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:چکیده

test anxiety and cognitive performance with working

 اضطراب امتحان و، مطالعه حاضر با هدف نقش توجه انتخابی:مقدمه

memory in students was performed. The study Statistical

 جامعه آماري.عملكرد شناختی در حافظه كاري دانشآموزان انجام شد

population of this study comprised of all high school

پژوهش حاضر را كلیهي دانشآموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز در

students in Tabriz was students who were studying 2015-

 تشكیل میدادند كه از این جامعه با استفاده از5931-36 سال تحصیلی

2016. A sample of the population, using cluster random
sampling method, a sample of 353 people was select. To

 نفر انتخاب919  نمونهاي به حجم،روش نمونهگیري تصادفی خوشهاي

collect the data from the Stroop test, Spielberger Test

 براي جمعآوري دادهها از آزمون.شده و موردبررسی قرار گرفتند

Anxiety Inventory and the Wechsler test and n-back test

n-back  مقیاس وكسلر و آزمون، اضطراب امتحان اسپیلبرگر،استروپ

was used. Pearson correlation and multiple regression
analysis methods (simultaneous) were used for data

 از روشهاي آماري ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل.استفاده شد

analysis. The results showed that working memory and

 نتایج.رگرسیون چندگانه (همزمان) براي تحلیل دادهها استفاده شد

selective attention time and a significant positive

پژوهش نشان داد كه حافظه كاري با زمان توجه انتخابی رابطه مثبت و

correlation is negative and significant relationship with an
error. There is negative and significant relationship

 همچنین بین اضطراب.معنادار و با خطا رابطه منفی و معناداري دارد

between test anxiety and working memory. In addition,

 از سویی بین.امتحان با حافظه كاري رابطه منفی و معناداري وجود دارد

there is positive and significant relationship between

 تنظیم تصویر و طراحی مكعبها با،عملكردهاي شناختی محاسبات

cognitive functions of computing, image adjustments and

 بین گنجینه لغات با حافظه كاري.حافظه كاري رابطه مثبت وجود دارد

cubic design, with working memory. There was no
relationship between vocabularies with working memory.

 از سویی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد كه نمرات.رابطه اي مشاهده نشد

Also, regression analysis showed that the scores were

 اضطراب امتحان و عملكردهاي،متغیرهاي پیشبین (توجه انتخابی

predictive variables (selective attention test anxiety and

- از تغییرات حافظه كاري را بهطور معنیداري پیشبینی می%53 ،)شناختی

cognitive functions), 19% of working memory changes
significantly predict. Theoretical and practical implications

 میتوان، بنابراین با افزایش توجه انتخابی و عملكردهاي شناختی.كنند

or results were discussed in the section of discussion.

-میزان اضطراب امتحان را كاهش داده و از این طریق حافظه كاري دانش

KeyWord: Working memory, Selective Attention, Test
Anxiety, Cognitive Functions.
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مقدمه
حافظه كاري 5بخشی از كنشهاي شناختی سطح

اطلاعاتی به قطعات یكپارچه را بر عهده دارد

بالا است و به توانایی نگهداري و دستكاري

(بدلی.)2252 ،

فعالانه اطلاعات در مغز اطلاق میگردد .این نظام

حافظه كاري اشاره به عملكرد حافظه

مسئولیت ذخیرهسازي موقت اطلاعات ورودي به

كوتاهمدت در رمزگردانی ،حفظ ،دستكاري و

نظام شناختی را بر عهده داشته و در ضمن آن با

بازیابی اطلاعات دارد (صمیمی ،حسنی ،كردتمینی

استفاده از نظامهاي پردازشگري كه در اختیار

و افزون .)5934 ،حافظهي كاري شامل اطلاعات

دارد ،این اطلاعات را انتخاب و دستكاري

ثبت شده در حافظه دائمی است كه در حال

مینماید (نظر بلند ،آزاد فلاح ،فتحی آشتیانی،

حاضر در وضعیت كاملاً فعال قرار گرفتهاند .نمی-

عشایري و خدادادي .)5935 ،بدلی)2252( 2

توان گفت كه كدام اطلاعات جزو حافظهي كاري

حافظه كاري را مشتمل بر  4مؤلفه میداند:

هستند؛ زیرا هرگونه اطلاعاتی كه براي تحلیل

اجرایی مركزي یک مؤلفه نظارتی حیطه كلی است

بیشتر فعال گردد در همان لحظه جزء حافظهي

كه در تخصیص منابع توجهی ،كاربرد دارد و

كاري محسوب میگردد؛ پس میتوان گفت كه

درگیر در گسترهاي از كاركردهاي تنظیمی ازجمله

حافظهي كاري بر تمامی اطلاعات موقتی دلالت

هماهنگی شناختی در انجام فعالیتهاي چندگانه

دارد كه فرد در هرلحظه موردنظر به آنها

همزمان ،اختصاص دادن منابع به دیگر بخشهاي

دسترسی دارد .حافظهي كاري یكی از فرایندهاي

حافظه كاري و نیز بازیابی اطلاعات از حافظه

شناختی مهم است كه زیربناي تفكر و یادگیري

بلندمدت است .در الگوي بدلی ،اندوزش موقتی

است (دن.)2222 ،9

اطلاعات بهوسیله دو انباره حیطه خاص انجام

یكی از عوامل تبیینكننده مكانیسم زیربنایی

میشود :یكی حلقه واجشناختی كه اندوزش

حافظه كاري ،توجه انتخابی است .توجه اجرایی

موقتی اطلاعات كلامی را بر عهده دارد و دیگري

دلالت بر توانایی ما در به نظم آوردن افكار،

لوح دیداري فضایی كه مسئول نگهداري و

هیجانها و پاسخهایمان بهویژه در موقعیت

دستكاري بازنماییهاي دیداري فضایی است.

تعارض و تداخل دارد (رودا ،چكا و كمبیتا،4

چهارمین مؤلفه نیز بیانگر رویدادي است كه

 .)2252بدلی ( )2222معتقد است كه توانایی

وظیفه تبدیل خرده سیستمهاي حافظه و ابعاد

تمركز ظرفیت توجهی در دسترس یكی از
ویژگیهاي مهم مؤلفه اجرایی مركزي حافظه

1. working Memory
2. Baddeley
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3. Dehn
4. Rueda, Checa&Combita
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كاري است و انجام تكالیف پیچیده شناختی تا

با حافظه كاري داشته باشد و آنچه این رابطه را

حدود زیادي به این توانایی بستگی دارد .انگل و

پایهریزي میكند ،اندوزش كوتاهمدت است.

كانه )2224( 5توجه اجرایی را یكی از مؤلفههاي

درمجموع افراد داراي ظرفیت حافظه كاري بالا،

الگوي حافظه كاري خود میدانند و معتقد هستند

در كنترل كردن توجه خود براي فعال نگهداشتن

بسیاري ازآنچه ما نیاز به دانستن آنها در

اطلاعات مربوط به هدف ،بهتر از افراد داراي

موقعیتها و دنیاي جدید داریم مبتنی بر بازیابی

ظرفیت حافظه كاري پایین عمل میكنند .این امر

حافظه بلندمدت حاصل میشوند .این بازیابی در

بهویژه در شرایط تداخل بالا یا ورود اطلاعات

شرایط معمول به شكل خودكار انجام میگیرد و

نامربوط اهمیت بیشتري پیدا میكند و منجر به

تنها بهوسیله نشانهها فراخوانده میشوند .در این

عملكرد موفقیتآمیز فرد در موقعیتهاي استدلال

راستا نقش زیربنایی توجه اجرایی در رابطه بین

میشود (كانه ،كانوي ،هامبریک 1و انگل.)2222 ،

حافظه كاري در پژوهشهاي انثوورث ،اسپیلرز و

از سویی آیزنک )5322( 6فرض نمود كه

بریور ،)2223( 2كانوي ،9كانه و انگل ()2222

اثرات اضطراب بر عملكرد بهواسطه حافظه كاري

مورد تأیید قرارگرفته است .بااینحال برخی

صورت می پذیرد .به این صورت كه اضطراب

شواهد پژوهشی نشان میدهد كاركرد توجهی

توسط حافظه كاري پردازش میشود و ازآنجاكه

اجرایی نمیتواند تعیینكننده صرف رابطه حافظه

این حافظه ظرفیت محدودي داراست ،در شرایط

كاري باشد ،بلكه تواناییهاي مبتنی بر حافظه

اضطرابزا یا در افراد داراي رگه اضطراب بالا،

تعیینكننده مهم حافظه كاري هستند و نقش مهمی

ظرفیت كمتري از حافظه كاري در دسترس قرار

در قدرت پیشبینی كنندگی حافظه كاري دارند.

میگیرد تا به عملكرد شناختی مؤثر بپردازد .در

4

2

كالوم ،آباد ،كوروگا ،شیه و فلورس مندزا

توجیه این فرضیه ،سالها بعد آیزنک و كالور

در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند هنگامیكه

( )5332نظریه كفایت پردازش را ارائه نمودند كه

واریانس مشترک اندوزش كوتاهمدت و توجه

بر اساس آن اضطراب شاخص كفایت پردازش

اجرایی از واریانس توجه اجرایی حذف شود،

افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .افراد مضطرب

واریانس توجه باقیمانده نمیتواند حافظه كاري

تلاش مغزي بیشتري را براي انجام بهینه تكلیف

را پیشبینی كند؛ بنابراین آنها نتیجه گرفتند كه

ذهنی صورت میدهند؛ اما كفایت كمتري دارند.

توجه اجرایی نمیتواند نقش زیربنایی در رابطه

هرچند كه عملكرد مؤثر نیز در این دسته افراد

1. Engle & Kane
2. Unsworth, Spillers & Brewer
3. Conway
4. Colom, Abad, Quiroga, Shih & FloresMendoza

كاهشیافته است.
5. Hambrick
6. Eysenck
7. Calvo
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در این میان تحقیقاتی كه به بررسی اثرات

آسیبدیده بود .همچنین طاهري ( )5939در

اضطراب بر حافظه كاري پرداختهاند ،نتایج

پژوهشی به این نتیجه دستیافت كه بین اضطراب

ناهمسو و بعضاً متناقضی را گزارش میكنند؛

امتحان و حافظه كاري (دیداري -فضایی) رابطه

درحالیكه برخی از پژوهشها رابطه معناداري بین

وجود دارد .از طرفی بین حافظه كاري و عملكرد

سطوح اضطراب فرد و عملكرد حافظه كاري

تحصیلی نیز رابطه وجود دارد .اضطراب امتحان

نشان نمیدهند (والكن هورست و كرو2223 ،5؛

بهطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق حافظه كاري

مک مانامان .)2226 ،2در دسته دیگري از

بر عملكرد تحصیلی تأثیر دارد .بهطوركلی میتوان

پژوهشها این ارتباط در حیطه برخی انواع و

نتیجه گرفت حافظه كاري بهعنوان واسطه ارتباط

مؤلفههاي حافظه كاري بهدستآمده است (سورک

بین اضطراب امتحان و عملكرد تحصیلی نقش ایفا

و ویتنی .)5332 ،9همچنین نتایج پژوهشی اونز،

میكند .مجتبیزاده ( )5921نیز در پژوهش خود

استونسون ،نورگت و هادوین )2222( 4نیز حاكی

به این نتیجه دستیافتاند كه دانشآموزان داراي

از آن است كه تأثیر منفی اضطراب بر كنشهاي

ظرفیت حافظه فعال پایینتر ،اضطراب بیشتر و

شناختی از طریق حافظه كاري كلامی صورت

پیشرفت تحصیلی كمتري دارند.

میپذیرد؛ درحالیكه در مطالعات كرو ،مسهوز و

ازجمله موارد دیگري كه میتواند در حافظه

والكنهورست )2222( 1و میلر و بیشسل)2224( 6

كاري تأثیرگذار باشد ،كاهش عملكردهاي

تأثیرپذیري حافظه كاري از اضطراب تأیید

شناختی است .درواقع حافظه كاري دستكاري و

نگردید.

ذخیره موقت اطلاعات را بر عهده دارد و براي

در پژوهش دیگري ویزوپترا ،چایی ،بنگا و

طیف وسیعی از فعالیتهاي شناختی لازم است.

میكلا )2255( 2نیز نشان دادند درصورتیكه

بر این اساس حافظه كاري هسته بسیاري از

تكالیف حافظهاي سادهتر بودند ،عملكرد افراد با

عملكردهاي پیچیده شناختی است (نجاتی و

سطوح بالا و پایین اضطراب یكسان بود؛ اما وقتی

ایزدي نجفآبادي .)5935 ،اختلال در عملكرد

تكلیف ارائهشده ،كنشهاي اجرایی پیشرفتهتري را

شناختی ،افت كارایی و ناتوانی در انجام دادن

شامل میشد ،هم عملكرد مؤثر و هم كفایت

فعالیتهاي روزانه را موجب میشود .عملكرد

پردازشی در افراد داراي رگه اضطرابی بالا

شناختی مجموعه فرایندهاي ذهنی است كه از

1. Walkenhorst& Crowe
2. McManaman
3. Sorg& Whitney
4. Owens, Stevenson, Norgate&Hadwin
5. Crowe, Matthews &Walkenhorst
6. Miller &Bichsel
7. Visu-Petra, Cheie, Benga&Miclea
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طریق آنها اطلاعات را به دست میآوریم ،ذخیره
میكنیم و هنگام نیاز بازیابی میكنیم (بلیسل،2

8. Bellisle
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رابطه این متغیرها و اضطراب امتحان دانشجویان

( )2225در پژوهشی نشان دادند كه كاركرد لوح

بر عملكرد حافظه كاري موردبررسی قرار دهیم.

دیداري فضایی و سیستم اجرایی مركزي در

همچنین پژوهشی ازایندست میتواند با بررسی

ظرفیت حافظه كاري ارتباط دارد و متغیر مهمی

عملكردهاي اجرایی و شناختی و اضطراب بر

در اكتساب عملكرد مهارت است.

كنشهاي حافظه كاري مفاهیم جدیدي را در

 .)2224در این زمینه مایک ،وتیزكی و امرسون

در پژوهشی دیگر داهلین )2255( 2نشان داد

جهت وارسی همگرایی زیربنایی مشترک

كه تمرین رایانهاي یادآوري معكوس مكعبها با

كنشوريهاي شناختی بردارد و یافتههاي آن در

حافظه كاري ارتباط دارد و میتواند  92درصد از

برنامهریزيهاي آموزشی ،تربیتی و درمانی بهویژه

تغییرات واریانس حافظه كاري را تبیین كند .كین،

درمانهاي شناختی به كار گرفته شود .در همین

اوكهیل و برایانت )2224( 9نشان دادند كه

راستا و با استناد به الگوهاي نظري و پیشینه

عملكرد شناختی در دانشآموزان دبستانی متأثر از

مطالعات ،هدف پژوهش حاضر نقش توجه

حافظه كاري است .به عقیده آنها سرعت

انتخابی ،اضطراب امتحان و عملكرد شناختی در

پردازش و كدگذاري كلمهها در هنگام خواندن،

حافظه كاري دانشآموزان بود.

استفاده از مهارتهاي واجشناختی و دامنهاي از
مهارتهاي شناختی و فراشناختی ،فعال كردن
اطلاعات قبلی ،تحلیل و پردازش اطلاعات مطابق
با سبک یادگیري به عملكرد و ظرفیت حافظه
مربوط است .در پژوهشی كه شكوهی یكتا ،لطفی،
رستمی ،ارجمندنیا ،یگانه و شریفی ( )5939انجام
دادند ،نشان دادند كه برنامه رایانهاي شناختی
موجب بهبودي عملكرد حافظه كاري در
دانشآموزان میشود.
بنابراین با اندک بودن مطالعات در حیطه
توجه انتخابی و عملكردهاي شناختی بر كنشهاي
شناختی حافظه كاریو ناهمسویی نتایج پژوهشی
موجود ،در این مطالعه به دنبال آن هستیم كه
1. Miyake, Witzki& Emerson
2. Dahlin
3. Cain, Oakhill & Bryant

روش
جامعه آماري پژوهش حاضر را كلیهي دانش-
آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز در سال
تحصیلی  5931-36تشكیل میدادند كه مشغول
به تحصیل بودند .براي انتخاب نمونه از میان
جامعه آماري ،با استفاده از روش نمونهگیري
تصادفی خوشهاي ،نمونهاي به حجم  422نفر
انتخاب شد كه درنهایت  919پرسشنامه
قابلتحلیل بود .فرایند انتخاب نمونه به این
صورت بود كه ابتدا از بین مناطق شهر تبریز،
تعداد  2ناحیه آموزشی بهصورت تصادفی انتخاب
شده و از هر منطقه بهصورت تصادفی سه مدرسه
انتخاب شده و در هر مدرسه براي انتخاب نمونه
پژوهش ،از بین مقاطع اول تا سوم بهصورت
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تصادفی دو كلاس انتخاب و از لیست آن كلاس-

آزمودنی خواسته میشود تا رنگ واژهها را بدون

ها ،تعدادي را بهصورت تصادفی انتخاب و

توجه به نام آنها بگوید .زمان واكنش و تعداد

موردبررسی قرار گرفتند.

خطاهاي آزمودنی در سه كارت ثبت میگردد
(تهرانی دوست ،راد گودرزي ،سپاسی و علاقبند

ابزار
براي جمعآوري دادهها از ابزارهاي زیر استفاده
شد:
آزمون استروپ :1این آزمون را استروپ در
سال  5391براي ارزیابی توجه انتخابی ابداع شد.
در حال حاضر انواع كارتی و رایانهاي این آزمون
وجود دارد .آزمون استروپ از سه كارت
تشكیلشده كه عبارتاند از( W :خواندن واژه)،
( Cنامیدن رنگ) و ( Dخواندن رنگ دایرهها).
هر كارت  24محرک را نشان میدهد كه به ترتیب
در شش سطر و چهارستون تنظیم شدهاند .ابتدا از
آزمودنی خواسته شد كه به هر كارت نگاه كند و
سپس این كار را بهطور افقی از سمت چپ به
راست ادامه داده و تا آنجا كه میتواند سریع پاسخ
مناسب دهد .روي كارت  Wمحرک ،كلمهها با
رنگهاي قرمز ،آبی ،سبز و زرد نوشته شده بود.
در این قسمت فقط از آزمودنی خواسته شد تا
واژههایی كه با رنگهاي مختلف نوشته شده
است ،بخواند .كارت  Cدایرههاي رنگی (قرمز،
آبی ،سبز و زرد) را نشان میدهد در این مرحله
آزمودنی میبایست رنگ دایرهها را بگوید .در
كارت  Dنام رنگها با رنگی متفاوت (مثلاً واژه
قرمز براي رنگ آبی) نوشته شده است .در ادامه از

1. Stroop Test

03

راد.)5922 ،
مقیاس اضطراب امتحان اسپیلبرگر :2این
آزمون در ابتدا  92سؤالی بود كه  52سؤال آن به
علت تشابه و كمارزش بودن حذف گردید و 22
سؤال باقیمانده به دودسته  3سؤال مربوط به جزء
نگرانی یا شناختی و  55سؤال مربوط به جزء
هیجانی یا جسمی تقسیم شده است .شیوه امتیازدهی
به این صورت است كه نمره یک براي گزینه خیلی
كم ،نمره دو براي گزینه كم ،نمره سه براي گزینه
زیاد و نمره چهار براي گزینه خیلی زیاد در نظر
گرفته شده است .هر دو نمره اضطراب جسمی و
شناختی براي هر دانشجو همراه با نمره كلی در
اضطراب امتحان محاسبه میگردد (اسپیلبرگر،
 .)5322در پژوهشی ابوالقاسمی ( )5922ضریب
پایایی به روش همسانی درونی  ،2/32دو نیمهسازي
 2/32و بازآزمایی  2/32گزارش كرده است.
آزمون کوتاه مقیاس وکسلر :این آزمون 4
خرده مقیاس محاسبات ،گنجینه لغات ،تنظیم
تصاویر و طراحی با مكعبها را موردسنجش قرار
میدهد كه هركدام از این خرده آزمونها
تواناییهاي شناختی خاصی را اندازهگیري
میكنند .خرده آزمون محاسبات شامل  54مسئله
ساده است كه معمولاً بدون استفاده از كاغذ و
)2. Spielberger Test Anxiety Inventory (STAI
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مداد میتوان آنها را حل كرد .این خرده آزمون

هر بار یكی از طرحهاي روي كارتها را بسازد.

بیشتر بهعنوان آزمون استدلال تلقی میشود تا

این آزمون استدلال ،درک روابط فضایی،

عملكرد محاسبات عددي .در اجراي این آزمون

هماهنگی بینایی حركتی ،مفهومسازي غیركلامی و

عواملی مانند حافظه ،دقت و تمركز حواس و

تفكر انتزاعی اندازهگیري میشود .در این آزمون

استعداد ریاضی و استدلال موردسنجش قرار

دو خرده آزمون محاسبات و گنجینه لغات مقیاس

میگیرند .خرده آزمون گنجینه لغات شامل

كلامی و خرده آزمونهاي تنظیم تصاویر و طراحی

فهرستی از  91كلمه بهصورت شفاهی و كتبی

با مكعبها مقیاس عملی را تشكیل میدهند .در

است كه به آزمودنی ارائه میشود و او باید آنها

خرده مقیاسهاي كلامی فرد باید پاسخ خود را

را تعریف كند و یا معناي آنها را توضیح دهد.

بهصورت كلامی به سؤالات آزمون بدهد و در

این آزمون یكی از شاخصهاي مهم هوش به

خرده مقیاسهاي عملی آزمودنی باید در یک

شمار میرود ،از عامل اضطراب و حواسپرتی و

موقعیت عملی یک فعالیت را انجام دهد (كرمی،

اختلالهاي عاطفی كمتر تأثیر میپذیرد .خرده

 .)5923نمرهگذاري بر اساس پاسخهاي ملاک

آزمون تنظیم تصاویر شامل  52مجموعه

راهنماي آزمون و توسط آزمونگر انجام میشود.

كارتهاي از سه تا ششتایی است .هر دسته از

در پژوهشی كرمی ( )5923ضریب پایایی براي

كارتها بهطور نامرتب به آزمودنی ارائه میشود،

خرده مقیاس محاسبات ( ،)2/22گنجینه لغات

او باید آنها را بهگونهاي منظم و مرتب كنار هم

( ،)2/24تنظیم تصاویر ( )2/25و براي طراحی

بگذارد تا داستانی را نشان دهد .این خرده آزمون

مكعبها ( )2/24گزارش كرده است.

توانایی آزمودنی را در توجه به اجزاي مربوط و

آزمون  :n-backاین آزمون براي ارزیابی

مناسب ،برنامهریزي دقیق و درک روابط علت و

حافظه كاري مورد استفاده قـرار میگیرد .در این

معلول و استدلال كلامی اندازهگیري میكند.

آزمون تعدادي محرک بینایی با فاصله 5222

همچنین خرده آزمون طراحی با مكعبها شامل

میلیثانیه بهصورت زنجیره بر روي صفحه

 52مكعب چوبی با ابعاد  2/1سانتیمتر است.

نمایشگر ظاهر شـده و فرد بایستی هر محرک را

بعضی از رویههاي مكعبها سفید ،بعضی قرمز و

با محرک قبل مقایسه نموده و در صورت تشابه،

بعضی رویهها نیمی قرمز و نیمی دیگر سفید

كلید مربوطه را فشار دهد .خروجی این آزمون

است .علاوه بر این 3 ،كارت وجود دارد كه

بهصورت تعداد پاسخهاي صحیح و غلط ارائه

طرحهاي هندسی به رنگهاي سفید و قرمز روي

میشود .پایایی و روایی آزمون  n-backدر مطالعاتی

آنها كشیده شده است .آزمودنی باید با استفاده از

سنجش شده است (بوش 5و همكاران.)2222 ،

 4تا  52مكعب آنها را طوري كنار هم بچیند كه

1. Bush
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جهت اجراي این پژوهش ابتدا ابزارهاي

یافتهها

موردنیاز تهیه و سپس فرایند نمونهگیري به مرحله

یافتههاي جمعیتشناختی نشان دادند كه 43/2

اجرا گذارده شد و در پی آن ابزارهاي مورد

درصد در فاصله سنی  54تا  51سال و 12/2

استفاده در بین دانشجویان انتخاب شده توزیع و

درصد در فاصله سنی  56سال و بالاتر قرار

اطلاعاتی در رابطه با نحوه پر كردن ابزارها داده

داشتند .از بین دانشآموزان  45/9درصد اول

خواهد شد .نهایتاً دادههاي موردنیاز استخراج و

دبیرستان 45/3 ،درصد دوم دبیرستان و 56/2

بهواسطه نرمافزار  SPSS.21مورد تجزیه تحلیل

درصد سوم دبیرستان بودند.

قرار گرفتند .همچنین براي تحلیل دادهها از

در جدول  5میانگین و انحراف استاندارد

شاخصهاي توصیفی پراكندگی و تمایل مركزي،

متغیرهاي پژوهش نشان داده شده است.

ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه
(گامبهگام) استفاده شد.

جدول  .1آمارههاي توصیفی متغیرهاي پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

زمان

2/ 24

2/ 22

2/ 22

خطا

4/ 29

2/ 29

2/ 54

اضطراب امتحان

56/ 33

2/ 12

2/ 53

محاسبات

2/33

6/22

2/ 59

گنجینه لغات

2/35

2/49

2/ 54

تنظیم تصاویر

2/24

2/22

2/ 22

طراحی با مکعبها

4/19

52/22

2/ 59

حافظه کاری

62/ 65

54/ 51

9/ 12

همانطور كه در جدول  5مشاهده میشود
میانگین و انحراف معیار توجه انتخابی در عامل

برابر با  2/24 ،2/35 ،2/33و  4/19بوده و میانگین
حافظه كاري  62/65است.

زمان و خطا به ترتیب  2/24و  4/29است.

براي بررسی همبستگی بین توجه انتخابی،

همچنین میانگین و انحراف معیار اضطراب امتحان

اضطراب امتحان و عملكردهاي شناختی با حافظه

 56/33است .از سویی میانگین محاسبات ،گنجینه

كاري از آزمون همبستگی گشتاوري پیرسون

لغات ،تنظیم تصاویر و طراحی مكعبها به ترتیب

استفاده شد .ضرایب همبستگی این متغیرها در
جدول  2ارائهشده است.
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جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش
متغیر
 - 1حافظه کاری

1

2

4

3

6

9

0

5

 - 2زمان

**2/26

5

 - 3خطا

*-2/53

**-2/51

5

 - 4اضطراب امتحان

**-2/59

2/ 22

2/ 22

5

 - 9محاسبات

*2/55

*-2/55

- 2/ 52

2/22

5

 - 6گنجینه لغات

2/23

- 2/ 26

- 2/ 29

*-2/52

*2/23

5

 - 0تنظیم تصاویر

*2/59

*2/22

*-2/52

**-2/51

**2/53

2/295

5

 - 2طراحی مکعب ها

**2/59

2/23

*-2/55

*-2/52

2/22

2/ 22

2/ 22

همانطور كه در جدول  2مشاهده میشود،

رگرسیون چندگانه همزمان یا استاندارد استفاده

حافظه كاري با زمان توجه انتخابی رابطه مثبت و

شد .در رگرسیون چندگانه استاندارد همه

معنادار و با خطا رابطه منفی و معناداري دارد.

متغیرهاي پیشبین بهطور همزمان وارد تحلیل

همچنین بین اضطراب امتحان با حافظه كاري

میشوند و هر متغیر پیشبین بر اساس توان پیش-

رابطه منفی و معناداري وجود دارد .از سویی بین

بینی خودش مورد ارزیابی قرار میگیرد (پلنت،

عملكردهاي شناختی محاسبات ،تنظیم تصویر و

 .)5934تحلیل مقدماتی به منظور اطمینان از عدم

طراحی مكعبها با حافظه كاري رابطه مثبت

تخطی از مفروضههاي نرمال بودن ،خطی بودن،

وجود دارد .بین گنجینه لغات با حافظه كاري

همخطی و یكسانی پراكندگی انجام شد .مقادیر

رابطهاي مشاهده نشد.

گزارش شده براي  Toleranceو  VIFحاكی از

براي تعیین سهم هر یک از متغیرهاي توجه

آن است كه از مفروضه همخطی تخطی نشده است

انتخابی ،اضطراب امتحان و عملكردهاي شناختی

(ارزش  Toleranceكمتر از  2/5و ارزش VIF

در پیشبینی حافظه كاري دانشآموزان از تحلیل

بالاي  52بیانگر تخطی از این مفروضه است).

جدول  .3خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون همزمان براي تبیین متغیر ملاک بر اساس متغیرهاي پیشبین
مدل R
2/44 5

R2

 R 2تع دیل شده

خطای استاندارد برآورد

2/53

2/54

2/22
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جدول  .4خلاصه نتایج تجزیه مجذورات در تحلیل رگرسیون چندگانه براي حافظه كاري دانشآموزان
منابع تغییرات

SS

df

MS

F

سطح معناداری

رگرسیون

252/29

6

91/92

54/ 22

2/225

باقیمانده

262/22

946

2/ 43

کل

5221/22

912

همانطور كه در جدول  9و  4نشان مشاهده

پیشبین قادرند بهطور تركیبی  %53از تغییرات

میشود رگرسیون نمرات متغیرهاي پیشبین

متغیر ملاک را بهطور معنیداري پیشبینی كنند

(توجه انتخابی ،اضطراب امتحان و عملكردهاي

(R2=2/53؛  946( =54/22و F)6؛ .)P=2/2225

شناختی) بهطرف متغیر ملاک (حافظه كاري)

جدول  1نیز سهم هر یک از متغیرهاي وارد

ازنظر آماري معنیدار است ( ).P<2/225از سویی

شده به مدل در پیشبینی حافظه كاري را نشان

مقدار ( R2=)2/53نشان میدهد كه متغیرهاي

میدهد.

جدول  .9خلاصه نتایج ضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد براي پیشبینی حافظه كاري دانشآموزان
مدل

ضرایب غیراستاندارد
B

خطای استاندارد

55/94

2/ 22

ضرایب استاندارد

t

سطح معناداری

بتا
2/ 26

2/225

 - 1زمان

2/21

2/ 25

2/ 29

2/ 32

2/224

 - 2خطا

-2/25

2/ 22

- 2/ 24

- 2/ 16

2/ 19

 - 3اضطراب ام تحان

-2/29

2/ 23

- 2/ 52

- 2/ 94

2/225

 - 4محاسبات

2/26

2/ 22

2/ 22

2/ 19

2/ 22

 - 9گنجینه لغات

2/22

2/ 29

2/ 26

2/ 91
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ثابت

همانطور كه در جدول  1مشاهده میشود

طراحی مكعبها ( =2/55بتا )P=2/25 ،و متغیر

در این مدل پنج متغیر ازلحاظ آماري معنادار می-

اضطراب امتحان داراي ارزش بتاي ( =2/55بتا،

باشند .سه متغیر زمان داراي ارزش بتاي (=2/29

 )P=2/225بودند .با توجه به بتاهاي بهدستآمده،

بتا ،)P=2/224 ،مؤلفه محاسبات ( =2/22بتا،

میتوان گفت ازلحاظ قدرت پیشبینی كنندگی

 ،)P=2/22تنظیم تصویر ( =2/53بتا )P=2/25 ،و

ابتدا متغیر زمان ،محاسبات ،تنظیم تصویر،
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اضطراب امتحان و طراحی مكعبها به ترتیب
قادر به پیشبینی حافظه كاري دانشآموزان هستند.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر نقش توجه انتخابی ،اضطراب
امتحان و عملكرد شناختی در حافظه كاري دانش-
آموزان بود .نتایج پژوهش نشان داد كه حافظه كاري
با زمان توجه انتخابی رابطه مثبت و معنادار و با خطا
رابطه منفی و معناداري دارد .این یافته با نتایج
پژوهشهاي انثوورث و همكاران ( ،)2223كانوي و
همكاران ( )2222مطابقت دارد .بااینحال برخی
شواهد پژوهشی نشان میدهد كاركرد توجهی
اجرایی نمیتواند تعیینكننده صرف رابطه حافظه
كاري باشد ،بلكه تواناییهاي مبتنی بر حافظه
تعیینكننده مهم حافظه كاري هستند و نقش مهمی
در قدرت پیشبینی كنندگی حافظه كاري دارند.
كالوم و همكاران ( )2222در مطالعه خود به این
نتیجه رسیدند هنگامیكه واریانس مشترک اندوزش
كوتاهمدت و توجه اجرایی از واریانس توجه اجرایی
حذف شود ،واریانس توجه باقیمانده نمیتواند
حافظه كاري را پیشبینی كند؛ بنابراین آنها نتیجه
گرفتند كه توجه اجرایی نمیتواند نقش زیربنایی در
رابطه با حافظه كاري داشته باشد و آنچه این رابطه
را پایهریزي میكند ،اندوزش كوتاهمدت است.
درمجموع افراد داراي ظرفیت حافظه كاري بالا ،در
كنترل كردن توجه خود براي فعال نگهداشتن
اطلاعات مربوط به هدف ،بهتر از افراد داراي
ظرفیت حافظه كاري پایین عمل میكنند.

حافظۀ كاري گنجایش محدودي دارد و
استفادهي مناسب از حافظه كاري نیازمند بهرهگیري
از بیشینه گنجایش موجود و پیشگیري از ورود
محرکها و اطلاعات نامرتبط مزاحم است .وضعیتی
كه بـراي حافظه كاري در افراد در زمان خطاي
بیشتر در توجه پیش میآید به این صورت است كه
افكار مزاحم بخشی از گنجایش محدود این حافظه
را اشغال كرده و بهاینترتیب ،ورود و پردازش
اطلاعات جدید را با مشكل روبهرو میكنند و باعث
افزایش زمان توجه و درنتیجه میزان خطا میشوند
(پلوسی ،اسلاده ،بلومهاردت و شارما.)2222 ،5
همچنین مایر و كن )2259( 2نشان دادند كه اثر بار
حافظه كاري در كارآمدي بررسی دیداري وابسته به
درگیري حافظه كاري اجرایی است .آنها نشان
دادند كه در حقیقت افزایش بار حافظه كاري زمانی
كه حافظه كاري اجرایی درگیر است به كارآمدي
بررسی دیداري آسیب میزند .چن و چان)2222( 9
پیشنهاد كردند كه مدت تمركز توجه ممكن است
نقش مهمی در بسیاري از آزمایشها داشته باشد.
آنها متذكر شدند كه به خاطر آنكه بار حافظه كاري
بهطورمعمول بهوسیله گستره تعداد اقلامی كه باید در
حافظه نگهداشته شود دستكاري میشود ،بار بالاي
حافظه كاري بهطورمعمول همراه با تمركز توجه
گسترده است .درحالیكه بار پایین حافظه كاري
عموم ًا همراه با تمركز توجه كوتاهتر است.
بهعبارتدیگر ،بار حافظه كاري با اندازه تمركز توجه
1. Pelosi, Slade, Bluomhardt& Sharma
2. Meier & Kane
3. Chen & Chan
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كه بهعنوان اثر مقدار تداخل حواسپرتی شناخته

بندورا تأكید میكند كه مرحله ابتدایی هر یادگیري با

میشود حداقل در بعضی مطالعات درآمیخته بود.

توجه آغاز میشود و اگر توجه كافی نباشد ،یادگیري

این یافتهها همچنین پیشنهاد میكنند كه اثر بار

فرد خدشهدار میگردد .لذا توجه یكی از مهمترین

حافظه كاري بر تداخل حواسپرتی پیچیدهتر از آن

كارهاي عالی ذهن است و بهتنهایی یكی از جنبه-

چیزي است كه در تئوري گستره توجه مدنظر است

هاي اصلی ساختار شناختی است كه در ساختار

(مکكمرا و كانوي.)2254 ،5

هوش ،حافظه و ادراک نیز نقش مهمی دارد

از سوي دیگر مطالعات نشان میدهد كه افراد

(كسائیان ،كیامنش و بهرامی.)5939 ،

با گنجایش حافظه كاري بالا كمتر مستعد تداخل در

یافته دیگر پژوهش نشان داد كه بین اضطراب

تكلیف استروپ هستند (كن و انگل.)2229 ،2

امتحان با حافظه كاري رابطه منفی و معناداري وجود

اگرچه این اثر بهوسیله عوامل زمینهاي همچون

دارد .این یافته با نتایج پژوهش اونز و همكاران

حضور محرکهاي بیكلمه و همچنین نسبت

( )2222كه نشان دادند تأثیر منفی اضطراب بر

محرکهاي متجانس به نامتجانس تحت تأثیر قرار

كنشهاي شناختی از طریق حافظه كاري كلامی

میگیرد (مایر و كن .)2259 ،تفاوتهاي فردي در

صورت میپذیرد؛ همسو بوده و با مطالعات كرو و

گنجایش حافظه كاري در اساس نتیجه تفاوت در

همكاران ( )2222و میلر و بیشسل ()2224

توانایی بازنمایی انتخاب مؤثر مرتبط با تكلیف

تأثیرپذیري حافظه كاري از اضطراب تأیید نگردید.

ازیکطرف و عدم انتخاب یا بازداري یا سركوب

ناهمسو است .كسانی كه حافظه كاري بالاتري دارند،

بازنماییهاي متناقض از سوي دیگر است (شیستد و

براي مقابله با مشكلات مرتبط با اضطراب در زمینه-

بردوي.)2259 ،9

هاي آموزشی بهتر تجهیز میشوند .ظرفیت بالاي

حافظهي كاري گنجایش محدودي دارد و

حافظه كاري افراد ،عملكرد بهتر آنها را در تكالیف

استفادهي مناسب از حافظهي كاري نیازمند بهره-

علمی مانند حل مسئله و استدلال و تنظیم بهتر

گیري از بیشینهي گنجایش موجود و پیشگیري از

تجارب هیجانی به دنبال دارد .لذا تقویت حافظه

ورود محرکها و اطلاعات نامرتبط مزاحم است كه

كاري میتواند میزان اضطراب را كاهش دهد

در این زمینه توجه نقش مهمی دارد و باعث میشود

(اشمایكل و دیمر.)2252 ،4

كه اطلاعات سریعتر و بهتر در حافظه كاري سپرده

حافظه كاري حافظهاي است كه در تمام دوران

شوند .بهطوريكه میزان توجه یادگیرندگان به درس

زندگی و در بیشتر فعالیتها از سنین كودكی تا

نیز از عوامل اصلی در امر آموزش و یادگیري است.

بزرگسالی لازم است .در تمامی عملكردهاي

1. Macnamara& Conway
2. Kane & Engle
3. Shipstead& Broadway
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مسئله و عملكردهاي ریاضی این نوع حافظه به كار

همچنین بر اساس نظریه كفایت پردازش گاهی

میرود و نقش عمدهاي در زندگی و عملكرد دارد.

همین نگرانیهاي مرتبط با تهدیدي كه فرد مضطرب

به همین دلیل نقص در حافظه كاري تأثیرات منفی

تجربه میكند ،بهعنوان یک كاركرد انگیزشی مثبت

عمدهاي بر جنبههاي مختلف شناختی همچون

عمل مینماید و او را به سمت استفاده از

مهارتهاي حل مسئله و درک مطلب دارد ،چراكه

راهكارهاي جبرانی هدایت میكند تا با استفاده از

وقتی حافظه كاري با مشكل روبهرو میشود ،فرد

منابع پردازشی بیشتر ،عملكرد مؤثر خویش را حفظ

قادر نخواهد بود اطلاعات لازم را براي هدایت

نماید .استفاده از چنین راهكارهایی گاهی منتهی به

عملكرد قریبالوقوع در ذهن خود نگهداري كند و

عملكرد مؤثر میشود؛ درحالیكه به علت افزایش

تا پیدا نمودن راهحل مناسب آن را دستكاري كند

شاخص تلاش مغزي ،كفایت پردازش همچنان غیر

(اصغرپور .)5926 ،از طرفی تصور میشود كه افكار

مطلوب باقی میماند (كلیت و وندرلیندن.)2222 ،5

منفی یا تفاسیر تحریف شده كه در اضطراب بالا

همچنین بر پایه این نظریه ،تنها زمانی میتوان اظهار

دیده میشود ،باعث محدود شدن ظرفیت حافظه

داشت كه اضطراب كفایت نظام اجرایی مركزي از

كاري شده و باورهاي منفی انباشته شده در حافظه

حافظه كاري را تخریب میكند كه این نظام را

كاري را فعالتر میسازد و به دنبال آن باعث افزایش

بهصورت یک نظام پردازشی خالص و بدون ارتباط

سطح اضطراب فرد در یک چرخهي معیوب میشود

با هر یک از مؤلفههاي زیردستش در نظر گرفته

(بیابانگرد.)5921 ،

باشیم .برعكس ،این نظریه تأثیرات اضطراب را بر

افراد مضطرب هنگامیكه با یک تكلیف
چالشی مواجه میشوند ،آن را بهمنزله یک منبع

عملكرد اندک و یا بیتأثیر ارزیابی مینماید (نظربلند
و همكاران.)5935 ،

تهدید تلقی مینمایند كه در آنها احساسات منفی و

یافته دیگر پژوهش نیز نشان داد كه بین

نگرانیهاي مربوط به عملكرد و افكار خودارزیابی

عملكردهاي شناختی محاسبات ،تنظیم تصویر و

منفی را فرامیخواند .تداخل شناختی ناشی از این

طراحی مكعبها با حافظه كاري رابطه مثبت وجود

افكار ،كنشوري پردازشی حافظه كاري و ذخیره-

دارد .بین گنجینه لغات با حافظه كاري رابطهاي

سازي اطلاعات را تحت تأثیر قرار میدهد .چنین

مشاهده نشد كه این یافته با نتایج پژوهش كین و

فرایندي خود به افزایش اضطراب منجر میشود و

همكاران ( )2224همسو است نشان دادند كه

باعث میگردد كه فرد نتواند الگوي مناسبی از رفتار

عملكرد شناختی در دانشآموزان متأثر از حافظه

را برگزیند كه موضوع تهدیدكننده را تغییر داده یا

كاري است .به عقیده آنها سرعت پردازش و

برطرف كند (نظربلند و همكاران.)5935 ،

كدگذاري كلمهها در هنگام خواندن ،استفاده از
1. Clit & Vander Linden
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مهارتهاي واجشناختی و دامنهاي از مهارتهاي

گفت كه بهبود حافظه بر روي یادگیري و متعاقباً

شناختی و فراشناختی ،فعال كردن اطلاعات قبلی،

عملكرد تحصیلی تأثیر مثبتی خواهد داشت.

تحلیل و پردازش اطلاعات مطابق با سبک یادگیري

ازاینجهت كه حافظه پشتیبانی كننده یادگیري است؛

به عملكرد و ظرفیت حافظه مربوط است.

به عبارتی حافظه منجر به افزایش تمركز بر روي

حافظه كاري حكم یک میز كار ذهنی را دارد

تكلیف شده ،بازداري از اطلاعات نامرتبط را در

كه دستكاري شدن اطلاعات و جمع شدن

حین یادگیري به عهده داشته و یكپارچهسازي

اطلاعات روي آن امكان فهم زبان مكتوب و

اطلاعات مرتبط را در پی خواهد داشت كه این

شفاهی ،تصمیمگیري و حل مسئله را به ما میدهد.

موارد در كنار هم تسهیل یادگیري را در پی دارد.

حافظه كاري مثل یک انبار اطلاعات قفسهبندي شده

بنابراین افزایش توجه به تكلیف و حافظه و تنظیم

است كه منفعلانه منتظر میماند تا اطلاعاتش به

تصاویر و محاسبات به دلیل نقش شناختی باعث

حافظه بلندمدت بروند ،نیست .طی فرایند محاسبات

افزایش حافظه كاري در دانشآموزان خواهند شد

و خواندن ،واژه نوشتن شده پس از دریافت به

(دهن.)2222 ،5

اجزاي خود تبدیل شده و در حافظه كاري نگهداري

یافته دیگر پژوهش نیز نشان داد كه توجه

میشود .در صورت عملكرد درست حافظه كاري،

انتخابی ،اضطراب امتحان و عملكردهاي شناختی

سایر منابع شناختی براي تركیب اصوات جدا از هم

قادرند تغییرات حافظه كاري را در دانشآموزان

و ساختن واژه آزاد شده و در دسترس قرار می-

پیشبینی كنند .حافظه كاري و بازداري كه بهعنوان

گیرند .بر این اساس فرد میتواند تلفظ و معناي

حوزههاي اصلی كاركرد اجرایی شناخته میشوند و

مناسب را از حافظه بلندمدت بازیابی كند .از سوي

در ارتباط نزدیكی با یكدیگر قرار دارند؛ بهطوريكه

دیگر حافظه كاري داراي نظامی پیچیده و

یافته مطالعات انجامگرفته در زمینه تكالیف حافظه

درعینحال انعطافپذیر از اجزاء مختلف است كه

كاري ،بر نقش نورونهاي قشر پیش پیشانی خلفی

رابطه تنگاتنگی با عملكردهاي شناختی دارد (كرمی

جانبی در رمزگذاري و هدایت اطلاعاتی كه موقت ًا

نوري .)5934 ،بنابراین در توجیه این یافته میتوان

فعال نگهداشته میشوند تأكید دارند .از سویی

گفت با توجه به اینكه حافظه وكسلر بیشتر

تكالیف حافظه كاري مستلزم این است كه آزمودنی

عملكردهاي شناختی موردسنجش قرار میدهد و در

درحالیكه بهطور همزمان مشغول انجام فعالیتهایی

این پژوهش محاسبه ،تنظیم و طراحی مكعبها با

است كه منجر به حواسپرتی و تداخل میشود كه

حافظه كاري ارتباط دارد؛ لذا توجه به نقش

اضطراب امتحان نیز باعث افزایش تداخل میشود،

عملكردهاي شناختی میتواند باعث افزایش حافظه

براي حفظ اطلاعات در حافظه فعال تلاش كند.

كاري در دانشآموزان شود .در تبیین دیگري میتوان
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درواقع تكالیف آموزش حافظه كاري شامل

گرفته است؛ كه براي افزایش تعمیمپذیري نتایج

مجموعهاي از تمرینهاي مكرر است كه به نحوي

تحقیق بهكل دانشآموزان ،استفاده از نمونههاي

طراحی شدهاند كه نیازمند كنترل توجه زیاد است و

آماري از مدارس و شهرهاي دیگر ،ضروري به نظر

باعث میشود بیمار فرصت كافی براي تمرین تمركز

میرسد .ازلحاظ كاربردي نیز پیشنهاد میشود كه

داشته باشد (ملباي-لروگ و هولم .)2259 ،لذا می-

زمینهاي براي آگاه ساختن دانشآموزان و والدین در

توان بر این اساس توجیه كرد كه توجه انتخابی،

مورد كاركردهاي اجرایی و حافظه كاري زیر نظر

اضطراب امتحان و عملكردهاي شناختی بر حافظه

مدارس فراهم گردد و دانشآموزانی كه داراي

كاري نقش دارند.

اضطراب امتحان بالا هستند از طریق مراكز مشاوره و

این پژوهش با محدودیتهایی مواجه بود .این
تحقیق ممكن است در بافتهاي تحصیلی و گروه-
هاي سنی متفاوت تغییر یابند؛ بنابراین تحقیقات
دیگري ترجیحاً طرحهاي پژوهشی طولی لازم است
تا به روابط چندمتغیري بین توجه انتخابی و
عملكردهاي شناختی با حافظه كاري و گروههاي
سنی متفاوت بپردازد .از سویی این پژوهش بر روي

راهنمایی وابسته به آموزشوپرورش ازنظر مدیریت
و كنترل این اضطراب مورد آموزش قرار گیرند.
تشکر و قدردانی
از دانشآموزان عزیزي كه در اجراي این پژوهش
نهایت همكاري را داشتند ،كمال تشكر و قدردانی را
داریم.

دانشآموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز انجام
منابع
ابوالقاسمی ،ع ( .)5922اضطراب امتحان .اردبیل:
انتشارات نیک آموز.

اصغرپور ،م ( .)5926بررسی ارتباط حافظه كاري
با عملكرد اجرایی در بیماران اسكیزوفرن و

تهرانی دوست ،م؛ رادگودرزي ،ر؛ سپاسی ،م،
علاقبندراد ،ج ( .)5922كاركردهاي اجرایی در
كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه -بیش
فعالی .تازههاي علوم شناختی.3-5 ،)5(1 ،

افراد سالم .پایاننامه كارشناسی ارشد

كسائیان ،ک؛ كیامنش ،ع؛ و بهرامی ،هادي

كاردرمانی روان ،دانشگاه علوم پزشكی و

( .)5939مقایسه عملكرد حافظه فعال و

خدمات بهداشتی درمانی ایران.

نگهداري توجه دانشآموزان با و بدون

بیابانگرد ،ا ( .)5921اضطراب امتحان .تهران:
انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

ناتواناییهاي یادگیري .مجله ناتواناییهاي
یادگیري.529-552 ،)4(9 ،
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شكوهی یكتا ،م؛ لطفی ،ص؛ رستمی ،ر؛

كرمینوري ،ر ( .)5934روانشناسی حافظه و

ارجمندنیا ،ع.ا؛ یگانه ،ن .م؛ و شریفی ،ع

یادگیري با رویكرد شناختی .تهران :انتشارات

( .)5939اثربخشی تمرین رایانهاي شناختی بر

سمت.

عملكرد حافظه فعال كودكان نارساخوان.
دوماهنامه شنواییشناسی.16-46 ،)9(29 ،

مجتبیزاده ،م ( .)5921بررسی رابطهي بین
حافظهي فعال ،میزان اضطراب و پیشرفت

صمیمی ،ز؛ حسنی ،ج؛ كرد تمینی ،م؛ افزون ،ج

تحصیلی در بین دانشآموزان پسر سال سوم

( .)5934اثربخشی آموزش حافظه كاري

دبیرستانهاي

پایاننامهي

هیجانی بر توانایی مهارگري شناختی و عاطفی

كارشناسی ارشد ،دانشكدهي روانشناسی و
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سانحه .فصلنامه سلامت روانی كودک،)9(2 ،
.92-25

در رابطه اضطراب امتحان و عملكرد تحصیلی.
كارشناسی

ارشد

روانشناسی،
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بیرجند.
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