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Introducere 

 

În ultimii ani, tot mai mulţi cercetători şi-au îndreptat atenţia către un subiect insuficient 

investigat, acela al efectelor distructive pe care anxietatea le poate avea asupra funcţionării mnezice a 

copiilor (vezi Visu-Petra, Cheie, & Miu, sub tipar, pentru un review). Această recentă creştere a 

interesului poate fi explicată de o serie de nevoi cruciale, cum ar fi:  (1) nevoia de a dezvălui markerii 

timpurii de vulnerabilitate ai anxietăţii în scopul oferirii unui punct de plecare în încercarea de a 

dezvălui mecanismele care stau la baza dezvoltării tulburărilor de anxietate (vezi Hadwin & Field, 

2010a); (2) nevoia de a investiga precursorii timpurii ai deficitelor mnezice (e.g. Visu-Petra, Cheie, 

Benga, & Alloway, 2011); şi (3) nevoia de a investiga mecanismele care stau la baza performanţelor 

academice sub medie ale copiilor cu anxietate ridicată (e.g. Aronen, Vuontela, Steenari, Salmi, & 

Carlson, 2005).   

Teza de faţă a avut ca obiectiv major contribuirea cu rezultate de referinţă în acest domeniu, 

încercând să ofere noi dovezi în favoarea confirmării efectelor distructive ale anxietăţii non-clinice 

asupra funcţionării mnezice a copiilor. Prin intermediul a patru studii, investigaţiile au fost canalizate 

în două mari direcţii în de cercetare. Prima direcţie s-a centrat asupra investigării relaţiei dintre 

diferenţele individuale în anxietate şi memoria pentru informaţia non-emoţională (analizându-se atât 

memoria retrospectivă, cât şi cea prospectivă), precum şi asupra legăturii acestora cu performanţa 

academică a copiilor. Cea de-a doua direcţie de cercetare s-a centrat asupra explorării rolului 

diferenţelor individuale de anxietate în diferite aspecte ale memoriei pentru informaţie emoţională.  

 

 

 

CAPITOLUL 1 

 

 

ANXIETATEA ŞI FUNCŢIONAREA MNEZICĂ: TEORII ŞI DATE EMPIRICE  

 

 

1.1. Clarificări conceptuale 

 

1.1.1. Dezvoltare şi diferenţe interindividuale în anxietatea ca trăsătură 

 

Studiile din ultimul deceniu au relevat faptul că tulburările de anxietate sunt printre cele mai 

prevalente psihopatologii în rândul copiilor şi adolescenţilor (e.g. Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler, 

& Angold, 2003). Acest aspect a devenit cu atât mai problematic cu cât cercetările recente indică 

faptul că, deşi poate îmbrăţişa diferite forme, anxietatea poate deveni cronică în perioada copilăriei, şi 

poate persista în adolescenţă şi perioada adultă (e.g. Goodwin, Fergusson, & Horwood, 2004). Mai 

mult, studiile au evidenţiat consecinţele negative ale anxietăţii asupra stării de bine a copiilor, întrucât 

aceasta prezice negativ performanţa academică (e.g. Ashcraft, 2002), performanţa cognitivă (e.g. 

Martin et al., 2007), sau dezvoltarea psihopatologiei în perioada adultă (e.g. Costello et al., 2003; 

Ferdinand, Dieleman, Ormel, & Verhulst, 2007). Aşadar, de devenit extrem de importantă cercetarea 

privind anxietatea şi markerii de vulnerabilitate ai acesteia în perioada dezvoltării.  
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Însă, se pune întrebarea: în ce măsură putem vorbi de o trăsătură individuală care să aibă rol de 

factor de vulnerabilitate pentru această tulburare? Până în momentul de faţă, majoritatea cercetătorilor 

care au investigat diferenţele individuale de trăsătură relaţionate anxietăţii, s-au concentrat 

preponderent asupra neuroticismului (Arnold & Taillefer, 2011). Conform lui Spielberger (1973), 

anxietatea ca trăsătură se referă la acele diferenţe interindividuale stabile referitoare la predispoziţia 

spre anxietate, şi stă la baza diferenţelor dintre copii în ceea ce priveşte tendinţa de a experienţia stări 

de anxietate. Deşi conceptualizată drept un factor de vulnerabilitate pentru anxietate, anxietatea ca 

trăsătură este adesea conceptualizată drept simptom al anxietăţii şi tratată ca atare în cercetările din 

psihologia dezvoltării (vezi Murris, 2007).  

În studiile de faţă, În ciuda faptului că ne centrăm asupra diferenţelor individuale în anxietatea 

non-clinică (ca trăsătură), subscriem unui model al continuităţii în ceea ce priveşte anxietatea (vezi 

Endler & Kocovski, 2001), în care predispoziţiile temperamentale, dimensiunile (anxietatea ca stare + 

ca trăsătură), precum şi tulburările de anxietate, la un loc, reprezintă fenotipuri apărute în urma 

interacţiunilor dintre gene şi mediu care au condus la manifestarea sau nemanifestarea unei 

predispoziţii (Pine, 2007). Această perspectivă subliniază extrema importanţă a proceselor mnezice în 

generarea şi menţinerea traseelor de dezvoltare a anxietăţii, iar această direcţie va fi urmată pe 

parcursul studiilor de faţă. 

 

1.1.2. Anxietatea şi memoria retrospectivă 

 

În domeniul cercetării memoriei, o distincţie clasică este aceea dintre memoria retrospectivă li 

cea prospectivă (vezi Baddeley & Wilkins, 1984). Nu în mod surprinzător, această distincţie a fost 

mai cu seamă utilizată cu scopul de a defini memoria prospectivă, contrastând-o definiţiei sistemului 

mai cunoscut. Aşadar, în vreme ce memoria retrospectivă se referă la amintirea evenimentelor trecute 

sau a informaţiei encodate anterior (reţinute în sistemul memoriei de lucru sau în cel al memoriei de 

lungă durată), memoria prospectivă este adesea definită ca amintirea realizării unei acţiuni planificate 

anterior, în momentul sau contextul potrivit (ex. a-ţi aduce aminte să dai un telefon imediat după ce ai 

terminat de citit un articol; vezi Einstein & McDaniel, 1996).  

În ceea ce priveşte potenţialele efecte ale anxietăţii asupra memoriei retrospective la copii şi 

adulţi, studiile s-au centrat iniţial asupra impactului anxietăţii asupra capacităţii memoriei de lucru 

(ML) şi procesării (Teoria Eficienţei Procesării; TEP, Eysenck & Calvo, 1992), urmând ca, mai 

recent, să se canalizeze aspra impactului acesteia asupra controlului atenţional (Teoria Controlului 

Atenţional; TCA, Eysenck, Derakshan, Santos, & Calvo, 2007).  

Cercetătorii s-au centrat asupra conţinutului informaţiei de reţinut, investigând măsura în care 

introducerea informaţiei relevante emoţional (în special ameninţătoare) generează biasări mnezice în 

anxietate. Pentru ca o biasare mnezică să fie constatată, cercetătorii necesită investigarea fenomenului 

analizând atât diferenţele inter-grup, cât şi discrepanţele intragrup în ceea ce priveşte procesarea 

stimulilor neutri versus ameninţători (Mitte, 2008). Rezultatele referitoare la existenţa unei astfel de 

biasări mnezice a sunt mai degrabă inconsistente (Miu & Visu-Petra, 2010), acestea fiind dependente 

de populaţia participantă la studiu şi sistemul mnezic investigat (implicit vs. explicit), paradigma 

experimentală (reproducere vs. recunoaştere), sau detaliile procedurale (modalitatea stimulului, 

procedura de encodare, interval de retenţie). Acest capitol se va centra îndeosebi asupra studiilor cu 

populaţie nonclinică şi biasările mnezice explicite dezvăluite în urma utilizării paradigmelor de 

recunoaştere şi reproducere.  
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Deşi numărul studiilor care tratează impactul anxietăţii asupra memoriei retrospective este 

disproporţional de mic comparativ cu literatura centrată asupra biasărilor atenţionale, există 

numeroase investigaţii care sugerează faptul că dinamica biasărilor cognitive ar trebui investigate 

longitudinal. Din această perspectivă a dezvoltării, procesele mnezice sunt destinate să joace un rol 

important în traducerea „capturării” emoţionale a atenţiei în stilul cognitiv (Riskind & Williams, 

2005) care îi caracterizează pe indivizii cu anxietate ridicată. 

 

1.1.3. Anxietatea şi memoria prospectivă 

 

Deşi numărul cercetărilor în ceea ce priveşte domeniul memoriei prospective (MP) este în 

creştere (Brandimonte, Einstein, & McDaniel, 1996; Einstein, McDaniel, Marsh, & West 2008; 

Kliegel & Martin, 2003), acesta infim dacă îl comparăm numărului de studii publicate asupra 

problematicii memoriei retrospective, precum şi dacă privim datele conform cărora 80% din 

problemele noastre mnezice din viaţa de zi cu zi, se dovedesc a fi probleme de MP (vezi Kliegel & 

Martin, 2003 pentru un review).  

Teoria Controlului Atenţional (TCA; Eysenck et al, 2007) menţionată mai sus, face o serie de 

predicţii şi în ceea ce priveşte efectele negative ale anxietăţii asupra performanţei în sarcini de MP. 

Conform acesteia, un nivel ridicat de anxietate ar debilita MP, întrucât aceasta ar surveni drept cost al 

„task-switching-ului” (eşecul în comutarea atenţiei dinspre o sarcină spre o alta atunci când este 

necesar acest lucru). În ceea ce priveşte relaţia dintre anxietate şi MP la adulţi, literatura de 

specialitate ne oferă doar câteva studii. Sarcina de MP elaborată de Cockburn şi Smith (1994) a 

constat în faptul că participanţilor li s-a cerut să ţină minte să întrebe experimentatorul despre o 

întâlnire imediat după ce auzeau sunetul unei alarme. Autori au concluzionat că niveluri intermediate 

de anxietate ca stare au fost asociate eşecului în MP, în vreme ce nivelurile scăzute şi ridicare de 

anxietate au fost relaţionate succesului în această sarcină. Cu toate acestea, rezultatul nu infirmă 

predicţia TCA, întrucât o alarmă poate fi considerată a fi un indiciu puternic care ar putea redirecţiona 

resursele atenţionale spre sarcina indicată. Utilizând o sarcină tipică de laborator, Nigro şi Cicogna 

(1999) au constatat că niveluri ridicate de anxietate ca stare au fost relaţionate unor durate mai scurte 

de răspuns prospectiv. Cu toate acestea, aceştia nu au oferit date referitoare la rata de acurateţe a 

răspunsurilor (frecvenţa eşecului de MP). Utilizând proceduri de sarcini duale, Harris şi Menziez 

(1999) şi Harris şi Cumming (2003) au constatat că participanţii cu niveluri ridicate de anxietate ca 

stare au avut performanţe semnificativ mai slabe decât ceilalţi în sarcini de MP. Rezultate similare au 

fost raportate de Kliegel şi Jäger (2006a) în sarcini experimentale de investigare a MP. Aşadar, deşi 

niciunul dintre aceste studii nu a testat MP într-o paradigmă de tip task-switching, rezultatele 

constatate generează dovezi în favoarea confirmării ipotezei conform căreia anxietatea debilitează 

MP.  

 

1.2. Concluzii şi direcţii în cercetarea actuală 

Principala întrebare de cercetare investigată pe parcursul acestui capitol s-a centrat asupra 

efectelor cognitive ale interacţiunii dintre diferenţele individuale în anxietate şi funcţionarea mnezică. 

Marea majoritate a literaturii s-a centrat asupra unei singure direcţii ale acestei interacţiuni, 

analizându-se magnitudinea efectului distructiv al anxietăţii ca trăsătură (amplificat mai departe de 

starea de anxietate) asupra performanţei cognitive în general, şi asupra performanţei mnezice, în 

particular. După cum a fost evidenţiat pe parcursul acestui capitol, această predicţie mult prea directă 

necesită să fie nuanţată în mai multe direcţii. În primul rând, o distincţie majoră este asociată 
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conţinutului informaţiei de reţinut. Poate anxietatea interfera cu procesele aferente MP şi ML atunci 

când conţinutul informaţiei de reţinut este unul non-emoţional? Aparent, răspunsul este da, însă nu şi 

fără rezerve. Dar ce se întâmplă atunci când este introdus un conţinut cu valenţă emoţională negativă? 

Răspunsul la această întrebare trebuie calibrat în concordanţă cu relevanţa acestui conţinut pentru 

sarcină, precum şi cu nivelul de ameninţare experienţiat, ambele influenţând modul în care motivaţia 

şi emoţia interacţionează pentru a intensifica sau deteriora controlul executiv (Pessoa, 2009).  

Studiile de faţă au avut ca scop completarea literaturii existente, adresând unele problematici 

expuse anterior, investigând efectele potenţial-distructive ale anxietăţii asupra funcţionării mnezice a 

copiilor.  

Cercetarea a fost canalizată în două mari direcţii:  

(1) cu scopul de a explora relaţia dintre diferenţele interindividuale în anxietatea ca trăsătură şi 

memoria pentru informaţie non-emoţională; au fost investigate atât MP (Capitol 2, Studiu 1; Capitol 

3, Studiu 2b, Studiu 2c), cât şi ML asocierea cu performanţa academică (Capitol 3, Studiu 2a, Studiu 

2c); 

(2) cu scopul de a explora rolul diferenţelor interindividuale în anxietatea ca trăsătură asupra 

diferitelor aspecte ale memoriei pentru informaţie emoţională. Memoria imediată şi memoria 

întârziată pentru informaţie emoţională la copii a fost investigată în Capitolul 4, Studiul 3. Memoria 

pentru naraţiuni emoţionale, precum şi potenţialele trade-off-uri mnezice induse emoţional în scene 

complexe au fost investigate în Capitolul 5, Studiu 4.  
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CAPITOLUL 2. 

 

 

STUDIUL 1.  FUNCŢIONAREA MEMORIEI PROSPECTIVE LA PREŞCOLARI: EFECTE 

ALE VÂRSTEI, ANXIETĂŢII CA TRĂSĂTURĂ ŞI INDICIILOR MNEZICE 

 

 

2.1. Introducere 

 

2.1.1. Memoria prospectivă în copilăria mică 

Deşi ne aşteptăm de la copiii mici să fie capabili să transmită mesaje sau să închidă uşa după 

intrarea în casă (exemple de bună funcţionare a memoriei prospective), cercetările privind traseul de 

dezvoltare al memoriei prospective (MP) la copii sunt în număr minim (vezi Kvavilashvili, Kyle, & 

Messer, 2008 pentru review). Puţinele studii existente demonstrează faptul că există diferenţe de 

vârstă în ceea ce priveşte capacitatea de funcţionare a MP, copiii mai mici având performanţe mai 

slabe în majoritatea tipurilor de sarcini de MP (e.g. Kliegel & Jäger, 2007). Utilizându-se atât 

versiunea pentru adulţi, cat şi cea pentru copii a paradigmei de laborator concepută de Einstein şi 

McDaniel (1990), studiile au indicat existenţa unui pattern consistent de îmbunătăţire a MP  pe 

parcursul perioadei preşcolare, copiii cu vârste cuprinse între 4 şi 5 ani prezentând performanţe 

semnificativ mai bune decât copii de 3 ani (vezi Guajardo & Best, 2000; Kliegel & Jäger, 2007; 

Kliegel, Brandenberger, & Aberle, 2010; Wang, Kliegel, Liu, & Yang, 2008). Deşi mai puţin 

investigate, efecte superioare ale vârstei au reieşit şi în urma unor studii care utilizau sarcini mai 

valide ecologic pentru evaluarea  performanţei MP (ex. a-ţi aminti că trebuie să închizi uşa în urma 

apariţiei unui indiciu în acest sens; vezi Guajardo & Best, 2000). 

Pe măsură ce funcţiile executive se dezvoltă substanţial în perioada preşcolară şi începutul 

perioadei şcolare (vezi Diamond, 2006), diferenţele de vârstă sunt aşteptate în special în sarcinile de 

MP care presupun mai mult control executiv decât procesare automată (vezi Kliegel & Jäger, 2007;  

Maylor, 2008;  pentru dovezi în acest sens).  

 

2.1.2. Memoria prospectivă şi diferenţe individuale în anxietate 

 Impactul diferenţelor interindividuale pe care l-ar putea exercita variabilele dispoziţionale 

asupra MP a fost minimal investigat. Conform Teoriei Controlului Atenţional  (TCA; Eysenck et al., 

2007), gândurile îngrijorătoare relaţionate anxietăţii generează o interferenţă cognitivă, întrerupând în 

principal procesele de inhibiţie şi comutare (vezi Derakshan & Eysenck, 2009, pentru review). Un 

mod inovativ de a testa această predicţie ar fi prin intermediul unei sarcini de MP care să implice o 

procedură de task-switch, performanţa la astfel de sarcini solicitând îndeosebi funcţia de comutare 

(Miyake et al., 2000). Eysenck şi colaboratorii (2007) sugerează faptul că niveluri crescute de 

anxietate ar afecta negativ performanţa MP, fiind un cost al task-switching-ului (eşecul în comutarea 

atenţiei spre sarcina MP  în momentul apariţiei indiciului). Într-un studiu nepublicat (vezi Eysenck & 

Derakshan, 2008), Eysenck şi colaboratorii au confirmat aceasta predicţie, descoperind că indivizii cu 

anxietate ridicată au avut performanţe semnificativ mai slabe decât cei cu anxietate scăzută atunci 

când indiciul MP era nespecific (membru al unei categorii)  spre deosebire de condiţia în care indiciul 

era specific (cuvinte specifice). Rezultatele acestora sugerează faptul că efectele defavorabile ale 

anxietăţii asupra performanţei MP sunt mult diminuate atunci când  indicii MP sunt mai evidenţi, 
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adică atunci când cerinţele impuse asupra controlului atenţional sunt reduse. Dincolo de acest raport 

nepublicat, din câte cunoaştem, nu există alte cercetări care să testeze direct ipotezele TCA cu privire 

la performanţa MP în cazul indivizilor cu anxietate ridicată.  

Cu toate aceste acestea, în cercetările cu populaţie adultă, există câteva studii privind relaţia 

anxietate – MP (vezi Kliegel & Jäger, 2006b, pentru review). Cu toate că niciunul dintre aceste studii 

nu adresează direct relaţia anxietate – MP într-o paradigmă de task-switching, acestea oferă dovezi 

sugestive în favoarea ipotezei conform căreia nivelurile crescute de anxietate pot deteriora 

performanţa MP. Predicţiile TCA referitoare la performanţa MP nu au fost încă adresate de cercetarea 

în domeniul dezvoltării, însa dovezile din domeniul memoriei retrospective confirmă efectele 

distructive ale anxietăţii nonclinice asupra funcţiilor central-executive la copiii mici (e.g. Visu-Petra 

et al., 2011).  

 

2.2. Studiul curent 

Scopul general al studiului îl constituie oferirea unei evaluări a performanţei MP atât în 

contexte de schimbare a sarcinii (task-switching), cât şi în contexte non-task-switching în perioada 

preşcolară, precum explorarea potenţialelor efecte date de diferenţele interindividuale de AT asupra 

performanţei MP în cadrul acestui grup de vârstă. Astfel, un prim obiectiv a fost acela de a investiga 

diferenţele în dezvoltarea MP în cazul preşcolarilor într-o sarcină computerizată de task-switching, în 

două condiţii de indiciu mnezic: cu, respectiv fără indiciu extern; precum şi într-o sarcină mai validă 

din punct de vedere ecologic, non-task-switching. Ne-am aşteptat ca performanţa în sarcina task-

switching să crească odată cu vârsta, în special în condiţia fără ajutoare mnezice externe, ca urmare a 

controlului executiv ridicat impus de monitorizarea pentru un indice nespecific. Cât priveşte efectele 

vârstei în sarcina mai validă ecologic, luând în considerare faptul că există foarte puţine studii care să 

investigheze acest aspect, studiul de faţă a fost mai degrabă de factură exploratorie. 

Al doilea obiectiv major a fost de a testa predicţia TCA conform căreia un nivel crescut de 

anxietate deteriorează performanta MP, iar această performanţă este mai puţin afectată atunci când 

indicii-ţintă sunt foarte evidenţi. Aşadar, ne-am aşteptat ca (1) preşcolarii cu anxietate ridicată să 

obţină o performanţă mai slabă decât cei cu anxietate scăzută în context de task-switching, în special 

în condiţia fără indicii mnezice, ca urmare a controlului executiv ridicat impus de monitorizarea 

pentru un indice nespecific; (2) să nu existe diferenţe între copii cu anxietate ridicată şi cei cu 

anxietate scăzută în ceea ce priveşte performanţa la sarcina primară ongoing (de numire a imaginilor). 

În ceea ce priveşte efectele AT asupra sarcinii non-computerizate (mai valide ecologic), investigaţia 

noastră a fost una exploratorie.  

 

2.3. Metodologie 

 

2.3.1. Participanţi 

Un total de 75 de preşcolari au fost recrutaţi din 3 grădiniţe locale. Dintre aceştia, doi preşcolari 

nu şi-au amintit instrucţiunea de MP la sfârşitul evaluării şi, prin urmare, au fost excluşi din analizele 

statistice. Astfel, eşantionul a constat în 73 de copii (38 de fete), cu o vârstă medie cuprinsă între 3.7 

şi 7.1 ani (vârsta medie = 65.23 luni,  AS = 10.87). Cotările părinţilor pentru simptomele de anxietate 

ale copiilor pe scala Spence Preschool Anxiety Scale (SPAS; Spence, Rapee, McDonald, & Ingram, 

2001) au generat un scor total al AT pentru fiecare copil. Pe baza împărţirii în funcţie de mediana 

(valoarea medianei a fost de 22) a scorurilor totale la anxietate, copiii au fost clasificaţi ca preşcolari 

cu anxietate scăzută (AS; n = 35),  sau cu anxietate ridicată (AR; n = 38). Cele două grupuri s-au 
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diferenţiat semnificativ în ceea ce priveşte scorurile la anxietate, F(1, 71) = 68.53, MSE = 7554.73, p 

< .001, ηp
2
 = .49, însă nu şi în ceea ce priveşte vârsta, F(1, 71) = .29, MSE = 34.72, sau distribuţia de 

gen, Χ
2
(1) = 1.08, p = .30.  

 

2.3.2. Materiale şi procedură 

 

Performanţa MP 

În scopul evaluării MP, au fost utilizate doua tipuri de măsurători: o sarcina computerizată 

(construită după paradigma de laborator modificată pentru copii; Kvavilashvili et al., 2001) şi o 

sarcina mai validă din punct de vedere ecologic. Cele două condiţii ale sarcinii computerizate diferă 

în sensul utilizării unui ajutor mnezic extern (indiciu MP) menit să ajute copiii să îşi amintească 

acţiunile planificate anterior. 

În condiţia fără indiciu extern MP, preşcolarii au avut ca sarcină primară denumirea unor 

imagini în timp ce acestea apăreau individual pe ecran (sarcina ongoing), iar ca sarcină secundară, să 

reţină să apese tasta „Spaţiu” atunci când itemul-ţintă MP apărea. Itemii reprezentau imagini familiare 

(ex. ceas, urs, morcov) aparţinând Inventarului Snodgrass (Snodgrass & Vanderwart, 1980), care erau 

prezentate timp de 5 secunde fiecare, cu un interval de o secundă între ele. Copiii primeau 

instrucţiunile pentru sarcina primară ongoing (numirea imaginilor) şi erau angajaţi într-o faza de 

învăţare, în timpul căreia numeau 3 imagini individuale afişate pe ecran. Experimentatorul introducea 

apoi sarcina de MP cerându-le copiilor să îşi amintească să îşi inhibe răspunsul prepotent de numire a 

imaginii şi să apese tasta spaţiu (acoperita cu banda albastră) de fiecare dată când vedeau o imagine 

care reprezenta un măr. Odată ce preşcolarii înţelegeau instrucţiunile atât pentru sarcina ongoing, cât 

şi pe cea pentru MP, experimentatorul introducea o sarcină distractoare (de construcţie a cuburilor), 

care dura două minute. 

Înainte de a angaja copiii în această sarcină distractoare, experimentatorul lua cutia de cuburi 

de pe masa alăturată şi oferea instrucţiunea pentru sarcina mai validă ecologic. Instrucţiunea consta în 

a-i cere copilului să îşi amintească să pună cutia înapoi pe masă de îndată ce experimentatorul spunea 

"Am terminat jocul pe calculator" şi închidea laptopul.  

Condiţia fără indiciu extern a constat în 3 blocuri a câte 10 imagini fiecare, fiecare bloc fiind 

precedat de sarcina distractoare (de 2 minute). După completarea celor 3 blocuri, copiilor care uitau să 

apese tasta spaţiu în toate cele trei ocazii, le erau puse întrebări succesive (vezi Kvavilashvili et al., 

2008), în scopul determinării măsurii în care lipsa răspunsului MP fusese un eşec al memoriei 

retrospective. Pentru condiţia cu indiciu extern, copiilor le era oferit un indiciu extern,  mai precis un 

cartonaş de 10 X 10 cm, reprezentând itemul ţintă MP (ex. o broască). Acesta era plasat în colţul 

stâng al ecranului. Dincolo de această particularitate, cele doua condiţii ale sarcinii de MP erau 

identice. Cu toate acestea, prezentarea celor două fost una succesivă, în scopul păstrării naturii 

secundare a sarcinii MP şi natura primară a sarcinii continue. Este sugerat (e.g. Eysenck & Calvo, 

1992) faptul ca efectele distructive ale anxietăţii sunt evidente într-o sarcină percepută ca fiind 

secundară. Prin urmare, în contextul actual, dacă ar fi fost introdusă condiţia fără indiciu extern 

înainte de finalizarea tuturor blocurilor aferente condiţiei fără indiciu extern, acest lucru ar fi 

accentuat importanţa sarcinii MP, având drept posibilă consecinţă, diminuarea potenţialelor efecte 

relaţionate cu anxietatea.  

După terminarea acestei probe, experimentatorul introducea indiciul pentru sarcina mai validă 

ecologic. În cazul în care preşcolarii nu efectuau  în mod spontan acţiunea de MP, acesta lucru era 
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considerat un eşec al MP. De asemenea, memoria retrospectivă pentru instrucţiunea de MP a fost 

verificată prin două întrebări succesive.  

 

Anxietatea ca trăsătură 

Anxietatea ca trăsătură a fost evaluată prin intermediul scalei Spence Preschool Anxiety Scale 

(Spence et al., 2001). Scala constă în 28 de itemi ai AT, 5 itemi  necotaţi pentru tulburarea de stres 

post-traumatic şi un alt item deschis, necotat. Părinţii au cotat frecvenţa cu care comportamentele 

descrise în scală se regăsesc în comportamentele copiilor lor. 

 

2.3.3. Cotarea probelor 

 În vederea analizei performanţei pentru fiecare condiţie, am utilizat atât  o evaluare de tip 

admis-respins, cât şi scorul total primit de copii la fiecare condiţie (din maximum 3). Pentru 

performanta la sarcina ongoing, scorul maxim obţinut a fost de 27 de puncte per condiţie. În cazul 

sarcinii mai valide ecologic am folosit o evaluare de tipul admis-respins.  

 

2.4. Rezultate 

În vederea analizei performanţei copiilor la cele două condiţii task-switching ale MP, în funcţie 

de vârstă şi grupul de anxietate, am efectuat o analiză de covarianţă cu măsurători repetate 

(ANCOVA) cu condiţia MP (cu indiciu, fără indiciu extern) ca variabilă intra-subiecţi, grupul de 

anxietate ca variabila inter-subiecţi, covariate fiind vârsta şi performanţa în sarcina ongoing.  

Performanţa totală în sarcina de MP a crescut odată cu vârsta, F(1, 68) = 4.78, MSE = 8.61, p < .05, 

ηp
2
 = .07.  Interacţiunea dintre vârstă şi condiţia MP a fost nesemnificativă, F(1, 68) = .06, MSE = .06. 

Deşi în figura 2.1 poate fi observată o tendinţă a copiilor de a avea performanţe superioare în condiţia 

cu indiciu extern, rezultatele au relevat un efect nesemnificativ al condiţiilor, F(1, 68) = 1.28, MSE = 

1.36, ns. precum şi o interacţiune nesemnificativă între condiţiile MP şi Grupul de anxietate, F(1, 68) 

= 1.33, MSE = 1.41, ns. Cu toate acestea, rezultatele indică existenţa unui efect principal al Grupului 

de anxietate, F(1, 68) = 6.96, MSE = 12.54, p < .001, ηp
2
 = .09, relevând faptul că preşcolarii cu 

anxietate scăzută au avut performanţe superioare celor ale copiilor cu  anxietate ridicată în ambele 

condiţii ale sarcinii de MP. 

În scopul analizei performanţei în sarcinile ongoing folosite în cele două condiţii, am efectuat o 

ANCOVA cu măsurători repetate, cu Grupul de Anxietate ca variabilă inter-subiect, condiţia MP (cu 

sau fără indiciu extern) ca variabila intra-subiecţi, controlând pentru vârstă. Rezultatele au relevat 

efect principal al vârstei, F(1, 70) = 11.66, MSE = 22.96, p < .001, ηp
2
 = .14, performanţa copiilor 

crescând semnificativ odată cu vârsta atât în ambele condiţii. Apartenenţa la unul din cele două 

grupuri de anxietate nu a avut nici un efect semnificativ asupra performanţei, F(1, 70) = .09 MSE = 

.11, şi nu a existat o interacţiune semnificativă între aceasta şi  condiţia MP, F(1, 70) = .68, MSE = 

1.35. 

Au fost efectuate analize adiţionale cu scopul de a investiga măsura în care numărul de copii 

care îşi amintesc să efectueze  acţiunile MP planificate anterior, diferă semnificativ de numărul 

copiilor care eşuează (la toate încercările), în funcţie de Grupul de anxietate. Testele Chi pătrat au 

relevat faptul că cele două grupuri de anxietate au avut performanţe comparabile în condiţia în care li 

se oferă indiciu extern, Χ
2
(1) = 1.26, p = .26, însă semnificativ mai mulţi preşcolari cu anxietate 

ridicată au eşuat în sarcina MP  în condiţia în care nu au primit ajutor extern, Χ
2
(1) = 5.35, p = .02. 

(47.4% spre deosebire de 20% din cei cu anxietate scăzută).  
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Pentru a determina măsura în care numărul copiilor care au eşuat la sarcina MP mai validă 

ecologic variază în funcţie de vârstă, s-a efectuat o analiză de varianţa univariată (ANOVA), cu 

dimensiunile admis-respins ca factor inter-subiecţi şi vârsta ca factor intra-subiecţi. Rezultatele  nu au 

relevat existenţa unui efect semnificativ, F(1, 71) = .05, MSE = 6.19, ns. Pentru a determina măsura în 

care numărul de copii care îşi amintesc să realizeze sarcina de MP  diferă semnificativ de numărul 

celor care nu îşi amintesc, ca urmare a apartenenţei la unul dintre cele două grupuri de anxietate, s-a 

efectuat un test Chi². Rezultatele au relevat existenţa unei diferenţe semnificative, Χ
2
(1) = 7.14, p < 

.001, semnificativ mai mulţi copii cu anxietate ridicată nerealizând sarcina de MP planificata anterior 

(71.1%; comparativ cu preşcolarii cu anxietate scăzută, 40%). Aceste diferenţele, exprimate în 

procentajul copiilor care au realizat sarcinile de MP, în funcţie de apartenenţa la unul din cele două 

grupuri de anxietate, sunt prezentate în Figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1. Procentajul copiilor care au realizat sarcinile de MP (proba de task-switching cu şi fără 

indiciu extern; proba validă ecologic), în funcţie de apartenenţa la unul din cele două grupuri de 

anxietate (scăzută vs. crescută). 

 

2.5. Discuţii 

Studiul de faţă a abordat problematica funcţionării MP la copiii cu vârste cuprinse între 4-7 ani, 

analizând efectele vârstei, ale AT, şi indiciilor mnezice. Sumarizând principalele rezultate, studiul 

indică faptul că (1) performanţa MP a crescut odată cu vârsta, însă doar în procedurile de tip task-

switching şi nu a variat în funcţie de prezenţa sau absenţa ajutoarelor mnezice; (2) AT a deteriorat 

performanţele copiilor atât în procedura de tip task-switching, cât şi la sarcina mai validă ecologic; cu 

toate acestea, doar în condiţia în care nu există un indiciu mnezic extern,  procentajul copiilor care 

eşuează în a realiza acţiunile MP a fost mai mare în grupul cu anxietate ridicată (comparativ cu cei cu 

anxietate scăzută). 

 

2.5.1. Vârsta şi performanţa 

În urma analizei efectelor vârstei asupra performanţei la MP, s-a constata că performanţele 

copiilor în procedura de tip task-switching au fost mai bune când vârsta copiilor era mai mare, 
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sugerând faptul că abilităţile MP se îmbunătăţesc substanţial în această perioadă de dezvoltare. Aceste 

constatări sunt consistente cu studiile anterioare referitoare la performanţa copiilor mici în probe de 

MP (e.g. Kliegel, Mackinlay, & Jäger, 2008; Wang et. al., 2008), şi ar putea fi explicate de faptul ca 

funcţiile executive se dezvoltă considerabil în această perioadă (ex. Diamond, 2006). Aceasta 

explicaţie este relevantă în contextul utilizării unei proceduri de tip task-switching, Miyake et al. 

(2000) arătând faptul că performanţa la astfel de proceduri încarcă îndeosebi funcţia de comutare. Prin 

urmare, rezultatele noastre sunt consistente cu datele care sugerează faptul că mare parte din 

îmbunătăţirea MP în copilărie se asociază cu dezvoltarea componentei de comutare în funcţionarea 

executivă (ex.  Kliegel et al., 2008). Cu toate acestea, ne aşteptam ca efectele vârstei  să fie mai 

evidente în condiţia fără ajutor, aceasta necesitând o procesare mai de adâncime a stimulilor ţintă. Cu 

toate acestea, întrucât performanţa copiilor la proba de MP nu a variat în funcţie de condiţia de 

prezenţă/absenţă a indiciului extern, lipsa efectelor de vârsta ar putea fi explicată de faptul ca cele 

două condiţii nu au impus cerinţe executive substanţial diferite. De asemenea, aceste descoperiri sunt 

consistente şi cu sugestia că un ajutor extern este mai eficient pentru amintirea prospectivă a copiilor 

atunci când, dincolo de a reaminti stimulul ţintă MP, acesta indică şi acţiunea specifică care trebuie 

realizată la întâlnirea cu acest stimul (vezi Guynn, McDaniel, & Einstein, 1998; Kliegel & Jäger, 

2007).  

 

2.5.1. Anxietatea ca trăsătura şi performanta MP 

În ceea ce priveşte efectele AT asupra performanţei MP, în baza predicţiilor TCA (Eysenck et 

al., 2007) am prezis ca AT va deteriora MP intr-un context de task-switching, întrucât procedura de 

schimbare a sarcinii ar încarcă semnificativ funcţia de comutare (Miyake et al., 2000). În acest sens, 

rezultatele noastre sunt concordante studiilor care indică impactul negativ al anxietăţii asupra funcţiei 

de comutare.(ex. Derakshan, Smyth, & Eysenck, 2009), precum şi cu singurul investigaţie 

(nepublicată) în care s-a testat specific aceasta predicţie în contextul unei sarcini de MP (vezi Eysenck 

& Derakshan, 2008). Mai mult decât atât, rezultatele noastre indică faptul că semnificativ mai mulţi 

copii cu anxietate ridicată au eşuat în a-şi aminti sarcina de MP în condiţia fără ajutor mnezic extern. 

Prin urmare, putem infera faptul că folosirea unui ajutor mnezic extern ar fi putut diminua efectul 

defavorabil al anxietăţii asupra performanţei MP, ducând astfel la obţinerea unei acurateţe 

comparabile între cele două grupuri. Aceste rezultate sunt consistente şi cu datele studiilor cu 

populaţie adultă, referitoare la efectele anxietăţii asupra funcţiei de comutare. În acest sens, s-a 

constatat faptul că acest tip de manipulare (reducerea cerinţelor controlului atenţional) diminuează 

diferenţele de performanţă cognitivă între indivizii cu anxietate ridicată şi cei cu anxietate scăzută 

(Derakshan et al., 2009).  

Cu toate acestea, în mod surprinzător, rezultatele au indicat şi faptul că semnificativ mai puţini 

copii cu anxietate ridicată au reuşit sa îndeplinească acţiunea planificată anterior în sarcina mai validă 

ecologic. Având în vedere faptul că efectul distructiv al anxietăţii s-a regăsit în contextul unei 

proceduri non-task-switching, o deteriorare a funcţiei de comutare nu ar putea explica acest rezultat. 

În ciuda acestui fapt, se confirmă una dintre predicţiile TCA, conform căreia efectele negative ale 

anxietăţii ar fi observate în sarcini percepute ca secundare (Eysenck et al., 2007). În plus, acest 

rezultat  accentuează şi posibilitatea existenţei unei funcţionări ale MP pur deficitare în cazul copiilor 

cu anxietate ridicată, aceştia părând să prezinte deficite în retenţia acţiunilor planificate anterior.  

 Important este şi faptul că nu au fost constate diferenţe între cele două grupuri de anxietate în 

ceea ce priveşte performanţa la sarcina ongoing. Această constatare confirma una din predicţiile TCA, 

conform căreia efectele distructive ale anxietăţii nu ar trebui să fie observate în sarcina primară (i.e. 
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sarcina ongoing), ci în performanţa la sarcina concurentă, percepută ca fiind secundară (i.e. sarcina 

MP; Eysenck et al., 2007). 

 

2.6. Concluzii 

Dincolo de faptul că sunt confirmate rezultate anterioare privitoare la dezvoltarea MP, acest 

studiu accentuează importanţa dezvoltării funcţiilor executive în cadrul îmbunătăţirii abilitaţilor MP 

pe perioada preşcolară, precum şi importanta corelatelor individuale timpurii ale MP. Întrucât 

rezultatele indică faptul că performanţa MP variază în funcţie de nivelul AT al copiilor, acest aspect 

poate fi luat în considerare şi controlat atunci când se investighează dezvoltarea MP. Din perspectiva 

aplicativă, studiul oferă date care sugerează moduri de îmbunătăţire a amintirii prospective pentru 

preşcolarii cu anxietate ridicată, întrucât eşecul de a îndeplini o acţiune planificată anterior pare a fi 

mai puţin frecvent în cazul în care e prezent şi un ajutor mnezic specific. 

 

 

 

 

CAPITOLUL 3 

 

 

STUDIUL 2. EFECTELE  NEGATIVE ALE ANXIETĂŢII CA TRĂSĂTURĂ ASUPRA 

MEMORIEI DE LUCRU ŞI REACTUALIZĂRII PROSPECTIVE: IMPLICAŢII ALE 

ÎNCĂRCĂTURII DE PROCESARE ŞI CERINŢELOR EXECUTIVE SECUNDARE 

 

 

3.1. Introducere 

 

În majoritatea situaţiilor, informaţia relaţionată cu realizarea intenţiei este necesar să fie 

menţinută şi actualizată constant până la implementarea acţiunii anterior planificate (vezi West şi 

Bowry, 2005). Cu alte cuvinte, memoria de lucru (ML; Baddeley, 1986; 1990) poate juca un rol 

crucial în succesul memoriei prospective (MP). Mai mult decât atât, majoritatea activităţilor noastre 

de zi cu zi necesită ca o cantitate mare de resurse atenţionale să fie alocate pentru rezolvarea de 

sarcini specifice; e necesar ca informaţia să fie actualizată continuu, ceea ce duce la creşterea 

probabilităţii de apariţie a eşecului MP atunci când ne angajăm într-o activitate concurentă cu 

solicitări crescute (McDaniel şi Einstein, 2005). Astfel, este teoretic plauzibil ca deteriorările de la 

nivelul MP la copiii cu anxietate crescută (vezi Studiul 1) să fie mai mari atunci când resursele 

atenţionale sunt solicitate, ca răspuns la scopurile sarcinilor memoriei de lucru aflate în desfăşurare. 

În plus, TCA (Eysenck et al., 2007) postulează că efectele negative ale anxietăţii asupra sarcinii 

principale vor fi mai pronunţate atunci când sarcina secundară impune solicitări crescute asupra 

inhibiţiei sau/şi comutării. Este de asemenea plauzibil ca performanţa ML (sarcina principală, aflată 

în desfăşurare) a copiilor cu anxietate crescută să fie deteriorată atunci când sarcina de PM este 

realizată concurent.       
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3.1.1. Anxietatea ca trăsătură, memoria de lucru şi performanţa şcolară 

 

Deşi TCA (Eysenck et al., 2007) face o serie de predicţii cu privire la efectele distructive ale 

anxietăţii asupra funcţiilor executive centrale, aceasta de asemenea postulează că funcţia de 

actualizare nu implică în mod direct control atenţional şi, în consecinţă, nu este deteriorată de 

nivelurile ridicate de anxietate (înafara cazurilor în care este manipulat nivelul de stres). Cu toate 

acestea, actualizarea este o funcţie executivă care necesită control atenţional pentru a monitoriza, 

coda, substitui şi actualiza informaţia nou-venită în scopul rezolvării sarcinii (Ecker et al., 2010). Mai 

mult, performanţa în actualizare prezice performanţa în sarcinile cognitive (vezi Engle, 2010), fapt ce 

o face susceptibilă efectelor adverse ale anxietăţii. Chiar dacă numărul studiilor empirice care 

explorează relaţia dintre anxietatea non-clinică şi ML la copii este limitat, un pattern consistent de 

rezultate confirmă efectele distructive ale anxietăţii asupra actualizării (vezi Capitolul 1). De 

asemenea, există dovezi indirecte substanţiale în favoarea faptului că ML ar putea media relaţia dintre 

nivelurile ridicate de anxietate şi performanţa şcolară scăzută. În acest sens, Owens şi colaboratorii 

(2008) au demonstrat că ML verbală mediază parţial relaţia dintre TA şi performanţa şcolară, 

explicând 51% din aceasta. Rezultatele studiului indică faptul că ML verbală este un mecanism 

neurocognitiv important care stă la baza relaţiei dintre anxietatea crescută şi insuccesul şcolar. Dat 

fiind numărul foarte mic de studii în care să se testeze direct rolul ML în relaţia dintre anxietate şi 

performanţa academică, investigaţia noastră este mai degrabă una exploratorie. Cu toate acestea, 

datorită dovezilor indirecte substanţiale favorizând un potenţial rol de mediere al ML, ne aşteptăm să 

replicăm rezultatele lui Owens şi colaboratorii (2008).   

 

3.1.2. Anxietatea ca trăsătură şi memoria prospectivă 

 

Până la această dată, studiul prezentat în Capitolul 2 este, din câte ştim, singurul studiu care 

investighează efectele distructive ale TA asupra MP la copii. Rezultatele studiului demonstrează 

faptul că TA deteriorează amintirea prospectivă la preşcolari, sugerând că această deteriorare poate fi 

mai evidentă pe măsură ce tot mai multe cerinţe ale controlului atenţional sunt impuse de către sarcină 

(Cheie, Visu-Petra, şi Miclea, submis). Câteva studii au sugerat că succesul MP este dependent de 

funcţiile executive (e.g. Kliegel et al., 2008; McDaniel et al., 1999) care se dezvoltă până în perioada 

de adult tânăr (vezi De Luca et al, 2003; Zelazo, Craik, şi Booth, 2004). De asemenea, studii 

anterioare sugerează că diferenţele de vârstă în dezvoltarea MP, sunt modulate nivelul de implicare al 

controlului executiv (e.g. Atance şi Jackson, 2009; Kliegel et al, 2008; Kvavilashvili et al, 2001; 

Rendell et al., 2009; Wang et al., 2008).  

Aceste rezultate sunt îndeosebi importante în relaţie cu predicţiile TCA în ceea ce priveşte 

efectele distructive ale anxietăţii asupra sarcinilor care măsoară comutarea şi/sau inhibiţia. TCA 

(Eysenck et al., 2007) susţine că efectele negative ale anxietăţii ar trebui să fie mai evidente în sarcini 

care presupun comutare sau/şi inhibiţie, şi mai puţin evidente în sarcini care implică funcţia de 

actualizare. În plus, aceasta prezice că deteriorările anxietăţii asupra inhibiţiei ar trebui să fie mai 

accentuate, pe măsură ce solicitările sarcinii sporesc. Aşa cum este evidenţiat în Studiul 1, o probă 

MP de laborator implică o procedură de task-switching, performanţa într-o astfel de sarcină depinzând 

îndeosebi de funcţia de comutare (vezi Miyake et al., 2000). Date fiind predicţiile TCA, precum şi 

deteriorările evidenţiate anterior la preşcolarii cu niveluri înalte de TA (vezi Studiul 1) devine 

plauzibil din punct de vedere teoretic ca efectele distructive ale TA asupra performanţei MP a copiilor 
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să fie mai mari pe măsură ce cerinţele generale ale sarcinii cresc în dificultate. Studiul 2.B. s-a centrat 

pe testarea acestor ipoteze.  

 

 

 

3.1.3. Interacţiunea dintre memorie de lucru, memorie prospectivă, şi anxietate ca trăsătură: 

dovezi din studii cu adulţi şi copii 

 

Care sunt efectele load-ului ML asupra MP?  

 

Aşa cum reiese din Capitolul 1, funcţiile executive sunt implicate în aspecte diferite ale 

sarcinilor de MP. Succesul în astfel de sarcini depinde de gradul de relevanţă a intenţiei (Hicks et al., 

2005), durata întârzierii (McDaniel, Einstein, Graham, şi Rall, 2004), complexitatea sarcinii în 

desfăşurare, sau măsura în care indiciul MP este evident (McDaniel şi Einstein, 2005). Efectele 

distructive ale load-ului ML asupra MP au fost demonstrate în studii care manipulează cerinţele de 

procesare cognitivă ale sarcinii aflate în desfăşurare (ongoing; Marsh & Hicks, 1998; Marsh, 

Hancock, & Hicks, 2002; McGann, Ellis, & Milne, 2002; West, Bowry, & Krompinger, 2006). 

Rezultatele sugerează faptul că exploatând funcţiile executive centrale ale sistemului ML, sau 

divizând atenţia printr-o sarcină concurentă solicitantă, se deteriorează performanţa MP (în principal 

în termeni de eficienţă; vezi West et al., 2006). De asemenea, studiile relevă faptul că MP este de 

asemenea perturbată atunci când activitatea în desfăşurare necesită manipularea informaţiei verbale 

(e.g. Herrmann şi Gruneberg, 1999), solicitând astfel bucla fonologică. Aceste rezultate sugerează 

faptul că angajarea într-o sarcină ongoing solicitantă conduce la imposibilitatea indivizilor de a-şi 

menţine activă intenţia de acţiune în ML pe perioada dintre formarea intenţiei şi momentul optim de 

realizare a acesteia. 

În cazul copiilor, există câteva studii care au demonstrat faptul că ML prezice succesul MP (e.g. 

Kerns, 2000; Mahy şi Moses, 2011; Wang et al., 2008). Cu toate acestea, din cunoştinţele noastre, 

doar Wang şi colaboratorii (2008) au testat predicţia conform căreia ML influenţează performanţa 

MP,  prin manipularea load-ului ML în timpul sarcinii ongoing. În studiul acestora, preşcolarii au fost 

rugaţi fie să memoreze, fie să nu memoreze imaginile de pe cartonaşe, pe măsură ce le denumeau în 

timpul sarcinii în desfăşurare. Constatările sugerează că ML a deteriorat performanţa MP, copiii 

prezentând o eficienţă a răspunsului scăzută în condiţia de load.  

 

Care sunt costurile cerinţelor MP asupra funcţionării ML? 

 

Însă, există un efect revers? Poate MP să inducă un cost al funcţionării ML? Răspunsuri 

posibile derivă din studii anterioare care investighează rolul task-switching-ului (comutării între 

sarcini) asupra performanţei ML. Liefooghe, Barrouillet, Vandierendonck, şi Camos (2008) 

sugerează că dovezile pentru asemenea efecte de cost ar putea fi explicate de procedura utilizată, dat 

fiind că o relaţie între ML şi task-switching derivă din studii care utilizează interferenţa selectivă (e.g. 

Baddeley, Chincotta, şi Adlam, 2001; Emerson şi Miyake, 2003). Aceste studii au manipulat costul 

task-switching-ului solicitând participanţilor să efectueze în mod concurent sarcina primară şi 

secundară (e.g. Baddeley et al., 2001). Se consideră că într-o astfel de probă complexă, sarcinile 

primară şi secundară intră în competiţie, necesitând astfel implicarea mai multor resurse de control 

executiv (Liefooghe et al., 2008). A fost evidenţiat faptul că, în astfel de sarcini solicitante, ML la 

adulţi este deteriorată ca rezultat al costului de comutare al sarcinii (e.g. Baddeley et al., 2001; 
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Liefooghe et al., 2008; Mayr şi Kliegl, 2003), însă load-ul ML suplimentar nu amplifică mărimea 

costului (e.g. Kane et al., 2007; Logan, 2007). Investigarea acestor efecte ale costurilor la copii a fost 

trecută cu vederea.   

 

Care ar fi consecinţele interacţiunii dintre AT şi costurile ML asupra MP? Care ar fi consecinţele 

interacţiunii dintre AT şi costurile MP asupra ML? 

 

Dovezile prezentate anterior sugerează faptul că costurile ML şi MP apar ca şi consecinţă a 

cerinţelor ridicate de control executiv, impuse de prezenţa unei sarcini concurente. Mai specific, 

atunci când indivizilor li se solicită realizarea ambelor sarcini în mod concurent (i.e. în acelaşi timp), 

performanţa lor este deteriorată ca urmare a competiţiei dintre prima şi a doua sarcină, competiţie 

care solicită ca mai multe resurse de control executiv să fie alocate. Conform TCA, efectele 

distructive ale anxietăţii ar trebui să fie mai evidente atunci când cerinţele sarcinii impuse asupra 

executivului central sunt mai intense, în particular atunci când este utilizată paradigma de load, în care 

două sarcini sunt efectuate în mod concurent (Eysenck et al., 2007; Derakshan & Eysenck, 2009).  

Aşadar, devine teoretic plauzibil ca TA să deterioreze funcţionarea ML într-o paradigmă de 

load, atunci când o sarcină de tip task-switching (i.e. de MP) este prezentă. La fel de plauzibilă devine 

şi ipoteza conform căreia TA deteriorează reactualizarea prospectivă într-o paradigmă de load, atunci 

când sunt prezene cerinţele ML.   

 

3.1.4. Studiul curent   

 

Vom raporta o serie de trei studii în care au fost investigate relaţiile dintre diferite nivele de 

cerinţe de procesare, diferite aspecte ale funcţionării mnezice (ML, MP, ML în relaţie cu MP), şi 

nivelul AT al copiilor. Principalul obiectiv a fost acela de a furniza dovezi empirice referitoare la 

efectele adverse ale AT asupra funcţionării executive a copiilor şi consecinţele asupra performanţelor 

ML şi MP, pe măsură ce sarcinile devin mai solicitante. În plus, s-a dorit investigarea măsurii în care 

ML joacă un rol crucial în relaţia anxietate ridicată – performanţă academică scăzută. Aşadar, studiul 

a tratat succesiv următoarele teme: 

(1) AT, load-ul de procesare şi ML; AT, ML şi performanţa academică (Studiul 2a); 

(2) AT, load-ul de procesare şi MP (Studiul 2b); 

(3) AT şi interacţiunea dintre ML şi MP: efectele AT şi ale load-ului sarcinii ML concurente 

asupra performanţei MP; efectele AT şi ale cerinţelor sarcinii MP concurente asupra performanţei ML 

(Studiul 2c). 

 

3.2. Metodologie generală  

 

Sarcina de procesare comună 

În fiecare din cele trei studii, copiii au avut ca sarcină efectuarea unei probe de adunare 

aritmetică care varia în ceea ce priveşte nivelul de complexitate. Sarcina a fost construită astfel încât: 

a)  să implice citirea de fraze, astfel încât să nu permită implicarea strategiilor de repetiţie  

sau grupare de itemi, oferind aşadar o măsură mai pură a funcţiei de actualizare întrucât permite 

generarea diferitelor niveluri de cerinţe de procesare asupra aceleiaşi structuri de liste de itemi 

(Studiul 2a şi Studiul 2c); 

b)  să fie mai potrivită pentru copiii de vârstă şcolară; făcând-o mai atrăgătoare decât clasica 

Operation Span (care necesită doar operarea cu numere) şi prevenind plictiseala şi oboseala; 
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c)   Sarcina primară de aritmetică să poată fi utilizată ca procedură de procesare invariabilă, 

realizată concurent cu solicitările ML (Studiul 2a), solicitările MP (Study2b), şi atât solicitările 

MP cât şi cele ale MP  (Studiul 2c).  

Solicitările sarcinii pentru fiecare dintre cele trei studii sunt prezentate în Tabelul 3.1.  

 

Anxietatea ca trăsătură 

Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS; Chorpita et al., 2000) a fost utilizată în 

toate cele trei studii pentru a evalua AT la copii. Scala conţine 47 de itemi care se referă la frecvenţa 

ocurenţei diferitelor simptome de anxietate şi depresie. Simptomele copiilor au fost evaluate prin 

raportul copiilor şi cel al părinţilor. Cu toate acestea, rezultate preliminarii au indicat valori de 

consistenţă internă relativ mică în cazul raportărilor copiilor, coeficientul α Crombach prezentând 

valori între 0.62 şi 0.67 pentru cele trei grupuri. Datorită faptului că rapoartele părinţilor aveau o 

consistenţă internă bună (α între 0.86 şi 0.89 pentru cele trei grupe), am decis să utilizăm doar 

versiunea completată de părinţi a scalei. 

 

 

Tabelul 3.1.  

Ilustrarea metodologică a studiilor 

Studiu Cerinţele sarcinii Exemplu de item 

 

Studiul 

2a, 2b, 2c 

Condiţia load-ului 

redus de procesare  

 

Adunare 2 

elemente 

De ziua ei, Ana a primit două bluze şi o 

minge. 

Numărul de lucruri primite este… 

Condiţia load-ului 

mediu de procesare  

 

Adunare 3 

elemente 

De ziua ei, Ana a primit trei bluze, o 

minge şi două pulovere. 

Numărul de lucruri primite este… 

Condiţia load-ului 

ridicat de 

procesare  

 

Adunare 3 

elemente + 

categorizare 

De ziua ei, Ana a primit două bluze, o 

minge şi un pulover. 

Numărul de haine primite este… 

Studiul 2a Proba ML Reproducerea ultimelor (2 / 3 / 4) rezultate. 

Studiul 2b Proba MP 
Inhibarea numirii rezultatului şi apăsarea tastei 

#Spaţiu atunci când apare cuvântul “minge” . 

Studiul 2c 

 

Proba ML 

+ 

Proba MP 

 

 

Reproducerea ultimelor (2 / 3 / 4) rezultate 

+ 

Inhibarea numirii rezultatului şi apăsarea tastei 

#Spaţiu atunci când apare cuvântul “minge” . 
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3.3. Studiul 2a. Anxietatea ca trăsătură, load de procesare şi memorie de lucru la copii 

 

3.3.1. Studiul curent 

 

Scopul general al studiului de faţă a fost să investigheze efectele AT asupra ML copiilor, într-o 

sarcină care variază în ceea ce priveşte cerinţele de procesare. În acelaşi timp, utilizând o sarcină de 

ML care încarcă mult funcţia de actualizare, s-a dorit investigarea măsurii în care predicţiile TCA 

privind efectele distructive ale anxietăţii asupra performanţei pot fi extinse la funcţia de actualizare 

(în lipsa unei condiţii stresante explicite). În plus, a fost investigat rolul ML în înţelegerea 

nereuşitelor şcolare asociate anxietăţii ridicate.  

În scopul evaluării efectelor AT asupra ml a copiilor, am dezvoltat o sarcină de tip Operation 

Span combinată cu cititul din următoarele motive: (1) conform lui Miyake şi colaboratorii (2000) 

astfel de sarcini de tip Operation Span încarcă în special funcţia de actualizare; şi (2) sarcinile ML  

care implică cititul oferă o măsurătoare mai pură a capacităţii ML, cerinţele acestora nepermiţând o 

repetiţia şi gruparea de itemi (Cowan et al., 2005). Aşadar, o astfel de sarcină reprezintă o alegere 

ideală pentru investigaţia noastră, oferind o măsurătoare mai pură a funcţiei de actualizare. 

 

Ipotezele studiului au fost: 

(1) AT deteriorează performanţa (eficienţa şi/sau acurateţea) în sarcina primară de procesare 

(i.e. probleme aritmetice); 

(2)  AT deteriorează reactualizarea ML  (eficienţă şi/sau acurateţe); 

(3) Deteriorarea performanţei la copiii cu anxietate crescută este mai mare atunci când 

solicitările sarcinii sunt mai complexe (i.e. efectele adverse ale AT sunt mai evidente în condiţia de 

procesare cea mai complexă); 

(4) AT este asociată negativ performanţei şcolare, iar ML mediază relaţia dintre AT şi  

insuccesul şcolar. 

 

3.3.2. Metodologie 

 

3.3.2.1. Participanţi 
Pentru acest studiu, au fost evaluaţi în total 69 de copii (40 fete) cu vârste cuprinse între 8.8 şi 

11.5 ani (vârsta medie = 123.37 luni, SD = 7.30), recrutaţi din două şcoli. Copiii au fost selectaţi după 

ce părinţii şi-au dat acordul scris şi au completat chestionarul RCADS (Chorpita et al., 2000).  

 

3.3.2.2. Măsurători 

 

Anxietatea ca trăsătură. 

Scorul total de anxietate a fost utilizat ca măsură a nivelului de AT al fiecărui copil în parte. În 

ceea ce priveşte acest eşantion, scala de AT a avut o consistenţă internă bună, α = .87, în timp ce 

consistenţa internă a scalei de depresie a fost α = .74. 

 

Sarcina de memorie de lucru. 

A fost creată o sarcină modificată de tip Operation Span. Sarcina constă în citirea cu voce tare 

a frazelor care conţin elemente care trebuie adunate pentru a genera o sumă. Copiilor li se solicită 

rezolvarea fiecărei probleme şi retenţia fiecărui răspuns. După o listă de două, (List Length 2; LL2), 

trei (List Length 3; LL3), sau patru astfel de probleme aritmetice (List Length 4; LL4), copiii sunt 
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rugaţi să reactualizeze ultimele (2/3/4) rezultate. Fiecare LL conţine şase încercări de reactualizare. În 

scopul evidenţierii efectelor generate de cerinţele de procesare crescute asupra ML a copiilor cu 

anxietate crescută, am creat trei condiţii cu solicitări de procesare. Acestea constau în adunarea de 

două elemente (load scăzut), adunare de trei elemente (load mediu), şi adunare de trei elemente + 

categorizare (load crescut). Cerinţele sarcinii sunt prezentate în Tabelul 3.1.  

 

 

 

Performanţa academică 

În scopul evaluării performanţei şcolare, ne-am bazat pe indicatorii şcolari ai copiilor. Sistemul 

educaţional în România permite notarea pe o scală alcătuită din patru note în şcoala primară. În 

concordanţă, copii pot obţine note de: ,,Foarte bine”, ,,Bine”, ,,Suficient” şi ,,Insuficient”. Studiul de 

faţă, a utilizat media anuală a indicatorilor şcolari pentru matematică şi română (limbă), şi un 

indicator general care înglobează rezultatele şcolare în toate domeniile de studiu.  

 

3.3.2.3. Procedură şi cotare 

 

În timpul desfăşurării sarcinii, copiilor li s-a cerut să citească cu voce tare, în propriul ritm, 

fiecare problemă aritmetică care apărea pe ecran. Apăsarea barei „Spaţiu” a permis evaluarea timpului 

de răspuns (TR). Indicele de eficienţă a fost generat prin măsurarea timpilor de răspuns (media TR 

de-a lungul LL/condiţii). 
Două tipuri de scoruri de acurateţe au fost generate: (1) un scor total al acurateţei procesării, 

care determina performanţa copiilor în sarcinile cu problemele de aritmetică, şi (2) un scor al 

acurateţei ML, reprezentând abilitatea copiilor de a reţine informaţia în condiţiile sarcinii cu niveluri 

diferite de load al procesării. Pentru a obţine scorul de acurateţe al ML, am urmat o procedură 

utilizată de  Cowan şi colaboratorii (1994; 2003) şi am calculat an scor agregat care să reflecte 

performanţa ML de-a lungul listelor. 

 

 

3.3.3. Rezultate 

 

3.3.3.1. Performanţa aritmetică, load-ul de procesare şi nivelul de anxietate  

 

Acurateţea procesării aritmetice, load şi AT 

 

În scopul investigării influenţei AT asupra performanţei de acurateţe aritmetică a copiilor, a fost 

realizată o ANCOVA cu măsurători repetate, având Condiţia de Procesare Aritmetică (i.e. Load 

Redus, Load Mediu şi Load Ridicat) ca măsură intra-subiecţi,  AT şi ML ca şi covariate. Rezultatele 

au relevat un efect semnificativ al Condiţiei de Procesare Aritmetică, F(2,132) = 11.66, p <.001, ηp
2
 = 

.26,  copiii generând în medie cu 2.88 mai multe rezultate corecte  (p <.001) în condiţia de load redus 

comparativ cu cea de load mediu, şi cu 1.92 mai multe răspunsuri corecte  (p <.001) în condiţia de 

load mediu, comparativ cu cea de load ridicat. Principalele diferenţe medii sunt prezentate în Figura 

3.1 (A).  

 



18 

 

 
Figura 3.1. Scoruri medii de acurateţe (A) şi scoruri timpi de răspuns medii (B) în cazul performanţei 

aritmetice în toate cele trei condiţii de procesare. Erorile standard sunt reprezentate de barele de 

eroare ataşate fiecărei coloane. 

 

Rezultatele au evidenţiat şi un efecte semnificativ al ML, F(1,66) = 79.72, p < .001, ηp
2
 = .55, 

indicând faptul că soclurile aritmetice au fost mai mari atunci când performanţa ML era superioară. În 

plus, testele  au relevat existenţa unei interacţiuni semnificative între  Condiţia de procesare X ML, 

F(2,132) = 6.35, p = .002, ηp
2
 = .09, asocierea dintre cele două fiind în scădere pe măsură ce condiţia 

de procesare a devenit mai dificilă. 

Rezultatele sugerează un efect nesemnificativ al AT, F(1,66) =.18, p = .68, ηp
2
 = .00, ns, şi al 

interacţiunii dintre AT si Condiţia de procesare aritmetică, F(2,132) = .88, p = .42, ηp
2
 = .01, ns. 

 

Eficienţa procesării aritmetice, load şi AT 

 

O analiză similară a fost condusă şi în vederea investigării eficienţei performanţei. Rezultatele 

au relevat un efect principal al AT, F(1,58) = 6.75, p = .012, ηp
2
 = .27, indicând faptul că timpul de 

răspuns a crescut odată cu scorul AT (vezi Figura 3.2. pentru o ilustrare detaliată). 
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Figura 3.2. Scaterrplot reprezentând relaţia dintre eficienţa procesării aritmetice (timp de răspuns) în 

toate cele trei condiţii de procesare (Redus, Mediu, Ridicat) şi AT. Timpii de răspuns sunt mai lungi 

pe măsură ce scorurile AT sunt mai ridicate. 

 

3.3.3.2. Acurateţea ML, load-ul de procesare şi nivelul de anxietate  

 

Rezultatele ANCOVA au evidenţiat un efect marginal semnificativ al Condiţiei de procesare 

aritmetică asupra acurateţei ML, F(2,132) = 2.83, p = .06, ηp
2
 = .04, ns.  

 

 
Figura 3.4. Scoruri medii de acurateţe (A) şi timpi medii de răspuns (B) reflectând performanţa în 

probele de ML, în cele trei condiţii de procesare. Erorile standard sunt reprezentate de barele de 

eroare ataşate fiecărei coloane. 

 

Scoruri medii de acurateţe, în toate cele trei condiţii de procesare, sunt ilustrate în Figura 3.3 

(A).  



20 

 

A fost evidenţiat un efect semnificativ de interacţiune Condiţie ML X Procesare Aritmetică, 

F(2,132) = 22.57, p < .001 , ηp
2
 = .26. Testele de diferenţe între medii au relevat faptul că asocierea 

dintre cele două variabile a fost una pozitivă, însă care s-a redus pe măsură ce condiţia a devenit mai 

complexă (p < .001).  

Testele inter-subiecţi au relevat un efect semnificativ al AT asupra acurateţei ML, F(1,66) = 

5.74, p = .019, ηp
2
 = .08. Efectul AT asupra acurateţei ML în condiţia de load redus a fost 

nesemnificativ, B = -.009, SE = .02, t(66) = -.52,  p = .60, ηp
2
 = .01, ns. Această asociere a devenit 

semnificativă în condiţia de load mediu, B = -.03, SE = .02, t(66) = -2.02,  p = .047, ηp
2
 = .06, şi load 

ridicat, B = -.04, SE = .02, t(59) = 2.87,  p = .005, ηp
2
 = .11, sugerând faptul că a existat o tendinţă a 

copiilor cu AR să performeze mai slab pe măsură ce dificultatea sarcinii era mai ridicată.  

 

 
 

Figura 3.4. Scaterrplot reprezentând relaţiile dintre scorurile de acurateţe ML în toate condiţiile de 

procesare şi AT. 

 

 

3.3.3.3. Eficienţa ML, load-ul de procesare şi nivelul de anxietate 

 

Rezultatele reieşite în urma unei ANCOVA similare realizate pentru analiza timpilor de răspuns 

în sarcina de ML, a relevat o interacţiune semnificativă între Timpul de Răspuns ML X Timpul de 

Răspuns în sarcina de Procesare Aritmetică, F(2,106) = 3,91, p = .023, ηp
2
 = .07, precum şi un efect 

semnificativ al Timpului de procesare, F(2,106) = 23.93, p < .001, ηp
2
 = .31. Testele inter-subiecţi au 

indicat faptul ca AT nu a avut o influenţa semnificativă asupra eficienţei reproducerii ML, F(1,53) = 

.33, p = .57, ηp
2
 = .01, ns.   
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3.3.3.4. AT, ML şi performanţa academică 

 

În scopul investigării măsurii în care performanţa ML mediază relaţia dintre AT şi performanţa 

academică, am realizat o analiză de mediere. Aceasta a evidenţiat următoarele asocieri: 

(1) AT a prezis negativ performanţa şcolară matematică (path c);  

(2) AT a prezis negativ performanţa ML (path a); însă 

(3) relaţia dintre AT şi performanţa şcolară matematică a devenit non-semnificativă atunci când 

ML a fost adăugată în relaţie (path c’). Rezultatele analizei sunt detaliate în Tabelul 3.2.   

 

 

Tabelul 3.2.  

Coeficienţii de regresie în testarea relaţiei de mediere AT – ML – performanţa academică 

matematică 

Path B SE (B) β p 

(c) AT – Performanţă matematică -.02 .01 -.28 .02 

(b) ML – Performanţă matematică  .06 .02 .32 .01 

(a) AT – ML -.14 .05 -.33 .01 

(c’) AT – (ML) – Performanţă matematică 

                (ML) – Performanţă matematică 

-.02 

.05 

.01 

.02 

-.19 

.26 

.12 

.04 

Notă. AT = Anxietate ca trăsătură; ML = memorie de lucru. 

 

 

3.3.4. Sumarul rezultatelor 

 

În urma acestui prim studiu, s-au obţinut următoarele rezultate:  

(1) Performanţa aritmetică a copiilor (atât acurateţea, cât şi eficienţa) a variat în funcţie de 

condiţia de procesare aritmetică, în sensul reducerii acesteia pe măsură ce condiţia a devenit mai 

complexă; 

(2) Performanţa ML a interacţionat semnificativ cu performanţa de procesare aritmetică, 

rezultatele indicând faptul că scorurile ML au fost asociate pozitiv scorurilor de procesare aritmetică, 

însă această asociere s-a diminuat pe măsură ce cerinţele de procesare au devenit mai complexe;  

(3) Eficienţa copiilor în sarcina de ML a fost asociată pozitiv eficienţei în procesarea aritmetică; 

(4)  AT a afectat semnificativ eficienţa performanţei în sarcina de procesare aritmetică, timpul 

de răspuns fiind mai lung în cazul copiilor cu scoruri mai ridicate de AT;  

(5)  AT a afectat semnificativ acurateţea ML; rezultatele sugerează faptul că efectul este mai 

mare atunci când cerinţele de procesare sunt mai mari; 

(6) AT a afectat semnificativ performanţa şcolară în matematică; cu toate acestea, această relaţie 

a fost mediată de performanţa ML. 
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3.4. Studiul 2b. Anxietatea ca trăsătură, load de procesare şi memorie prospectivă la copii 

 

3.4.1. Studiu curent 

Obiectivul acestui studiu a fost acela de a investiga efectele nivelului de AT a copiilor asupra 

performanţei MP, într-o sarcină care variază în ceea ce priveşte cerinţele de procesare. Utilizând o 

procedură de laborator de tip task-switching, s-a dorit testarea predicţiilor TCA conform cărora: (1) 

efectele adverse ale anxietăţii sunt mai evidente în sarcini care încarcă funcţia de comutare; şi (2) 

efectele adverse ale anxietăţii sunt mai intense pe măsură ce sarcina amplifică încărcătura funcţiei de 

comutare (Eysenck et al., 2007). Ipotezele au fost: 

(1) AT afectează performanţa (eficienţa şi / sau acurateţea) copiilor în sarcina de procesare; 

(2) AT afectează performanţa (eficienţa şi / sau acurateţea) copiilor în sarcina de MP; 

(3) Efectele adverse ale AT sunt mai intense pe măsură ce sarcina amplifică încărcătura 

funcţiei de comutare (i.e. efectele AT sunt mai evidente în ceea ce priveşte performanţa în condiţia de 

procesare cea mai dificilă). 

 

3.4.2. Metodologie 

 

3.4.2.1. Participanţi 

76 de copii au participat la acest studiu. Toţi copiii au realizat întreaga sarcină; cu toate 

acestea, doi copii au eşuat în a-şi aminti instrucţiunea de MP la finalul evaluării, chiar şi după 

amorsare specifică şi, prin urmare, au fost eliminaţi din analiză. Eşantionul final a constat în  74 de 

copii (30 băieţi), cu vârste cuprinse între 9.2 şi 11 ani (media vârstei = 120.37 luni, AS = 5.47). Copiii 

au provenit din două şcoli locale.  

 

3.4.2.2. Instrumente 

 

Anxietatea ca trăsătură.  

În mod similar procedurii descrise în Studiul 2a, s-au utilizat cotările RCADS-P (Chorpita et al., 

2000) care au generat un scor total de AT. În cazul acestui eşantion, scala de AT a avut o bună 

consistenţă internă, α = .89. 

 

Performanţa MP.  

Sarcina de MP a fost identică celei de ML utilizate în Studiul 2a, în ceea ce priveşte condiţiile 

de procesare aritmetică, precum şi procedură. Singura diferenţă dintre cele două sarcini a constat în 

cerinţe distincte ale memoriei. Prin urmare, copiilor li s-a cerut să rezolve problemele aritmetice 

(identice celor utilizate în Studiul 2a), însă fără cerinţele ML. În schimb, participanţii erau solicitaţi să 

rezolve problemele care apăreau pe ecran, însă să-şi amintească să spună răspunsul şi să apese tasta 

Spaţiu ori de câte ori apărea cuvântul „minge” în interiorul unei fraze (i.e. sarcina MP;  vezi Tabelul 

3.1. pentru ilustrarea sarcinii). Indiciul MP (i.e. “minge”) a fost introdus în frazele corespunzătoare 

celei de-a doua, a treia sau a patra încercare a fiecărei LL.  
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3.4.3. Rezultate 

 

3.4.3.1. Performanţa aritmetică, load-ul de procesare şi nivelul de anxietate 

 

Acurateţea procesării, load şi AT 

În scopul investigării măsurii în care AT influenţează acurateţea performanţei aritmetice a 

copiilor, realizat o ANCOVA cu măsurători repetate, având Condiţia de procesare aritmetică drept 

măsură intra-subiecţi şi AT ca şi covariată. Rezultatele au indicat un efect principal al Condiţiei de 

procesare, F(2,142) = 3.64, p =.029, ηp
2
 = .05, acurateţea copiilor fiind inferioară în condiţiile de load 

mediu şi ridicat (cu un scor mediu de 1.01 răspunsuri corecte, p <.001, respectiv 1.48, p <.001).  

 

 
 

 

Figura. 3.5. Scaterrplot reprezentând relaţiile dintre scorurile de acurateţe în toate condiţiile de 

procesare şi AT. 

 

Rezultatele au relevat o interacţiune semnificativă între Condiţia de procesare X AT, F(2,142) = 

9.06, p < .001, ηp
2
 = .11, indicând faptul că efectul adversiv al anxietăţii a fost semnificativ doar în 

ceea ce priveşte performanţa în condiţia de load ridicat, B = -.095, SE = .04, t(71) = -2.67,  p = .009, 

ηp
2
 = .09. Performanţele copiilor, în cele trei condiţii de procesare, sunt reprezentate detaliat în Figura 

3.5. 

 

Eficienţa procesării, load şi AT 

O ANCOVA similară efectuată pentru a analiza variaţia eficienţei procesării, a indicat un efect  

al Condiţiei procesării, F(2,128) = 6.28, p = .002, ηp
2
 = .09, răspunsurile copiilor fiind mai de durată 

pe măsură ce sarcina devenea mai dificilă (p <.001). Interacţiunea AT X Condiţia procesării a fost 

nesemnificativă, F(2,128) = 1.22, p = .30, ηp
2
 = .02, ns., întrucât AT a afectat eficienţa aritmetică a 

copiilor indiferent de condiţie, F (1,64) = 3.97, p = .05, ηp
2
 = .06. Cu toate acestea, AT  
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3.4.3.2. Memoria prospectivă, load-ul de procesare şi nivelul de anxietate 

 

Acurateţea MP, load şi AT 

 

ANCOVA cu măsurători repetate a indicat existenţa unui efect nesemnificativ al Condiţiei, 

F(2,138) =.02, p = .98, ηp
2
 = .00, ns. (vezi Figura 3.6), un efect nesemnificativ al interacţiunii 

Condiţie X AT, F(2,138) = .31, p = .74, ηp
2
 = .01, ns.  

Cu toate acestea, rezultatele au evidenţiat un efect semnificativ al AT, F(1,69) = 4.43, p = .04, 

ηp
2
 = .06, indicând faptul că performanţa MP a fost influenţată negativ de nivelul ridicat de AT. 

Totuşi, influenţa a fost semnificativă doar în cazul condiţie de Load Mediu, B = -.03, SE = .02, t(69) = 

-2.05,  p = .04, ηp
2
 = .06, şi Load Ridicat B = -.03, SE = .02, t(69) = -2.14,  p = .04, ηp

2
 = .06.  

 

 
Figura 3.6. Scoruri medii de acurateţe reflectând performanţa în probele de MP, în cele trei condiţii 

de procesare. Erorile standard sunt reprezentate de barele de eroare ataşate fiecărei coloane. 

 

 

Eficienţa MP, load şi AT 

O analiză ANCOVA similară realizată în scopul investigării măsurii în care eficienţa 

performanţei MP variază în funcţie de load şi nivelul AT, a indicat faptul că AT nu a influenţat 

performanţa generală, F(1,41) = .02, p = .89, ηp
2
 = .00, ns., şi nici eficienţa dependentă de condiţie,  

F(2,82) = 1.22, p = .30, ηp
2
 = .03, ns. Cu toate acestea, concluziile în baza acestor rezultate trebuie să 

fie rezervate, întrucât analiza eficienţei performanţei MP a putut fi realizată exclusiv în cazul copiilor 

care şi-au amintit intenţia MP atunci când a apărut indiciul.  

 

3.4.4. Sumarul rezultatelor 

 

În urma acestui studiu, s-au obţinut următoarele rezultate:  

 (1) Performanţa aritmetică a copiilor (atât acurateţea, cât şi eficienţa) a variat în funcţie de 

condiţia de procesare aritmetică, în sensul reducerii acesteia pe măsură ce condiţia a devenit mai 

complexă; 
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(2) AT a afectat semnificativ acurateţea performanţei aritmetice, aceasta fiind mai slabă în cazul 

copiilor cu un nivel ridicat de AT, însă doar în condiţia cu load ridicat; de asemenea, AT a afectat şi 

eficienţa performanţei aritmetice; 

(3) AT a afectat semnificativ acurateţea MP; rezultatele sugerează că acest efect a fost mai 

puternic în contextul intensificării cerinţelor de procesare; 

(4) Eficienţa procesării MP s-a diminuat în funcţie de condiţie şi a interacţionat semnificativ cu 

eficienţa performanţei aritmetice. 

 

 

 

3.5. Studiul 2c. Memoria de lucru şi memoria prospectivă la copii: efecte ale anxietăţii ca 

trăsătură, load-ului de procesare şi cerinţele impuse de o sarcină concurentă 

 

3.5.1. Studiul curent 

 

Întrucât Studiul 2a şi Studiul 2b au evidenţiat efectele adverse ale anxietăţii asupra funcţionării 

MP şi ML ale copiilor, studiul de faţă a avut drept obiectiv major investigarea măsurii în care efectele 

distructive ale anxietăţii asupra funcţionării MP sunt modulate de cerinţele ML, precum şi a măsurii 

în care efectele adverse ale anxietăţii asupra funcţionării ML a copiilor sunt modulate de cerinţele 

MP. Studiul s-a bazat pe asumpţiile teoretice ale TCA (Eysenck et al., 2007) conform cărora efectele 

adverse ale anxietăţii sunt mai intense în sarcini în care încărcătura asupra funcţiilor central executive 

este amplificată. Deşi predicţiile TCA fac referire specifică la performanţele survenite în urma 

încărcării funcţiei de comutare (şi/sau inhibiţie), bazându-ne pe rezultatele care indică afectarea ML 

(vezi Studiul 2a), ne-am aşteptat ca performanţa copiilor cu AR să varieze şi ca urmare a încărcării 

funcţiei de actualizare.  

În Studiul 2a şi Studiul 2b, deşi au fost constatate deficite mai evidente în condiţiile care 

impuneau cerinţe de procesare crescute, nu au fost evidenţiate efecte de interacţiune între AT şi 

condiţiile de procesare asupra performanţelor ML, respectiv MP. Prin urmare, în urma acestui studiu, 

ne aşteptăm ca cerinţele adiţionale impuse asupra funcţiilor executive să diminueze  performanţele 

ML, respectiv MP. Aşadar, ne-am aşteptat ca: 

(1) performanţa ML a copiilor să se diminueze în condiţiile unui nivel de AT ridicat şi a 

intensificării cerinţelor de procesare în sarcina comună ML-MP; 

(2) performanţa MP a copiilor să se diminueze în condiţiile unui nivel de AT ridicat şi a 

intensificării cerinţelor de procesare în sarcina comună ML-MP; 

 

 

3.5.2. Metodologie 

 

3.5.2.1. Participanţi 

În cadrul acestui studiu, au fost evaluaţi 71 de copii proveniţi din trei şcoli locale. Întrucât trei 

dintre aceştia nu şi-au amintit instrucţiunea MP la finalul evaluării, eș antionul final a constat în 68 de 

copii (34 fete). Vârstele acestora au fost cuprinse în intervalul 8.7 - 11.3 ani (media vârstei = 117.59 

luni, AS = 9.29).  
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3.5.2.2. Instrumente 

 

Anxietatea ca trăsătură.  

Părinţii copiilor au completat scala RCADS-P iar scorul general de anxietate al acesteia a 

constituit scorul de AT. În cazul acestui eşantion, scala de AT a avut o bună consistenţă internă, α = 

.86. 

 

Sarcina ML-MP.  

Cu scopul de a evalua interacţiunea dintre ML şi MP la copii, am utilizat concomitent cerinţele 

celor două probe de memorie prezentate în cadrul Studiului 2a şi Studiului 2b (vezi Tabelul 2.1. 

pentru prezentarea sarcinii). Prin urmare, dincolo de rezolvarea problemelor aritmetice (identice celor 

utilizate în Studiul 2 şi Studiul 2b), copiilor li s-a prezentat cerinţa de a-şi aminti ultimele 2/ 3 /4 

rezultate (i.e. proba de ML), dar şi de a-şi aminte să nu spună rezultatul şi să apese tasta #Spaţiu ori 

de câte ori apare cuvântul „minge” în interiorul unei probleme aritmetice (i.e. proba de MP). 

 

 

3.5.3. Rezultate 

3.5.3.1. Performanţa aritmetică, load-ul de procesare şi nivelul de anxietate 

 

Acurateţea procesării, load şi AT 

ANCOVA cu măsurători, controlând pentru vârstă, ML, MP şi TA, cu acurateţea performanţei 

în funcţie de condiţia de procesare ca variabilă intra-subiecţi, a relevat o serie de efecte semnificative.  

 

 

 
Figura 3.7. Scoruri medii de acurateţe (A) şi timpi medii de răspuns (B) reflectând performanţa 

aritmetică, în cele trei condiţii de procesare. Erorile standard sunt reprezentate de barele de eroare 

ataşate fiecărei coloane. Acurateţea procesării a fost diminuată pe măsură ce condiţiile de procesare 

au devenit mai complexe(A); Timpul de răspuns a crescut pe măsură ce condiţiile de procesare au 

devenit mai complexe (B).  
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Rezultatele au indicat efecte semnificative ale ML şi AT, relevând faptul că acurateţea 

aritmetică a crescut odată cu performanţa în sarcina de ML, F(1,62) = 55.38, p < .001, ηp
2
 = .47, 

precum şi odată cu creşterea scorurilor de AT, F(1,62) = 10.76, p = .002, ηp
2
 = .15. În plus, efectul AT 

asupra performanţei aritmetice pare să fi fost influenţat şi de dificultatea sarcinii, întrucât rezultatele 

au relevat existenţa unei interacţiuni semnificative Condiţie X AT, F(2,124) = 4.82, p = .010, ηp
2
 = 

.07. Diferenţele între medii au evidenţiat faptul că influenţa AT asupra performanţei aritmetice a fost 

mai evidentă în condiţia de Load Ridicat, B =.19, SE = .05, t(62) = 3.87,  p < .001, ηp
2
 = .19, fiind 

urmată de Condiţia de Load Mediu, B =.20, SE = .07, t(62) = 3.00,  p = .004, ηp
2
 = .13. Efectele AT 

asupra performanţei corespondente Condiţiei de Load redus au fost nesemnificative, B =-.05, SE = 

.05, t(62) = -1.11,  p = .27, ηp
2
 = .02, ns. 

 

 
 

Figura.3.11. Scaterrplot reprezentând relaţia dintre scorurile la proba de procesare aritmetică, în toate 

cele trei condiţii şi AT. AT a îmbunătăţit semnificativ performanţa aritmetică în condiţiile de Load 

Mediu şi Ridicat.   

 

 

Eficienţa procesării, load şi AT 

O analiză ANCOVA similară a indicat un prezenţa unui efect semnificativ de interacţiune 

Condiţie X Vârstă, F(2,80) = 4.02, p = .022, ηp
2
 = .09, rezultatele indicând faptul că performanţa 

copiilor s-a îmbunătăţit odată cu vârsta, timpii acestora de răspuns diminuându-se pe măsură ce 

sarcina a devenit mai dificilă.  

Rezultatele au mai evidenţiat un efect semnificativ al timpilor de răspuns PM, F(1,40) = 14.66, 

p < .001, ηp
2
 = .27, aceştia asociindu-se pozitiv timpilor de răspuns în sarcina aritmetică (p < .001). 

Nu au fost relevate alte efecte semnificative. Cu toate acestea, rezultatele trebuie interpretate cu 

precauţie, întrucât acestea sunt reprezentative doar pentru un subeşantion de n = 40. 
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3.5.3.2. Memoria de lucru, nivelul de anxietate ca trăsătură, load-ul şi cerinţele memoriei 

prospective 

 
Acurateţea ML, nivelul AT, load-ul şi cerinţele MP 

 

În scopul analizei interacţiunii dintre ML şi MP în relaţie cu nivelul de AT şi load-ul executiv, 

au fost realizate două ANCOVA cu măsurători repetate: prima având performanţa ML în cele trei 

condiţii de procesare (Load Redus, Mediu, Ridicat) ca variabilă intrasubiecţi, şi performanţa MP, 

performanţa aritmetică, Vârsta şi AT ca şi covariate; prima având performanţa ML în cele trei condiţii 

de procesare ca variabilă intrasubiecţi, şi performanţa ML, Vârsta şi AT ca şi covariate.  

Analiza referitoare la performanţa ML evidenţiat o serie de efecte semnificative. În primul rând, 

a relevat un efect semnificativ al MP, F(1,63) = 4.98, p = .029, ηp
2
 = .07 şi o interacţiune 

nonsemnificativă Condiţie X MP,  F(2,126) = 1.87, p = .16, ηp
2
 = .03, ns. Aceste rezultate sugerează 

un efect general pozitiv al MP asupra performanţei ML, independent de condiţie. Mai apoi, analiza a 

indicat un efect semnificativ al acurateţei Performanţei Aritmetice, F(1,63) = 45.62, p < .001, ηp
2
 = 

.42, dar şi o interacţiune Condiţie X Acurateţea Performanţei Aritmetice semnificative, F(2,126) = 

14.25, p < .001, ηp
2
 = .19. Diferenţele între medii au subliniat faptul că ML şi performanţa aritmetică 

au fost asociate pozitiv, însă această asociere s-a diminuat pe măsură ce sarcina creştea în dificultate.  

Testele inter-subiecţi au evidenţiat un efect principal al AT, F(1,63) = 14.91, p < .001, ηp
2
 = .19. 

După cum sugerează şi Figura 3.12, rezultatele au relevat faptul că efectul anxietăţii a fost mai 

adversiv în condiţia cea mai dificilă, B = -.06, SE = .02, t(63) = -3.14,  p = .003, ηp
2
 = .14.  

 

 

 

 
Figura.3.12. Scaterrplot reprezentând relaţia dintre scorurile la proba ML, în toate cele trei condiţii şi 

AT. AT a afectat semnificativ performanţa ML în condiţia de Load Ridicat.   
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3.5.3.3. Memoria prospectivă, nivelul de anxietate ca trăsătură, load-ul şi cerinţele memoriei de 

lucru 

 

 

 
Figura 3.13. Scoruri medii de acurateţe reflectând performanţa în probele de MP, în cele trei condiţii 

de procesare. Erorile standard sunt reprezentate de barele de eroare ataşate fiecărei coloane. 

 

Testele inter-subiecţi au evidenţiat efecte semnificative ale ML, F(1,64) = 8.70, p = .004, ηp
2
 = 

.12, şi AT, F(1,64) = 7.02, p = .010, ηp
2
 = .10, asupra perfromanţei PM. Performanţa generală MP s-a 

a crescut odată cu performanţa ML (valori p între .003 şi.05). În ceea ce priveşte efectele nivelului 

AT,rezultatele au indicat faptul că performanţa MP a fost afectată de nivelul ridicat de AT. Efectul 

aversiv al AT a fost mai evident asupra performanţei MP în condiţia de Load Ridicat, B = -.04, SE = 

.01, t(64) = -2.65,  p = .010, ηp
2
 = .10, urmat de condiţia de Load Mediu, B = -.03, SE = .01, t(64) = -

2.28,  p = .026, ηp
2
 = .08, respectiv de condiţia de Load Redus, B = -.03, SE = .01, t(64) = -2.10,  p = 

.040, ηp
2
 = .07.  

 

 

3.5.4. Sumarul rezultatelor 

În cadrul acestui ultim studiu, s-au obţinut următoarele rezultate:  

 (1) Performanţa aritmetică a copiilor (atât acurateţea, cât şi eficienţa) a variat în funcţie de 

condiţia de procesare aritmetică, în sensul reducerii acesteia pe măsură ce condiţia a devenit mai 

complexă; 

(2) AT a îmbunătăţit semnificativ acurateţea performanţei de procesare aritmetică, iar această 

îmbunătăţire a fost mai departe influenţată de cerinţele de procesare impuse de sarcină; Copiii cu 

scorului mai ridicate de AT au prezentat o performanţă îmbunătăţită pe măsură ce cerinţele executive 

ale sarcinii erau amplificate;  

(3) Performanţa aritmetică a copiilor a fost superioară ca funcţie a vârstei şi condiţiei de 

procesare; atât acurateţea, cât şi eficienţa s-au îmbunătăţit odată cu creşterea în vârstă şi intensificarea 

cerinţelor de procesare; Performanţa aritmetică a copiilor a variat şi în funcţie de performanţa MP, 

acestea fiind asociate pozitiv; 
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(4) Performanţa ML a interacţionat semnificativ cu performanţa aritmetică, rezultatele indicând 

faptul că scorurile ML au fost asociate pozitiv scorurilor de procesare aritmetică, însă această asociere 

s-a diminuat pe măsură ce cerinţele de procesare au devenit mai complexe; Scorurile ML au fost de 

asemenea asociate pozitiv scorurilor MP; 

 (5) AT a afectat semnificativ acurateţea ML; rezultatele sugerează faptul că efectele anxietăţii 

au fost mai aversive în condiţia de procesare cea mai complexă; 

(6) AT a afectat semnificativ acurateţea MP; rezultatele sugerează faptul că efectele anxietăţii 

au fost mai aversive în condiţia de procesare cea mai complexă; 

 

 

3.6. Concluzii sumare 

 

În concluzie, rezultatele Studiului 2a au confirmat efectele aversive ale anxietăţii asuprea 

performanţei cognitive şi sugerează faptul că performanţa mnezică a copiilor poate fi mai afectată 

atunci când sarcina impune cerinţe executive mai ample. Cu toate acestea, rezultatele noastre privind 

efectele distructive ale AT asupra performanţei într-o sarcină care încarcă funcţia de actualizare, 

confirmă doar parţial predicţiile TCA referitoare la efectele adverse ale anxietăţii asupra performanţei 

cognitive. Acestea stipulează faptul că astfel de efecte nu ar fi evidente, decât în condiţii de stres 

(Eysenck et al., 2007). Cu toate acestea, aşa cum am arătat anterior, există o serie de dovezi din 

psihologia dezvoltării care atestă astfel de efecte la copii (e.g. Ng & Lee, 2010; Owens et al., 2008; 

Visu-Petra et al., 2009; Visu-Petra et al., 2011), iar rezultatele acestui studiu contribuie la acest patern 

de rezultate.  Studiul 2a a relevat de asemenea faptul că AT a prezis insuccesul şcolar în matematică, 

şi că această relaţie a fost parţial mediată de performanţa ML.  

Rezultatele Studiului 2c au sugerat faptul că performanţa ML a copiilor cu nivel ridicat de AT 

poate fi mai departe afectată de prezenţa unei sarcini concurente (i.e. o procedură de tip task-

switching în evaluarea MP), care încarcă alte funcţii executive (i.e. comutare şi/sau inhibiţie). Acest 

studiu a indicat şi faptul că atunci când cerinţele de procesare ale sarcinii primare sunt ridicate, copiii 

cu niveluri ridicate de AT pot prezenta performanţe superioare. Rezultatele sugerează faptul că în 

contextele în care cerinţele sarcinii ocupă o mare parte a resurselor executive, efectele anxietăţii sunt 

diminuate / eliminate ca urmare a faptului că distractorii (precum gândurile îngrijorătoare) nu mai pot 

fi procesaţi (vezi Bishop, 2009). 

Rezultatele survenite în cadrul Studiului 2b confirmă predicţiile TCA (Eysenck et al., 2007) 

referitoare la efectele adverse ale anxietăţii asupra performanţei cognitive atunci când cerinţele 

sarcinii încarcă îndeosebi funcţia de comutare. În acest sens, studiul a evidenţiat faptul că participanţii 

cu niveluri ridicate de AT au prezentat performanţe aritmetice inferioare atunci când au fost implicate 

cerinţe de procesare mai complexe, precum şi performanţe de MP inferioare. Dincolo de a confirma 

predicţiile TCA în cazul copiilor, rezultatele confirmă rezultatele anterioare constate la copii indicând 

deficitele cognitive generate de un nivel ridicat de anxietate (e.g. Hadwin et al., 2005; Ng & Lee, 

2010; Owens et al., 2008; Visu-Petra et al., 2009; 2011), precum şi deficitele MP generate de nivelul 

ridicat de anxietate la adulţi (Cockburn & Smith, 1994; Harris & Cumming, 2003; Harris & Menzies, 

1999). În mod esenţial, acest studiu de asemenea replică rezultatele constate în Studiul 1 sugerând 

deficite ale MP în cazul preşcolarilor cu anxietate ridicată (Cheie et al., submis), constatând acelaşi 

patern de rezultate la copiii de vârstă şcolară. În completarea acestor constatări, Studiul 2c sugerează 

faptul că efectele AT asupra MP pot fi mai distructive în contextul în care copiii sunt angajaţi 

(concomitent) într-o sarcină  concurentă (i.e. o sarcină care să solicite ML), în care sunt impuse 

cerinţe executive adiţionale (i.e. asupra funcţiei de actualizare). 
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CAPITOLUL 4 

 

 

 

STUDIUL 3: RELAŢIA DINTRE DIFERENŢELE INDIVIDUALE ÎN ANXIETATEA ŞI 

PERFORMANŢA MNEZICĂ ÎN CAZUL COPIILOR DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ: O 

INVESTIGAŢIE UTILIZÂND STIMULI EMOŢIONALI IRELEVANŢI PENTRU SARCINĂ  

 

 

 

4.1. Introducere 

Perspectiva procesării informaţiei a fost adoptată în mod explicit de unii cercetători în vederea 

organizării dovezilor extensive (şi adesea controversate) care susţin prezenţa unor distorsiuni 

cognitive în procesarea informaţiei emoţionale la copiii cu anxietate (Daleiden & Vasey, 1997; Pine, 

2007). Astfel de abordări integrative sunt esenţiale pentru a investiga markerii vulnerabilităţii care 

contribuie la dezvoltarea şi menţinerea psihopatologiei la copii şi adolescenţi (Ingram & Price, 2010).     

Conform Teoriei Controlului Atenţional (TCA; Eysenck et al., 2007) performanţa cognitivă este 

influenţată de valenţa stimulilor; efectele distructive ale anxietăţii fiind semnificativ mai mari atunci 

când stimulii sarcinii sunt exprimă ameninţarea. Se presupune că performanţa cognitivă deteriorată a 

indivizilor cu anxietate în sarcini care implică stimuli ameninţători este explicată de îmbinarea 

controlului atenţional deteriorat şi procesarea preferenţială a stimulilor ameninţători (Eysenck et al., 

2007). Cu toate acestea, nu sunt formulate predicţii directe referitoare la performanţa de retenţie pe 

termen lung a acestor stimuli.  

 

 

4.1.1. Dovezi din cercetări ale psihologiei dezvoltării 

 

 În ceea ce priveşte studiile din psihologia dezvoltării, dovezile privind memoria pentru 

informaţia emoţională a copiilor cu anxietate crescută sunt insuficiente şi inconsistente (vezi Hadwin, 

Garner, & Perez-Olivas, 2006, pentru un review). Momentan, există doar două studii care analizează 

reactualizarea verbală de scurtă durată pentru informaţia emoţională în cazul unei populaţii non-

clinice (Daleiden, 1998; Reid et al., 2006). Dovezile sunt inconsistente, însă acestea sugerează o 

tendinţă spre o distorsiune negativă în reactualizarea cuvintelor de către copii cu anxietate crescută.  

 Analizând performanţa de recunoaştere a informaţiei vizuale emoţionale, cercetătorii din 

psihologia dezvoltării au utilizat stimuli emoţionali evidenţi şi valizi din punct de vedere ecologic 

chiar şi pentru copii de vârstă mică: expresii faciale emoţionale (McClure, 2000), cu toate că abilitatea 

imaginilor afective de a evoca emoţii distincte a fost pusă sub semnul întrebării (Thibodeau, 

Jorgensen,  şi Jonovich, 2008). Într-o sarcină de căutare vizuală cu cerinţe de actualizare mnezică 

(testând recunoaşterea imediată)Visu-Petra, Ţincaş, Cheie, şi Benga (2010) au demonstrat faptul că, 

în comparaţie cu copii cu anxietate scăzută, copii cu anxietate crescută: (1) au avut un răspuns 
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întârziat şi o acurateţe scăzută în recunoaşterea identităţilor văzute anterior care exprimau bucuria, şi 

(2) au fost mai acuraţi în recunoaşterea identităţilor care exprimau furia. 

Referitor la diferenţele intra-grup în ceea ce priveşte valenţa stimulilor, s-a constatat faptul că 

copiii cu anxietate scăzută au avut o acurateţe inferioară în sarcini care au utilizat identităţi care 

exprimă furie (relativ la identităţi care afişează expresii fericite şi neutre); în timp ce copiii cu 

anxietate crescută au avut o acurateţe scăzută în sarcini cu identităţi care afişau expresii de fericire 

(relativ la cele neutre). Aceste rezultate confirmă dovezile anterioare din cercetări cu adulţi (Moser, 

Huppert, Duval, şi Simons, 2008; Silvia, Allan, Beauchamp, Masehauer, şi Workman, 2006), 

relevând o recunoaştere preferenţial-pozitivă în cazul participanţilor cu niveluri scăzute de anxietate, 

precum şi o distorsiune negativă în cazul copiilor cu anxietate crescută, favorizând recunoaşterea 

identităţilor care exprimă furie.  

 

 

4.1.2. Studiul curent 

 

Scopul acestui studiu a fost acela a investiga relaţia dintre anxietatea ca trăsătură şi memoria 

explicită pentru informaţia emoţională irelevantă pentru sarcină, prin focalizarea asupra unei perioade 

de dezvoltare prea puţin investigate (3-7 ani). Există dovezi care demonstrează faptul că perioada 

preşcolară reprezintă o perioadă de dezvoltare intensă a funcţiilor executive (vezi Zelazo, Carlson, & 

Kesek, 2008), memorie de scurtă durată verbală şi vizuală (e.g. Alloway, Gathercole, şi Pickering, 

2006), şi strategii de memorare (e.g. Schneider, Kron, Hunnerkopf, şi Krajewski, 2004). Mai mult 

decât atât, dovezile sugerează că pe parcursul acestei perioade, are loc o dezvoltare intensă a 

înţelegerii emoţionale şi a utilizării de etichete emoţionale (e.g. Widden şi Russell, 2003), precum şi a 

memoriei pentru informaţia emoţională (vezi Paz-Alonso, Larson, Castelli, Alley, şi Goodman, 2009 

pentru un review). Acesta ar fi primul studiu care să analizeze în cazul preşcolarilor cu anxietate 

crescută atât reactualizarea verbală imediată, cât şi cea întârziată, precum şi recunoaşterea vizuală a 

identităţilor cu diferite expresiilor emoţionale. În plus, studiul curent este în special relevant pentru 

înţelegerea traiectoriei de dezvoltare a anxietăţii, ca dovadă a existenţei distorsiunilor mnezice 

timpurii, favorizând  retenţia informaţie negative. Acest studiu ar susţine aşadar cadrul paradigmatic 

al dezvoltării continue (Weems, 2008), care confirmă debutul timpuriu al distorsiunilor de procesare a 

informaţiei la copiii cu anxietate crescută. 

Au existat mai multe puncte de interes. În primul rând, s-a dorit investigarea măsurii în care 

anxietatea are un impact asupra eficacităţii (acurateţii) şi/sau eficienţei (timpul de răspuns) mnezice 

independent de valenţa stimulilor. Ipoteza noastră, bazată pe predicţiile TCA, a fost aceea că 

acurateţea generală nu este semnificativ diferită între participanţii cu anxietate crescută şi cei cu 

anxietate scăzută, luând în considerare faptul că ambele sarcini au un nivel scăzut al solicitărilor 

executive, necesitând o stocarea simplă a informaţiei. Cu toate acestea, ne-am aşteptat ca preşcolarii 

cu anxietate crescută să prezinte răspunsuri de durată mai mare (costuri ale eficienţei) pentru a asigura 

acest nivel comparabil de acurateţe. În al doilea rând, ne-am propus să investigăm în ce măsură 

acurateţea performanţei în cadrul testelor de recunoaştere şi reactualizare va fi diferită între 

participanţii cu anxietate crescută şi cei cu anxietate scăzută în funcţie de valenţa stimulului în ambele 

modalităţi ale acestuia (verbală şi vizuală). În conformitate cu rezultatele studiilor anterioare, ne-am 

aşteptat la o performanţă mnezică crescută pentru informaţia negativă şi o memorie slabă pentru 

informaţia pozitivă pentru grupul cu anxietate crescută (în comparaţie cu la participanţii cu anxietate 

scăzută) în ambele sarcini conceptuale (verbale) şi perceptive (pictoriale). Impactul informaţiei 

emoţionale verbale (irelevante pentru sarcină) a fost de asemenea investigat în funcţie de durata dintre 
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encodare şi reactualizare (imediată versus întârziată). Deşi comparaţia între efectele imediate şi 

întârziate este exploratorie, ne-am bazat pe asumpţiile de ordin teoretic (şi numărul redus de dovezi 

empirice) a faptului că procesarea atenţională preferenţială şi/sau dificultatea în dezangajarea atenţiei 

dinspre stimulii ameninţători va genera o îmbunătăţire a memoriei imediate şi întârziate privind 

informaţia negativă. 

 

4.2. Metodologie 

 

4.2.1. Participanţi 

 Au fost recrutaţi 76 de preşcolari (37 fete) din trei grădiniţe din nord-vestul României. Vârsta 

participanţilor a variat între 45 şi 85 luni  (vârsta medie = 65.48 luni, SD = 10.94). Consimţământul 

informat al părinţilor a fost obţinut înainte de testarea copiilor implicaţi, la fel şi acceptarea verbală 

informată a fiecărui copil. Din întregul grupul, 71 de preşcolari au realizat sarcinile de memorie 

verbală, în timp ce 76 de copii au realizat sarcina de recunoaştere vizuală (71 de copii au efectuat 

ambele sarcini). 

 

4.2.2. Măsurători 

 

Anxietatea ca trăsătură a fost evaluată prin intermediul rapoartelor părinţilor, prin completarea 

scalei de anxietate Spence pentru preşcolari (Spence et al., 2001), descrisă în Capitolul 2. 

În vederea evaluării reactualizării imediate şi întârziate a cuvintelor cu valenţă emoţională, am 

utilizat o sarcină modificată de învăţare a listei (NEPSY; Korkman, Kirk, şi Kemp, 1998). Sarcina 

este compusă din două condiţii: condiţia Învăţării Imediate a Listei, şi condiţia Învăţării Întârziate a 

Listei, evaluând reactualizarea întârziată după un interval de 30 de minute. Sarcina NEPSY de 

Învăţare a Listei a fost modificată în aşa fel încât: (a) să fie potrivită pentru copii de vârstă preşcolară 

– numărul de cuvinte incluse in listă a fost redus la 9, în timp ce numărul de ori de repetare a listei 

înainte de lista de interferenţă (trial-uri) a fost redusă la trei; (b) să conţină cuvinte cu o lungime 

maximă de două silabe. În vederea generării listei de 9 cuvinte, copii de şcoală primară au clasificat 

ca plăcute, neplăcute sau neutre 56 de cuvinte extrase din ANEW (Affective Norms for English 

Words; Bradley şi Lang, 1999). Pentru Lista de Învăţare, cât şi pentru lista de interferenţă, am utilizat 

cuvintele clasificate cel mai frecvent ca făcând parte din una dintre cele trei categorii de valenţe.   

O versiune modificată a sarcinii Memoriei pentru expresii faciale (NEPSY; Korkman et al., 

1989) a fost utilizată pentru a evalua recunoaşterea întârziată a expresiilor faciale. Sarcina NEPSY a 

fost modificată în aşa fel încât: (1) să conţină 9, în loc de 15 feţe; (2) să conţină 3 emoţii expresive 

diferite: furios, fericit şi neutru; (3) să fie administrată într-un format computerizat pentru scopuri de 

standardizare. Am utilizat doar condiţia întârziată din moment ce condiţia imediată a avut ca rezultat 

efecte limitate într-un studiu pilot. Astfel, copilul vizualizează 9 expresii faciale iar după o perioadă 

de 30 de minute, acesta trebuia să recunoască identităţile faciale vizualizate anterior din 3 şiruri de 

imagini expuse, fiecare imagine ţintă având încă 3 distractori. Toţi stimulii expuşi au avut aceeaşi 

valenţă emoţională (furie, fericire, sau expresie neutră) pentru a nu introduce o competiţie între 

procesele relaţionate cu valenţa. Atât pentru stimulii ţintă, cât şi pentru cei distractori, au fost utilizate 

expresii din baza NimStim (Tottenham et al., 2009) şi din cea de Imagini ale Emoţiilor Faciale 

(POFA, Ekman şi Friesen, 1976). În ceea ce priveşte prezentarea efectivă a stimulilor ţintă, două 

constrângeri au fost aplicate: (1) valenţa unui stimul nu a fost repetată imediat; (2) toate valenţele au 

apărut de acelaşi număr de ori(3 furie, 3 fericire, 3 neutru). 
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4.2.3. Procedură şi cotare 

Scorurile anxietăţii ca trăsătură 

Scala Spence a fost completată de mamele copiilor, şi un scor total al anxietăţii ca trăsătură a 

fost ulterior generat. Pentru acest grup, această scală a avut o consistenţă internă bună, α = .82. A fost 

realizată o împărţire a scorurilor de anxietate ale copiilor pe baza calculului medianei (mediana la 22). 

În consecinţă, copiii au fost clasificaţi fie ca având anxietate crescută (AC; N = 38; scor medie Spence 

= 34.11, SD = 13.66) sau cu anxietate scăzută (AS; N = 38; scor medie Spence  = 13.47, SD = 4.85). 

În timp ce cele două grupuri de anxietate nu au fost diferite în ceea ce priveşte vârsta, F(1, 74) = .79, 

n. s. (vârsta medie pentru grupul cu anxietate crescută = 66.61 luni, SD = 12.41; vârsta medie pentru 

grupul cu anxietate scăzută = 64.37 luni, SD = 9.28), sau gen F(1, 74) = .46, n. s. (20 de fete în grupul 

cu anxietate crescută, 17 în grupul cu anxietate scăzută), diferenţa între scorurile lor de anxietate ca 

trăsătură au fost semnificative F(1, 74) = 76.96, p < .01, parţial η2 = .51. 

 

Reactualizarea imediată şi întârziată a cuvintelor cu diferite valenţe emoţionale  

 Toate sarcinile au fost aplicate individual în două sesiuni diferite, fiecare având o durată de 

aproximativ 30-35 de minute, şi aplicate în două săptămâni consecutive. Am calculate media 

acurateţei pentru fiecare categorie de valenţe de-a lungul celor patru liste (fără lista de interferenţă). În 

final, un indice al eficienţei răspunsului (timpul necesar pentru reactualizarea cuvintelor din cele patru 

liste, împărţite la numărul de cuvinte reactualizate) a fost de asemenea calculat. După trail-urile 

memoriei imediate, copii au fost angajaţi în alte sarcini cognitive pentru aproximativ 30 de minute; 

apoi condiţia întârziată a sarcinii Listei de Învăţare a fost aplicată.  

  

Reactualizare întârziată a expresiilor faciale emoţionale 

La începutul celei de-a doua sesiuni, copiilor le-au fost prezentate 9 imagini din versiunea 

noastră modificată a sarcinii de Memorie Întârziată a Feţelor. Imaginile au fost prezentate într-un 

format computerizat pentru 5 secunde fiecare, cu 2 secunde pauză între imagini. Instrucţiunile pe care 

copilul le primea erau de a se uita la fiecare imagine şi de a spune dacă persoana din imagine este un 

bărbat sau o femeie. Similar cu modalitatea de cotare utilizată pentru sarcina de Învăţare a Listei 

Întârziate, au fost calculate un indice total al acurateţei şi un indice al acurateţei pentru fiecare 

valenţă. 

 

4.3. Rezultate 

 

Acurateţea performanţei în sarcina de reactualizare verbală a fost analizată prin luarea în 

considerare a principalelor efecte şi interacţiuni între anxietate, vârstă, condiţia memoriei şi valenţa 

stimulului. A fost efectuată o analiză de covarianţă cu măsurători repetate (ANCOVA) cu condiţia 

memoriei (imediată vs. întârziată) şi valenţa stimulului (pozitiv, negativ sau neutru) ca factori intra-

subiect. Grupul de anxietate (anxietate crescută vs. anxietate scăzută) reprezintă măsurătoarea inter-

subiecţi, iar covariata a fost reprezentată de vârstă. Rezultatele au indicat un efect marginal al 

grupului de anxietate, F(1, 68) = 3.79, p < .06, ηp
2
 = .05, scoţând în evidenţă o tendinţă a copiilor cu 

anxietate scăzută de a prezenta scoruri de memorie mai bune decât cei cu anxietate crescută. A existat 

totodată o interacţiune semnificativă între Condiţia de memorie, Valenţă, şi Vârstă, F(2, 136) = 13.44, 

p < .01, ηp
2
 = .17. Performanţa la reactualizarea Imediată a cuvintelor emoţionale a crescut cu vârsta, 

B = .03, SE = .01, p < .01, ηp
2
 = .24 pentru cuvintele pozitive, B = .02, SE = .01, p < .01, ηp

2
 = .11 
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pentru cuvintele negative. Nu a fost găsită o astfel de performanţă semnificativă şi în cazul cuvintelor 

neutre (B = .01, n.s.). Cu toate acestea, în cazul reactualizării Întârziate, situaţia s-a inversat, 

performanţa în reactualizarea cuvintelor neutre a crescut odată cu vârsta, B = .04, SE = .01, p < .01, 

ηp
2
 = .20, şi nu a fost găsit un avantaj semnificativ pentru reactualizarea cuvintelor cu conotaţie 

emoţională. Rezultatele au indicat şi o interacţiune semnificativă între condiţia de Memorie, Valenţă 

şi Grupul de anxietate, F(2, 136) = 3.04, p = .05, ηp
2
 = .04. ANCOVA separate, controlând pentru 

vârsta participanţilor, au demonstrat că itemii verbali negativi au fost amintiţi mai slab de grupul cu 

anxietate crescută în comparaţie cu grupul cu anxietate scăzută.  

         Pentru a investiga efectele anxietăţii şi vârstei asupra eficienţei performanţei (timpi de răspuns) 

pentru reactualizarea verbală Imediată, am realizat o ANCOVA univariată, cu Grupul de anxietate ca 

variabilă între-grupuri şi Vârsta ca şi covariată. Analiza a relevat un efect semnificativ al Vârstei, F(1, 

68) = 12.86, p < .01, ηp
2
 = .16, timpii de răspuns descrescând odată cu vârsta, B = -.30, SE = .08. p < 

.01, ηp
2
 = .16.  Nu a fost găsit un efect semnificativ al Grupului de anxietate asupra eficienţei 

performanţei. 

 

 
Figura 4.2. Reactualizarea Imediată şi Întârziată în funcţie de valenţa stimulului şi grupul de anxietate 

(LA = grup cu anxietate scăzută şi HA = grup cu anxietate crescută) 

 

ANCOVA cu măsurători repetate a fost efectuată şi în cazul analizei performanţei în sarcina de 

recunoaştere vizuală, având Valenţa stimulului ca măsurătoare intra-grup, Grupul de anxietate ca 

măsurătoare inter-subiecţi, şi Vârsta ca şi covariată. Figura 4.3. prezintă media acurateţei în funcţie de 

valenţa stimulilor şi grupul de anxietate. Rezultatele analizei ANCOVA evidenţiază lipsa unui efect al 

valenţei, F(2, 146) = .52, n.s., sau al Grupului de anxietate, F(1, 73) = .83, n.s. Cu toate acestea, 

rezultatele au relevat o interacţiune semnificativă a grupului de anxietate X valenţă, F(2, 146) = 7.83, 

p < .01, ηp
2
 = .10. Identităţile care prezentau expresii fericite au fost semnificativ mai bine 

recunoscute de copii cu anxietate scăzută decât copii cu anxietate crescută, t(74) = -2.60, p < .05, ηp
2
 

= .09, în timp ce copii cu anxietate crescută au avut o performanţă marginal mai bună decât copii cu 

anxietate scăzută în amintirea identităţilor care exprimau furia, t(74) = 1.83, p = .07.  

* 
*   
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Figura 4.3. Recunoaştere vizuală întârziată în funcţie de valenţa stimulului şi grupul de anxietate (LA 

= grup cu anxietate scăzută şi HA = grup cu anxietate crescută) *p < .05; 
(
*

) 
p = .07. 

 

4.5. Discuţii generale 

 

 Studiul prezent a investigat memoria pentru informaţia emoţională în cazul preşcolarilor cu 

anxietate crescută versus cei cu anxietate scăzută. Au existat câteva arii de interes privind efectele 

măsurătorii performanţei (acurateţe şi eficienţă), valenţa stimulului (pozitivă, negativă sau neutră), şi 

intervalul de retenţie (imediat şi întârziat) pe parcursul modalităţilor stimulului (verbal şi pictorial). În 

primul rând, vom revizui principalele rezultate relevante pentru interesele studiului de faţă. 

Rezultatele noastre au demonstrat că preşcolarii cu anxietate crescută, în comparaţie cu copii cu 

anxietate scăzută au prezentat: (1) niveluri de performanţă similare în termeni de eficienţă şi 

eficacitate în reactualizarea imediată verbală, cu o tendinţă spre o reactualizare mai slabă; (2) o 

reactualizare mai slabă a cuvintelor negative în condiţia imediată; (3) o reactualizare mai slabă a 

cuvintelor negative în condiţia întârziată; (4) (marginal) o recunoaştere întârziată mai bună a 

identităţilor care exprimă furie; şi (5) o recunoaştere întârziată slabă a identităţilor care afişează 

expresii fericite. În timp ce unele dintre aceste rezultate confirmă ipotezele noastre şi generează 

insight-uri cu privire la efectele anxietăţii asupra funcţionării memoriei în cazul copiilor de vârstă 

mică (1, 4, 5), altele sunt mai intrigante (2, 3) şi justifică o analiză detaliată axată asupra căutării 

posibilelor explicaţii.     

Faptul că a existat o reactualizare de scurtă durată slabă pentru cuvinte negative în cazul 

copiilor cu anxietate crescută (în comparaţie cu cei cu anxietate scăzută) este un rezultat aflat în 

neconcordanţă cu ipoteza noastră iniţială, întrucât am anticipat o reactualizare mai bună a informaţiei 

negative ca şi rezultat al alocării atenţiei în mod preferenţial/dificultăţii de dezangajare a atenţiei 

dinspre acest tip de informaţie în cazul copiilor cu anxietate crescută (Derryberry şi Reed, 1996). Cu 

toate acestea, există doar un studiu (Daleiden, 1998) care a scos în evidenţă o memorie sporită pentru 
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informaţia negativă în cazul copiilor mai mari cu anxietate crescută, utilizând un format de 

reactualizare bazat pe amorse, şi nu un format de reactualizare liberă ca şi cel din acest studiu. Pe de 

altă parte, există câteva dovezi preliminarii care indică deficite de scurtă durată ale memoriei pentru 

informaţia negativă în cazul participanţilor cu anxietate crescută. Mogg, Mathews, şi Weinman (1987) 

au evidenţiat o memorie slabă pentru materialul ameninţător faţă de cel non-ameninţător, în ciuda 

distorsiunii atenţionale spre ameninţare a indivizilor cu anxietate. Autorii sugerează că în timp ce în 

stadiul iniţial de procesare a informaţiei, subiecţii anxioşi exprimă vigilenţă pentru ameninţare, la 

nivelul strategic demonstrează o tendinţă spre evitarea ei (un mecanism de inhibiţie).  

Din cunoştinţele noastre, acesta este primul studiu care investighează şi evidenţiază o evitare 

mnezică imediată a informaţiei negative la copii de vârstă mică cu anxietate crescută. Acest rezultat 

este relevant pentru înţelegerea mecanismelor de învăţare care generează distorsiuni relaţionate cu 

ameninţarea la participanţii cu anxietate ca trăsătură. Lavy şi van der Hout (1994) sugerează faptul că 

evitarea informaţiei negative poate juca un rol activ în întărirea distorsiunilor atenţionale spre 

ameninţare, similar cu un efect contra-intenţional. Rezultatele noastre arată că în reactualizarea 

întârziată, copii cu anxietate crescută nu mai afişează o reactualizare slabă a stimulilor negativi, 

aşadar efectul de evitare vizibil în reactualizarea imediată este doar temporar. 

 Ultimele două rezultate, privind tendinţa de a recunoaşte mai bine identităţile (irelevante pentru 

sarcină) cu expresii emoţionale la participanţii cu anxietate crescută, şi o recunoaştere mai bună a 

expresiilor fericite în cazul participanţilor cu anxietate scăzută confirmă rezultatele studiilor 

anterioare cu adulţi (Moser et al., 2008; Silvia et al., 2006) şi copii de vârstă mică (Visu-Petra et al., 

2010). Moser et al (2008) explică acest rezultat dual modulat de anxietate punându-l în corespondenţă 

cu predicţiile TCA (Eysenck et al., 2007) conform cărora, în cazul indivizilor cu anxietate, sistemul 

anterior de control atenţional este suprascris de sistemul posterior ghidat de stimul, în răspuns la 

stimuli ameninţători.   

Făcând abstracţie efectele anxietăţii, rezultatele au relevat faptul că vârsta a avut efecte 

semnificative asupra performanţei mnezice. Performanţa memoriei verbale (atât în condiţia imediată 

cât şi în cea întârziată) s-a îmbunătăţit odată cu vârsta, în timp ce timpul de răspuns în reactualizarea 

imediată s-a scurtat. De asemenea, performanţa mnezică în ceea ce priveşte reactualizarea imediată a 

cuvintelor emoţionale (pozitive şi negative) s-a îmbunătăţit cu vârsta; însă direcţia nu a fost menţinută 

în condiţia de reactualizare întârziată, unde memoria pentru cuvintele cu o valenţă neutră s-a 

îmbunătăţit. Primele rezultate referitoare la efectele vârstei erau de aşteptat luând în considerare 

studiile care evidenţiază o dezvoltare intensă a capacităţii memoriei pe parcursul perioadei preşcolare 

(e.g. Alloway, Gathercole, şi Pickering, 2006). Performanţele slabe ale copiilor de vârstă mică în 

reactualizarea imediată a cuvintelor cu valenţă emoţională poate fi explicată prin natura concretă 

(imagerie crescută) versus abstractă a cuvintelor. 

 

4.6. Remarci concluzive 

 

Identificarea timpurie a relaţiilor dintre diferenţele individuale în funcţionarea cognitivă şi 

trăsăturile de personalitate ne aduc mai aproape de înţelegerea etiologiei tulburărilor de personalitate 

(Unsworth et al., 2009) şi dezvăluie mecanismele care pot fi ţintite de programele terapeutice de 

prevenţie/intervenţie (Ingram şi Price, 2010). Spre exemplu, dacă potenţiala distorsiune a memoriei ar 

fi condiţionată de o distorsiune atenţională primară, programe de training atenţional specifice ca 

modificarea distorsiunilor atenţionale  (ABM, vezi Bar-Haim, 2010, pentru un review recent) ar putea 

fi implementate devreme în timpul dezvoltării. Cu toate acestea, în cazul în care avem (de asemenea) 
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de a face cu o deteriorare primară a memoriei, modulată de valenţa emoţională a stimulului, copii cu 

anxietate crescută ar putea beneficia de un program de ,,modificare a distorsiunii mnezice” creat 

pentru a spori reactualizarea stimulilor plăcuţi. Visu-Petra, Cheie, şi Benga (în pregătire) dezvoltă în 

prezent un program de training al controlului atenţional şi memoriei de lucru sensibil la valenţa 

emoţională a stimulilor, şi adaptabil la diferenţele individuale în simptome de internalizare prin 

modificarea solicitărilor de reactualizare. Întrebarea este în ce măsură aceste protocoale de intervenţie 

ar putea influenţa ceea ce copii cu anxietate encodează şi îşi amintesc din experienţele lor aflate în 

desfăşurare, drept urmare subminând formarea traseelor de vulnerabilitate pentru tulburările de 

anxietate.  
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CAPITOLUL 5. 

 

 

STUDIUL 4.   DIFERENŢE INTERINDIVIDUALE ÎN ANXIETATE ŞI MEMORIA PENTRU 

INFORMAŢIE EMOŢIONALĂ LA COPII: UN STUDIU ASUPRA MEMORIEI 

POVEŞTILOR EMOŢIONALE ILUSTRATE 

 

 

5.1. Introducere 

 

 În urma rezultatelor relevate de Studiul 3, indicând o posibilă biasare a memoriei emoţionale la 

copii cu niveluri crescute de AT, Studiul 4 a încercat să completeze aceste constatări prin intermediul 

investigării posibilelor biasări în cazul informaţiilor mai complexe. Acesta ar fi (din cât cunoaştem) 

primul studiu care să investigheze atât reactualizarea verbală, cât şi cea vizuală a informaţiei 

emoţionale, precum şi recunoaşterea vizuală a scenelor emoţionale la copiii cu niveluri crescute de 

AT. Acest studiu este important îndeosebi deoarece dovezi în favoarea biasărilor mnezice timpurii 

înspre informaţia negativă ar sprijini perspectivele menţionate anterior de procesare a informaţiei 

(Pine, 2007), evidenţiind potenţiali markeri ai vulnerabilităţii cognitive în dezvoltarea şi menţinerea 

anxietăţii.   

 

Anxietatea ca trăsătură şi memoria pentru informaţie emoţională verbală la copii  

  Cercetarea în domeniul dezvoltării cu privire la memoria pentru informaţie emoţională a 

copiilor cu AR este insuficientă (vezi Cheie & Visu-Petra, sub tipar; Visu-Petra et al., sub tipar), 

existând o inconsistenţă a rezultatelor care ar putea fi parţial explicată de metodele procedurale 

utilizate. În ceea ce priveşte memoria pentru informaţia emoţională verbală asociată anxietăţii non-

clinice, cercetările din domeniul psihologiei dezvoltării s-au centrat asupra utilizării sarcinilor cu liste 

de cuvinte emoţionale pe care copiii trebuie să şi le reamintească (Cheie & Visu-Petra, sub tipar; 

Daleiden, 1998; Reid et al., 2006), iar rezultatele acestora nu au conturat un pattern consistent. Există 

două explicaţii procedurale care ar putea sta la baza acestei inconsistenţe: (1) sarcinile care implică 

doar reamintirea stimulilor emoţionali distincţi generează efecte subtile care ar putea fi evidente în 

eşantioanele clinice şi mai puţin în cazul copiilor cu AT (vezi Bishop, Dagleish, & Yule, 2004, pentru 

o propunere similară în depresia non-clinică la copii); (2) materialul sarcinii poate să nu fi fost 

suficient de captivant pentru copii, în special pentru copiii mai mici. Prin urmare, în ceea ce priveşte 

reactualizarea emoţională verbală în cazul copiilor cu AR, studiul prezent şi-a propus să întâmpine 

aceste dezavantaje metodologice şi să investigheze potenţialele biasări în reactualizarea poveştilor 

emoţionale (însoţite de imagini corespondente liniei narative).  

 

 Anxietatea ca trăsătură şi memoria pentru informaţia emoţională vizuală la copii  

 Cu toate că dovezile empirice care atestă existenţa unei biasări mnezice în cazul anxietăţii la 

adulţi sunt inconsistente, în special pentru eşantioane clinice (Coles & Heimberg, 2002; Mathews & 

Mackintosh, 1998), o meta-analiză recentă (Mitte, 2008) care vizează atât procesele de recunoaştere 

cât şi de reactualizare în cazul indivizilor cu AR, a relevat dovezi în favoarea: unei tendinţe intra-grup 

de a prefera recunoaşterea informaţiei vizuale (dar nu şi verbale) ameninţătoare; unei diferenţe inter-

grup indicând o mai bună reactualizare a informaţiei ameninţătoare verbale şi o mai slabă 

recunoaştere a informaţiei pozitive comparativ cu indivizii cu AS. În ceea ce priveşte cercetarea din 
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domeniul dezvoltării investigând memoria pentru informaţia emoţională vizuală asociată anxietăţii, 

puţinele studii existente (Cheie & Visu-Petra, sub tipar (Studiul 3); Visu-Petra et al., 2010) au 

confirmat în principal existenţa biasării regăsite la adulţi în ceea ce priveşte recunoaşterea informaţiei 

vizuale. Cu toate acestea, aşa cum am menţionat anterior în cazul cercetării memoriei emoţionale 

verbale la copii, este posibil ca sarcinile utilizate (implicând encodarea de stimuli distincţi) să 

genereze efecte subtile. Mai mult, deşi utilizarea expresiilor faciale emoţionale ca şi stimuli este 

considerată a fi o practică validă ecologic chiar şi pentru copiii mici (McClure, 2000), rămâne 

întrebarea referitoare la măsura în care imaginile afective sunt capabile să genereze emoţii distincte 

(Thibodeau et al., 2008). Prin urmare, un al doilea scop al studiului a fost de a investiga măsura în 

care biasarea (în reactualizare şi recunoaştere) pentru informaţia emoţională vizuală survine în sarcini 

cu scene complexe.  

 

Anxietatea ca trăsătură şi trade-off-uri ale memoriei induse de emoţii la copii  

 Mai mult, dat fiind că acei copii cu AR par să proceseze şi să reţină mai bine stimulii vizuali 

negativi, dar au şi performanţe mai slabe în a-şi aminti informaţia vizuală pozitivă (Cheie & Visu-

Petra, sub tipar; Visu-Petra et al., 2010), apare întrebarea în ce măsură memoria diminuată pentru 

informaţia pozitivă survine ca un cost direct al procesării preferenţiale a informaţiei negative. Studiile 

cu indivizi cu AR indică  faptul că e mai probabil ca aceştia să îşi amintească elemente emoţionale, 

elementul activator emoţional acţionând ca un magnet atenţional (vezi Mathews & Mackintosh, 

2004). În plus, se pare că atenţia direcţionată de stimul este amplificată atunci când stimulul este 

congruent cu starea (Calvo & Avero, 2005). Important este şi faptul că acest proces implică, de 

asemenea, un cost asupra memoriei pentru elementele nerelaţionate care însoţesc stimulii negativi 

(Wessel & Merckelbach, 1997).  Prin urmare, apare o nouă întrebare de cercetare referitoare la 

posibile „trade-off”-uri ale memoriei induse emoţional, la copiii cu AR. Al treilea scop al acestui 

studiu a fost acela de a investiga relaţia dintre diferenţe individuale în AT ale copiilor şi „trade-off”-

uri ale memoriei induse emoţional.  

 Conform lui Kensinger, Garoff-Eaton siSchacter (2007), aceste trade-off-uri constau în 

avantajul memoriei pentru informaţia emoţională dintr-o scenă, în detrimentul memoriei pentru 

elementele periferice aflate în aceeaşi imagine. Indivizii tipici par să demonstreze o recunoaştere mai 

slabă a informaţiei periferice atunci când această informaţie însoţeşte un item emoţional inclus în 

scenă, spre deosebire de situaţia în care acompaniază un item non-emoţional (e.g. Brown, 2003; 

Christianson & Loftus, 1991; Kensinger et al., 2007). Cu privire la relaţia dintre diferenţe individuale 

în anxietate şi trade-off-uri ale memoriei induse de emoţii Waring, Payne, Schacter şi Kensinger 

(2010) au descoperit că mărimea unui asemenea trade-off corelează pozitiv cu anxietatea adultului 

într-o sarcină folosind scene emoţionale complexe.  

 

  

Studiul curent  

 

 Scopul major al studiului a constat în investigarea relaţiei dintre diferenţele individuale în 

anxietatea ca trăsătură a copiilor şi memoria pentru informaţia vizuală şi spaţială, într-o sarcină 

folosind poveşti emoţionale însoţite de scene vizuale emoţionale complexe.   

  (1)  Primul scop a fost acela de a determina măsura în care reactualizarea copiilor pentru 

informaţia din povestea emoţională variază în funcţie de nivelul AT şi de valenţa informaţiei. Dată 

fiind inconsistenţa constatărilor din literatură cu privire la memoria copiilor cu AR pentru informaţia 

verbal emoţională, investigaţia noastră pe această temă este mai degrabă exploratorie.  
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  (2)  În al doilea rând, ne-am propus să investigăm măsura în care reactualizarea (liberă şi 

amorsată) informaţiei din scenele emoţionale complexe variază în funcţie de AT a copiilor şi valenţa 

stimulului. Pe baza predicţiei TCA (Eysenck et al, 2007) susţinută de date anterioare referitoare  la 

AR în cazul memoriei copiilor pentru stimulii vizuali emoţionali (Cheie & Visu-Petra, sub tipar; 

Visu-Petra et al., 2010) ne aşteptăm ca şcolarii să reactualizeze cantităţi mai mari de informaţie din 

scenele negative şi/sau cantităţi relativ mai scăzute de informaţie din scenele pozitive.   

(3) În final, ne-am propus să determinăm măsura în care TA crescută influenţează 

performanţa în recunoaşterea scenelor emoţionale complexe. În mod specific, ne-a interesat măsura să  

investigăm măsura în care niveluri ridicate de AT intensifică magnitudinea trade-off-ului memoriei 

indus de emoţii negative. Dată fiind deteriorare regăsită a recunoaşterii fundalurilor asociată cu 

stimulii negativi în cazul  adulţilor cu AR (Waring et al. 2010), precum şi biasarea mnezică regăsită în 

cazul copiilor cu AR (Cheie & Visu-Petra, sub tipar; Visu-Petra et al., 2010), ne aşteptăm ca acei 

copii cu AR să prezinte un trade-off mnezic indus de emoţii negative.  

 

5.2. Metodologie 

 

5.2.1. Participanţi 

 Pentru acest studiu am utilizat evaluările a 99 de copii (54 de fete) cu vârsta de la 8.9 ani la 

11.8 ani (vârsta medie = 125.8 luni, AS = 7,64), recrutaţi de la trei şcoli locale. Copiii au fost selectaţi 

după ce părinţii lor şi-au dat consimţământul scris şi au completat scala RCADS-P (Chorpita et al., 

2000). Din totalul de 99 de copii, 98 au completat sarcina de reactualizare a poveştii verbale, 99 

sarcina de reactualizare a imaginilor şi 92 sarcina de recunoaştere.  

   

 5.2.2. Măsurători  

 

Anxietatea ca trăsătură  

 Scorul total al anxietăţii derivat din  RCADS-P (Chorpita et al., 2000) a fost utilizat că o 

instrument de evaluare al nivelului de anxietate al copilului. Pentru acest eşantion, scala de anxietate 

ca trăsătură a avut o consistenţă internă bună, α = .85, în timp ce consistenţa internă a scalei de 

depresie a fost α  = .74.  

 

 Sarcina de memorie pentru informaţie emoţională: Poveştile emoţionale şi prezentarea slide-urilor  

  Pe baza a celor trei poveşti centrale dezvoltate de Bishop, Dalgleish şi Yule (2004) în scopul  

investigării  reactualizării poveştilor emoţionale la copiii cu depresie, a fost concepută o sarcină care 

să ne permită să măsurăm atât performanţa în reactualizarea poveştilor, cât şi performanţele 

reactualizării şi recunoaşterii pentru informaţia vizuală (prezentată în scene complexe însoţind fiecare 

poveste). Fiecare poveste a constat în trei versiuni cu valenţe diferite (pozitiv, negativ, neutru), 

presupunând o secţiune constantă (Secţiunea 1) care rămâne neschimbată între valenţele versiunilor, 

şi o secţiune secundară (două treimi din poveste) ce variază în funcţie de valenţă (Secţiunea 2). Prin 

urmare, sarcina de Reactualizare a Poveştilor Emoţionale constă în trei poveşti centrale  (în trei  

diferite versiuni ale valenţei) dezvoltate după poveştile originale create de Bishop et al. (2004):  

  (1) povestea "În Parc" (versiunea pozitivă, negativă, sau neutră);  

  (2) povestea "La plajă" (versiunea pozitivă, negativă, sau neutră);  

  (3) povestea "În drum spre casă" (versiunea pozitivă, negativă, sau neutră);  
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A.   

B.  

C.  

Figura 5.1. Reprezentarea celei de-a şasea imagini din povestea “Spre casă”, în cele trei 

versiuni concordante valenţei emoţionale: pozitivă (tort, A), negativă (pistol, B), neutră (carte, C). 
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Aceste versiuni ale valenţei naraţiunilor au fost create prin modificarea unui număr de cuvinte 

cheie din Secţiunea 2. Într-o manieră similară, primele imagini au fost identice între versiuni diferite 

ale valenţei, însă ultimele două imagini ce însoţeau Secţiunea 2 a poveştii variau în funcţie de valenţă. 

Aceste variaţii au fost create prin schimbarea unui obiect ţintă. De exemplu, în povestea "În drum spre 

casă" personajul principal vede un tort (valenţa pozitivă), un pistol (negativ) sau o carte (neutru) în a 

6-a imagine (vezi Figura 5.1). Prin urmare, singurul element care varia între valenţe a fost itemul 

ţintă.   

Fiecare poveste a avut un final pozitiv, negativ sau neutru. Figura 5.2. ilustrează cele trei 

finaluri alternative. Personajul principal a fost reunit cu un membru al familiei (unchiul sau mama) 

care fie era supărat/ă şi avea o bâtă ( poveştile "În Parc" şi "În drum spre casă") sau o trusă de prim-

ajutor (povestea "La Plajă", valenţă negativă), fie era bucuros/bucuroasă şi avea un coş cu jucării 

(toate poveştile, valenţă pozitivă), fie era plictisit şi avea  o plasă de cumpărături (poveştile "În parc" 

şi "În drum spre casă") sau o geantă de plajă (povestea "La plajă", valenţă neutră). Aceste "finaluri" 

erau reprezentate vizual în a 7-a imagine al fiecărui slide ce însoţea naraţiunea. Singurul element care 

varia între valenţe era obiectul pe care îl avea membrul familiei.   

 Slide-urile erau prezentate sincronizat cu naraţiunea, pentru 15 secunde fiecare şi 5 secunde 

de pauză între ele (cu excepţia slide-ului din introducere care a fost prezentat pentru 20 de secunde şi 

nu a fost utilizat în faza de testare). Fiecare imagine conţinea minim trei şi maximum patru elemente  

care formau elementul central, relaţionat poveştii, plasat în centrul imaginii şi elementul periferic, 

nerelaţionat, plasat într-unul din colţurile de sus ale imaginii.   
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A.   

B.  

C.  

Figura 5.2 Reprezentarea celei de-a şaptea imagini din povestea “Spre casă”, în cele trei versiuni 

concordante valenţei emoţionale: pozitivă (coş jucării, A), negativă (bâtă, B), neutră (plasă 

cumpărături, C). 
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5.2.3. Procedură şi cotare  

 

   Copiii au fost instruiţi în mod specific să fie atenţi atât la "ce se întâmplă în centrul imaginii" 

cât şi la "ce se întâmplă într-unul din colţurile imaginii" deoarece li se vor pune câteva întrebări la 

sfârşitul prezentării. După prezentarea fiecărei poveşti, atât reactualizarea poveştii emoţionale cât şi 

memoria pentru scene vizual emoţionale au fost evaluate într-o ordine contrabalansată. Copiii au 

completat şi un test de vocabular înainte de prezentarea poveştilor. Procedura de evaluare a durat 

aproximativ 45-55 de minute.   

  

 Sarcina de reactualizare a poveştilor emoţionale  

  Copii au avut sarcina de a-şi aminti povestea "cuvânt cu cuvânt", în ritm propriu şi cu cât mai 

multe detalii posibile. Urmărind procedurile de codare utilizate de Bishop şi colaboratorii (2004; după 

Omanson, 1982; Van de Broek, Lorch, & Thurlow, 1996), textul fiecărei poveşti conţine o serie de 

unităţi de idei, fiecare idee reprezentând un eveniment sau o stare separată. Fiecare poveste conţine 67 

până la 74 de unităţi, numărul de unităţi fiind invariabil între valenţe (povestea "În parc"- 74 de 

unităţi, povestea "La plajă" 67 de unităţi, povestea "În drum spre casă" 73 de unităţi). Utilizând 

procedura de cotare utilizată de Bishop et al. (2004), participanţii au primit 1 punct/unitate de idei în 

cazul în care toate elementele (sau semnificaţia lor exactă) au fost reactualizate şi un scor de 0,5 

puncte când oricare din elemente era reactualizat. Doi evaluatori au exersat sistemul de cotare şi au 

cotat independent toate protocoalele.   

 

Sarcina de reactualizare liberă a imaginilor  

  În cadrul acestei probe, copiii aveau sarcina de a reactualiza toate elementele pe care le 

văzuseră în imaginile care însoţeau povestea. Scorurile erau atribuite începând cu a doua imagine, 

prima imagine fiind doar de introducere şi folosită pentru a exemplifica sarcina. Un scor de 1 a fost 

atribuit fiecărui item/ imagine amintit corect.  

   

 Sarcina de reactualizare amorsată a imaginilor  

  Pentru această sarcină, cerinţele au fost identice cu cele ale sarcinii de reactualizare liberă, 

însă, de această dată, copiii au fost ajutaţi, prezentându-li-se fundalul fiecărei imagini. Prin "fundal" 

înţelegem orice element care nu a constituit parte a scenei centrale sau elementul periferic (iarbă, 

şosea, stâncă etc.) Copiilor li s-a cerut să spună elementele lipsă şi să apese tasta Spaţiu la finalizarea 

reactualizării. Din nou, un scor de 1 a fost atribuit fiecărui item/ imagine amintită corect.  

   

Sarcina de recunoaştere mnezică  

  Pentru a investiga posibilele trade-off-uri în recunoaştere induse emoţional, copii revizualizau 

elementele centrale (din fiecare imagine) şi periferice separat. În plus, copiilor le erau prezentate 

elemente centrale şi periferice care nu fuseseră arătate în timpul prezentării poveştii. Pentru fiecare 

element  periferic sau central, copiilor li s-a cerut să decidă dacă este identic ("acelaşi"), are în comun 

aceeaşi etichetă verbală, dar nu este identic ("seamănă") sau este ceva ce nu a fost văzut în timpul 

prezentării poveştii şi nu împărtăşeşte eticheta verbală ("nou"). Fiecare element central văzut înainte a 

avut doi corespondenţi "seamănă" şi doi corespondenţi "nou”. Cele cinci versiuni de itemi au fost 

prezentaţi în ordine contrabalansată. Într-o manieră similară, fiecare element periferic a avut doi 

corespondenţi "seamănă" şi doi corespondenţi "nou". Copiilor li s-a cerut să apese "Acelaşi", 

"Seamănă" sau "Nou" pe butoanele de la tastatură desemnate special. Butoanele erau acoperite cu 

bandă adezivă colorată (care şi-a schimbat ordinea la fiecare 30 de participanţi) şi erau inscripţionate 
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"Acelaşi", "Seamănă", "Nou”. Ordinea sarcinii de recunoaştere centrală versus periferică  a fost 

contrabalansată. Figura 5.4 şi Figura 5.5 ilustrează Sarcina de recunoaştere mnezică pentru 

elementele centrale, respectiv periferice.  

Două tipuri de scoruri au fost calculate:   

 (1) un scor specific de recunoaştere: copiii au primit un scor de 1 punct pentru fiecare 

corespondenţă de recunoaştere exactă;  

 (2) un scor general de recunoaştere: copiii au primit un scor de 1 punct pentru fiecare 

corespondenţă de recunoaştere, dar şi un scor de 0.5 dacă trăsăturile generale ale itemului au fost 

recunoscute (ex. dacă tortul văzut înainte a fost itemul testat, copilului i se atribuia un scor de 1 dacă 

apăsa tasta "acelaşi" şi un scor de 0.5 dacă apăsa "seamănă").  

 

 

 

   
 

 

    
 

 

Figura 5.4. Ilustrarea sarcinii de recunoaştere; exemplu de sarcină de recunoaştere pentru elementul 

central  în a doua imagine din povestea "În drum spre casă".   

  

   

  Înainte de sarcina de recunoaştere, copiilor le-a fost prezentat un training cu "seamănă"-"nou"-

"acelaşi", în care au fost familiarizaţi cu conceptele şi tastele corespunzătoare. Trainingul a presupus 

prezentarea copiilor cu câte trei imagini ţintă ce erau urmate succesiv de corespondenţi similari, noi 

sau aceiaşi ( în ordine aleatoare).  

 

 imaginea prezentată     1. “nou” central                       2. “seamănă” central 

     3. “seamănă” central          4. “nou” central                      5. “acelaşi” central 
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Figura 5.5. Ilustrarea Sarcinii de recunoaştere; Exemplu de sarcină de recunoaştere pentru 

elementul periferic în a doua imagine din povestea "În drum spre casă".  

   

 

 

5.3. Rezultate 

 

5.3.1. Reproducerea poveştilor emoţionale 

 

Cu scopul de a investiga factorii care influenţează performanţa de reproducere a poveştilor la 

copii, am condus o ANCOVA cu măsurători repetate, având secţiunea poveştii (1,2; emoţională, non-

emoţională) şi valenţa (pozitivă, negativă, neutră) ca măsură intra-subiecţi, şi AT ca şi covariată. 

Întrucât numărul de unităţi de idei din Secţiunea 1 nu a fost egal numărului de unităţi din Secţiunea 2, 

am utilizat. Rezultatele au relevat un efect semnificativ al interacţiunii Secţiunea poveştii X Valenţă, 

F(2,186) = 4.50, p =.012, ηp
2
 = .05. Rezultatele au indicat faptul că participanţii au prezentat 

performanţe superioare de reproducere a informaţiei cu valenţă negativă în Secţiunea emoţională a 

poveştilor. Testele t au relevat o performanţă superioară în ceea ce priveşte reproducerea informaţiei 

negative, comparativ cu informaţia pozitivă, t (95) = 6.08, p < .001, şi comparativ cu informaţia 

neutră, t (96) = 4.19, p < .001. 

Nu a reieşit un efect semnificativ al AT, F(1,86) = .42, p =.52, ηp
2
 = .00, ns., sau efecte 

semnificative de interacţiune semnificativă între AT şi celelalte variabile (ηp
2
 < .02). 

 

 

 

 

 imaginea prezentată             1. element “seamănă”           2. element “acelaşi”  

     3. element "nou"                  4. element “seamănă”                  5. element "nou" 
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5.3.2. Reproducerea liberă şi amorsată a imaginilor 

 

Performanţa de reproducere mnezică liberă 

Efectele factorilor aşteptaţi să influenţeze performanţele de reproducere, au fost investigaţi prin 

intermediul ANCOVA cu măsurători repetate, cu AT reprezentând covariata şi trei variabile intra-

subiecţi: Secţiunea Poveştii (1, 2; fără elemente emoţionale, cu elemente emoţionale), rolul în scenă 

(central, periferic), şi valenţa (pozitivă, negativă, neutră). În scopul realizării comparaţiilor directe 

între performanţele de reproducere a scenelor centrale şi performanţele la elementele periferice, am 

utilizat scorurile z. Rezultatele au relevat o interacţiune marginal semnificativă Secţiunea Poveşti X  

Rolul în Scenă X Valenţă X AT, F(2,194) = 2.88, p =.06, ηp
2
 = .03, sugerând faptul că AT a influenţat 

performanţa de reproducere mnezică a copiilor în interacţiune cu valenţa doar într-o secţiune a 

poveştii şi în privinţa unei anumite părţi a imaginii (centrală sau periferică). Este posibil ca această 

interacţiune să aibă un efect mai puţin evident, ca urmare a posibilităţii ca performanţa de reproducere 

vizuală a primei secţiuni (non-emoţională) să fi fost contaminată de informaţia emoţională verbală 

prezentată concomitent.  

Prin urmare, au fost realizate două ANCOVA pentru fiecare secţiune a poveştii în parte,  având 

Componenta imaginii  şi Valenţa ca variabile intra-subiecţi, precum şi AT ca şi covariată. După cum 

ne-am aşteptat, rezultatele nu au indicat efecte semnificative ale AT, sau ale interacţiunilor dintre AT 

şi celelalte variabile (p > .52; ηp
2
 < .02) în ceea ce priveşte performanţa de reproducere a secţiunii 

non-emoţionale. În schimb, analiza performanţelor din secţiunea emoţională a relevat evidenţiat 

efectele semnificative ale anumitor factori. În primul rând, rezultatele au evidenţiat un efect marginal 

semnificativ al Componentei imaginii, F(1,97) = 3.55, p =.06, ηp
2
 = .04, reflectând tendinţa copiilor 

de a avea performanţe superioare în reproducerea elementelor centrale. Cu toate acestea, acest efect a 

fost mai bine surprins în interacţiune cu valenţa componentelor, întrucât rezultatele au indicat un efect 

semnificativ de interacţiune Componenta scenei X AT, F(1,97) = 4.30, p =.041, ηp
2
 = .04. În plus, 

rezultatele au relevat o interacţiune semnificativă între Componenta scenei X AT X Valenţă, F(2,194) 

= 4.09, p =.018, ηp
2
 = .04, sugerând faptul că participanţii cu AR au avut performanţe de reproducere 

mnezică variabile, în funcţie de valenţa componentelor imaginii şi rolul acestora în scenă (central sau 

periferic). Rezultatele au relevat faptul că în timp ce copiii cu niveluri mai ridicate de AT au avut 

performanţe superioare în ceea ce priveşte amintirea elementelor centrale negative, performanţa 

acestora în ceea ce priveşte reproducerea elementelor periferice neutre care acompaniau aceste 

elemente negative a fost semnificativ inferioară, B = -.02, SE = 00, t = -3.13, p = .002, ηp
2
 = .09.  

 

Performanţa de reproducere mnezică amorsată 

În scopul analizei performanţelor copiilor la testul de reproducere amorsată, am realizat p 

ANCOVA cu măsurători repetate, având  Secţiunea poveştii (1, 2; fără elemente vizuale emoţionale, 

cu elemente emoţionale), Componenta imaginii (central, periferic) şi Valenţă (pozitivă, negativă, 

neutră) ca variabile intra-subiecţi, şi AT ca şi covariată. Rezultatele au evidenţiat faptul că 

performanţa copiilor a fost influenţată de nivelul de AT şi rolul componentei în imagine. În primul 

rând, rezultatele au sugerat o tendinţa a copiilor de a avea rezultate inferioare în reproducerea 

elementelor periferice, F(1,97) = 3.29, p =.07, ηp
2
 = .03, însă, în mod similar performanţei acestora în 

proba de reproducere liberă, acest efect a fost surprins şi in interacţiune cu AT, F(2,194) = 4.42, p 

=.038, ηp
2
 = .04. Nu au fost evidenţiate alte efecte semnificative (ηp

2
 < .02).  

Aceste rezultate sugerează faptul că participanţii cu niveluri ridicate de AT au prezentat 

performanţe inferioare în reproducerea amorsată a elementelor periferice, independent de valenţa 

stimulilor centrali. În plus, a fost evidenţiat şi un efect semnificativ al AT, F(1,97) = 4.55, p =.036, 
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ηp
2
 = .05, sugerând faptul că performanţa generală a copiilor în reproducerea amorsată a fost afectată 

de nivelurile ridicate de AT.  

 

5.3.3. Recunoaşterea specifică şi generală 

 

Recunoaşterea specifică 

În scopul analizei performanţei copiilor la proba de recunoaştere vizuală specifică, am realizat o  

ANCOVA cu măsurători repetate, având Secţiunea poveştii (1, 2; fără elemente vizuale emoţionale, 

cu elemente emoţionale), Componenta imaginii (central, periferic) şi Valenţă (pozitivă, negativă, 

neutră) ca variabile intra-subiecţi, şi AT ca şi covariată. Rezultatele au indicat un efect semnificativ al 

Componentei Imaginii, F(1,90) = 50.68, p < .001, ηp
2
 = 36, indicând faptul că stimulii vizuali au fost 

recunoscuţi în funcţie de rolul îndeplinit, periferic sau central. A reieşit de asemenea un efect 

semnificativ al Valenţei, F(2,180) = 4.38, p =.014, ηp
2
 = .05, precum şi al interacţiunii dintre 

Componenta scenei şi Valenţă, F(2,180) = 4.38, p =.014, ηp
2
 = .05, sugerându-se faptul că informaţia 

a fost recunoscută diferit, în funcţie de valenţa emoţională şi rolul deţinut în imagine. În primul rând, 

toţi itemii, independent de valenţa imaginii, au fost recunoscuţi mai slab în cazul în care deţineau 

rolul de element periferic (p < .001). În al doilea rând, copiii au avut o performanţă superioară în 

recunoaşterea imaginilor neutre în comparaţie cu cele negative (diferenţa medie = .19, p = .003), iar 

această diferenţă a fost mai bine evidenţiată în performanţa de reproducere a elementelor periferice 

care acompaniau elementele centrale neutre sau negative. 

În plus, rezultatele nu au evidenţiat efecte semnificative ale interacţiunii dintre aceşti factori şi 

nivelul de AT (ηp
2
 < .02). Cu toate acestea, analizele intersubiecţi au indicat un efect semnificativ al 

AT, F(1,90) = 5.52, p =.021, ηp
2
 = .06, sugerând faptul că AT a influenţat semnificativ performanţa 

copiilor în recunoaşterea imaginilor, independent de valenţa acestora sau de componenta imaginii. 

Rezultatele au indicat faptul că AT a avut un rol distructiv general. Toţi itemii periferici au fost 

semnificativ slab recunoscuţi pe măsură ce nivelul AT a fost mai ridicat, B = -.01, SE = 00, t = -2.26, 

p = .026, ηp
2
 = .05 pentru itemii negativi, B = -.02, SE = 00, t = -2.54, p = .013, ηp

2
 = .07 pentru cei 

pozitivi, şi B = -.01, SE = 00, t = -2.21, p = .030, ηp
2
 = .05 pentru cei neutri. În cazul elementelor 

centrale, a fost menţinută direcţia de influenţă (ηp
2
 între .01 şi .06). 

 

Recunoaşterea generală 

 O analiză similară a fost realizată în scopul investigării performanţelor de recunoaştere 

generală în funcţie de potenţialii factori de influenţă. Rezultatele au indicat existenţa unui pattern 

similar de efecte precum cel regăsit în cazul performanţei de recunoaştere specifică. Prin urmare, 

performanţa a variat în funcţie de Componenta imaginii, F(1,90) = 42.87, p < .001, ηp
2
 =  32, Valenţă, 

F(2,180) = 4.53, p =.014, ηp
2
 = .05, precum şi interacţiunea dintre cele două, F(2,180) = 4.90, p 

=.009, ηp
2
 = .05. Din nou, rezultatele au relevat efecte de interacţiune nesemnificative între AT şi 

aceşti factori, (ηp
2
 < .02), însă AT a afectat performanţa generală de recunoaştere, F(1,90) = 5.15, p 

=.026, ηp
2
 = .05. 

 

5.4. Discuţii 

 

Sumarul rezultatelor 

(1) În ceea ce priveşte performanţa copiilor de reproducere a poveştilor emoţionale, rezultatele 

au indicat faptul că nu a existat o biasare mnezică indusă emoţional asociată nivelul de AT. Cu toate 
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acestea, rezultatele au evidenţiat un efect al valenţei emoţionale în secţiunea emoţională a poveştii, 

indicând faptul că participanţii au prezentat o amintire preferenţială a informaţiei verbale negative. 

(2)  Performanţa de reproducere liberă a informaţiei prezentate vizual a variat în funcţie de 

interacţiunea dintre AT, valenţa imaginii, şi componenta acesteia (element central sau periferic). 

Comparativ cu copiii cu niveluri scăzute de AT, copiii cu niveluri mai ridicate ale AT au prezentat un 

„trade-off” mnezic indus emoţional, amintindu-şi preferenţial informaţia negativă prezentată central, 

cu costul unei performanţe inferioare în reproducerea itemilor prezentaţi periferic şi concomitent cu 

itemii centrali negativi.  

(3)  În ceea ce priveşte performanţa de reproducere amorsată a informaţiei vizuale, aceasta a 

variat în funcţie de interacţiunea dintre AT şi componenta imaginii (centrală sau periferică), 

rezultatele sugerând faptul că AT a afectat recunoaşterea informaţiei periferice, independent de 

valenţa stimulului central.  

(4)  Scorurile în proba de recunoaştere vizuală (atât specifică, cât şi generală) au indicat faptul 

că performanţa copiilor a fost mai slabă în ceea ce priveşte recunoaşterea elementelor periferice. 

Copiii au prezentate de asemenea o performanţă inferioară în ceea ce priveşte recunoaşterea 

elementelor periferice prezentate concomitent cu stimulii centrali negativi (comparativ cu cele 

prezentate concomitent cu stimulii centrali neutri). Un nivel mai ridicat de AT a afectat performanţa 

generală de recunoaştere, independent de valenţă sau rolul stimulului în imagine.  

În primul rând, rezultatele privitoare la performanţa copiilor în reproducerea poveştilor 

emoţionale, au indicat faptul că nu a existat o variaţie a performanţei acestora în funcţie de nivelul de 

AT. Această constatare este în conformitate cu alte rezultate regăsite la copii cu AR (Cheie & Visu-

Petra, sub tipar), întrucât indică faptul că nu există o variaţie semnificativă  în performanţa de 

reproducere întârziată a informaţiei verbale în funcţie de valenţa emoţională a acesteia. Din nou, 

rezultatele noastre contrazic constatările lui Daleiden (1998) care evidenţiau o memorie superioară 

pentru informaţia negativă în cazul copiilor cu AR. Cu toate acestea, există o serie de limite 

procedurale ale acestui studiu, care ne împiedică să extragem concluzia conform căreia nu există o 

biasare indusă emoţional la copiii cu AR. În primul rând, poveştile au fost acompaniate de imagini, 

care, ar fi putut redirecţiona parte din resursele atenţionale. În al doilea rând, ordinea testării 

performanţei de reproducere verbală şi a celei de reproducere vizuală a fost contrabalansată. Studiile 

sugerează faptul că biasarea emoţională poate fi de asemenea dependentă de durata retenţiei (Cheie & 

Visu-Petra, sub tipar; vezi Mitte, 2008). Cu toate acestea, indiferent de nivelul de AT, copiii au 

prezentat o performanţă de reproducere superioară a informaţiei negative, aşadar o biasare 

emoţională. Acest rezultat confirmă numeroase alte constatări care sugerează faptul că informaţia este 

mai bine amintită atunci când este ameninţătoare decât atunci când este non-emoţională (e.g. Cahill et 

al., 1996; Christianson, 1992; LaBar & Phelps, 1998; Touryan, Marian, & Shimamura, 2007).  

În al doilea rând, în ceea ce priveşte reproducerea imaginilor, copiii cu niveluri ridicate de AT, 

au prezentat un trade-off mnezic în favoarea informaţiei vizuale centrale şi în defavoarea informaţiei 

periferice. Aceştia au prezentat performanţe superioare, comparativ cu performanţele copiilor cu AS, 

în reproducerea scenelor negative centrale, cu costul unei performanţe inferioare în reproducerea 

elementelor periferice prezentate concomitent cu acestea. Această constatare este consistentă cu 

rezultatele constate anterior privind existenţa unei biasări negative în memoria copiilor cu AR (e.g. 

Visu-Petra et al., 2010) precum şi cu rezultatele studiilor cu adulţi (e.g. Moser et al., 2008; Silvia et 

al., 2006). Aceste rezultate sunt de asemenea consistente cu cele constatate de Waring şi colaboratorii 

(2010), sugerând existenţa aceluiaşi tip de trade-off asociat diferenţelor individuale în anxietate. În 

plus, acest outcome este de asemenea consistent cu predicţiile TCA (Eysenck et al, 2007), întrucât 

sugerează faptul că efectele adversive ale anxietăţii sunt amplificate atunci când sarcina conţine 



51 

 

stimuli ameninţători, sistemul atenţional de tip „bottom up” fiind mai responsiv la stimulii de acest tip 

în cazul indivizilor cu AR (Eysenck et al., 2007).  

Cu toate aceste, atunci când reproducerea a fost amorsată, trade-off-ul mnezic indus emoţional a 

fost nesemnificativ, rezultatele sugerând faptul că nivelul ridicat al AT a afectat performanţa copiilor 

de reproducere a informaţiei periferice, independent de valenţa scenei centrale. Acest rezultat poate fi 

explicat de faptul că un test de reproducere amorsată poate necesita implicarea a mai puţine resurse de 

control atenţional decât ar implica testul de reproducere liberă. Aşa cum a fost prezentat anterior, ne 

aşteptăm ca efectele adversive ale anxietăţii să fie mai puţin evidente în sarcini care impun mai puţine 

cerinţe cognitive (vezi şi Derakshan & Eysenck, 2009). Acest outcome confirmă predicţiile TCA, 

întrucât sugerează faptul că în cazul copiilor cu AR, sistemul atenţional direcţionat spre scop este 

suprascris de sistemul atenţional direcţionat de stimul în prezenţa unui stimul evident (vezi şi Corbetta 

& Shulman, 2002). În plus, acest rezultat poate fi de asemenea asociat constatărilor anterioare 

referitoare la MP şi ML deficitare în cazul copiilor cu AR (e.g. Cheie et al., submis; Visu-Petra et al., 

2011), întrucât sugerează faptul că atunci când stimulii sarcinii primare sunt mai evidenţi (i.e. 

encodarea scenelor asociate naraţiunii), anxietatea afectează performanţa în sarcina secundară (i.e. 

encodarea itemilor periferici, nonrelaţionaţi).   

În cele din urmă, trade-off-ul mnezic aşteptat în cazul performanţei de recunoaştere a 

informaţiei vizuale nu a fost semnificativ, rezultatele indicând faptul că AT a afectat performanţa 

copiilor, independent de valenţă sau componenta imaginii. Rezultatele contrazic constatările regăsite 

în cazul adulţilor cu AR (Waring et al., 2010), sugerând că acest trade-off indus emoţional nu se 

regăseşte şi în performanţa de recunoaştere a copiilor cu AR. Această constatare poate fi de asemenea 

explicată de faptul că recunoaşterea solicită mai puţine procese cognitive (e.g. Whiting & Smith, 

1997) şi, prin urmare, impactul anxietăţii ar trebui să fie mai puţin evident (Eysenck et al., 2007). Cu 

toate acestea, rezultatele au evidenţiat un efect distructiv al anxietăţii asupra performanţei generale de 

recunoaştere, aceasta fiind afectată indiferent de valenţa stimulilor sau de rolul acestora în imagine. 

Această constatare confirmă rezultatele studiilor anterioare din psihologia dezvoltării, sugerând faptul 

că memoria şi alte procese cognitive ale copiilor sunt influenţate negativ de nivelul ridicat al anxietăţii 

non-clinice (e.g. Hadwin et al., 2005; Ng & Lee, 2010; Owens et al., 2008; Visu-Petra et al., 2011). 

 

5.5. Concluzii 

Rezultatele acestui studiu confirmă din nou existenţa efectelor distructive ale anxietăţii asupra 

funcţionării mnezice a copiilor, întrucât s-a constatat: (1) un trade-off mnezic indus emoţional la 

copiii cu AR, aceştia reproducând preferenţial informaţia negativă centrală, cu costul unei 

performanţe inferioare în reproducerea stimulilor neutri care o acompaniau; (2) un trade-off mnezic 

independent de valenţa stimulilor în cazul aceluiaşi grup; un nivel ridicat de anxietate prezicând o 

performanţă inferioară în reproducerea amorsată elementelor periferice; şi (3) nivelul ridicat de AT a 

afectat performanţa generală de recunoaştere a stimulilor vizuali. 

Constatarea unui trade-off mnezic indus de valenţa emoţională negativă la copiii cu AR este 

esenţială întrucât constituie dovada existenţei unei biasări timpurii, similare celei constatate la adulţi 

în răspuns la feţele ameninţătoare. Rezultatele noastre (vezi şi Cheie & Visu-Petra, sub tipar; Visu-

Petra et al., 2010) ne permit specularea faptului că încă din perioada dezvoltării timpurii, putem vorbi 

despre interacţiuni neurocomportamentale asociate anxietăţii, apărute în timpul procesării informaţiei 

relevante pentru anxietate. Faptul că astfel de trade-off-uri mnezice sunt evidenţiate la copii cu 

anxietate non-clinică indică faptul că astfel de biasări nu se regăsesc exclusiv în eşantioanele de 

populaţie clinică, sprijinind astfel perspectiva posibilităţii existenţei unui continuum al 

simptomalogiei anxietăţii constatat de cercetări anterioare (Schniering, Hudson, & Rapee, 2000).  
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CAPITOLUL 6. 

 

 

 

ANXIETATE ŞI FUNCŢIONARE MNEZICĂ LA COPII: CONCLUZII 

 

 

6.1. Concluzii generale 

 

Teza de faţă a explorat interacţiunea dintre diferenţe interindividuale în anxietatea la copii şi 

funcţionarea mnezică, într-o încercare de a oferi noi dovezi care să confirme impactul negativ al 

anxietăţii non-clinice asupra performanţei mnezice a copiilor. Prin intermediul a patru studii, 

cercetarea a fost condusă în două mari direcţii. Prima direcţie s-a centrat asupra investigării relaţiei 

dintre diferenţele individuale în anxietatea ca trăsătură şi memoria informaţiei non-emoţionale 

(memorie retrospectivă şi prospectivă), precum şi relaţia acestora cu performanţa academică. Cea de-a 

doua direcţie de cercetare s-a centrat asupra explorării rolului pe care diferenţele interindividuale în 

anxietate îl au asupra diferitelor aspecte ale memoriei pentru informaţie emoţională. Rezultatele 

confirmă impactul negativ al anxietăţii asupra memoriei copiilor pentru informaţie non-emoţională şi 

emoţională. 

Capitolul 1 a constat într-o trecere în revistă a principalelor constatări reieşite din literatura de 

specialitate, din care au reieşit o serie de întrebări referitoare la efectele anxietăţii asupra funcţionării 

mnezice la copii. În primul rând, a reieşit nevoia de a răspunde la întrebarea referitoare la măsura în 

care anxietatea interferează cu procesele mnezice ale copiilor (în special ML şi MP) atunci când 

informaţia de reţinut nu implică un conţinut ameninţător. Cu toate că este dependent de nivelul 

cerinţelor executive impuse de sarcină, răspunsul este da. În mod esenţial, cu toate că TCA (Eysenck 

et al., 2007) prezice faptul că efectele adverse ale anxietăţii sunt evidente în sarcini care implică 

funcţiile de inhibiţie şi/sau comutare (e.g. sarcini de MP) şi nu în sarcini care să implice exclusiv 

actualizarea (e.g. sarcini de ML), constatările noastre demonstrează existenţa unui impact distructiv 

nondiscriminativ asupra funcţiilor executive. Aşadar, rezultatele noastre conturează concluzia 

conform căreia atât MP, cât şi ML,  sunt debilitate în mod similar în prezenţa unui nivel ridicat de AT  

(vezi Studiul 1, Studiul 2), ceea ce ar putea însemna faptul că funcţiile executive de actualizare, 

inhibiţie şi comutare ale copiilor sunt dependente de niveluri similare ale capacităţii de control 

atenţional. În acest sens, rezultatele confirmă faptul că atunci când comutarea / inhibiţia / actualizarea 

solicită intens controlul atenţional al copiilor, deficitele la nivel de eficienţă şi eficacitate a 

performanţei devin evidente (vezi de asemenea Visu-Petra et al., 2011). În mod esenţial, această 

concluzie atrage după sine sugestia că aceşti copii, cu niveluri ridicate de anxietate, pot fi ajutaţi în a 

obţine performanţe comparabile, prin reducerea cerinţelor executive ale (vezi Studiul1 şi Studiul 2 

pentru dovezi în această direcţie), prin intermediul redirecţionării atenţiei spre stimulii relevanţi 

sarcinii (Studiul 1), sau prin reducerea/ eliminarea cerinţelor adiţionale impuse de o sarcină 

concurentă (Studiul 2). Cu toate acestea, există încă întrebări care necesită noi investigaţii în domeniu. 

Spre exemplu, conform anumitor studii, costurile procedurii de task-switching sunt mai evidente în 

sarcini care impun constrângeri temporale puternice, întrucât rezolvarea unei sarcini în ritm propriu ar 

atrage după sine diminuarea nivelului de competiţie pentru resursele atenţionale (e.g. Baddeley et al., 

2001; Liefooghe et al., 2008). Prin urmare, se impune investigarea măsurii în care performanţele MP 
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şi ML ale copiii cu anxietate ridicată sunt în aceeaşi măsură deficitare în condiţiile aplicării 

constrângerilor temporale. 

 Cealaltă întrebare a ţintit problematica memoriei copiilor pentru informaţie emoţională; mai 

precis, măsura în care performanţa mnezică variază în funcţie de valenţa emoţională a informaţiei. 

Aşa cum reiese din Capitolul 1, răspunsul la această întrebare trebuie calibrat în funcţie de relevanţa 

pe care o are informaţia sarcinii, precum şi de nivelul de ameninţare experienţiat; ambele influenţând 

modul în care motivaţia şi emoţia interacţionează, îmbunătăţind sau diminuând astfel controlul 

executiv (Pessoa, 2009). Cu toate acestea, datele noastre sugerează faptul că răspunsul este afirmativ, 

întrucât biasările mnezice induse emoţional au fost constatate atât în rândul preşcolarilor (Studiul 3), 

cât şi în rândul copiilor de vârstă şcolară (Studiul 4) cu anxietate ridicată. Rezultatele noastre 

sugerează existenţa unei amintiri preferenţiale a informaţiei negative/ameninţătoare în cazul copiilor 

cu niveluri ridicate de AT, întrucât aceştia au prezentat: (1) un trade-off mnezic indus emoţional, 

amintindu-şi preferenţial stimulii vizuali negativi, cu costul reproducerii deficitare a elementelor 

periferice neutre care îi acompaniau (Studiul 4); (2) o performanţă superioară în recunoaşterea 

întârziată a identităţilor care exprimă furia (Studiul 3); şi (3) o recunoaştere întârziată deficitară 

(marginal semnificativă) a identităţilor care exprimă bucuria (Studiul 3). Rezultatele confirmă faptul 

că acei copii cu niveluri ridicate de AT prezintă o “capturare emoţională” a atenţiei superioară (vezi 

Pessoa, 2009), stimulii ameninţători beneficiind de o amplificare senzorială, care conduce mai departe 

la o procesare informaţională şi retenţie preferenţiale. Aceste constatări (vezi de asemenea Visu-Petra 

et al., 2010) ne permit să speculăm faptul că este posibil ca interacţiunile neurocomportamentale 

asociate anxietăţii pot avea loc încă din perioada dezvoltării timpurii, în timpul procesării informaţiei 

emoţionale relevante pentru anxietate. Cu toate acestea, este nevoie de clarificări în ceea ce priveşte 

modalitatea prin care biasările atenţionale constatate în cazul copiilor cu anxietate ridicată 

influenţează procesele mnezice. De asemenea, este necesar ca cercetările viitoare să investigheze 

memoria copiilor pentru informaţii cu un nivel ridicat de ameninţare, întrucât studiile sugerează faptul 

că, în ciuda unui avantaj al procesării senzoriale sporite, astfel de stimuli pot redirecţiona atenţia 

dinspre executiv, iar acest lucru este mai evident în cazul indivizilor cu anxietate ridicată decât în 

cazul celor cu anxietate scăzută (Bishop, 2007).   

În concluzie, seria de studii prezentată îşi aduce contribuţia în literatura de specialitate, relevând 

modurile variate în care anxietatea copiilor interferează cu funcţionarea mnezică prospectivă şi 

retrospectivă non-emoţională, precum şi asocierile dintre aceasta şi retenţia preferenţială a 

informaţiilor cu valenţă emoţională negativă. 

Întrucât acestea au fost discutate în detaliu în interiorul fiecărui capitol, vom trece în revistă 

principalele rezultate şi concluzii (prezentate în Tabelul 6.1.). De asemenea, vom evidenţia 

principalele contribuţii empirice ale fiecărui studiu (vezi Secţiunea 6.2.1.), precum şi principalele 

contribuţii teoretice ale tezei (vezi Secţiunea 6.2.2.) aduse liniei de cercetări în domeniu. Secţiunea 

6.4. oferă câteva implicaţii practice reieşite în urma investigaţiilor din cadrul acestei teze. 
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 Table 6.1.  

Sumarul principalelor rezultate şi concluzii 

Studiu 

Tipul de 

memorie 

(FE implicată) 

Vârsta 

participanţilor 

(N) 

Metodă 

Instrumente 

Variaţia cerinţelor 

de control 

atenţional/ valenţa 

emoţională 

Principalele constatări şi concluzii 

C
a
p

it
o
lu

l 
2

 

S
tu

d
iu

l 
1
  

Memorie 

prospectivă 

(inhibiţie şi 

comutare) 

4 – 7 ani 

(N = 73) 

 

 

 

Procedură tip 

task-switching  

 

 

Procedură 

validă ecologic 

 

 

Cu / fără  

indiciu extern  

1.  Anxietatea ca trăsătură ridicată a interferat 

cu performanţa MP; efectele adverse ale 

anxietăţii au fost diminuate în prezenţa unui  

indiciu extern; 

2. Rezultatele sugerează faptul că performanţa 

preşcolarilor cu niveluri ridicate de anxietate a 

fost mai puţin afectată atunci când rezolvarea 

sarcinii a presupus alocarea a mai puţine resurse 

atenţionale.  

3. Rezultatele confirmă predicţiile TCA 

referitoare la efectele adverse ale anxietăţii 

asupra funcţiei de comutare şi/sau inhibiţie. 

C
a
p

it
o
lu

l 
3

 

S
tu

d
iu

l 
2
 (

N
 =

 2
1
4
) 

S
tu

d
iu

l 
2
a
 

 

 

Memorie de lucru 

(actualizare) 

 

*+ performanţă 

academică 

9 – 11 ani 

(N = 69) 

 

 

Probă de tip 

Operation Span 

 

 

 

Procesare aritmetică 

în trei 

condiţii/niveluri de 

dificultate 

 

1.   Performanţa în procesarea aritmetică a fost 

asociată negativ cu anxietatea ridicată; 

2.    Performanţa ML a fost afectată de 

anxietatea ridicată; efectele fiind evidente însă 

doar în condiţiile de procesare mai dificile. 

Rezultatele sugerează faptul că anxietatea 

diminuează capacitatea de actualizare;  

3.   Anxietatea ca trăsătură a fost asociată 

negativ performanţei academice în matematică; 

Cu toate acestea, relaţia anxietate – 

performanţă academică a fost mediată de ML. 
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C
a
p

it
o
lu

l 
3

 

S
tu

d
iu

l 
2
 (

N
 =

 2
1
4
) 

S
tu

d
iu

l 
2
b

 
Memorie 

prospectivă 

(inhibiţie şi 

comutare) 

9 – 11 ani 

(N = 74) 

Probă de tip 

Operation Span 

fără solicitări 

ML, procedură 

tip  

task-switching 

 

Procesare aritmetică 

în trei 

condiţii/niveluri de 

dificultate 

 

1. Anxietatea ca trăsătură a fost asociată negativ 

MP; însă aceste efecte au fost semnificative doar 

în condiţiile mai dificile de procesare;  

2. Performanţa de procesare aritmetică a fost 

asociată negativ cu anxietatea ca trăsătură în 

condiţia cu cel mai mare nivel de cerinţe 

dificultate; 

3. Constatările confirmă predicţiile TCA 

referitoare la efectele aversive ale anxietăţii 

asupra funcţiei de comutare şi/sau inhibiţie. 

C
a
p

it
o
lu

l 
3

 

S
tu

d
iu

l 
2
 (

N
 =

 2
1
4
) 

S
tu

d
iu

l 
2
c
 

Memorie de lucru şi 

memorie prospectivă 

 

(actualizare, 

inhibiţie şi 

comutare) 

 

9 – 11 ani 

(N =71) 

 

Probă de tip 

Operation Span 

 (cerinţe  

ML + MP) 

 

 

Procesare aritmetică 

în trei 

condiţii/niveluri de 

dificultate 

+ 

Prezenţa sarcinii 

concurente cu load 

asupra FE 

 

1. Atât anxietatea ca trăsătură, cât şi cerinţele 

sarcinii de ML au avut un impact negativ asupra 

performanţei de MP a copiilor; 

2. Anxietatea ridicată şi prezenţa sarcinii 

concurente de MP au influenţat negativ 

performanţa copiilor în sarcina de ML;  

3. Rezultatele sugerează faptul că efectele 

aversive ale anxietăţii asupra performanţei 

mnezice au devenit mai evidente în prezenţa 

cerinţelor concurente impuse asupra inhibiţiei, 

comutării sau actualizării. 
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C
a
p

it
o
lu

l 
4

 

S
tu

d
iu

l 
3
 

Reproducerea 

informaţiei 

emoţionale verbale 

 

Recunoaşterea 

informaţiei 

emoţionale vizuale 

4 – 7 ani 

(N = 76) 

 

Reproducerea 

cuvintelor 

 

 

Recunoaşterea 

identităţilor 

Cuvinte emoţionale 

(pozitive, negative, 

neutre) 

 

Variaţia expresiei 

emoţionale (bucurie, 

furie, expresie 

neutră) 

1. Preşcolarii cu nivel ridicat de anxietate ca 

trăsătură au prezentat evitare de scurtă durată a 

informaţiei verbale negative, o performanţă 

inferioară în recunoaşterea expresiilor 

bucuroase, o tendinţă spre o performanţă 

superioară în recunoaşterea expresiilor de furie; 

2. Rezultatele sugerează faptul că anxietatea ca 

trăsătură la preşcolari este asociată unei biasări 

mnezice induse emoţional.  

C
a
p

it
o
lu

l 
5

 

S
tu

d
iu

l 
4
 

 

 

Reproducerea 

informaţiei 

emoţionale verbale 

şi vizuale 

 

 

 

Recunoaşterea 

informaţiei 

emoţionale vizuale  

9 – 11 ani 

(N = 99) 

Reproducerea 

poveştilor 

emoţionale 

 

Reproducerea 

liberă şi 

amorsată a 

scenelor vizuale 

complexe 

 

Recunoaşterea 

elementelor 

vizuale centrale 

şi periferice 

3 povestiri X 3 

valenţe emoţionale 

(pozitivă, negativă, 

neutră) 

 

Scene vizuale 

complexe 

complementare: 

(pozitive, negative, 

neutre) 

 

1. Copiii cu nivel ridicat de anxietate au avut 

performanţe superioare în reproducerea 

stimulilor negativi centrali, în detrimentul 

elementelor periferice neutre prezentate 

concomitent, amintite semnificativ mai slab;  

3. Rezultatele sugerează existenţa unui trade-off 

mnezic, indus emoţional, la copiii cu anxietate 

ridicată; 

4. Copiii cu niveluri mai ridicate de anxietate au 

prezentat performanţe de recunoaştere inferioare, 

independente de valenţa stimulilor sau rolul lor 

în imagine (central sau periferic). 

Notă. FE = funcţie executivă; ML = memorie de lucru; MP = memorie prospectivă; TCA = Teoria Controlului Atenţional (Eysenck et al., 

2007).
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6.2. Contribuţii empirice şi teoretice 

 

6.2.1. Contribuţii empirice 

 

Capitolul 2, Studiul 1. Funcţionarea memoriei prospective la preşcolari: efecte ale vârstei, 

anxietăţii ca trăsătură şi indiciilor mnezice 

 

 Pentru prima dată, din cunoştinţele noastre, a fost investigată relaţia dintre 

anxietate şi MP la copii; 

 Pentru prima dată, din cunoştinţele noastre, a fost investigată relaţia dintre 

anxietate şi MP testându-se predicţiile TCA referitoare la efectele adverse asupra 

funcţiei de comutare (într-o sarcină de tip task-switching de evaluare a MP); 

 Relaţia dintre anxietate ca trăsătură şi MP a fost investigată prin intermediul unei 

proceduri de tip task-switching, creată astfel încât să: 

a) fie potrivită copiilor de vârstă preşcolară; 

b) angajeze copiii în sarcina primară (ongoing) şi să menţină natura secundară 

a sarcinii prospective; 

c) permită manipularea cerinţelor asupra controlului atenţional (prezenţa / 

absenţa unui indiciu MP evident). 

 S-a constatat că anxietatea ca trăsătură a interferat semnificativ cu performanţa de 

amintire prospectivă a preşcolarilor; cu toate acestea, această interferenţă a fost 

diminuată în prezenţa unui indiciu MP evident;   

 Rezultatele sugerează faptul că performanţa MP a preşcolarilor cu niveluri ridicate 

de anxietate a fost mai puţin afectată atunci când sarcina necesita o cantitate 

minimă de resurse atenţionale să fie alocate în vederea rezolvării sarcinii. 

 

Capitolul 3, Studiul 2. Efectele  adverse ale anxietăţii ca trăsătură asupra memoriei de lucru 

şi reactualizării prospective: consecinţe ale manipulării load-ului de procesare şi cerinţelor 

executive secundare 

 

 Pentru prima dată, din cunoştinţele noastre, au fost investigate efectele amplificării 

cerinţelor de procesare asupra performanţelor de ML (Studiul 2a), şi MP (Studiul 

2b) la copiii cu anxietate ridicată; 

 Pentru prima dată, din cunoştinţele noastre, a fost investigat impactul comun al 

anxietăţii ca trăsătură şi cerinţelor de ML asupra performanţei MP (Studiul 2c); 

 Pentru prima dată, din cunoştinţele noastre, a fost investigat impactul comun al 

anxietăţii ca trăsătură şi cerinţelor de MP asupra performanţei ML (Studiul 2c); 

 O sarcină inovativă de tip Operation Span a fost creată, astfel încât să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

d) să implice citirea frazelor, astfel încât să nu permită utilizarea strategiilor de 

repetiţie şi grupare a itemilor, generând aşadar o măsură mai „pură” de 

evaluare a funcţiei de actualizare în cazul Studiului 2a şi al Studiului 2c; 

e) să permită generarea diferitelor niveluri de cerinţe de procesare în cazul 

aceleiaşi structuri de liste de itemi; 

f) să fie mai potrivită pentru copiii de vârstă şcolară; fiind mai antrenantă 

decât clasica probă Operation Span (care implică doar operarea cu cifre), 

prevenind plictiseala şi oboseala; 

g)  partea de bază a sarcinii să poată fi utilizată ca procedura de procesare 

invariantă efectuată concurent cu solicitările ML (Studiul 2a), solicitările 
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MP (Studiul 2b), precum şi cu solicitările concomitente ale ML şi MP  

(Studiul 2c).  

 Anxietatea ca trăsătură a afectat negativ atât performanţa copiilor în sarcina de ML 

(Studiul 2a), cât şi în sarcina de MP (Studiul 2b);  

 Atât anxietatea ca trăsătură, cât şi cerinţele ML, au fost asociate negative 

performanţei copiilor în sarcina de MP (Studiul 2c); 

 Anxietatea ca trăsătură şi prezenţa sarcinii concurente de MP au afectat ML a 

copiilor (Studiul 2c); 

 Anxietatea ca trăsătură a fost de asemenea negativ relaţionată performanţei 

academice în matematică. Cu toate acestea, această asociere a fost explicată mai 

bine de către performanţa ML, constatându-se faptul că ML a mediat relaţia 

anxietate – performanţă academică (Studiul 2a).  

 

 

Capitolul 4, Studiul 3. Relaţia dintre diferenţele individuale în anxietate şi performanţa 

mnezică în cazul copiilor de vârstă şcolară mică: o investigaţie utilizând stimuli emoţionali 

irelevanţi pentru sarcină 

 

 Din cunoştinţele noastre, acesta este primul studiu care explorează la preşcolarii cu 

anxietate ridicată performanţa de reproducere imediată şi întârziată a cuvintelor cu 

valenţă afectivă diferită; 

 Din cunoştinţele noastre, acesta este primul studiu care explorează la preşcolarii cu 

anxietate ridicată performanţa de recunoaştere întârziată a identităţilor cu expresii 

emoţionale diferite; 

 Au fost modificate două sarcini standardizate de evaluare a memoriei, astfel încât 

să conţină itemi emoţionali: proba de Învăţare a Listei a bateriei NEPSY pentru 

reproducerea imediată şi întârziată a cuvintelor, precum şi proba Memoria Feţelor a 

bateriei NEPSY– pentru recunoaşterea întârziată a identităţilor cu expresii 

emoţionale diferite; 

 Preşcolarii cu anxietate ridicată au prezentat o biasare mnezică indusă emoţional, 

prezentând o evitare de scurtă durată a itemilor verbali negativi, o performanţă 

inferioară în recunoaşterea identităţilor care exprimau bucuria, precum şi o tendinţă 

de recunoaştere întârziată superioară a identităţilor care exprimau furia.  

 

capitolul 5, studiul 4. Diferenţe interindividuale în anxietate şi memoria pentru informaţie 

emoţională la copii: un studiu asupra memoriei poveştilor emoţionale ilustrate 

 

 Din cunoştinţele noastre, acesta este primul studiu care investighează performanţa 

de reproducere verbală şi vizuală a informaţiei cu conţinut emoţional inclusă în 

naraţiuni, în relaţie cu nivelul de anxietate ca trăsătură al copiilor; 

 Din cunoştinţele noastre, acesta este primul studiu care investighează, la copiii cu 

anxietate ridicată, performanţa de recunoaştere vizuală a scenelor centrale variabile 

din punct de vedere al valenţei emoţionale şi a elementelor periferice prezentate 

concomitent;  

 Pentru acest studiu, a fost creată o probă de memorie pentru informaţia cu conţinut 

emoţional, care a constat în trei naraţiuni afective acompaniate de scene vizuale 

complexe (corespondente liniei narative). Această metodă inovativă de a explora 

memoria pentru informaţie emoţională a copiilor a fost dezvoltată cu scopul de a:  

a) fi mai antrenantă şi potrivită vârstei copiilor; 
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b) permite evaluarea informaţiei emoţionale vizuale şi verbale, prezentate mai 

puţin artificial (i.e. în interiorul poveştilor acompaniate de scene vizuale 

complexe); 

c) permite evaluarea reproducerii libere şi amorsate a scenelor vizuale 

complexe; 

d) permite evaluarea reproducerii libere a informaţiei verbale; 

e) permite investigarea existenţei unui trade-off mnezic indus emoţional (între 

scenele centrale şi elementele periferice dintr-o scenă vizuală); 

f) permite investigarea performanţei de recunoaştere specifice şi generale a 

elementelor centrale şi periferice din interiorul scenelor. 

 Din cunoştinţele noastre, acesta este primul studiu care investighează şi 

demonstrează existenţa unui efect de “trade-off” mnezic indus emoţional în cazul 

copiilor cu anxietate ridicată; Aceştia au prezentat performanţe de reproducere 

superioare a itemilor negativi centrali, cu costul unei performanţe inferioare de 

reproducere a itemilor neutri periferici prezentaţi concomitent. 

 

6.2.2. Contribuţii teoretice 

 

Obiectivul general al acestei serii de studii a fost acela de a explora relaţia dintre anxietatea 

ca trăsătură şi diferitele aspecte ale memoriei (non-emoţionale şi emoţionale) copiilor. Oferind cea 

mai completă perspectivă teoretică referitoare la impactul anxietăţii asupra performanţei 

cognitive, Teoria Controlului Atenţional (TCA; Eysenck et al., 2007) a asigurat un cadru 

conceptual ideal pentru explorarea relaţiei dintre diferenţele interindividuale în anxietate şi 

performanţa mnezică la copii. În această secţiune, vom realiza un sumar a al principalelor predicţii 

TCA testate în mod direct în studiile noastre, referitoare la controlul atenţional al copiilor cu 

niveluri ridicate de anxietate ca trăsătură şi efectele acestuia asupra performanţei mnezice.  

 

I. Predicţii referitoare la efectele adverse ale anxietăţii asupra funcţiilor executive 

(specific asupra comutării şi inhibiţiei) confirmate de rezultatele noastre în studii cu copii: 

 

 (1)  Anxietatea afectează performanţa (eficienţa şi/sau eficacitatea)în sarcini care implică  

funcţiile executive de comutare şi inhibiţie. 

 Dovezi empirice: 

1. Anxietatea ca trăsătură a afectat MP a preşcolarilor într-o procedură de tip 

task-switching (Capitolul 2, Studiul 1); 

2. Anxietatea ca trăsătură a prezis negativ performanţa de MP a copiilor de 

vârstă şcolară într-o sarcină complexă de task-switching (Capitolul 3, Studiul 2b). 

 

(2) Efectele aversive ale anxietăţii se amplifică pe măsură ce cerinţele sarcinii impun 

solicitarea sporită a inhibiţiei şi/sau comutării (atunci când cerinţele de procesare sunt mai 

intense sau în prezenţa unei sarcini concurente care implică solicitarea funcţiilor executive). 

    Dovezi empirice: 

1. Anxietatea ca trăsătură a afectat MP a preşcolarilor, însă efectele aversive 

au fost semnificativ diminuate în prezenţa unui indiciu extern evident, aşadar atunci 

când cerinţele asupra resurselor de procesare au fost reduse (Capitolul 2; Studiul 1);  

2. Performanţa de procesare aritmetică  (i.e. performanţa în  sarcina primară 

ongoing la proba de MP) a fost deficitară ca urmare a interacţiunii dintre anxietatea ca 

trăsătură şi condiţia de procesare; copiii cu niveluri ridicate de anxietate au avut 

performanţe semnificativ mai slabe în condiţia de procesare cea mai solicitantă 

(Capitolul 3, Studiul 2b); 
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3. Performanţa în ceea ce priveşte MP a copiilor a fost influenţată negativ de 

nivelul ridicat de anxietate, însă efectele au fost semnificative doar în condiţiile de 

procesare mai solicitante (Capitolul 3, Studiul 2b); 

4. Performanţa în sarcina de ML a fost afectată de nivelul ridicat de anxietate 

ca trăsătură şi prezenţa sarcinii concurente de MP (Capitolul 3, Studiul 2c).   

 

II.  Predicţii extinse referitoare la impactul negativ al anxietăţii asupra funcţiilor executive, 

reieşite în urma constatărilor noastre în studiile cu copii: 

 

 (1)  Anxietatea afectează performanţa (eficienţa şi/sau eficacitatea)în sarcini care implică  

funcţiile executive de comutare, inhibiţie, sau actualizare: 

Dovezi empirice: 

1. Anxietatea ca trăsătură a influenţat negativ performanţa ML a copiilor de 

vârstă şcolară, într-o sarcină ML complexă (Capitolul 3, Studiul 2a); 

 

(3) Efectele aversive ale anxietăţii se amplifică pe măsură ce cerinţele sarcinii impun 

solicitarea sporită a inhibiţiei, comutării sau actualizării (atunci când cerinţele de procesare sunt 

mai intense sau în prezenţa unei sarcini concurente care implică solicitarea funcţiilor executive). 

    Dovezi empirice: 

1. Performanţa de procesare aritmetică a fost influenţată negativ de nivelul 

ridicat de anxietate în sarcina complexă de ML  (Capitolul 3, Studiul 2a); 

2.  Performanţa în ceea ce priveşte ML a copiilor a fost influenţată negativ de 

nivelul ridicat de anxietate, însă efectele au fost semnificative doar în 

condiţiile de procesare mai solicitante (Capitolul 3, Studiul 2a); 

3. Performanţa în sarcina de MP a fost afectată de nivelul ridicat de anxietate 

ca trăsătură şi prezenţa sarcinii concurente de ML (Capitolul 3, Studiul 2c). 

 

III.    Predicţii referitoare la efectele aversive ale anxietăţii asupra controlului atenţional în 

contexte în care implicarea sistemului atenţional direcţionat de stimul este sporită, 

confirmate de constatările noastre în studii cu copii.  
(1)  Performanţa în sarcină dublă: deficitele generate de anxietate sunt mai evidente în 

ceea ce priveşte performanţa în sarcina secundară atunci când sarcina primară este 

solicitantă şi conţine stimuli mai evidenţi. 

Dovezi empirice: 

1. Performanţa preşcolarii în numirea imaginilor (sarcina primară) nu a fost afectată de 

nivelul de anxietate, cu costul de a avea o performanţă mai slabă în ceea ce priveşte sarcina 

prospectivă (sarcina secundară; Capitolul 2, Studiul 1).  

  

(2)  Anxiety îmbunătăţeşte performanţa atunci când sarcina implică stimuli ameninţători. 

Dovezi empirice: 

1. Preşcolarii cu anxietate ridicată au prezentat o performanţă mai slabă de 

recunoaştere a identităţilor care exprimau bucuria şi o tendinţă de a recunoaşte mai slab 

identităţile care exprimau furia (Capitolul 4, Studiul 3); 

2. Anxietatea ca trăsătură a fost asociată unei performanţe superioare în reproducerea 

stimulilor vizuali centrali negativi, cu costul unei performanţe inferioare în ceea ce priveşte 

reproducerea stimulilor periferici neutri prezentaţi concomitent (Capitolul 5, Studiul 4).  

 

6.3. Implicaţii practice 
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Memoria este esenţială pentru fiecare aspect al vieţii mentale umane, de la atenţie (Huang & 

Pashler, 2007), la comprehensiunea limbajului (Lewis, Vasisth, & VanDyke, 2006), stil cognitiv 

(Alloway, Banner, & Smith, 2010), sau formarea retenţiei de lungă durată (Ranganath, Cohen, & 

Brozinsky, 2005). Aşadar, studierea interacţiunii acesteia cu caracteristicile de personalitate, cum 

ar fi anxietatea ca trăsătură, devine esenţială pentru cercetările şi intervenţiile în scopul 

oprimizării performanţei cognitive şi bună-starea individuală. În urma stabilirii efectelor anxietăţii 

asupra diferitelor dimensiuni ale funcţionării mnezice a copiilor, vom încerca să conturăm 

principalele implicaţii ale acestor constatări.  

 

Anxietatea ca trăsătură şi amintirea prospectivă la copii  

  Dintr-o perspectivă aplicativă, studiile noastre privitoare la această relaţie, generează 

sugestii referitoare la modalităţi de îmbunătăţire a performanţei memoriei prospective la copiii cu 

anxietate ca trăsătură ridicată. Rezultatele sugerează faptul că memoria prospectivă a copiilor cu 

anxietate ridicată pare a fi mai puţin deficitară atunci când resursele atenţionale cerute de sarcină 

sunt diminuate iar ei se pot baza pe sistemul atenţional direcţionat de stimul (vezi şi Eysenck et 

al., 2007). Aşadar, detecţia unui indiciu MP explicit în activitatea primară (ongoing), ar determina 

(în mod mai mult sau mai puţin automat) redirecţionarea atenţiei acestora şi actualizarea acţiunii 

planificate anterior. Prin urmare, o intervenţie comportamentală simplă în a preveni eşecurile de 

amintire a acţiunilor planificare anterior, ar implica utilizarea stimulilor externi evidenţi care ar 

redirecţiona atenţia şi declanşa actualizarea intenţiei (ex. utilizarea de cartonaşe/ stickere care să 

reprezinte un măr şi aplicarea acestuia pe geanta de şcoala a copilului, astfel încât acesta să-şi 

amintească intenţia de a lua cu sine un măr înainte de a porni spre şcoală).  

 

 Anxietatea ca trăsătură, memoria de lucru şi performanţa academică 

Deşi corelatele neurocognitive ale relaţiei dintre anxietate şi performanţa academică au fost 

subinvestigate, dovezile prezentate în Capitolul 3, precum şi cele oferite de celelalte studii în 

domeniu (Owens et al., 2008; Yousefi et al., 2009), sugerează faptul că ML reprezintă un 

mecanism specific care explică impactul adversiv al anxietăţii asupra performanţei academice. 

Implicaţiile survenite în urma acestor constatări sunt esenţiale, întrucât ML ar putea reprezenta un 

factor important de considerat în dezvoltarea intervenţiilor educaţionale pentru copiii cu anxietate 

ridicată şi performanţă academică sub medie. Există deja validate anumite programe validate de 

intervenţie specifică asupra diferitelor aspecte ale ML (Alloway, sub tipar; Holmes, Gathercole, & 

Dunning, 2009; Loosli, Buschkuehl, Perrig, & Jaeggi, 2011). Dincolo de îmbunătăţirea 

performanţei cognitive şi rezultatelor şcolare imediate, un astfel de program de intervenţie ar 

putea reprezenta un factor de protecţie eficient împotriva efectelor distructive ale anxietăţii asupra 

performanţei academice.  

 

Implicaţii pentru prevenţia şi intervenţia clinică. 

Terapia cognitiv-comportamentală (TCC) s-a dovedit a avea un impact semnificativ în 

reducerea biasărilor de procesare, în special a celor atenţionale (vezi Tobon, Ouimet, & Dozois, 

2011, pentru un review recent). Cu toate acestea, există un număr limitat de cercetări care să 

ţintească funcţionarea mnezică în indivizii cu anxietate clinică sau non-clinică ridicată. Una dintre 

aceste propuneri de modificare a memoriei în tratamentul anxietăţii clinice, este oferită de Tryon 

şi McKay (2009), care sugerează faptul că outcome-ul terapeutic ar trebui evaluat via măsurii în 

care există modificare mnezică, ţintindu-se schimbări în memoria de lungă durată şi în ceea ce 

priveşte procesele învăţării. Bomyea şi Amir (2011) au realizat traininguri cu participanţi cu 

anxietate non-clinică utilizând o sarcină de inhibiţie. Aceştia au relatat că participanţii din grupul 

experimental au prezentat o capacitate ML îmbunătăţită şi au experienţiat mai puţine gânduri 

intruzive în timpul unei sarcini de supresie a gândurilor, sugerându-se astfel existenţa unui 

potenţial mecanism comun care ar sta la baza acestor modificări. Dat fiind faptul că procesele ML 
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joacă un rol esenţial în autoreglare şi controlul cognitiv al afectivităţii (Hoffman, Schmeichel, 

Friese, & Baddeley, sub tipar), devine necesară luarea în cnsoderare a dezvoltării intervenţiilor 

care să ţintească memoria pentru informaţie neutră şi ameninţătoare în cazul indivizilor cu 

anxietate ridicată (clinică şi non-clinică). 
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