متن که برای گروه آزمایش ارائه شده بود در ارزیابی شناختی آن
ها اثر گذاشته است و منجر به ایجاد تفاوت در مدت زمان تثبیت های دو گروه شده است .همچنین نتایج همسو با نتایج [ 2 ،4و
 ]0است که نشان میدهند رویکرد حل مسئاله و تفکر مثبت میتواند منجر به کاهش استرس شود .بعالوه یافته های این پژوهش،
نتایج [04و  ]02را تایید میکند که نشان داده اند که بافت متن مورد مطالعه و پیش سازماندهنده ها میتوانند بر مدت زمان تثبیت
ها اثر گذار باشند.
همان طور که در پیشینه پژوهش نیز اشاره شد بار حافظه کاری میتواند منجر به سوگیری شناختی شود ،بنا بر این میتوان اینگونه
نتیجه گرفت که بار حافظه کاری گروه آزمایش ،از اطالعات بخش اول متن پر شده بود؛ لذا این اطالعات منجر به سوگیری شناختی
و همچنین سوگیری توجه در آزمودنی های این گروه شده است .این سوگیری شناختی منجر به واکنش متفاوت حرکات چشم بر
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روی کلمات هدف در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است .به این ترتیب که آزمودنی های گروه آزمایش ،پس از دریافت
اطالعات بخش  0تثبیت های کمتری بر روی لغات هدف که در بخش دوم ارائه شده است داشته اند .متن بخش  0حاوی چند
خط از روش های حل مسئاله و استدالل هایی همراه با تفکر مثبت بود که به منظور ارائه راه کار هایی برای کاهش وزن بود.
به نظر میرسد ،متن بخش  0توانسته است ارزیابی شناختی مثبتی در ذهن خوانندگان گروه آزمایشی ایجاد کند و روش های حل
مسئله و استدالل هایی که به منظور ایجاد تفکر مثبت در این بخش ارائه شده بود ،بر کارکرد های شناختی آزمودنی های این
گروه اثر گذاشته است .در پژوهش پیش رو این اثر گذاری با کاهش مدت زمان تثبیت های گروه آزمایش بر روی کلمات هدف،
نمایان شده است .این در حالی است که آزمودنی های گروه کنترل فاقد این اثر گذاری بودند.
حل مسئله یک فرآیند شناختی است که به عنوان یک راهبرد مقابله کلی مطرح است که سازگاری ،انطباق و رقابت را تسهیل
میکند و میتواند در کاهش هیجانات منفی از جمله اضطراب و ترس موثر باشد .در پژوهش کنونی رویکرد حل مسئله در غالب یک
متغیر مستقل اجرا شده است و میتوان اینگونه نتیجه گرفت که ارائه آن توانست بر کاهش هیجانات منفی ناشی از یک خبر استرس
زا ،همچون ترس موثر باشد .بنا بر این پیشنهاد میشود ،قبل از انتقال یک پیام استرس زا ،پیش سازماندهنده هایی با رویکرد حل
مسئله و تفکر مثبت ارائه شود تا بتواند با تغییر در ارزیابی شناختی ،از شدت هیجانات منفی آن خبر ،بکاهد.
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