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 چکیده:

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

جامعه  روش: آموزان انجام شد.عملكرد شناختی در حافظه كاري دانش

آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز ي دانشآماري پژوهش حاضر را كلیه

از  دادند كه از این جامعه با استفادهتشكیل می 5931-36در سال تحصیلی 

نفر انتخاب  919اي به حجم اي، نمونهگیري تصادفی خوشهروش نمونه

ها از آزمون آوري دادهقرار گرفتند. براي جمع موردبررسیشده و 

 n-backاستروپ، اضطراب امتحان اسپیلبرگر، مقیاس وكسلر و آزمون 

هاي آماري ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل استفاده شد. از روش

نتایج  :هایافته ها استفاده شد.( براي تحلیل دادهزمانهمنه )رگرسیون چندگا

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

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

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

با  هامكعبشناختی محاسبات، تنظیم تصویر و طراحی  يردهاعملك

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

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

توجه انتخابی، اضطراب امتحان و عملكردهاي )بین متغیرهاي پیش

بینی داري پیشمعنی طوربهز تغییرات حافظه كاري را ا %53شناختی(، 

بنابراین با افزایش توجه انتخابی و عملكردهاي : گیرینتیجه كنند.می

توان میزان اضطراب امتحان را كاهش داده و از این طریق شناختی، می

 آموزان را بهبود بخشید.حافظه كاري دانش
 

، اضطراب امتحان، حافظه كاري، توجه انتخابی :یدیواژگان کل

 عملكردهاي شناختی.

 

Abstract: 

Introduction: The aim of the present study was to investigate 

the role of selective attention, test anxiety and cognitive 

performance in students' working memory. Method: The 

population of this study consisted of all high school students in 

Tabriz, who were studying in 2015-2016. A sample of 353 

students were selected through cluster sampling. To collect the 

data from the Stroop test, Spielberger Test Anxiety Inventory 

and the Wechsler test and n-back test were used. Pearson 

correlation and multiple regression analysis methods 

(simultaneous) were used for data analysis. Findings: The 

results showed that there is a significant positive correlation 

between working memory and selective attention. However, 

the correlation between working memory and error is 

negative. There is negative and significant relationship 

between test anxiety and working memory. In addition, there 

is positive and significant relationship between cognitive 

functions of computing, image adjustments and cubic design, 

with working memory. There was no relationship between 

vocabularies with working memory. Also, regression analysis 

showed that the scores were predictive variables (selective 

attention test anxiety and cognitive functions) and 19% of 

working memory changes was significantly predicted. 

Conclusion: Therefore, it can be concluded that through 

increasing selection attention and cognitive functioning test 

anxiety can be reduced and the students working memory is 

improved. 

 

Key Word: Working Memory, Selective Attention, Test 

Anxiety, Cognitive Functions. 
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 مقدمه

هاي شناختی سطح بخشی از كنش 5حافظه كاري

 كاريدستبالا است و به توانایی نگهداري و 

گردد. این نظام انه اطلاعات در مغز اطلاق میفعال

سازي موقت اطلاعات ورودي به مسئولیت ذخیره

نظام شناختی را بر عهده داشته و در ضمن آن با 

هاي پردازشگري كه در اختیار استفاده از نظام

 كاريدستدارد، این اطلاعات را انتخاب و 

نماید )نظر بلند، آزاد فلاح، فتحی آشتیانی، می

( 2252) 2(. بدلی5935شایري و خدادادي، ع

داند: مؤلفه می 4حافظه كاري را مشتمل بر 

اجرایی مركزي یک مؤلفه نظارتی حیطه كلی است 

كه در تخصیص منابع توجهی، كاربرد دارد و 

 ازجملهاي از كاركردهاي تنظیمی درگیر در گستره

هاي چندگانه هماهنگی شناختی در انجام فعالیت

هاي ختصاص دادن منابع به دیگر بخش، ازمانهم

حافظه كاري و نیز بازیابی اطلاعات از حافظه 

بلندمدت است. در الگوي بدلی، اندوزش موقتی 

دو انباره حیطه خاص انجام  وسیلهبهاطلاعات 

شناختی كه اندوزش : یكی حلقه واجشودمی

موقتی اطلاعات كلامی را بر عهده دارد و دیگري 

كه مسئول نگهداري و  لوح دیداري فضایی

هاي دیداري فضایی است. بازنمایی كاريدست

رویدادي است كه  یانگربچهارمین مؤلفه نیز 

هاي حافظه و ابعاد وظیفه تبدیل خرده سیستم

اطلاعاتی به قطعات یكپارچه را بر عهده دارد 

                                                 
1. working Memory 

2. Baddeley 

 (.2252)بدلی، 

حافظه كاري اشاره به عملكرد حافظه 

و  كاريدستظ، در رمزگردانی، حف مدتكوتاه

بازیابی اطلاعات دارد )صمیمی، حسنی، كردتمینی 

شامل اطلاعات  كاريي حافظه(. 5934و افزون، 

است كه در حال  دائمیثبت شده در حافظه 

-اند. نمیفعال قرار گرفته حاضر در وضعیت كاملاً

 كاريي توان گفت كه كدام اطلاعات جزو حافظه

براي تحلیل هستند؛ زیرا هرگونه اطلاعاتی كه 

 بیشتر فعال گردد در همان لحظه جزء حافظه

توان گفت كه گردد؛ پس میمحسوب می كاري

بر تمامی اطلاعات موقتی دلالت دارد  كاري حافظه

ها دسترسی به آن موردنظر هرلحظهكه فرد در 

یكی از فرایندهاي شناختی  كاري دارد. حافظه

 ستامهم است كه زیربناي تفكر و یادگیري 

 (.2222، 9)دن

كننده مكانیسم یكی از عوامل تبیین

زیربنایی حافظه كاري، توجه انتخابی است. 

توجه اجرایی دلالت بر توانایی ما در به نظم 

در  ویژهبههایمان ها و پاسخآوردن افكار، هیجان

موقعیت تعارض و تداخل دارد )رودا، چكا و 

ه ( معتقد است ك2222(. بدلی )2252، 4كمبیتا

یكی  در دسترستوانایی تمركز ظرفیت توجهی 

هاي مهم مؤلفه اجرایی مركزي حافظه از ویژگی

كاري است و انجام تكالیف پیچیده شناختی تا 

                                                 
3. Dehn 

4. Rueda, Checa&Combita 
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حدود زیادي به این توانایی بستگی دارد. انگل 

( توجه اجرایی را یكی از 2224) 5و كانه

دانند و هاي الگوي حافظه كاري خود میمؤلفه

ما نیاز به دانستن  ازآنچهد بسیاري معتقد هستن

ها و دنیاي جدید داریم مبتنی ها در موقعیتآن

شوند. این بر بازیابی حافظه بلندمدت حاصل می

بازیابی در شرایط معمول به شكل خودكار 

ها فراخوانده نشانه وسیلهبهگیرد و تنها انجام می

شوند. در این راستا نقش زیربنایی توجه می

رابطه بین حافظه كاري در  اجرایی در

 2هاي انثوورث، اسپیلرز و بریورپژوهش

( مورد 2222، كانه و انگل )9(، كانوي2223)

برخی شواهد  حالبااینتأیید قرارگرفته است. 

دهد كاركرد توجهی اجرایی پژوهشی نشان می

كننده صرف رابطه حافظه كاري تواند تعییننمی

حافظه  هاي مبتنی برباشد، بلكه توانایی

كننده مهم حافظه كاري هستند و نقش تعیین

بینی كنندگی حافظه كاري قدرت پیش مهمی در

دارند. كالوم، آباد، كوروگا، شیه و فلورس 

( در مطالعه خود به این نتیجه 2222) 4مندزا

واریانس مشترک اندوزش  كههنگامیرسیدند 

مدت و توجه اجرایی از واریانس توجه كوتاه

مانده شود، واریانس توجه باقیاجرایی حذف 

بینی كند؛ بنابراین تواند حافظه كاري را پیشنمی

تواند ها نتیجه گرفتند كه توجه اجرایی نمیآن

                                                 
1. Engle & Kane 

2. Unsworth, Spillers & Brewer 

3. Conway 

4. Colom, Abad, Quiroga, Shih & Flores-

Mendoza 

نقش زیربنایی در رابطه با حافظه كاري داشته 

كند، ریزي میباشد و آنچه این رابطه را پایه

افراد  درمجموعمدت است. اندوزش كوتاه

فظه كاري بالا، در كنترل كردن داراي ظرفیت حا

اطلاعات  داشتننگهتوجه خود براي فعال 

مربوط به هدف، بهتر از افراد داراي ظرفیت 

 ویژهبهكنند. این امر حافظه كاري پایین عمل می

در شرایط تداخل بالا یا ورود اطلاعات نامربوط 

كند و منجر به عملكرد اهمیت بیشتري پیدا می

هاي استدلال موقعیت آمیز فرد درموفقیت

و انگل،  1)كانه، كانوي، هامبریک شودمی

2222.) 

( فرض نمود كه 5322) 6از سویی آیزنک

حافظه  واسطهبهاثرات اضطراب بر عملكرد 

پذیرد. به این صورت كه كاري صورت می

و  شودمیاضطراب توسط حافظه كاري پردازش 

این حافظه ظرفیت محدودي داراست،  ازآنجاكه

زا یا در افراد داراي رگه ایط اضطرابدر شر

اضطراب بالا، ظرفیت كمتري از حافظه كاري در 

گیرد تا به عملكرد شناختی دسترس قرار می

ها بعد مؤثر بپردازد. در توجیه این فرضیه، سال

( نظریه كفایت پردازش 5332) 2آیزنک و كالور

را ارائه نمودند كه بر اساس آن اضطراب 

ش افراد را تحت تأثیر شاخص كفایت پرداز

دهد. افراد مضطرب تلاش مغزي قرار می

بیشتري را براي انجام بهینه تكلیف ذهنی 

                                                 
5. Hambrick 

6. Eysenck 

7. Calvo 
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دهند؛ اما كفایت كمتري دارند. صورت می

كه عملكرد مؤثر نیز در این دسته افراد  هرچند

 یافته است.كاهش

در این میان تحقیقاتی كه به بررسی اثرات 

اند، نتایج هاضطراب بر حافظه كاري پرداخت

كنند؛ و بعضاً متناقضی را گزارش می سوناهم

ها رابطه معناداري بین برخی از پژوهش كهدرحالی

سطوح اضطراب فرد و عملكرد حافظه كاري 

؛ 2223، 5دهند )والكن هورست و كرونشان نمی

(. در دسته دیگري از 2226، 2مک مانامان

ها این ارتباط در حیطه برخی انواع و پژوهش

است )سورک  آمدهدستبههاي حافظه كاري مؤلفه

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

( نیز حاكی 2222) 4استونسون، نورگت و هادوین

هاي از آن است كه تأثیر منفی اضطراب بر كنش

شناختی از طریق حافظه كاري كلامی صورت 

در مطالعات كرو، مسهوز و  كهدرحالیپذیرد؛ می

( 2224) 6( و میلر و بیشسل2222) 1هورستوالكن

تأثیرپذیري حافظه كاري از اضطراب تأیید 

 نگردید.

در پژوهش دیگري ویزوپترا، چایی، بنگا و 

 كهدرصورتی( نیز نشان دادند 2255) 2میكلا

تر بودند، عملكرد افراد با اي سادهتكالیف حافظه

سطوح بالا و پایین اضطراب یكسان بود؛ اما وقتی 

                                                 
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 

تري را هاي اجرایی پیشرفته، كنششدهارائهكلیف ت

شد، هم عملكرد مؤثر و هم كفایت شامل می

پردازشی در افراد داراي رگه اضطرابی بالا 

( در 5939بود. همچنین طاهري ) دیدهآسیب

بین اضطراب كه  یافتدستپژوهشی به این نتیجه 

فضایی( رابطه  ـ يامتحان و حافظه كاري )دیدار

از طرفی بین حافظه كاري و عملكرد  .وجود دارد

تحصیلی نیز رابطه وجود دارد. اضطراب امتحان 

از طریق حافظه كاري  غیرمستقیممستقیم و  طوربه

توان می طوركلیبهثیر دارد. أبر عملكرد تحصیلی ت

واسطه ارتباط  عنوانبهنتیجه گرفت حافظه كاري 

بین اضطراب امتحان و عملكرد تحصیلی نقش ایفا 

( نیز در پژوهش خود 5921زاده )د. مجتبیكنیم

آموزان داراي دانشكه  اندیافتدستبه این نتیجه 

تر، اضطراب بیشتر و فعال پایین هظرفیت حافظ

 د.پیشرفت تحصیلی كمتري دارن

تواند در حافظه موارد دیگري كه می ازجمله

كاري تأثیرگذار باشد، كاهش عملكردهاي 

و  كاريدستظه كاري حاف درواقعشناختی است. 

ذخیره موقت اطلاعات را بر عهده دارد و براي 

هاي شناختی لازم است. طیف وسیعی از فعالیت

بر این اساس حافظه كاري هسته بسیاري از 

عملكردهاي پیچیده شناختی است )نجاتی و 

(. اختلال در عملكرد 5935آبادي، ایزدي نجف

دادن شناختی، افت كارایی و ناتوانی در انجام 

. عملكرد شودمیهاي روزانه را موجب فعالیت

شناختی مجموعه فرایندهاي ذهنی است كه از 

آوریم، ذخیره ها اطلاعات را به دست میطریق آن
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، 5كنیم )بلیسلكنیم و هنگام نیاز بازیابی میمی

 2(. در این زمینه مایک، وتیزكی و امرسون2224

لوح  ( در پژوهشی نشان دادند كه كاركرد2225)

دیداري فضایی و سیستم اجرایی مركزي در 

ظرفیت حافظه كاري ارتباط دارد و متغیر مهمی 

 است. عملكرد مهارتدر اكتساب 

( نشان داد 2255) 9در پژوهشی دیگر داهلین 

ها با اي یادآوري معكوس مكعبكه تمرین رایانه

درصد از  92تواند حافظه كاري ارتباط دارد و می

حافظه كاري را تبیین كند. كین،  تغییرات واریانس

( نشان دادند كه 2224) 4اوكهیل و برایانت

آموزان دبستانی متأثر از عملكرد شناختی در دانش

ها سرعت حافظه كاري است. به عقیده آن

ها در هنگام خواندن، پردازش و كدگذاري كلمه

اي از شناختی و دامنههاي واجاستفاده از مهارت

و فراشناختی، فعال كردن  هاي شناختیمهارت

اطلاعات قبلی، تحلیل و پردازش اطلاعات مطابق 

با سبک یادگیري به عملكرد و ظرفیت حافظه 

مربوط است. در پژوهشی كه شكوهی یكتا، لطفی، 

( انجام 5939رستمی، ارجمندنیا، یگانه و شریفی )

اي شناختی دادند، نشان دادند كه برنامه رایانه

حافظه كاري در  موجب بهبودي عملكرد

 .شودمیآموزان دانش

بنابراین با اندک بودن مطالعات در حیطه 

هاي توجه انتخابی و عملكردهاي شناختی بر كنش

                                                 
1. Bellisle 

2. Miyake, Witzki& Emerson 

3. Dahlin 

4. Cain, Oakhill & Bryant 

نتایج پژوهشی  سوییناهمشناختی حافظه كاریو 

موجود، در این مطالعه به دنبال آن هستیم كه 

رابطه این متغیرها و اضطراب امتحان دانشجویان 

فظه كاري موردبررسی قرار دهیم. بر عملكرد حا

تواند با بررسی می دستازاینهمچنین پژوهشی 

عملكردهاي اجرایی و شناختی و اضطراب بر 

هاي حافظه كاري مفاهیم جدیدي را در كنش

جهت وارسی همگرایی زیربنایی مشترک 

هاي آن در هاي شناختی بردارد و یافتهوريكنش

 ویژهبهو درمانی هاي آموزشی، تربیتی ریزيبرنامه

هاي شناختی به كار گرفته شود. در همین درمان

راستا و با استناد به الگوهاي نظري و پیشینه 

مطالعات، هدف پژوهش حاضر نقش توجه 

انتخابی، اضطراب امتحان و عملكرد شناختی در 

 آموزان بود.حافظه كاري دانش

 

 روش

 آموزاندانش جامعه آماري پژوهش حاضر را كلیه

پسر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 

دادند كه مشغول به تحصیل تشكیل می 36-5931

بودند. براي انتخاب نمونه از میان جامعه آماري، با 

اي، گیري تصادفی خوشهاستفاده از روش نمونه

 درنهایتنفر انتخاب شد كه  422اي به حجم نمونه

تخاب بود. فرایند ان تحلیلقابل پرسشنامه 919

نمونه به این صورت بود كه ابتدا از بین مناطق 

 صورتبهناحیه آموزشی  2شهر تبریز، تعداد 

 صورتبهتصادفی انتخاب شده و از هر منطقه 

تصادفی سه مدرسه انتخاب شده و در هر مدرسه 
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براي انتخاب نمونه پژوهش، از بین مقاطع اول تا 

تصادفی دو كلاس انتخاب و از  صورتبهسوم 

تصادفی  صورتبهها، تعدادي را ست آن كلاسلی

 قرار گرفتند. موردبررسیانتخاب و 

ها از ابزارهاي زیر آوري دادهبراي جمع: ابزار

 استفاده شد:

سال  در استروپ را آزمون این :1آزمون استروپ

توجه انتخابی ابداع شد. در  براي ارزیابی 5391

 نآزمو این ايو رایانه كارتی انواع حاضر حال

 سه كارت از استروپ دارد. آزمون وجود

)خواندن واژه(،  Wاز: اند عبارتكه  شدهتشكیل

C  نامیدن رنگ( و(D ها(. هر )خواندن رنگ دایره

دهد كه به ترتیب در محرک را نشان می 24كارت 

 اند. ابتدا ازتنظیم شده چهارستونشش سطر و 

 و كند نگاه كارت هر به كه شد خواسته آزمودنی

 به چپ سمت از افقی طوربه را این كار سسپ

 پاسخ تواند سریعتا آنجا كه می و داده ادامه راست

ها با كلمه محرک، Wكارت  دهد. روي مناسب

بود.  شده نوشته زرد و سبز آبی، هاي قرمز،رنگ

 تا شد خواسته آزمودنی از قسمت فقط در این

شده  هاي مختلف نوشتههایی كه با رنگواژه

 هاي رنگی )قرمز،دایره Cكارت  واند.است، بخ

 مرحله این در دهدزرد( را نشان می سبز و آبی،

ها را بگوید. در بایست رنگ دایرهآزمودنی می

ها با رنگی متفاوت )مثلًا واژه نام رنگ Dكارت 

قرمز براي رنگ آبی( نوشته شده است. در ادامه از 

ن ها را بدوتا رنگ واژه شودمیآزمودنی خواسته 

                                                 
1. Stroop Test 

ها بگوید. زمان واكنش و تعداد توجه به نام آن

گردد خطاهاي آزمودنی در سه كارت ثبت می

 )تهرانی دوست، راد گودرزي، سپاسی و علاقبند

 (.5922راد، 

آزمون این  :2مقیاس اضطراب امتحان اسپیلبرگر

سؤال آن به علت  52سؤالی بود كه  92در ابتدا 

سؤال  22بودن حذف گردید و  ارزشكمتشابه و 

سؤال مربوط به جزء نگرانی  3 دودستهبه  ماندهباقی

سؤال مربوط به جزء هیجانی یا  55یا شناختی و 

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 

زیاد در نظر گرفته شده نمره چهار براي گزینه خیلی 

است. هر دو نمره اضطراب جسمی و شناختی براي 

هر دانشجو همراه با نمره كلی در اضطراب امتحان 

(. در پژوهشی 5322گردد )اسپیلبرگر، محاسبه می

( ضریب پایایی به روش همسانی 5922ابوالقاسمی )

 32/2و بازآزمایی  32/2سازي ، دو نیمه32/2درونی 

 ست.گزارش كرده ا

خرده  4این آزمون  وکسلر: کوتاه مقیاس آزمون

 و تصاویر تنظیم لغات، گنجینه مقیاس محاسبات،

دهد قرار می موردسنجشها را با مكعب طراحی

 هايها تواناییآزمون خرده این از هركدام كه

كنند. خرده گیري میاندازه خاصی را شناختی

ساده است كه  سئلهم 54شامل  تمحاسباآزمون 

ها توان آنبدون استفاده از كاغذ و مداد می عمولاًم

آزمون  عنوانبهرا حل كرد. این خرده آزمون بیشتر 

                                                 
2. Spielberger Test Anxiety Inventory (STAI) 
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تا عملكرد محاسبات  شودمیاستدلال تلقی 

عددي. در اجراي این آزمون عواملی مانند حافظه، 

دقت و تمركز حواس و استعداد ریاضی و 

 د. خرده آزمونگیرنقرار می موردسنجشاستدلال 

 صورتبهكلمه  91فهرستی از ت شامل گنجینه لغا

 شودمیبه آزمودنی ارائه  است كه شفاهی و كتبی

ها را ها را تعریف كند و یا معناي آنو او باید آن

هاي مهم توضیح دهد. این آزمون یكی از شاخص

رود، از عامل اضطراب و هوش به شمار می

ثیر أهاي عاطفی كمتر تو اختلال پرتیحواس

 52شامل  رتنظیم تصاوید. خرده آزمون پذیریم

تایی است. هر هاي از سه تا ششمجموعه كارت

نامرتب به آزمودنی ارائه  طوربهها دسته از كارت

منظم و مرتب  ايگونهبهها را ، او باید آنشودمی

كنار هم بگذارد تا داستانی را نشان دهد. این 

ه به خرده آزمون توانایی آزمودنی را در توج

ریزي دقیق و اجزاي مربوط و مناسب، برنامه

 درک روابط علت و معلول و استدلال كلامی

راحی د. همچنین خرده آزمون طكنگیري میاندازه

 1/2مكعب چوبی با ابعاد  52شامل  اهبا مكعب

ها هاي مكعبمتر است. بعضی از رویهسانتی

ها نیمی قرمز و سفید، بعضی قرمز و بعضی رویه

كارت  3دیگر سفید است. علاوه بر این،  نیمی

هاي هاي هندسی به رنگوجود دارد كه طرح

ها كشیده شده است. سفید و قرمز روي آن

ها را مكعب آن 52تا  4آزمودنی باید با استفاده از 

هاي طوري كنار هم بچیند كه هر بار یكی از طرح

ها را بسازد. این آزمون استدلال، درک روي كارت

 فضایی، هماهنگی بینایی حركتی، روابط

گیري سازي غیركلامی و تفكر انتزاعی اندازهمفهوم

 محاسبات آزمون خرده دو آزمون این . درشودمی

هاي آزمون خرده و كلامی لغات مقیاس گنجینه و

 عملی مقیاس هابا مكعب طراحی و تصاویر تنظیم

 هاي كلامیخرده مقیاس دهند. درمی تشكیل را

سؤالات  به كلامی صورتبه را خود پاسخ باید فرد

 عملی هايمقیاس خرده در و بدهد آزمون

 فعالیت یک عملی یک موقعیت در باید آزمودنی

 بر گذاري(. نمره5923دهد )كرمی،  انجام را

 توسط و آزمون راهنماي ملاک هاياساس پاسخ

. در پژوهشی كرمی شودمیانجام  آزمونگر

خرده مقیاس ( ضریب پایایی براي 5923)

(، تنظیم 24/2(، گنجینه لغات )22/2محاسبات )

( 24/2ها )( و براي طراحی مكعب25/2تصاویر )

 گزارش كرده است.

 حافظه ارزیابی این آزمون براي :n-back آزمون

 آزمون این در. گیردقـرار می استفاده مورد كاري

 ثانیهمیلی 5222با فاصله  بینایی محرک تعدادي

 ظاهر نمایشگر صفحه بر روي رهزنجی صورتبه

 قبل محرک با را هر محرک بایستی شـده و فرد

 را مربوطه كلید مقایسه نموده و در صورت تشابه،

 تعداد صورتبه آزمون این خروجی. دهد فشار

 و پایایی. شودمی ارائه غلط و صحیح هايپاسخ

است  شده سنجش مطالعاتی در n-back روایی آزمون

 (.2222، و همكاران 5)بوش

جهت اجراي این پژوهش ابتدا ابزارهاي 

                                                 
1. Bush 
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ي به مرحله ریگنمونهتهیه و سپس فرایند  موردنیاز

اجرا گذارده شد و در پی آن ابزارهاي مورد 

استفاده در بین دانشجویان انتخاب شده توزیع و 

ابزارها داده  پر كردناطلاعاتی در رابطه با نحوه 

استخراج و  زموردنیاي هاداده. نهایتاً خواهد شد

مورد تجزیه تحلیل  SPSS.21 افزارنرم واسطهبه

از  هادادهر گرفتند. همچنین براي تحلیل قرا

ي توصیفی پراكندگی و تمایل مركزي، هاشاخص

ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه 

 ( استفاده شد.گامبهگام)

 هایافته

 2/43شناختی نشان دادند كه هاي جمعیتیافته

 2/12 سال و 51تا  54در فاصله سنی درصد 

سال و بالاتر قرار  56درصد در فاصله سنی 

درصد اول  9/45آموزان داشتند. از بین دانش

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

 درصد سوم دبیرستان بودند.

میانگین و انحراف استاندارد  5در جدول 

 .متغیرهاي پژوهش نشان داده شده است

 

 توصیفی متغیرهاي پژوهش هايآماره .1جدول 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین متغیر

 22/2 22/2 24/2 زمان

 54/2 29/2 29/4 خطا

 53/2 12/2 33/56 اضطراب امتحان

 59/2 22/6 33/2 محاسبات

 54/2 49/2 35/2 لغات ینهگنج

 22/2 22/2 24/2 تنظیم تصاویر

 59/2 22/52 19/4 هاطراحی با مکعب

 12/9 51/54 65/62 حافظه کاری

 

شود مشاهده می 5كه در جدول  طورهمان

میانگین و انحراف معیار توجه انتخابی در عامل 

است.  29/4و  24/2زمان و خطا به ترتیب 

همچنین میانگین و انحراف معیار اضطراب امتحان 

 ینهگنجاست. از سویی میانگین محاسبات،  33/56

به ترتیب  هامكعبلغات، تنظیم تصاویر و طراحی 

بوده و میانگین  19/4و  24/2، 35/2، 33/2برابر با 

 است. 65/62حافظه كاري 

براي بررسی همبستگی بین توجه انتخابی، 

اضطراب امتحان و عملكردهاي شناختی با حافظه 

كاري از آزمون همبستگی گشتاوري پیرسون 

غیرها در این مت استفاده شد. ضرایب همبستگی

 است. شدهارائه 2جدول 
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 ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش .2جدول 

 0 6 9 4 3 2 1 متغیر

       5 حافظه کاری -1

      5 26/2** زمان -2

     5 -51/2** -53/2* خطا -3

    5 22/2 22/2 -59/2** اضطراب امتحان -4

   5 22/2 -52/2 -55/2* 55/2* محاسبات -9

  5 23/2* -52/2* -29/2 -26/2 23/2 لغات گنجینه -6

 5 295/2 53/2** -51/2** -52/2* 22/2* 59/2* تنظیم تصاویر -0

 22/2 22/2 22/2 -52/2* -55/2* 23/2 59/2** هامکعبطراحی  -2

 

شود، مشاهده می 2كه در جدول  طورهمان

حافظه كاري با زمان توجه انتخابی رابطه مثبت و 

و با خطا رابطه منفی و معناداري دارد.  معنادار

همچنین بین اضطراب امتحان با حافظه كاري 

رابطه منفی و معناداري وجود دارد. از سویی بین 

شناختی محاسبات، تنظیم تصویر و  عملكردهاي

با حافظه كاري رابطه مثبت  هامكعبطراحی 

وجود دارد. بین گنجینه لغات با حافظه كاري 

 ه نشد.اي مشاهدرابطه

براي تعیین سهم هر یک از متغیرهاي توجه 

انتخابی، اضطراب امتحان و عملكردهاي شناختی 

آموزان از تحلیل بینی حافظه كاري دانشدر پیش

یا استاندارد استفاده  زمانهمرگرسیون چندگانه 

شد. در رگرسیون چندگانه استاندارد همه 

وارد تحلیل  زمانهم طوربهبین متغیرهاي پیش

بین بر اساس توان شوند و هر متغیر پیشمی

گیرد خودش مورد ارزیابی قرار می بینیپیش

(. تحلیل مقدماتی به منظور اطمینان از 5934)پلنت، 

هاي نرمال بودن، خطی بودن، عدم تخطی از مفروضه

خطی و یكسانی پراكندگی انجام شد. مقادیر هم

 حاكی از آن VIFو  Toleranceگزارش شده براي 

خطی تخطی نشده است است كه از مفروضه هم

 VIFو ارزش  5/2كمتر از  Tolerance)ارزش 

 بیانگر تخطی از این مفروضه است(. 52بالاي 

 

 بینبراي تبیین متغیر ملاک بر اساس متغیرهاي پیش زمانهمخلاصه نتایج تحلیل رگرسیون  .3جدول 

 

 

 

 خطای استاندارد برآورد تعدیل شده R 2R 2R مدل

5 44/2 53/2 54/2 22/2 
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 آموزانخلاصه نتایج تجزیه مجذورات در تحلیل رگرسیون چندگانه براي حافظه كاري دانش .4جدول 

 

 

 

 

 

نشان مشاهده  4و  9ر جدول كه د طورهمان

بین شود رگرسیون نمرات متغیرهاي پیشمی

توجه انتخابی، اضطراب امتحان و عملكردهاي )

متغیر ملاک )حافظه كاري(  طرفبهشناختی( 

.( از سویی >225/2Pدار است )ي معنیآمار ازنظر

دهد كه متغیرهاي یمنشان  2R(=53/2مقدار )

از تغییرات  %53 تركیبی طوربهبین قادرند پیش

بینی كنند داري پیشمعنی طوربهمتغیر ملاک را 

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

نیز سهم هر یک از متغیرهاي وارد  1جدول 

بینی حافظه كاري را نشان شده به مدل در پیش

 دهد.می

 

 آموزانبینی حافظه كاري دانشیشخلاصه نتایج ضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد براي پ .9ل جدو

ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد مدل

 بتا

t سطح معناداری 

B خطای استاندارد 

 225/2 26/2  22/2 94/55 ثابت

 224/2 32/2 29/2 25/2 21/2 زمان -1

 19/2 -16/2 -24/2 22/2 -25/2 خطا -2

 225/2 -94/2 -52/2 23/2 -29/2 اضطراب امتحان -3

 22/2 19/2 22/2 22/2 26/2 محاسبات -4

 94/2 91/2 26/2 29/2 22/2 لغات گنجینه -9

 25/2 92/2 53/2 22/2 21/2 تنظیم تصاویر -6

 25/2 52/2 55/2 22/2 52/2 هامکعبطراحی  -0

 

شود در مشاهده می 1كه در جدول  طورهمان

باشند. آماري معنادار می ازلحاظاین مدل پنج متغیر 

= بتا، 29/2)سه متغیر زمان داراي ارزش بتاي 

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

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

( و متغیر اضطراب P=25/2= بتا، 55/2ها )مكعب

( P=225/2= بتا، 55/2امتحان داراي ارزش بتاي )

توان گفت ، میآمدهدستبهبتاهاي  بودند. با توجه به

بینی كنندگی ابتدا متغیر زمان، قدرت پیش ازلحاظ

محاسبات، تنظیم تصویر، اضطراب امتحان و طراحی 

 سطح معناداری SS df MS F منابع تغییرات

 225/2 22/54 92/91 6 29/252 رگرسیون

   43/2 946 22/262 ماندهباقی

    912 22/5221 کل
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بینی حافظه كاري به ترتیب قادر به پیش هامكعب

 آموزان هستند.دانش

 

 گیری و بحثنتیجه

هدف پژوهش حاضر نقش توجه انتخابی، اضطراب 

 ملكرد شناختی در حافظه كاريامتحان و ع

 آموزان بود. نتایج پژوهش نشان داد كه حافظهدانش

كاري با زمان توجه انتخابی رابطه مثبت و معنادار و 

با خطا رابطه منفی و معناداري دارد. این یافته با 

(، 2223هاي انثوورث و همكاران )نتایج پژوهش

 الحبااین( مطابقت دارد. 2222كانوي و همكاران )

دهد كاركرد توجهی برخی شواهد پژوهشی نشان می

كننده صرف رابطه حافظه تواند تعییناجرایی نمی

هاي مبتنی بر حافظه كاري باشد، بلكه توانایی

مهمی كننده مهم حافظه كاري هستند و نقش تعیین

بینی كنندگی حافظه كاري دارند. قدرت پیش در

به این  ( در مطالعه خود2222كالوم و همكاران )

واریانس مشترک اندوزش  كههنگامینتیجه رسیدند 

مدت و توجه اجرایی از واریانس توجه اجرایی كوتاه

تواند مانده نمیحذف شود، واریانس توجه باقی

ها نتیجه بینی كند؛ بنابراین آنحافظه كاري را پیش

تواند نقش زیربنایی در گرفتند كه توجه اجرایی نمی

ري داشته باشد و آنچه این رابطه رابطه با حافظه كا

مدت است. كند، اندوزش كوتاهریزي میرا پایه

افراد داراي ظرفیت حافظه كاري بالا، در  درمجموع

 داشتننگهكنترل كردن توجه خود براي فعال 

اطلاعات مربوط به هدف، بهتر از افراد داراي ظرفیت 

 كنند.حافظه كاري پایین عمل می

 همحدودي دارد و استفادكاري گنجایش  هحافظ

 هگیري از بیشینكاري نیازمند بهره هب از حافظسمنا

ها و گنجایش موجود و پیشگیري از ورود محرک

وضعیتی كه بـراي ت. اطلاعات نامرتبط مزاحم اس

 افراد در زمان خطاي بیشتر در توجهكاري در  هحافظ

آید به این صورت است كه افكار مزاحم پیش می

ایش محدود این حافظه را اشغال بخشی از گنج

، ورود و پردازش اطلاعات ترتیباینبهكرده و 

و باعث افزایش  كنندمی روروبهكل شجدید را با م

شوند )پلوسی، میزان خطا می درنتیجهزمان توجه و 

(. همچنین مایر 2222، 5اسلاده، بلومهاردت و شارما

 اثر بار حافظه كاري( نشان دادند كه 2259) 2و كن

در كارآمدي بررسی دیداري وابسته به درگیري 

ها نشان دادند كه در حافظه كاري اجرایی است. آن

حقیقت افزایش بار حافظه كاري زمانی كه حافظه 

اجرایی درگیر است به كارآمدي بررسی  كاري

پیشنهاد ( 2222) 9د. چن و چانزندیداري آسیب می

كردند كه مدت تمركز توجه ممكن است نقش 

 هاآنداشته باشد.  هاآزمایشدر بسیاري از  مهمی

متذكر شدند كه به خاطر آنكه بار حافظه كاري 

كه باید در  گستره تعداد اقلامی وسیلهبه طورمعمولبه

 بالاي، بار شودمی كاريدستشود  داشتهنگهحافظه 

همراه با تمركز توجه  طورمعمولبهحافظه كاري 

حافظه كاري  بار پایین كهدرحالی .گسترده است

تر است. همراه با تمركز توجه كوتاه عموماً 

، بار حافظه كاري با اندازه تمركز توجه دیگرعبارتبه

                                                 
1. Pelosi, Slade, Bluomhardt& Sharma 

2. Meier & Kane 

3. Chen & Chan 

02 



 

 ... يدر حافظه كار یاضطراب امتحان و عملكرد شناخت ی،نقش توجه انتخاب :یخسروشاه یجعفر بهادرحبیبی کلیبر و  رامین

  

 

شناخته  پرتیحواساثر مقدار تداخل  عنوانبهكه 

بود.  درآمیختهحداقل در بعضی مطالعات  شودمی

كه اثر بار  كنندمیپیشنهاد  همچنینها این یافته

از آن  ترپیچیده پرتیحواسخل حافظه كاري بر تدا

 است مدنظرچیزي است كه در تئوري گستره توجه 

 (.2254، 5كمرا و كانوي)مک

دهد كه افراد ز سوي دیگر مطالعات نشان میا

كمتر مستعد تداخل در  الابا گنجایش حافظه كاري ب

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

اي همچون هعوامل زمین وسیلهبهاگرچه این اثر 

كلمه و همچنین نسبت هاي بیحضور محرک

ثیر قرار أمتجانس به نامتجانس تحت ت هايمحرک

فردي در  يهاتفاوت(. 2259)مایر و كن،  گیردمی

كاري در اساس نتیجه تفاوت در  گنجایش حافظه

مرتبط با تكلیف  مؤثرتوانایی بازنمایی انتخاب 

سركوب و عدم انتخاب یا بازداري یا  طرفازیک

)شیستد و  متناقض از سوي دیگر است هايبازنمایی

 (.2259، 9بردوي

 هكاري گنجایش محدودي دارد و استفاد هحافظ

 هگیري از بیشینكاري نیازمند بهره همناسب از حافظ

ها و گنجایش موجود و پیشگیري از ورود محرک

ت كه در این زمینه توجه اطلاعات نامرتبط مزاحم اس

شود كه اطلاعات می دارد و باعث مینقش مه

تر و بهتر در حافظه كاري سپرده شوند. سریع

نیز از  درسمیزان توجه یادگیرندگان به  كهطوريبه

بندورا  .عوامل اصلی در امر آموزش و یادگیري است

                                                 
1. Macnamara& Conway 

2. Kane & Engle 

3. Shipstead& Broadway 

كند كه مرحله ابتدایی هر یادگیري با توجه تأكید می

یري فرد شود و اگر توجه كافی نباشد، یادگآغاز می

 ترینمهمتوجه یكی از . لذا گردددار میخدشه

یكی از  تنهاییبهكارهاي عالی ذهن است و 

اصلی ساختار شناختی است كه در  هايجنبه

 ساختار هوش، حافظه و ادراک نیز نقش مهمی دارد

 .(5939)كسائیان، كیامنش و بهرامی، 

یافته دیگر پژوهش نشان داد كه بین اضطراب 

حافظه كاري رابطه منفی و معناداري وجود امتحان با 

دارد. این یافته با نتایج پژوهش اونز و همكاران 

( كه نشان دادند تأثیر منفی اضطراب بر 2222)

هاي شناختی از طریق حافظه كاري كلامی كنش

پذیرد؛ همسو بوده و با مطالعات كرو و صورت می

( 2224( و میلر و بیشسل )2222همكاران )

ي حافظه كاري از اضطراب تأیید نگردید. تأثیرپذیر

كه حافظه كاري بالاتري دارند،  كسانیاست.  سوناهم

-براي مقابله با مشكلات مرتبط با اضطراب در زمینه

شوند. ظرفیت بالاي هاي آموزشی بهتر تجهیز می

ها را در تكالیف حافظه كاري افراد، عملكرد بهتر آن

تنظیم بهتر حل مسئله و استدلال و  علمی مانند

. لذا تقویت حافظه تجارب هیجانی به دنبال دارد

تواند میزان اضطراب را كاهش دهد كاري می

 (.2252، 4)اشمایكل و دیمر

اي است كه در تمام دوران حافظه حافظه كاري

ها از سنین كودكی تا زندگی و در بیشتر فعالیت

لازم است. در تمامی عملكردهاي  سالیبزرگ

فهم زبان شنیداري، نوشتاري، حل  شناختی، براي

                                                 
4. Schmeichel&Demaree 
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 به كارو عملكردهاي ریاضی این نوع حافظه  ئلهمس

اي در زندگی و عملكرد دارد. رود و نقش عمدهمی

تأثیرات منفی  حافظه كاريبه همین دلیل نقص در 

همچون  مختلف شناختیهاي اي بر جنبهعمده

 چراكهو درک مطلب دارد،  ئلههاي حل مسمهارت

شود، فرد رو میبا مشكل روبه كاري هوقتی حافظ

قادر نخواهد بود اطلاعات لازم را براي هدایت 

الوقوع در ذهن خود نگهداري كند و عملكرد قریب

كند  كاريدستمناسب آن را  حلراهتا پیدا نمودن 

شود كه افكار (. از طرفی تصور می5926)اصغرپور، 

یر تحریف شده كه در اضطراب بالا سمنفی یا تفا

حافظه یت فشود، باعث محدود شدن ظردیده می

ه شده و باورهاي منفی انباشته شده در حافظ كاري

آن باعث افزایش  به دنبالسازد و تر میرا فعال كاري

شود معیوب می هسطح اضطراب فرد در یک چرخ

 (.5921)بیابانگرد، 

با یک تكلیف  كههنگامیافراد مضطرب 

یک منبع  منزلهبهشوند، آن را چالشی مواجه می

ها احساسات منفی و نمایند كه در آنتهدید تلقی می

 خودارزیابیهاي مربوط به عملكرد و افكار نگرانی

. تداخل شناختی ناشی از این خواندفرامیمنفی را 

 وري پردازشی حافظه كاري وافكار، كنش

دهد. چنین سازي اطلاعات را تحت تأثیر قرار میذخیره

و  شوده افزایش اضطراب منجر میفرایندي خود ب

گردد كه فرد نتواند الگوي مناسبی از رفتار باعث می

را تغییر داده یا  تهدیدكنندهرا برگزیند كه موضوع 

 (.5935برطرف كند )نظربلند و همكاران، 

همچنین بر اساس نظریه كفایت پردازش گاهی 

هاي مرتبط با تهدیدي كه فرد مضطرب همین نگرانی

یک كاركرد انگیزشی مثبت  عنوانبهكند، یتجربه م

نماید و او را به سمت استفاده از عمل می

كند تا با استفاده از راهكارهاي جبرانی هدایت می

منابع پردازشی بیشتر، عملكرد مؤثر خویش را حفظ 

نماید. استفاده از چنین راهكارهایی گاهی منتهی به 

فزایش به علت ا كهدرحالیشود؛ عملكرد مؤثر می

غیر شاخص تلاش مغزي، كفایت پردازش همچنان 

(. 2222، 5ماند )كلیت و وندرلیندنباقی می مطلوب

توان اظهار همچنین بر پایه این نظریه، تنها زمانی می

داشت كه اضطراب كفایت نظام اجرایی مركزي از 

كند كه این نظام را حافظه كاري را تخریب می

و بدون ارتباط یک نظام پردازشی خالص  صورتبه

هاي زیردستش در نظر گرفته با هر یک از مؤلفه

باشیم. برعكس، این نظریه تأثیرات اضطراب را بر 

نماید )نظربلند تأثیر ارزیابی میعملكرد اندک و یا بی

 (.5935و همكاران، 

یافته دیگر پژوهش نیز نشان داد كه بین 

شناختی محاسبات، تنظیم تصویر و  عملكردهاي

با حافظه كاري رابطه مثبت وجود  هاكعبمطراحی 

اي دارد. بین گنجینه لغات با حافظه كاري رابطه

مشاهده نشد كه این یافته با نتایج پژوهش كین و 

( همسو است نشان دادند كه 2224همكاران )

آموزان متأثر از حافظه عملكرد شناختی در دانش

ها سرعت پردازش و كاري است. به عقیده آن

ها در هنگام خواندن، استفاده از كلمهكدگذاري 

هاي اي از مهارتشناختی و دامنههاي واجمهارت

                                                 
1. Clit & Vander Linden 
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شناختی و فراشناختی، فعال كردن اطلاعات قبلی، 

تحلیل و پردازش اطلاعات مطابق با سبک یادگیري 

 به عملكرد و ظرفیت حافظه مربوط است.

حافظه كاري حكم یک میز كار ذهنی را دارد 

دن اطلاعات و جمع شدن ش كاريدستكه 

 اطلاعات روي آن امكان فهم زبان مكتوب و

دهد. گیري و حل مسئله را به ما میشفاهی، تصمیم

بندي شده حافظه كاري مثل یک انبار اطلاعات قفسه

ماند تا اطلاعاتش به است كه منفعلانه منتظر می

حافظه بلندمدت بروند، نیست. طی فرایند محاسبات 

نوشتن شده پس از دریافت به و خواندن، واژه 

اجزاي خود تبدیل شده و در حافظه كاري نگهداري 

شود. در صورت عملكرد درست حافظه كاري، می

سایر منابع شناختی براي تركیب اصوات جدا از هم 

و ساختن واژه آزاد شده و در دسترس قرار 

تواند تلفظ و معناي بر این اساس فرد می گیرند.می

ظه بلندمدت بازیابی كند. از سوي مناسب را از حاف

دیگر حافظه كاري داراي نظامی پیچیده و 

پذیر از اجزاء مختلف است كه انعطاف حالدرعین

 رابطه تنگاتنگی با عملكردهاي شناختی دارد )كرمی

توان (. بنابراین در توجیه این یافته می5934نوري، 

 گفت با توجه به اینكه حافظه وكسلر بیشتر

دهد و در قرار می موردسنجششناختی عملكردهاي 

با  هامكعباین پژوهش محاسبه، تنظیم و طراحی 

 نقشحافظه كاري ارتباط دارد؛ لذا توجه به 

تواند باعث افزایش حافظه عملكردهاي شناختی می

توان آموزان شود. در تبیین دیگري میكاري در دانش

هبود حافظه بر روي یادگیري و متعاقباً گفت كه ب

 .تحصیلی تأثیر مثبتی خواهد داشتكرد عمل

 ؛یادگیري است كه حافظه پشتیبانی كننده جهتازاین

به عبارتی حافظه منجر به افزایش تمركز بر روي 

تكلیف شده، بازداري از اطلاعات نامرتبط را در 

سازي حین یادگیري به عهده داشته و یكپارچه

اطلاعات مرتبط را در پی خواهد داشت كه این 

. رد در كنار هم تسهیل یادگیري را در پی داردموا

بنابراین افزایش توجه به تكلیف و حافظه و تنظیم 

تصاویر و محاسبات به دلیل نقش شناختی باعث 

آموزان خواهند شد افزایش حافظه كاري در دانش

 (.2222، 5)دهن

یافته دیگر پژوهش نیز نشان داد كه توجه 

دهاي شناختی انتخابی، اضطراب امتحان و عملكر

آموزان قادرند تغییرات حافظه كاري را در دانش

 عنوانبهحافظه كاري و بازداري كه بینی كنند. پیش

شوند و اصلی كاركرد اجرایی شناخته می هايحوزه

 كهطوريبه؛ در ارتباط نزدیكی با یكدیگر قرار دارند

در زمینه تكالیف حافظه  گرفتهانجامیافته مطالعات 

هاي قشر پیش پیشانی خلفی نقش نورونكاري، بر 

 كه موقتاً  طلاعاتیجانبی در رمزگذاري و هدایت ا

. از سویی شوند تأكید دارندمی داشتهنگهفعال 

تكالیف حافظه كاري مستلزم این است كه آزمودنی 

هایی مشغول انجام فعالیت زمانهم طوربه كهدرحالی

كه  شودمیو تداخل  پرتیحواساست كه منجر به 

 شود،اضطراب امتحان نیز باعث افزایش تداخل می

تلاش كند. در حافظه فعال لاعات براي حفظ اط

حافظه كاري شامل تكالیف آموزش  درواقع

                                                 
1. Clit & Vander Linden 
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مكرر است كه به نحوي  هايتمریناز  ايمجموعه

كه نیازمند كنترل توجه زیاد است و  اندطراحی شده

كز بیمار فرصت كافی براي تمرین تمر شودمیباعث 

(. لذا 2259لروگ و هولم، -د )ملبايداشته باش

بر این اساس توجیه كرد كه توجه انتخابی،  توانمی

اضطراب امتحان و عملكردهاي شناختی بر حافظه 

 كاري نقش دارند.

هایی مواجه بود. این این پژوهش با محدودیت

 هايهاي تحصیلی و گروهتحقیق ممكن است در بافت

ند؛ بنابراین تحقیقات دیگري سنی متفاوت تغییر یاب

هاي پژوهشی طولی لازم است تا به ترجیحاً طرح

روابط چندمتغیري بین توجه انتخابی و عملكردهاي 

هاي سنی متفاوت شناختی با حافظه كاري و گروه

آموزان بپردازد. از سویی این پژوهش بر روي دانش

پسر دوره متوسطه شهر تبریز انجام گرفته است؛ كه 

 كلبهپذیري نتایج تحقیق فزایش تعمیمبراي ا

هاي آماري از مدارس استفاده از نمونه آموزان،دانش

 ازلحاظ رسد.و شهرهاي دیگر، ضروري به نظر می

اي براي آگاه شود كه زمینهكاربردي نیز پیشنهاد می

آموزان و والدین در مورد كاركردهاي ساختن دانش

فراهم گردد زیر نظر مدارس  و حافظه كاري اجرایی

آموزانی كه داراي اضطراب امتحان بالا هستند و دانش

از طریق مراكز مشاوره و راهنمایی وابسته به 

مدیریت و كنترل این  ازنظر وپرورشآموزش

 .اضطراب مورد آموزش قرار گیرند

 

 تشکر و قدردانی

آموزان عزیزي كه در اجراي این پژوهش از دانش

ل تشكر و قدردانی را نهایت همكاري را داشتند، كما

 داریم.

 

 منابع

 اردبیل:. امتحان اضطراب(. 5922ع ) ابوالقاسمی،
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