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ABSTRACT
Introduction: Recent studies have proven that anxiety disorders have the highest abundance
throughout the world. Almost everyone has experienced an anxiety. This anxiety can have an
agonizing impact on a person’s life; however, anxiety can also be invigorating. Invigorating
anxiety pushes a person to work with a goal in mind, while the more detrimental type
of anxiety limits his or her attention. The purpose of this study was to investigate the brain
function in test anxiety during answering mathematical questions. Material and Methods:
In this experiment, 22 participants (9 male and 13 female) divided in two groups of test and
control. Speelberger and ASRS anxiety tests were taken from all of the participants. Then
electroencephalogram signal was recorded on 19 channels for 5 minutes with their eyes open
and they were taking a conceptual math test simultaneously. In comparison with the control
group, the test group had a shorter time to answer the questions and the video of the testgroup
subjects was recorded while answering to a serious tester. After signal preprocessing, using
Neuroguide software, frequency band powers of brain signal was extracted and the inattentional
index (Theta/Beta ratio) was compared between the test and control groups using paired sample
t-test.

Results: In the test group, a significant decrease in theta to beta index was observed

during math test compared to the eyes open condition on T3 (p=0.077, t=1.96), T4 (p=0.026,
t=2.619), T5 (p=0.084, t=1.91) channels. Besides, a nearly significant correlation (r=0.4055,
p=0.0612) was found between false answers and percent change of theta/beta index during math
test compared to rest condition. Conclusion: Anxiety in the test group was invigorating and
reduced test error and inattention index. In the healthy subjects, due to the imposing anxiety from
tester, the level of attention of the subjects increased significantly and their error in answering
the questions decreased.
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ارزیابی اضطراب آزمون در افراد سالم با استفاده از تحلیل سیگنال مغزی
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چــــــــكيده
مقدمه :بررسیهای اخیر نشان داده است که اختالالت اضطرابی دارای بیشترین فراوانی ،در سطح
کل جمعیت جهان است .همة افراد اضطراب را تجربه میکنند .اين اضطراب ميتواند تأثير توانكاهي
بر زندگي فرد داشته باشد ،با اين حال اضطراب ميتواند همچنين توانبخش باشد .اضطراب توانبخش
آدمي را به مت هدف در ذهن سوق ميدهد ،در حالي كه نوع ديگر اضطراب كه بيشتر مضر است توجه
وی را محدود میسازد . .هدف از این مطالعه بررسی عملکرد مغزی افراد در اضطراب آزمون در طي
پاسخگویی به سؤاالت ریاضی بوده است .مواد و روشها :در این مطالعه 22 ،شركتكننده ( 9مرد
و  13زن) در دو گروه آزمایش و کنترل تقسيم شدند .از تمامی شرکتکنندگان پرسشنامة اضطراب
اسپیلبرگر و  ASRSگرفته شده است .به مدت پنج دقیقه سیگنال مغزی پایه در حالت چشمباز در 19
کانال ثبت شده است و همزمان از شرکتکنندگان آزمون ریاضی ذهنی گرفته شده است .در مقايسه با
گروه كنترل ،گروه آزمايش زمان كمتري براي پاسخگويي به سؤاالت داشتند و از افراد گروه آزمایش در
حال پاسخگويي به يك ناظر عبوس فیلمبرداری شد .بعد از پیشپردازش دادهها با استفاده از نرمافزار
نوروگاید ،طیف توان باندهای فرکانسی از سیگنال مغزی استخراج و با استفاده از آزمون  tنمونههای
جفت شده ،شاخص کمبود توجهي (نسبت تتا به بتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل مقايسه شد.
يافتهها :در گروه آزمایش کاهش معنيداري در شاخص تتا به بتا در حین انجام آزمون ریاضی نسبت
به حالت چشمباز در کانالهای  t=1/96( T3و  t=2/619( T4 ،(P=0/077و  )P=0/026و  t=1/91( T5و
 ،)P=0/084مشاهده شده است .همچنين همبستگی نسبتاً معنيداري ( P=0/0612و  )r=0/4055بین
میزان پاسخ هاي غلط و درصد تغییرات شاخص تتا/بتا در حین اجرای آزمون ریاضی نسبت به حالت
استراحت مشاهده شده است .نتیجهگیری :اضطراب در گروه آزمایش توانبخش بوده و باعث کاهش
خطای آزمون و شاخص کمبود توجه شد .در افراد سالم در اثر ایجاد اضطراب از آزمونگیرنده ،سطح
توجه افراد به طور معنيداري افزایش یافته و خطای آنها نیز در پاسخگويي به سؤاالت کاهش يافته
است.
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اضطــراب آزمــون ،حاصلــی از ترکیــب پاس ـخهای شــناختی و
جســمانی اســت کــه در موقعیــت آزمــون یــا در موقعیتهــای
مشــابه کــه فــرد معتقــد اســت شــخصاً مــورد ارزیابــی قــرار
گرفتــه اســت ،برانگیختــه میشــود ( .)5پژوهشهــای
مختلفــی در ســطوح جهانــی بــه بررســی اضطــراب آزمــون
پرداختهانــد ( .)5-9بیشــتر پژوهشهایــی کــه اضطــراب آزمون
میــان دانشآمــوزان و دانشــجویان را مطالعــه کردهانــد ،بــه
طــور همســو بیــان داشــتهاند کــه ســطوح بــاالی اضطــراب
امتحــان بــهطــور معنــيداري بــا نمــرات پاییــن عملکــرد
تحصیلــی رابطــه دارد ( .)5, 7همچنیــن مطالعاتــی نشــان
دادهانــد کــه اضطــراب امتحــان ،نــهتنهــا بــر یادگیــری تأثیــر
دارد بلکــه ســبب مدرســهگریزی نیــز میشــود ( )8, 9در
واقــع اضطــراب امتحــان بهعنــوان مشــکلی خوشخیــم در
میــان بیشــتر افــراد شــایع اســت ،امــا ایــن مســئله ،مواقعــی
کــه ســطوح بــاالی اســترس و شکســت تحصیلــی در میــان
باشــد ،بــهطــور جــدی مشــکل آفریــن خواهــد شــد (.)6
از طرفــی روشهــای درمــان اضطــراب بــه دو گــروه درمانهــای
دارویــی و درمانهــای شــناختی و رفتــاری تقســیم میشــود.
تاکنــون انــواع مختلــف روشهــای درمانــی شــناختی و رفتــاری
از جملــه مدیتیشــن ،یــوگا ،آرامســازی عضالنــی پيشــرونده ،
آرامســازی عضالنــی کاربــردی ،آمــوزش مهارگــری اســترس و
اضطــراب ،شــناخت درمانــی و بیوفیدبــک و نوروفیدبــک بــرای
درمــان اضطــراب بــهکار رفتهانــد ( .)10, 11در میــان ایــن
روشهــا آمــوزش آرامســازی عضالنــی و شــناخت درمانــی،
بیشــترین اثــر درمانــی را داشــتهاند ( .)6در زمینــۀ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ

همانطــور کــه قبـ ً
ا نیــز اشــاره شــد ،اضطــراب آزمــون بهعنوان
یــک عامــل بازدارنــدة پیشــرفت تحصیلــی اســت و باعــث عــدم
موفقیــت دانشآمــوزان و دانشــجویان در امتحانــات میشــود.
لــذا تشــخیص درســت و بهموقــع آن میتوانــد از مشــکالت
ناشــی از آن در یادگیــری و پیشــرفت تحصیلــی دانشــجویان و
دانشآمــوزان جلوگیــری کنــد .از طرفــی در تحقیقــات قبلــی
اســتفاده از ســیگنال مغــزی بهعنــوان یــک روش دقیــق و
قابــلاعتمــاد بــرای ارزیابــی میــزان اضطــراب و توجــه فــرد در
حیــن اجــرای یــک آزمــون اســتفاده شــده اســت ( .)13-16در
مطالع ـهای کــه توســط پوتمــن و همکارانــش در ســال 2014
انجــامشــده اســت ،بــه بررســی عملکــرد امــواج مغــزی در
حیــن اجــرای یــک آزمــون ریاضــی ذهنــی جعلــی پرداختــه
شــده اســت ( .)13بدیــن نحــو کــه  80ش��رکتکننده در دو
گــروه اضطــراب و کنتــرل مــورد آزمــون قــرار گرفتهانــد .در
ابتــدا بــه شــرکتکنندگان پرسشــنامة  STAI_Tدادهشــده
اســت .ســپس از شــرکتکنندگان یــک آزمــون محاســباتی
ذهنــی کالمــی جعلــی گرفتــهشــده و در ایــن حیــن از آنهــا
امــواج مغــزی ثبــتشــده اســت .بــه ایــن صــورت کــه ســؤاالت
ریاضــی از افــراد پرســیده شــده و بــه شــخص گفتهشــده اســت
در مــدتزمــان تعییــنشــده بــه هــر ســؤال پاســخ دهــد .هــر
ســؤال دارای دو گزینــة  Aو  Bبــوده و شــخص الزم بــوده اســت
کــه فقــط نــام گزینــه مــورد نظــر را تلفــظ کنــد .بهمنظــور
ایجــاد اضطــراب در افــراد گــروه آزمایــش از شــرکتکنندگان
در حیــن انجــام آزمــون فیلمبــرداریشــده اســت و بــه آنهــا
گفتــه میشــد کــه توســط افــراد دیگــر فیلــم آنهــا مــورد
ارزیابــی قــرار میگیــرد .همچنیــن ســؤاالت توســط یــک
شــخص بــا چهــرة عبــوس و خشــن از آنهــا پرســیدهشــده
اســت .ســؤاالت ریاضــی ابتــدا آســان و بعــد ســخت و دوبــاره
آســان و ســپس ســخت میشــده اســت و بعــد از اتمــام هــر
مرحلــه بــهصــورت مجــازی بــه افــراد گــروه آزمایــش گفتــه
میشــده اســت کــه نمــرة قابلقبــول را کســب نکردهانــد
و نیازمنــد تــاش بیشــتری هســتند .امــا هیچیــک از ایــن
مــوارد در افــراد گــروه کنتــرل لحــاظ نشــده بــوده اســت.
طبــق نتایــج حاصــل از ایــن مقالــه همبســتگی منفــی بیــن
2
نســبت تتــا بــه بتــا و ویژگیهــای کنتــرل توجــه ()ACS
مشــاهدهشــده اســت .عــاوه بــر ایــن در مطالعــة دیگــری
کــه در ســال  2015انجــامشــده اســت رابطــة بیــن عــدم
تقــارن آلفــا پيشــاني و اضطــراب در بیمــاران جــوان مبتــا بــه
Autonomic nervous system
Attentional control scale
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بررسـیهای اخیــر نشــان داده اســت کــه اختــاالت اضطرابــی
دارای بیشــترین فراوانــی در ســطح کل جمعیــت جهــان اســت
( .)1همــة افــراد در دورههایــی از زندگــی ایــن احســاس و
تنــش را تجربــه میکننــد کــه میتوانــد توانبخــش و در
برخــی مــوارد تــوانکاه باشــد .اضطــراب توانبخــش ،آدمــی
را وادار میســازد تــا در راســتای هــدف خــود فعالیــت کنــد و
در مــورد آن بیندیشــد ،امــا اضطــراب تــوانکاه وی را از انجــام
هــدف بــاز مــیدارد و توجــه وی را محــدود میســازد (.)2
در واق��ع هرکســی در زندگــی خــود دچــار اضطــراب شــده و
آن ،تشویشــی فراگیــر ،ناخوشــایند و مبهــم اســت کــه اغلــب،
عاليــم دســتگاه خــودکار 1نظیــر ســردرد ،تعریــق ،تپــشقلــب،
س تنگــی در قفســة ســینه و ناراحتــی مختصــر معــده
احســا 
نیــز بــا آن همــراه اســت .مجموعــه عاليمــی کــه در حیــن
اضطــراب وجــود دارد ،اغلــب در هــر فــرد بهگون ـهای متفــاوت
از دیگــران اســت ( .)3وجــود اختــال اضطرابــی عاملــی بــرای
درماندگــی ،محدودیــت و ناکارآمــدی اســت کــه در پــی
ناکارآمــدی ،کاهــش انگیــزه ،توجــه و کوشــش میباشــد و
در حیطههــای گوناگــون مشــکالت متعــددی را در زمینــة
روابــط ،تحصیــات ،کاهــش بهــرهوری و حتــی مــرگ ایجــاد
میکنــد (.)4

] [ DOI: 10.29252/shefa.8.3.61

مقدمه

ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ آزمــون ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ماننــد "برنامههــای
ﻣـﺸﺎﻭﺭﻩـ�ﺍﻱ ﺑـﺎ تأکیـ�د ﺑـﺮ ﺁﻣـﻮﺯﺵ عادتهــای بهتــر مطالعــه
و یــا آموزشهــای روشهــای تنآرامــی" و یــا تقویــت
راهبردهــای آزمــون" ﻭﺟﻮﺩ ﺩــﺍﺭﺩ .در اواســط دهــة 1960
پژوهشــگران بــرای درمــان اضطــراب آزمــون بــر اســتفاده از
تنآرامــی و حساســیتزدایی منظــم تأکیــد داشــتند .در دو
دهــة اخیــر بــر روشهــای شــناختی تأکیــد بیشــتر شــده اســت.
اخیــرا ً مداخلههــای شــناختی رفتــاری در کاهــش اضطــراب
امتحــان بســیار مؤثــر واقــعشــده اســت (.)12
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بــا توجــه بــه تأثیــر اضطــراب آزمــون در کارایــی افــراد و
اهمیــت بررســی تأثیــرات آن در عملکــرد شــناختی ،اســتفاده
از یــک روش مبتنــی بــر مکانیســمهای عصبــی بهمنظــور
ارزيابــي آن ســودمند خواهــد بــود .لــذا بــا اســتفاده از ثبــت
فعالیتهــای مغــزی ،تأثیــر اضطــراب در عملکــرد شــناختی
شــخص قابــل ارزیابــی خواهــد بــود .هــدف اصلــی ایــن تحقیق
ارزیابــی باندهــای مختلــف فرکانســی امــواج مغــزی در حیــن
اجــرای آزمــون ریاضــی بیــن دو گــروه آزمایــش و کنتــرل
اســت .همچنیــن عملکــرد افــراد گــروه آزمایــش و کنتــرل در
حیــن اجــرای آزمــون ریاضــی مــورد مقایســه قــرار خواهــد
گرفــت.
مواد و روشها
مشخصات شرکتکنندگان
جهــت ثبــت دادههــای مــورد نیــاز در ایــن تحقیــق ،ابتــدا بــه
 100نفــر از دانشــجویان مقطــع کارشناســی و کارشناســی
Independent component analysis
Repeated measure ANOVA

64
64

نحوة ثبت سیگنال مغزی
اخــذ دادههــا بــهوســیلة دســتگاه ثبــت امــواج مغــزی 32
کانالـ�ه مـ�دل  Mitsar-202ســاخت کشــور روسـ�یه انجــامشــده
اس�تـ .نحــوة ق��رارگرفتــن الکترودهـ�ا بــر روی ســر مطابــق
بــا سیســتم اســتاندارد بینالمللــی  20-10بــوده اســت و
ثبــت بــه صــورت تکقطبــی نســبت بــه مرجــع میانگیــن
دو گــوش انجــام شــده اســت .کانالهــای اخــذ داده
شـ�امل Fp1-Fp2-F3-F4-C3-C4-P3-P4-O1-O2-F7-F8-
 T3-T4-T5-T6-Fz-Pz-Czاســت .در ایــن تحقیــق از کاله
الکتروکـ�پ و تزریـ�ق ژل رسـ�انا  ELECTRO-GELجهــت
کاهــش امپدانــس پوســت ســر بــه  5کیلــو اهــم ،بــرای ثبــت
5
اسـ�تفاده شـ�ده اســت .ســیگنالها بــا نــرخ

ســیگنال EEG
 250هرت�زـ نمونهبرــداری شدــهاند .اخ��ذ دادهه��ا در
اتــاق مخصــوص ثبــت ســیگنالهای حیاتــی در آزمایشــگاه
تخصصــی مهندســی پزشــکی دانشــکده مهندســی دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد مشــهد کــه مکانــی ســاکت و بــهدور از
نویزهــای محیطــی بــوده ،انجــام شــده اســت.
بهمنظــور پیشپ��ردازش س��یگنال مغــزی ،بــا اســتفاده از
نرمافـ�زار  WinEEGحــذف نویزــ و حــذف آرتیفکـ�ت حرکتــی
از دادههــا انجــامشــده اســت و ســپس بــا اســتفاده از روش
تحلیــل مؤلفةهــای مســتقل ( 6)ICAاث��ر پل��ک زدن در
ف شــده اســت .جهـ�ت حــذف اثـ�ر نویــز
س��یگنال مغزــی حــذ 
از فیلترهــای دیجیتـ�ال دس��تگاه ب��ا فرکان��س قط��ع پایی��ن
 0/3هرت��ز و فرکان��س قط��ع بـ�االی  70هرت��ز اســتفاده شــده
اســت .همچنیـ�ن یـ�ک فیلتـ�ر  Notchنرماف�زـاری در فرکانـ�س
 55-45هرت��ز جه��ت حـ�ذف نوی��ز بـ�رق شـ�هر اسـ�تفاده شـ�ده
اسـ�ت .بعــد از پیشپــردازش ،دادههــا بــه نرمافــزار نوروگایــد
منتقــلشــده اســت و در آنجــا مقادیــر کمــی ســیگنال شــامل
تــوان باندهــای مختلــف فرکانســی امــواج مغــزی و نیــز
نقشــههای مغــزی اســتخراج شــده اســت .ســپس مقادیــر
کمــی اســتخراجشــده از نرمافــزار نوروگایــد توســط نرمافــزار
ل شــده و بــا اســتفاده از تحلیــل واریانــس
آمــاری  SPSSتحلیـ 
بـ�ا اندازهگیریهـ�ای مکــرر آمــاری 7تغییــرات معنــيدار بیــن
دو گرــوه در هــر بانــد فرکانســی و در حالــت انجــام آزمــون
ریاضــی ذهنــی و حالــت اســتراحت اســتخراجشــده اســت.
Visual continuous performance task
Auditory continuous performance task
5
Electroencephalogram

6

3

7

4
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از طرفــی در تحقیقــات قبلــی نقصــان حافظــةکاری
ناشــی از اضطــراب ریاضــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه
اســت ( .)15در مطالعــهای کــه بدیــن منظــور انجامشــده
جنبههــای نوروفیزیولوژیکــی اضطــراب آزمــون و تأثیــر آن
بــر حافظــةکاری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت (.)15
طبــق نتایــج ایــن مطالعــه مشــاهدهشــده اســت کــه افــراد بــا
اضطــراب ریاضــی بــاال ،فعالیــت بیشــتری در نواحــی مغــزی
مرتبــط بــا احساســات منفــی ،درد و تــرس داشــتهاند .در
حالــيكــه در گــروه بــا اضطــراب ریاضــی پاییــن ،نواحــی
مغــزی مرتبــط بــا رمزگــذاری و پردازشهــای بازیابــی شــده
از حافظـةکاری فعــالشــده اســت .تحلیــل اتصــاالت عملکردی
نشــان داده اســت ،مغــز افــرادی کــه اضطــراب ریاضــی پایینــی
دارنــد ،دارای شــبکههای قشــری ســاختاری و در نتیجــه
اتصــال عملکــردی بیشــتر در نواحــی مربــوط بــه حافظـةکاری
بودهانــد .در حالــیکــه افــراد دارای اضطــراب ریاضــی بــاال،
دارای شبــکههای مغـ�زی پراکن��ده و بـ�دون ســاختار هســتند
( .)15همچنیــن فعالیــت بانــد گامــای امــواج مغــزی مرتبــط
بــا اضطــراب ریاضــی شــناختهشــده اســت ( .)16در افــراد
بــا اضطــراب ریاضــی بــاال ،فعالیــت بانــد گامــای بیشــتری
نس�بـت ب��ه اف��راد بــا اضطرــاب ریاض��ی پاییـ�ن مشاــهدهشــده
اســت .همچنیــن افــرادی کــه اضطــراب ریاضــی باالیــی دارنــد،
در حیــن مشــاهدة محرکهــای تکلیــف ریاضــی ،فعالیــت
بیشــتری در بانــد گامــا داشــتهاند.
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اختــال اضطــراب عمومــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت
( .)14در ایــن آزمایــش عــدم تقــارن بانــد آلفــا در  4حالــت
3
چش ـمباز ،چشمبســته ،تکلیــف پیوســتة شــناختی -دیــداری
و شــنیداری 4محاســب ه شــده اســت .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان
داده اســت کــه فعالیــت بــاالی تــوان آلفــا در نیمکــرة راســت
بــا احساســات منفــی و اضطــراب همــراه اســت.

ارشــد دانشکــدة مهندســی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
مشــهد ،پرسشــنامة اضطــراب پنهــان اســپیلبرگر داده شــده
اســت و از بیــن آنهــا افــرادی کــه نمــرة اضطــراب پنهــان
اســپیلبرگر آنهــا در بــازة بیــن  30تــا  50قــرار داشــته اســت،
ب��رای ش�رـکت در ایــن تحقی��ق انتخاــبش��دهاند .در نهایــت
 22نفــر ( 9مــرد و  13زن) بــا میانگیــن ســنی  24/195و
انحــراف اســتاندارد  2/25ســال در جلســة آزمــون ریاضــی
ذهنــی و ثبــت ســیگنال مغــزی شــرکت کردهانــد .ســپس
اف��راد ب��هص�وـرت تصادفـ�ی در دو گــروه کنتــرل و آزمایــش
قــرار گرفتهانــد.
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پــس از تکمیــل پرسشــنامه بــا توجــه بــه گزینههــای انتخابــی
ی کــه نمــرة
و ارزیابــی پرسشــنامة شــرکتکنندگان ،در صورتـ 
پرسشــنامه در محــدودة ( 50-30اضطــراب خفيــف تــا اضطراب
متوســط) باشــد ،از شــرکتکننده خواســتهشــده تــا بــرای
شــرکت در آزمــون ثبــت ســیگنال مغــزی حضــور پیــدا کنــد،
در گام بعــد فــرم آمادگــی شــرکت در آزمــون ،رضایتنامــة
کتبــی ،مشــخصات فــردی و آزمــون مقیــاس خــود اظهــاری
کمبــود توجــه و بیشفعالــی بزرگســاالن ( 8)ASRSتوســط
افــراد تکمیــلشــده اســت .مقیــاس خودســنجی بيشفعالــي
و نقــص توجــه بزرگســاالن توســط ســازمان بهداشــت جهانــی و
کار گروهــی متشــکل از تیمهــای روانپزشــکان و پژوهشــگران
ســازمان بهداشــت جهانــی ســاختهشــده اســت .ســؤالهای
مقیــاس  ASRSســازگار بــا معیــار  9DSM-Vهســتند .ایــن
مقیــاس شــامل دو بُعــد و  18ســؤال اســت .بــرای بعــد
عــدم توجــه  9ســؤال و بــرای بعــد بیــش فعالی/تكانشــگري
تعــداد  9ســؤال در نظــر گرفتــهشــده اســت ( .)19همچنيــن
در تحقيــق مختــاري و همــكاران پايايــي ايــن پرسشــنامه
بــه روش آلفــاي كرونبــاخ  0/87و حساســيت آن بــا نقطــة
بــرش  50بــراي تشــخيص کمبــود توجــه و بیشفعالــی
بزرگســاالن 70 ،درصــد و ميــزان ويژگــي ايــن پرسشــنامه 99
درصــد بــهدســتآمــده اســت ( .)20الزم بــه ذکــر اســت،
تمــام شــرکتکنندگان راســتدســت بودهانــد و از تمــام
شــرکتکنندگان خواســتهشــده اســت تــا  12ســاعت قبــل از
شــروع ثبــت ،از مصــرف دخانیــات و خــوردن نوشــیدنیهای

در ابتــدا از فــرد خواســته شــده اســت کــه  2دقیقــه
چش ـمهای خــود را بــاز نگ ـ ه دارنــد و بــه یــک مــکان ثابــت
نــگاه کننــد و در ایــن حالــت ســیگنال مغــزی از آنهــا ثبــت
شــده اســت .در مرحلــة بعــد از فــرد آزمــون ریاضــی ذهنــی
همزمــان بــا ســیگنال مغــزی گرفتــهشــده اســت .در ایــن
آزمــون هــرگاه فــرد بــه ســؤالی اشــتباه پاســخ دهــد ،فــرد
آزمــون گیرنــده بــه او تذکــر داده کــه دقــت خــود را بــاال
ببــرد و تمرکــز کنــد تــا ســؤاالت را درســت پاســخ دهــد و
ســؤال را بــرای او اشــتباه در نظــر میگیــرد.
نحوة اجرای آزمون ریاضی ذهنی
ایــن آزمــون  13دقیقــه بــه طــول میانجامــد .در ابتــدا
ســؤاالت ریاضــی بــرای شــرکتکننده خوانــده میشــود،
ســپس  6ثانیــه بــه وی زمــان فکــر کــردن داده شــده اســت و
دو گزینــه بــرای او خوانــده میشــود و داوطلــب بایــد یکــی
از آنهــا را بهعنــوان پاســخ درســت انتخــاب کنــد .در ایــن
حیــن بــه شــرکتکننده گفتــه میشــود کــه امــکان محاســبة
جــواب ســؤال بــا اســتفاده از دســت ،کاغــذ یــا ماشینحســاب
وجــود نــدارد .آزمــون ریاضــی ب ـ ه کار رفتــه در ايــن تحقيــق،
مشــابه آزمــون اســتفادهشــده توســط پوتمــن و همكارانــش
( )13در ســال  2014بــوده اســت .در مجمــوع  30ســؤال
رياضــي اســتفاده شــده کــه شــامل  15ســؤال آســان و 15
ســؤال ســخت اســت .آزمــون بــه گونــهای بــوده اســت کــه
ابتــدا  5ســؤال آســان و بعــد  5ســؤال ســخت از شــرکتکننده
پرســیده میشــود و دوبــاره ســؤاالت آســان و ســپس ســخت
شــده و ایــن کار  3بــار تکــرار شــده اســت تــا شــرایط
اضطــراب بــرای فــرد ایجــاد شــود .البتــه در گــروه آزمایــش
شــرایط ســختتر شــده ،بدیــن نحــو کــه ســؤاالت فقــط
یکبــار بــرای شــرکتکننده خوانــده میشــود .در حیــن
انجــام آزمــون توســط دوربیــن بــهصــورت جعلــی از آنهــا
فیلــم گرفتــه میشــود و بــه آنهــا گفتــه میشــود کــه فیلــم
آنهــا توســط اشــخاص دیگــر مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد.
همچنیــن بــه آنهــا تذکــر داده میشــود کــه دقــت کننــد تــا
ی کــه افــراد
ســؤاالت را اشــتباه پاســخ ندهنــد .ضمنـاً در صورتـ 
گــروه آزمایــش در مهلــت مقــرر بــه ســؤال پاســخ ندهنــد،
نمــرة آن ســؤال بــرای ایشــان صفــر در نظــر گرفتــه میشــود
Adult ADHD self-report scale
Diagnostic and statistical manual of mental disorder
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قبــل از شــروع آزمایــش ،پرسشــنامة اضطــراب اســپیلبرگر در
اختیــار شــرکتکنندگان قــرار گرفتــه اســت .ایــن پرسشــنامه
شــامل  40ســؤال بــوده کــه  20ســؤال اول مربــوط بــه
ســنجش اضطــراب آشــکار افــراد و  20ســؤال بعــد مربــوط
بــه ســنجش اضطــراب پنهــان افــراد بــوده اســت .ســلیس
بــودن ســؤالها ،قابــلفهــم بــودن ،تفســیر آســان و طراحــی
بــر پایــة پژوهــش در نمون ـهای بــزرگ از مزایــای دیگــر ایــن
پرسشــنامه اســت .بــر اســاس تحقيــق انجــامشــده توســط
مهــرام پايايــي ايــن آزمــون از طریــق فرمــول آلفــای کرانبــاخ،
برابــر  0/94بــهدســتآمــده اســت ( .)17همچنیــن مقایســة
میانگیــن اضطرابهــای جامعــة هنجــار و مــاک (گــروه افــراد
مضطــرب مراجــع بــه مطبهــای روانپزشــكي و کلینیکهــای
روانشناســان بالینــی) ،در تمامــی گروههــای ســنی و در
دو ســطح  0/05و  0/01معنــيدار بــهدســتآمــده اســت
کــه حاکــی از وجــود روایــی آزمــون در ســنجش اضطــراب
میباشــد .مقيــاس نمرهگــذاری در ارزيابــي اضطــراب آشــكار
و پنهــان بدیــنصــورت اســت كــه نمــرات بيــن  20تــا 30
معــادل عــدم اضطــراب يــا كمتريــن حــد اضطــراب 30 ،تــا 40
اضطــراب خفيــف 40 ،تــا  50اضطــراب متوســط و بيشــتر از
 50اضطــراب شــديد ميباشــد (.)18

] [ DOI: 10.29252/shefa.8.3.61

فرایند اجرای آزمون

کافئیـندار و یــا داروهــای آرامبخــش کــه بــر روی فعالیتهــای
مغــزی تأثیــر میگذارنــد ،جلوگیــری کننــد .قبــل از آزمایــش
از شــرکتکنندگان خواســته شــده اســت کــه طــا ،زیــورآالت
فلــزی ،وســایل ارتباطــی و ســاعت بــه همــراه نداشــته باشــند
و در طــول ثبــت از صحبــت کــردن ،خوابیــدن و یــا تحــرکات
زیــاد بــدن کــه باعــث ایجــاد نویــز در ســیگنال میشــود،
بپرهیزنــد .همچنیــن ســعی کننــد در چنــد دقیقــة اول ،بــدن
را در حالــت رهــا و عــاری از تنــش قــرار دهنــد .بــهتمامــی
افــراد قبــل از شــروع آزمایــش ،در مــورد فراینــد انجــام آزمــون
و نحــوة ثبــت امــواج مغــزی توضیحــات داد ه شــده اســت.

دوره هشتم ،شماره سوم ،تابستان 1399

یافتهها
نتایج پرسشنامة  ASRSو اسپیلرگر
همانطــور کــه در جــدول  1مشــاهده میشــود ،در
پرسشــنامة اضطــراب اســپیلبرگر و پرسشــنامة  ASRSبیــن
گــروه آزمایــش و کنتــرل هیــچ اختــاف معنــيداری وجــود
نداشــته اســت.
نتایج آزمون ریاضی ذهنی

نتایج تحلیل امواج مغزی
جدول  -1نتایج پرسشنامة اضطراب آشکار اسپیلبرگر.

ن ریاضی ذهنی.
جدول  -2نتایج آزمو 

تصويــر  -1درصــد تغییــرات نســبت تتــا بــه بتــا در حیــن انجــام آزمــون ریاضــی نســبت بــه حالــت چشــمباز در الــف :گــروه آزمایــش و ب:
گــروه کنتــرل.
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طبــق نتایــج آزمــون ریاضــی ذهنــی در جــدول  ،2بیــن دو
گــروه آزمایــش و کنتــرل اختــاف معنيدــاري مشــاهده
نشــده اســت.

] [ DOI: 10.29252/shefa.8.3.61

در صورتــیکــه چنیــن محدودیتــی در گــروه کنتــرل وجــود
نــدارد.

در ایــن تحقیــق بهمنظــور ارزیابــی تغییــرات امــواج مغــزی در
حیــن انجــام آزمــون ریاضــی نســبت بــه حالــت اســتراحت ،بــا
اس��تفاده از بخــش تحلیــل آمــاری نرمافــزار نوروگایــد ،درصــد
تغییــرات تتا/بتــا در حیــن انجــام آزمــون ریاضــی نســبت بــه
حالــت چش ـمباز بــرای همــة افــراد گــروه آزمایــش و کنتــرل
محاســبهشــده و در نهایــت بـ ه طــور مجــزا بــرای افــراد گــروه
آزمایــش و کنتــرل میانگینگیــری شــده اســت .در تصويــر 1
نتایــج میانگیــن درصــد تغییــرات تتا/بتــا در حالت انجــام آزمون
ریاضــی نســبت بــه حالــت چش ـمباز بــرای دو گــروه آزمایــش
و کنتــرل نشــان دادهشــده اســت .در ایــن تصويــر رنگهــای
گــرم نشــاندهندة افزایــش و رنگهــای ســرد نشــاندهندة
کاهــش فعالیــت مغــزی افــراد میباشــد .همانطــور کــه در
ایــن تصويــر مشــاهده میشــود در افــراد گــروه کنتــرل نســبت
تتــا بــه بتــا در اغلــب نواحــی افزایــش داشــته د ر حالــیکــه
در افــراد گــروه آزمایــش ایــن نســبت در اغلــب نواحــی بجــز
نواحــی فرونتــال کاهــش داشــته اســت.

دوره هشتم ،شماره سوم ،تابستان 1399

در نمــودار  2نتایــج همبســتگی ،بیــن درصــد تغییــرات تتا/بتــا
در حیــن انجــام آزمــون ریاضــی نســبت بــه حالــت چشــمباز
بــا تعــداد خطاهــای افــراد در پاس ـخگویی بــه ســؤاالت ریاضــی
داده شــده اســت .همانطــور کــه در ایــن نمــودار
نشــان 
مشــاهده میشــود بیــن میــزان خطــای افــراد در پاســخگویی
بــه ســؤاالت ریاضــی و درصــد تغییــرات تتا/بتــا کانــال T4
همبسـ�تگی نسـ�بتاً معنـ�يداري ( P=0/0612و )r=0/4055
مش�اـهد ه شــده اســت .بنابرایــن افــرادی کــه در پاسـخگویی بــه
ســؤاالت خطــای بیشــتری مرتکــب شــدهاند ،نســبت تتــا بــه بتا
در آنهــا افزایــش بیشــتری داشــتة اســت و بالعکــس افــرادی که
خطــای کمتــری در پاسـخگویی بــه ســؤاالت داشــتهاند ،نســبت
تتــا بــه بتــا در آنهــا کاهــش بیشــتری داشــته اســت.
بحث و نتیجهگیری

نمــودار  -1میانگیــن تتا/بتــا بــرای حالــت اســتراحت و انجــام آزمــون ریاضــی ذهنــی بــرای دو گــروه آزمایــش و کنتــرل .بــراي
گــروه آزمایــش در کانــال ( T4 (P= 0/026( ،T3 (P= 0/077و ( T5 (P= 0/084اســت .یــک ســتاره بیانگــر معن ـيدار بــودن در
ســطح  P>0/1و دو ســتاره بیانگــر معن ـيدار بــودن  P>0/05اســت .نــوار خطــا بیانگــر خطــای اســتاندارد اســت.

نمــودار  -2نمــودار درصــد تغییــرات تتا/بتــا بیــن حالــت انجــام آزمــون ریاضــی
ذهنــی و حالــت اســتراحت برحســب تعــداد خطاهــای آزمــون ریاضــی ذهنــی در
کانــال .T4
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بهمنظــور ارزیابــی معنــيداري نســبت تتــا بــه بتــا بیــن دو
گــروه آزمایــش و کنتــرل و نیــز بیــن حالــت اســتراحت و انجام
آزمــون ریاضــی ،تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیریهــای مکــرر
آمــاری در دو ســطح وضعیــت (اســتراحت و انجــام آزمــون
ریاضــی) و  19ســطح الکتــرود انجــام شــده اســت .طبــق
نتایــج حاصــلشــده ،در ســطح وضعیــت ( P=0/914و =0/12
( 20و  )F)1اث��ر معنيــداري مشـ�اهده نش��ده اس��ت ،ام��ا در
ســطح الکتــرود ( P=10^-10و  360( =21/727و  )F)18اثــر
معن��يدار مش�اـهدهش�دـه اســت .همچنی��ن ب�رـای اثــر متقابــل
وضعیت×الکتــرود ( P=0/021و  360( =1/28و  )F)18اثــر
معنـيدار مشــاهده شــده اســت .همچنیــن در نمــودار  ،1نتایــج
آزمــون  tجفــت شــده بیــن حالــت چش ـمباز و انجــام آزمــون
ریاضــی بــرای دو گــروه آزمایــش و کنتــرل در الکترودهــای
داده شــده اســت .همینطــور کــه در
 T4 ،T3و  T5نشــان 
نمــودار  1مشــاهده میشــود ،اختــاف معن ـيداري در نســبت
تتــا بــه بتــا در حالــت چشــمباز و آزمــون ریاضــی در گــروه

نتایج تحلیل همبستگی
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نتایج تحلیل آماری

آزمایــش مشــاهدهشــده اســت در حالــیکــه در گــروه کنتــرل
چنیــن اختــاف معنــيداري مشــاهده نمیشــود.
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بــر اســاس نتايــج تحقيــق انجــامشــده توســط پوتمــن و
همــكاران ( )13افــرادي كــه نســبت تتــا بــه بتــا باالتــري
داشــتهاند ،افزايــش اضطــراب باعــث كاهــش ســطح توجــه
آنهــا شــده اســت .از طرفــي بــر اســاس نتايــج ايــن تحقيــق،
افــرادي كــه در حيــن انجــام آزمــون رياضــي نســبت تتــا
بــه بتــا آنهــا افزايــش داشــته اســت خطــاي بيشــتري در

تعــداد پاييــن شــركتكنندگان و عــدم اســتفاده از رنــج ســني
وســیعتر بهمنظــور بررســي تأثيــر اضطــراب آزمــون در
ســنين مختلــف تحصيلــي از محدودیتهــای ايــن تحقيــق
میباشــد .همچنيــن بــه دليــل تعــداد محــدود داوطلبيــن
امــكان مقايســة الگوهــاي مغــزي بيــن دو جنــس مــرد و
زن در اثــر ايجــاد اضطــراب آزمــون بــهصــورت مجــزا در
ايــن تحقيــق وجــود نداشــته اســت .بهمنظــور ادامــة کار،
پیشــنهاد میشــود در تحقیــق دیگــری از افــرادی اســتفاده
شــود کــه دارای ســطح اضطــراب متوســط یــا بــاال هســتند
و تأثیــر اضطــراب در حیــن انجــام آزمــون بــا اســتفاده از
شــاخصهای مغــزی مــورد ارزیابــی قرارگرفتــه و بــا نتایــج
ایــن تحقیــق مقایســه شــود.
تشكر و قدرداني
از ستاد توسعة علوم و فناوریهای شناختی بابت حمایت مالی
از این تحقیق تشکر و قدردانی میشود.

Batashvili
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ی کــه نســبت تتــا بــه بتــا بهعنــوان یــک شــاخص
از آنجایــ 
کمبــود توجــه شــناختهشــده اســت و ممکــن اســت تحــت
شــرایط اضطــراب آزمــون ایــن شــاخص دچــار تغییــرات شــود
ل شــده در تصويــر  1و
( ،)13لــذا بــر اســاس نتایــج حاصــ 
نمــودار  1ایــن تحقیــق نشــان دادهشــده اســت کــه در گــروه
آزمایــش تحــت شــرایط اضطــراب آزمــون شــاخص کمبــود
توجــه (نســبت تتــا بــه بتــا) کاهــش معنـيداري داشــته اســت
ت دیگــر ایجــاد اضطــراب در حیــن اجــرای
و یــا بــ ه عبــار 
ي كــه
آزمــون باعــث بهبــود توجــه افــراد شــده اســت ،درحال ـ 
در گــروه کنتــرل چنیــن تغییــر معنــيداري مشــاهده نشــده
اســت .همچنیــن بــر اســاس نتایــج همبســتگی در نمــودار ،2
افــرادی کــه خطــای کمتــری در آزمــون ریاضــی داشــتهاند،
شــاخص کمبــود توجهــی در آنهــا حیــن انجــام آزمــون
ي كــه در افــراد دارای خطــای
کاهــش داشــته اســت درحالــ 
آزمــون بــاال ،شــاخص کمبــود توجهــی افزایــشیافتــه اســت.

در مجمــوع بــر اســاس نتایــج حاصــلشــده در ایــن تحقیــق
اضطــراب ایجــاد شــده در افــراد گــروه آزمایــش توانبخــش
بــوده و باعــث کاهــش خطــای آزمــون و نیــز کاهــش شــاخص
کمبــود توجهــی در افــراد ایــن گــروه شــده اســت .در نتیجــه
ســطح توجــه افــرادی کــه در ســطح خفیفــی از اضطــراب قــرار
دارنــد ،در اثــر ایجــاد اضطــراب از ســوی آزمونگیرنــده ،بــه
طــور معنــيداري افزایــشیافتــه و خطــای آنهــا نیــز در
پاســخگویی بــه ســؤاالت کاهــش مییابــد.
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در ایــن مطالعــه 22 ،شــرکتکننده در دو گــروه آزمایــش
و کنترــل ش��رکت کردهان��د .از تمامــی شــرکتکنندگان
پرسشــنامة اضطــراب اســپیلبرگر و  ASRSگرفتــ ه شــده
اســت و افــراد بــ ه صــورت اتفاقــی بــه دو گــروه آزمایــش و
کنتــرل تقس��یمش��دهاند .ســپس بــه مــدت پنــج دقیقــه
ســیگنال مغــزی پایــه در حالــت چش ـمباز در  19کانــال ثبــت
ش��ده اس��ت و ســپس همزمــان بــا ثبــت ســیگنال مغــزی از
ش��رکتکنندگان آزم��ون ریاض��ی ذهن��ی گرفت��هش��ده اس��ت.
در ایــن مطالعــه فعالیــت نورونــی مغــز در زمــان حــل مســئله
ریاضــی در شــرکتکنندگان بررســیشــده اســت .صــرفنظــر
از عملکــرد رفتــاری شــرکتکنندگان و فاکتورهایــی از قبیــل
ضریــب هوشــی و جنســیت بــه تحلیــل دادههــا و مقایســة
نســبت تتــا بــه بتــا در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل پرداختــه
شــده اســت .یافتههــا نشــان داده اســت کــه الگوهــای مغــزی
در گــروه کنتــرل و آزمایــش بــا هــم متفــاوت اســت .همچنیــن
همبســتگی نســبتاً معنـيداري بیــن خطاهــای آزمــون ریاضــی
و درصــد تغییــرات تتا/بتــا در حالــت آزمــون ریاضــی نســبت
بــه حالــت اســتراحت در ناحیــة  P=0/0612( T4و )r=0/4055
مشــاهدهشــده اســت.

آزمــون مرتكــب شــدهاند .بنابرايــن بــاال بــودن نســبت تتــا
بــه بتــا و يــا افزايــش آن در حيــن انجــام تكليــف ذهنــي
باعــث افــت عملكــرد شــناختي و كاهــش ســطح توجــه افــراد
میشــود .همچنيــن بــر اســاس نتايــج تحقيــق بتاشــويلي 10و
همكارانــش كــه در ســال  2019انجــام شــده اســت ،ارتبــاط
تــوان بانــد گامــا بــا اضطــراب رياضــي نشــان دادهشــده اســت
( .)16بديــن نحــو كــه در افــراد بــا ســطح اضطــراب رياضــي
بــاال تــوان گامــا در حيــن انجــام آزمــون رياضــي افزايــش
داشــته اســت .بــا توجــه بــه اينكــه بانــد گامــا جــزو باندهــاي
فركانــس بــاالي مغــزي محســوب میشــود ،بنابرايــن افزايــش
تــوان گامــا در افــراد مضطــرب بــا نتايــج ايــن تحقيــق كــه
كاهــش نســبت تتــا بــه بتــا در اثــر ايجــاد اضطــراب را نشــان
داده اســت ،همســو ميباشــد .زيــرا افزايــش تــوان باندهــاي
فركانــس بــاالي مغــزي باعــث كاهــش نســبت تــوان تتــا بــه
بتــا نيــز میشــود .بنابرايــن اضطــراب باعــث افزايــش تــوان
باندهــاي فركانــس بــاالي مغــزي در افــراد ميشــود.
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