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مقالة پژوهشی

بررسی اثر اضطراب صفت و اضطراب القا شده بر کارکرد بهروزکردن حافظه فعال
1

نسرین السادت حسینی رمقانی ،1حبیب هادیان فرد ،2سید محمدرضا تقوی ،3هادی پناهی

خالصه

مقدمه :هدف این مطالعه استفاده از یک مدل روانشناختی برای توضیح و تبیین اثر اضطراب صفت و اضططراب
القا شده ،بر عملکرد در کارکرد بهروزکردن حافظه فعال بود .همچنین این مطالعه در صدد آزمون نظریه کنتطرل
توجهی آیزنک و همکاران میباشد.
روش :به شیوه نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای  333نفر از دانشجویان سال اول دانشگاه قسمت صفت مقیاس
اضطراب صفت-حالت اشپیلبرگر را تکمیل نمودند .بعد از نمرهگذاری  42آزمودنی از  42درصد بطایی توزیط
بهعنوان افراد با اضطراب صفت بای و  42آزمودنی از  42درصد پایین توزی  ،بهعنوان افراد با اضططراب صطفت
پایین انتخاب شدند و سپس آزمودنیها در دو شرایط عادی و شرایط القای اضطراب مورد آزمون قرار گرفتنطد.
عملکرد در تکلیف بهروزکردن از دو بعد کارآمدی پردازش و اثر بخشی عملکرد بررسی شده است .دادههطا بطا
استفاده از طرح اندازهگیری مکرر مختلط ،آزمون مقایسههای جفتی با بن فرنی اصالح شده ،و آزمطون  tمسطتقل،
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج حاکی از اثر اضطراب صفت بر کارآمدی پردازش در کارکرد بهروزکطردن حافظطه فعطال بطود.
همچنین در شرایط القای اضطراب عالوه بر کارآمدی پردازش ،اثربخشی عملکرد در آزمون بهروزکردن حافظه
فعال نیز تخریب شد.
نتیجهگیری :نتایج از نظریه کنترل توجهی آیزنک و همکاران حمایت کرد .به این صورت که افراد با اضططراب
صفت بای بهمنظور حفظ سطح عملکرد در مقایسه با گروه با اضطراب صفت پایین ،تالش ذهنی خود را افزایش
دادند و در شرایط القای اضطراب ،عالوه بر افزایش تالش ذهنی ،گروه با اضطراب بای عملکرد شناختی پایینتری
داشتند.
واژههای کلیدی :اضطراب صفت ،کارکردهای اجرایی ،عملکرد ،دانشجویان

 -9دانشجوی دكتری تخصصي روانشناسي ،گروه روانشناسي ،دانشكده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه لرستان  -2دانشيار روانشناسي ،گروه روانشناسي باليني ،دانشكده علوم تربيتي و
روانشناسي ،دانشگاه شيراز  -3استاد روانشناسي ،گروه روانشناسي باليني ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه شيراز
* نویسنده مسؤول ،آدرس پست الكترونیكnasrin.ramaghani@gmail.com :
دریافت مقاله9377/8/9 :

دریافت مقاله اصالح شده9377/91/96 :

پذیرش مقاله9377/92/97 :
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یک بعد شخصیتی (مثل اضطراب صفت) ،و هم هنگامی

مقدمه
اضطراب ،حالت روانشناختی منفی است که تحت

که اضطراب بهعنوان یک حالت خلقی گذرا (مثل اضطراب

شرایط استرسزا بهوجود میآید و تغییرات فیزیولوژیکی،

حالت) ،عملکرد شناختی را تخریب میکند ،حمایت

شناختی و عاطفی از پیامدهای آن است ( .)1این تأثیر

مینماید (.)8

ضرورت توجه به ارتباط بین اضطراب و عملکرد شناختی

آیزنک

)(Eysencle

و همکاران ( )7برای درک و

در تبیین عملکرد افراد را مشخص میکند .توانایی افراد

توضیح اینکه اضطراب چگونه عملکرد شناختی را معیوب

برای اجرای تکالیف و فعالیتها مستلزم درگیر کردن

میکند ،نظریه کنترل توجهی ) (Attentional control theoryرا

توجه ،زبان ،حافظه ،ادراک شنیداری -دیداری یا حل مسأله،

مطرح میکنند ،که در این نظریه از یک مدل سه جزئی از

که تحت عنوان عملکرد شناختی شناخته میشوند ،است

حافظه فعال استفاده شده است .مدل سه جزئی حافظه فعال

(.)4

توسط بدلی ) (Baddeleyمطرح شده که فرض میکند حافظه
فعال شامل سه زیر سیستم حلقه واج شناختی ،صفحه ثبت

اضطراب عملکرد شناختی را بهصورت منفی تحت تأثیر

دیداری-فضایی و اجرایی مرکزی است (.)9

قرار میدهد .مخصوصاً عملکرد شناختی در تکالیفی که
کارکردهای اجرایی حافظه فعال در آن درگیر هستند ،را

نظریه کنترل توجهی فرض میکند که کارکرد

تخریب میکند.کارکردهای اجرایی ،کارکردهایی از قبیل

بازداری )،(Inhibition

و

برنامهریزی ،حل مسأله ،انتخاب پاسخ مناسب از بین

بهروزکردن ) ،(Updatingکارکردهای اصلی اجرایی مرکزی

پاسخهای مختلف و نشان دادن رفتار مناسب با توجه به

است .کارکرد بازداری یعنی اینکه فرد بتواند توجه خود را

تغییر شرایط ،را شامل میشود ( .)3حافظه فعال نیز نظامی

طوری بهکار گیرد که از تداخل محرکها یا پاسخهای غیر

است که کار نگهداری و پردازش موقتی اطالعات را طی

مرتبط با تکلیف جلوگیری نماید.کارکرد تغییر کردن شامل

یک رشته از تکالیف شناختی انجام میدهد .شواهد پژوهشی

توانایی فرد در تغییر دادن انعطافپذیر توجه بین گویههای

متعدد حاکی از آن است که حافظه فعال نقش بسیار عمده و

مربوط به یک تکلیف است و کارکرد بهروزکردن شامل

تعیینکنندهای در یادگیری و دیگر تکالیف شناختی دارد

بهروزکردن و بازبینی بازنماییهای حافظه فعال میشود.

(.)2

تغییر کردن

)(Shifting

بر طبق این نظریه ،یکی از کارکردهای کلیدی مؤلفهی

رابطه بین اضطراب و عملکرد شناختی کاهش یافته در

اجرایی مرکزی حافظه فعال ،کنترل توجه است ،و اضطراب

تکالیف شناختی ،توجه چندین نظریه پرداز را به خود جلب

اثرات زیان باری بر کارکرد کنترل توجه در این مؤلفه،

کرده است ( .)2-7این نظریهها معمویً چنین نتیجهگیری

دارد .فرض اساسی دیگر این نظریه تمایزی است که بین

میکنند که اضطراب باعث تضعیف عملکرد میشود ،این

کارآمدی پردازش و اثر بخشی عملکرد گذاشته میشود.

ضعف در عملکرد مخصوصاً وقتی که تکلیف در حال اجرا

اثر بخشی عملکرد به سطح صالحیت فردی بر میگردد و

پیچیده و یا تقاضاهایی در حیطه توجه داشته باشد ،بارزتر

غالباً از طریق دقت عملکرد یا تعداد پاسخهای صحیحی که

میشود .شواهد از این نتیجهگیری که هم اضطراب بهعنوان

آزمودنی به تکلیف مورد نظر میدهد ،ارزیابی میشود.
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کارآمدی پردازش به میزان تالش اعمال شده توسط فرد

توجه اشاره مینمایند ،تحقیقات اندکی هم که در زمینهی

برای انجام تکلیف اشاره میکند ،مانند میزان تالش ذهنی یا

تأثیر اضطراب بر کارکرد بهروزکردن حافظه فعال ،انجام

میزان زمان صرف شده برای انجام یک تکلیف .زمانی

شده است ،به نتایج متناقضی رسیدهاند ( .)7با توجه به روز

کارآمدی پردازش بای است که افراد بتوانند سطح باییی از

آمدی نظریه کنترل توجهی ،این پژوهش دیدگاه مذکور را

اثر بخشی عملکرد را با استفاده از مناب نسبتا کم بهدست

بهعنوان پایه و اساس نظری قرار داده ،و سعی در

آورند (.)7

روشنسازی بیشتر اثر اضطراب بر روی کارکرد
بهروزکردن حافظه فعال ،نموده است.

این نظریه پیشبینی میکند که اضطراب کارآمدی
پردازش ،را به وسعت بیشتری نسبت به اثربخشی عملکرد

کارکرد بهروزکردن اطالعات ورودی را برای ارتباط با

در تکالیفی که عنصر اجرایی مرکزی را در بر میگرد،

تکلیف در حال انجام بازبینی و رمزگذاری میکند و سپس

تخریب مینماید .به این صورت که افراد مضطرب بهدلیل

آیتمهای موجود در حافظهی فعال را از طریق جایگزین

نگرانیهایی که تجربه میکنند ،بخشی از مناب پردازشی

سازی اطالعات مرتبطتر و جدیدتر به جای اطالعات قدیمی

دردسترس حافظه فعال برای انجام تکلیف مورد نظر ،را از

و غیرمرتبط ،اصالح مینماید ( .)13این کارکرد در حقیقت

دست میدهند و فرد برای اینکه بتواند اثربخشی عملکرد

فرآیندی است که در طی آن محتوای حافظه برای انطباق

خود را حفظ کند ،از راهبردهای جبرانی مانند افزایش تالش

با دادههای ورودی تغییر میکند ،این تغییر میتواند شامل

ذهنی و زمان صرف شده برای تکمیل تکلیف مورد نظر

جایگزینی سادهی اطالعات ورودی بهجای اطالعات موجود

استفاده میکند ،که در نتیجهی استفاده از این راهبرد،

و نیز بهروز کردن اطالعات قدیمی بر اساس مقایسه با

اثربخشی عملکرد فرد به قیمت کاهش یافتن کارآمدی

اطالعات جدید باشد ( .)11پنج عملیات ذهنی متمایز برای

پردازش وی ،حفظ میشود .ولی در شرایط استرسزا،

بهروز کردن در حافظه فعال باید انجام شود :رمزگذاری،

بهدلیل افزایش بیشتر نگرانیها و دلمشغولیهای مربوط به

کنار گذاشتن اطالعات ،ذخیرهکردن اطالعات جدید،

آن شرایط ،مناب پردازشی بیشتری از حافظه فعال صرف

مرتبکردن اطالعات و مرور کردن .همچنین یکی از

پردازش افکار غیر مرتبط با تکلیف میشود ،طوری که

مؤلفههای کارکرد بهروزکردن جانشینسازی اطالعات

استفاده فرد از راهبردهای جبرانی ،نمیتواند مناب از دست

جدید به جای اطالعات قدیم است که در این امر

رفته را جبران کند و در نتیجهی این شرایط ،عالوه بر

انعطافپذیری شناختی نقش کلیدی دارد (.)14،13
کارکرد بهروز کردن ،فرآیندهای حافظهای را بیشتر از

کارآمدی پردازش ،اثربخشی عملکرد نیز آسیب میبیند

توجه درگیر میکند ( )8و همینطور نظریه کنترل توجه

(.)7
کارکرد بهروز کردن حافظه فعال ،نسبت به دو کارکرد

فرض میکند که اثر اضطراب بر دو کارکرد بازداری و

دیگر یعنی بازداری و تغییر کردن ،توجه پژوهشی کمتری

تغییر کردن ،بیش از کارکرد بهروز کردن است؛ یعنی

را در حیطه اختالیت اضطرابی ،دریافت کرده است .و

اضطراب کارآمدی پردازش و گاهی اثربخشی عملکرد را

همانطور که آیزنک و همکاران در تبیین نظریه کنترل
457

دورة بيستوسوم ،شمارة 6

مجلة دانشگاه علوم پزشکي کرمان

نتایج پژوهشهای اندکی که در زمینه تأثیر اضطراب

در تکالیفی که کارکرد بهروز کردن را درگیر میکند ،تنها

بر کارکرد بهروزکردن حافظه فعال موجود بوده ،متناقض

تحت شرایط استرسزا معیوب میکند (.)7
در رابطه با مطالعات پیشین مربوط به بررسی کارکرد

است؛ با این وجود بهنظر میرسد وقتی که شرایط خیلی

بهروزکردن نتایج به این شرح میباشد :در یک مطالعه سه

استرسزا باشد ،عملکرد در تکلیف بهروز کردن ممکن

گروه افسردگی بدون همایندی با اضطراب ،افسردگی

است آسیب ببیند ( .)7،16،17با توجه به اینکه کارکرد

همایند با اضطراب و اضطراب صفت بای بهتنهایی در

بهروزکردن نفشی اساسی در فرایندهای شناختی پیچیده از

عملکردهای حافظه برای یادآوری فوری اطالعات،

جمله یادگیری و انعطافپذیری شناختی بعد از تجربه

یادگیری کل ،بازبینی ،و مرور اطالعات ،با هم مقایسه

رویدادهای استرسزا یا دردناک ،دارد ( )14،13،18و با

شدند .نتایج حاکی از تأثیر افسردگی بهتنهایی بر روی

توجه به کمبود شدید تحقیقات در این زمینه و وجود نتایج

یادآوری فوری و یادگیری کل بود .اضطراب صفت بای

متناقض ،این پژوهش با هدف بررسی اثر اضطراب صفت

بر روی هیچ کدام از جنبههای عملکرد مورد بررسی حافظه

و اضطراب القا شده (شرایط القای استرس) بر روی

تأثیر معناداری نداشت و اضطراب همراه با افسردگی بر

کارکرد بهروزکردن حافظه فعال انجام شده است .فرضیه

تمامی جنبههای مورد بررسی تأثیر منفی داشت (.)12

اصلی پژوهش ،فرضیه نظریه کنترل توجه است که فرض

در یک بررسی دیگر دو گروه کودکان با اضطراب

میکند در شرایط بدون استرس فقط کارآمدی پردازش در

صفت بای و پایین در بهروزکردن اطالعات کالمی و

تکلیف مربوط به کارکرد بهروزکردن در افراد مضطرب،

دیداری فضایی در دو بعد اثربخشی عملکرد و کارآمدی

آسیب میبیند و امکان آسیب اثربخشی عملکرد ،تنها تحت

پردازش با هم مقایسه شدند .نتایج حاکی از تأثیرپذیری

شرایط استرسزا وجود دارد.

کارآمدی پردازش و اثر بخشی عملکرد از اضطراب ،فقط
برای بهروزکردن اطالعات کالمی بود (.)12

روش بررسي

دو مطالعه دیگر اثر اضطراب بای بر فراخنای خواندن در

طرح پژوهش حاضر از لحاظ روش شناختی یک طرح

دو شرایط استرسزا و بدون استرس بررسی کردند ،که

ترکیبی است ،به این صورت که در مقایسه بین گروهی

حاکی از تخریب عملکرد در تکلیف در شرایط استرسزا

یعنی مقایسه افراد در گروه با اضطراب صفت بای و پایین،

بود ( .)2،7در مطالعه دیگری اثر اضطراب صفت و موقعیت

در متغیرهای وابسته از نوع علی-مقایسهای و در مقایسه

پرفشار بر عملکرد و کارآمدی پردازش در تکلیف

درونگروهی یعنی بررسی اثر شرایط القای اضطراب

فراخنای خواندن بررسی شده و نتایج حاکی از اثر اضطراب

ارزیابی بر متغیرهای وابسته در دو گروه ،از نوع طرح

صفت بای بر میزان تالش ذهنی بوده است .همچنین اثر

( )4*4نیمه آزمایشی است.

تعاملی معنیداری بین اضطراب صفت و موقعیت پرفشار بر
میزان زمان و پاسخهای صحیح مشاهده شده است (.)2
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آزمایش توسط گروه تحقیق مقایسه و ارزیابی میشود.

جامعه و نمونه و روش نمونهگیری

جامعه آماری پژوهش تمام دانشجویان دختر سال اول

آزمایشگر بهطور آشکارا عمل ثبت کردن زمان را انجام

مقط کارشناسی دانشگاه شیراز که در سال تحصیلی 91-94

میداد .پایایی بین ارزیابها برای اثر بخشی این شیوه برای

مشغول به تحصیل بودند ،میباشد .به شیوه نمونهگیری

القای استرس ارزیابی 3/93 ،بوده است .شرایط عادی نیز به

خوشهای چند مرحلهای  333نفر از دانشکدههای مختلف

این صورت بود که بعد از تشکر از آزمودنی بهخاطر

انتخاب شدند .ابتدا آزمودنیها قسمت صفت مقیاس

شرکت در پژوهش ،سؤایتی در مورد رشته تحصیلی آنها،

اضطراب صفت-حالت اشپیلبرگر را تکمیل نمودند ،سپس

عالیق شخصی و دیگر موضوعات خنثی ،پرسیده میشد

نقاط  42و  72درصدی توزی محاسبه و تعداد  42نفر

که آزمودنی احساس راحتی داشته باشد و موقعیت آزمایش

بهعنوان افراد دارای اضطراب صفت بای با نمره  23یا بایتر

را طبیعی و حمایتی درک کند.

(میانگین  28/3و انحراف معیار  )4/9و  42نفر بهعنوان افراد
با اضطراب صفت پایین با نمره  32و پایینتر (میانگین،

ابزار پژوهش

 31/1و انحراف معیار )1/26( ،انتخاب شدند.

تکلیف بهروزکردن
نحوهی ساخت تکلیف

در مرحلهی اول تصاویری از مجموعههای مختلف

روش اجرای پژوهش

بعد از انتخاب شدن افراد دو گروه ،هر یک از افراد در

(مانند :ابزار ،لوازم تحریر ،حیوانات و )...انتخاب شد و بعد

هر دو گروه با اضطراب صفت بای و پایین ،بهطور تصادفی

این تصاویر از نظر اینکه افراد تا چه اندازه با آن آشنا هستند

تحت شرایط القای اضطراب یا شرایط عادی قرار میگرفتند.

در یک مقیاس  2درجهای ( 1کامال ناآشناست تا  2کامالً

بعد از قرار گرفتن آزمودنیها تحت شرایط مربوطه ،تکلیف

آشناست) درجهبندی شدند .بهطور تصادفی در گروهی از

محقق ساخته بهروزکردن ،بر روی آنها اجرا میشد و

افراد جامعه که بعداً نمونهای از آنها مورد آزمون واق شدند

بالفاصله بعد از انجام آزمون مقیاس اندازهگیری تالش ذهنی

اجرا و از آنها خواسته شد بر اساس معیارهای خواسته شده

صرف شده به آزمودنیها داده میشد تا تالش ذهنی که

تصاویر را درجهبندی کنند و در نهایت تصاویری را که

صرف انجام تکلیف کردهاند را تخمین بزنند .فاصله بین

بیشترین درجهی آشنایی را برای افراد داشت (تصاویر با

اجرای دو شرایط بر روی هر آزمودنی یک هفته بود.

نمرهی بایتر از میانگین) انتخاب شدند.

)(Northern

بر طبق تحقیقات پیشین( ،)18،19بعد از انتخاب شدن

شرایط القای اضطراب که به نقل از نورترن

توسط کوی بهکار گرفته شده است ،شامل این مؤلفهها

تصاویر،هر  12تصویر در یک کارت بهصورت ستونی

میباشد ( :)1مشاهده دقیق وموشکافانه آزمودنی توسط

چیده شدند .در مجموع  8کارت مربوط به تصاویر به این

آزمایشگر ،آگاه کردن آزمودنیها از اینکه این تکلیف

شکل تهیه شد و  16کارت واژهها نیز تهیه شد ،که هر دو

هوش و موفقیت آیندهی آنها را پیشبینی میکند و اینکه

کارت واژهها ،متعلق به یک کارت تصویر بود .در 8

عملکرد آنها نسبت به عملکرد بقیه افراد شرکتکننده در

کارت از کارت واژهها  14 ،واژه وجود داشت ،که  9واژه
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آن متناظر با کارت تصویر مربوطه (یعنی واژههایی که

میشود که این بار سه تصویر که موقعیت آن در

تصویرآن در کارت تصویر مربوطه وجود داشت) و  3واژه

پایینترین قسمت ستون تصاویر است را یادآوری کند.

پرکننده بود و  8کارت دیگر ،باز  14واژه وجود داشت که

قابل ذکر است که قبل از شروع آزمایش دو کوشش

 7واژه آن متناظر با کارت تصویر مربوطه و  2واژه

تمرینی برای اینکه آزمودنی متوجه هدف آزمایش شود

پرکننده بود .واژههایی که متناظر با تصاویر نیستند را

اجرا میشود .در طول اجرای آزمایش قبل از هر کوشش

واژههای پرکننده مینامند .این کلمههای پر کننده طبق

به آزمودنی گفته میشود که کدام موقعیت را باید یادآوری

پیشنهاد

Palladino

کند.

و همکاران ( )18مقدار کلی مادههایی

که باید عمل بهروز کردن روی آنها انجام شود را افزایش
میدهد و همچنین ترکیب بهتری از آنچه فرد در زندگی

نمرهگذاری

روزمرهی خود پردازش میکند ،را ارائه میدهد .قابل ذکر

 -1آیتمهایی که باید یادآوری شود (،)correct recall

است که هر دو کارت واژهها مربوط به یک کارت تصویر

منظور تعداد آیتمهای صحیحی است که در هر کوشش

از نظر تعداد واژههای متناظر با تصاویر متفاوت هستند و

یادآوری میشود (یادآوری صحیح).

همچنین ترتیب واژههای موجود در کارت واژهها با ترتیب

 -4ورود آیتمهایی که باید فوراً فراموش شود

تصاویر متناظر با آنها در کارت تصاویر یکی نیست (این

(intrusions

 :)immediateمنظور آیتمهایی است که سطح

دو ویژگی مان از تمرکز آزمودنی روی تصاویر خاصی

پایینی از فعالسازی را بهوجود میآورند .مثالً در کوشش

میشود).

مربوط به یادآوری سه تصویر که در بایترین قسمت ستون

شیوهی اجرا به این صورت است که کارت مربوط به

تصاویر قرار دارد ،آیتمهایی که در پایینترین قسمت ستون

تصاویر در جلو آزمودنی گذاشته میشود و آزمونگر با

تصاویر قرار دارند چون از معیار تعیینی ما فاصلهی زیادی

صدای بلند واژههای موجود در کارت واژهها را میخواند (

دارند باید فوراً فراموش شوند .و یادآوری چنین آیتمهایی

هر کلمه  4ثانیه) و آزمودنی باید واژههای شنیده شده را با

در حقیقت نوعی خطا محسوب میشود (یادآوری فوری).

تصاویر متناظر با آن هماهنگ کند (به آن تصویر اشاره

 -3ورود آیتمهایی که باید بهطور موفقیتآمیزی

کند) .با توجه به اینکه هر کارت تصویر دو کارت واژه

فراموش

 :)Delayedمنظور آیتمهایی است

دارد ،برای هر کارت تصویر که جلوی آزمودنی است دو

که سطح باییی از فعالسازی را بهوجود میآورند ،یعنی

کوشش اجرا میشود .در کوشش اول از آزمودنی خواسته

موقعیت آنها نزدیک به موقعیت تصاویری است که باید

میشود بعد از اشاره به کلمههایی خوانده شده در کارت

یادآوری شود (یادآوری تأخیری).

شود(intrusions

واژه شماره ،1سه تصویری که نام آنها در فهرست واژهها

طبق مطالعهی  Carrettiو همکاران ( ،)19تعداد آیتمهای

بوده و موقعیت آنها در بایترین قسمت ستون تصاویر بوده

صحیح یادآوری شده حاکی از کارکرد بهروزکردن حافظه

است را یادآوری کند ،و در کوشش دوم ،کارت واژه

فعال است و خطاهای ورود بیشتر انعکاس دهندهی کارکرد

شماره  ،4برای آزمودنی خوانده و از آزمودنی خواسته

بازداری حافظه فعال است.
457

حسينيرمقاني و همکاران

اثر اضطراب بر بهروز کردن حافظه فعال ...

این پرسشنامه است .پایایی باز آزمون در یک فاصله زمانی

برای بهدست آوردن پایایی آزمون از روش آزمون-

سه ماه نیز معنادار و به مقدار  3/67گزارش شده است (.)2

بازآزمون استفاده شد به این صورت که تکلیف ساخته شده
روی یک گروه  22نفری از دانشجویان دانشگاه شیراز به
فاصله یک هفته اجرا گردید و پایایی برابر با  ./82بهدست

نتایج
در این پژوهش از روش اندازهگیری مکرر مختلط،

آمد.

آزمون مقایسههای جفتی با تصحیح بن فرنی و آزمون

t

مستقل استفاده شده است .برای بعد اثربخشی عملکرد ،تعداد

مقیاس درجهبندی میزان تالش ذهني

این ابزار را بهعنوان یک اندازهگیری خودگزارشی

یادآوری صحیح ،تعداد یادآوریهای تأخیری و تعداد

مناسب از میزان تالش ذهنی توصیف کردهاند .از

یادآوریهای فوری و برای کارآمدی پردازش ،میانگین

آزمودنیها خواسته شد تا میزان تالش ذهنی را که صرف

زمان صرف شده برای اجرای کل کارتهای آزمون و

انجام تکلیف نمودهاند با مشخص کردن عالمتی بر روی

میزان تالش ذهنی صرف شده برای اجرای کامل آزمون،

پیوستار تخمین بزنند .میزان تالش بر روی یک پیوستار 9

لحاظ شده است.

mm

در ابتدا اطالعات توصیفی مربوط دو بعد اثربخشی

درجهای از

(112تالش بینهایت) مشخص میشود ( .)43این مقیاس

عملکرد و کارآمدی پردازش ارائه شده است .نتایج جدول

جنبهای انتزاعی از میزان تالش فرد را مورد ارزیابی قرار

شماره  ،1برای تعداد یادآوری صحیح ،یادآوری تأخیری و

میدهد.

یادآوری فوری ،بیانگر میانگین تقریبا مشابه دو گروه در

mm

( 3اصال هیچ تالشی نکردهام) تا

شرایط بدون القای اضطراب است؛ اما در شرایط القای
اضطراب ،میانگین افراد با اضطراب صفت بای در تعداد

پرسشنامه اضطراب صفت -حالت

این پرسشنامه توسط اشپیلبرگر ( )1983تهیه شده است.

یادآوری صحیح پایینتر از افراد با اضطراب صفت پایین

بخش صفت آن که در این پژوهش از آن استفاده شده

است .برای یادآوری تأخیری ،نتایج بیانگر میانگین بایتر

است  43ماده دارد که در قالب درجهبندی لیکرت 2

گروه با اضطراب صفت بای در القای اضطراب است .برای

درجهای به آیتمها پاسخ داده میشود .در مقیاس حالت2 ،

یادآوری فوری ،جدول شماره  1بیانگر میانگین تقریبا

درجه عبارتند از :اصالً ،تا حدی ،متوسط و خیلی زیاد .و در

مشابه دو گروه در شرایط بدون القای اضطراب و شرایط

مقیاس صفت  2درجهی تقریباً هیچ وقت ،گاهی ،غالباً و

القای اضطراب است .برای نمرههای کارآمدی پردازش

تقریباً همیشه بهکار رفته است .هماهنگی درونی این مقیاس

یعنی میزان زمان و تالش ذهنی صرف شده ،نتایج بیانگر

که از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده ،برای

میانگین تقریبا مشابه دو گروه در میزان زمان صرف شده،

مقیاس صفت اضطراب برای آزمودنیهای مؤنث بهترتیب

در دو شرایط است ولی برای میزان تالش ذهنی صرف شده

 ./89و  ./91و برای آزمودنیهای مذکر بهترتیب  ./87و

نتایج بیانگر میزان تالش ذهنی بایتر در شرایط القای

 ./89بوده است .این نتایج بیانگر هماهنگی درونی (اعتبار)

اضطراب برای دو گروه مورد مقایسه است.
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جدول  .1اطالعات توصيفي مربوط به ابعاد اثربخشي عملکرد و کارآمدی پردازش در تکليف بهروزکردن در دو شرایط
بعد مقایسه
یادآوری صحیح 1

یادآوری صحیح 2
یادآوری تأخیری 1
یادآوری تأخیری 2
یادآوریهای فوری1
یادآوریهای فوری2
زمان 1
زمان 2
تالش 1
تالش 2

میانگین

گروه

انحراف معیار

اضطراب صفت پایين

99/77

3/19

اضطراب صفت باال

99/75

2/72

اضطراب صفت پایين

97/39

2/73

اضطراب صفت باال

96/79

2/82

اضطراب صفت پایين

3/99

2/97

اضطراب صفت باال

2/97

9/39

اضطراب صفت پایين

3/66

9/87

اضطراب صفت باال

5/22

9/52

اضطراب صفت پایين

2

9/37

اضطراب صفت باال

2/99

9/79

اضطراب صفت پایين

2/2

9/37

اضطراب صفت باال

2/3

1/99

اضطراب صفت پایين

6/75

9/19

اضطراب صفت باال

6/96

9/95

اضطراب صفت پایين

6/57

9/56

اضطراب صفت باال

6/7

9/87

اضطراب صفت پایين

79/83

92/75

اضطراب صفت باال

75/2

8/96

اضطراب صفت پایين

53/9

99/67

اضطراب صفت باال

69/17

93/66

 :9شرایط بدون القای اضطراب  :2شرایط القای اضطراب

وابسته یا درون گروهی تعداد یادآوری صحیح ،تأخیری ،و
فوری و میزان تالش ذهنی و زمان صرف شده در اجرای
تکلیف بهروزکردن ،و متغیر مستقل یا بین گروهی ،نوع
گروه (اضطراب صفت بای و پایین) ،منظور شده است.

نتایج جداول  ،4-2بیانگر انجام یک طرح تحلیل
واریانس با تدابیر مکرر مختلط و سپس با توجه به نتایج
تحلیل واریانس ،آزمون مقایسههای جفتی با تصحیح بن
فرنی و آزمون  tمستقل ،میباشد .که در این طرح متغیر
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جدول  .2نتایج تحليل واریانس با تدابير مکرر مختلط،آزمون مقایسههای جفتي با تصحيح بن فرني و آزمون  tمستقل برای تعداد یادآوری صحيح
نوع آزمون
تحلیل واریانس با
تدابیر مکرر مختلط
مقایسههای جفتي با
تصحیح بن فرني

شرایط اجرا

59/17

9

59/17

99/95

1/111

تعامل

6/59

9

6/59

7/79

1/13

گروه

2/37

9

2/37

6/987

1/17

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

مجذورات

نوع گروه

تفاوت ميانگينها

انحراف معيار

خطای معيار ميانگين

P

اضطراب پایين

9/82

1/99

1/975

1/111

اضطراب باال

-1/78

9/75

1/27

1/111

شرایط
 tمستقل

Df

میانگین

F

P

عادی
القای اضطراب

تفاوت ميانگينها
-1/17

تفاوت خطای معيار
1/98
1/9

-2/87

بر اساس جدول  ،4یافتههای مربوط به بعد تعداد

T

P

Df

76

-1/26

1/97

76

-2/75

1/12

( )P<3/79و تفاوت معنادار دو گروه در شرایط القای
اضطراب ( )P<3/34است.

یادآوری صحیح به این صورت است که اثر اصلی شرایط
اجرا ( ، )P<3/333تعامل شرایط اجرا با نوع گروه

نتایج جدول شماره  3برای تعداد یادآوری تأخیری به

( )P<3/33و همچنین اثر نوع گروه ( )P<3/32به تنهایی،

این صورت است که اثر اصلی شرایط اجرا ( )P<3/333و

بر روی تعداد یادآوری صحیح معنادار است .نتایج این

تعامل شرایط اجرا با نوع گروه ( )P<3/333بر روی تعداد

جدول در بررسی اثر شرایط اجرا ،حاکی از تفاوت معنادار

یادآوری تأخیری معنادار است ولی اثر نوع گروه

بین دو شرایط هم در گروه با اضطراب صفت پایین و هم

( )P<3/46بر روی تعداد یادآوری تأخیری معنادار نیست.

در گروه با اضطراب صفت بای است .به این صورت که

نتایج این جدول برای بررسی دقیقتر اثر شرایط اجرا بر

گروه با اضطراب صفت پایین تحت شرایط القای اضطراب

روی هر گروه به تنهایی ،حاکی از تفاوت معنادار

بهطور معناداری ( )P<3/333تعداد یادآوری صحیح بیشتری

( )P<3/333بین دو شرایط تنها در گروه با اضطراب صفت

نسبت به شرایط بدون القای اضطراب دارند (با توجه به

بای است .همچنین مقایسهی بین گروهی دو گروه در هر

میانگینها)؛ اما گروه با اضطراب صفت بای در شرایط القای

شرایط ،حاکی از عدم تفاوت معنادار ( )P<3/49دو گروه

اضطراب نسبت به شرایط بدون القای اضطراب بهطور

در تعداد یادآوری تأخیری در شرایط بدون القای اضطراب

معناداری ( )P<3/333تعداد یادآوری صحیح کمتری دارند.

و تفاوت معنادار ( )P<3/333بین دو گروه در شرایط القای

نتایج این جدول در بررسی اثرات بین گروهی حاکی از

اضطراب است .به این صورت که گروه با اضطراب صفت

عدم تفاوت دو گروه در شرایط بدون القای اضطراب

بای تعداد یادآوری تأخیری بیشتری دارند.
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جدول  .3نتایج تحليل واریانس با تدابير مکرر مختلط،آزمون مقایسههای جفتي با تصحيح بن فرني و آزمون  tمستقل برای تعداد یادآوری تأخيری
نوع آزمون

تحلیل واریانس با
تدابیر مکرر مختلط

مقایسههای جفتي با
تصحیح بن فرني

 tمستقل

شرایط اجرا

939/96

9

939/96

99/35

1/111

تعامل

26/17

9

26/17

32/2

1/111

گروه

6/59

9

6/59

9/28

1/26

منبع تغییرات

Df

میانگین

F

P

مجموع مجذورات

مجذورات

نوع گروه

تفاوت ميانگينها

انحراف معيار

خطای معيار ميانگين

P

اضطراب پایين

1/55

9/92

1/23

1/2

اضطراب باال

2/73

9/71

1/28

1/111

شرایط

تفاوت ميانگينها

تفاوت خطای

Df

T

P

عادی

-1/32

1/77

76

-9/15

1/27

القای اضطراب

9/56

1/77

76

3/95

1/113

معيار

بر اساس جدول شماره  ،2یافتههای مربوط به میزان

از تفاوت معنادار ( )P<3/333بین دو شرایط در دو گروه

تالش ذهنی صرف شده برای تکلیف بهروزکردن ،به این

است ،به این صورت که هم گروه با اضطراب صفت بای و

صورت است که اثر اصلی شرایط اجرا ( )P<3/333و تعامل

هم گروه با اضطراب صفت پایین در شرایط القای اضطراب

شرایط اجرا با نوع گروه ( )P<3/333بر روی میزان تالش

میزان تالش ذهنی بیشتری صرف انجام تکلیف میکنند.

ذهنی صرف شده معنادار است ولی اثر نوع گروه به تنهایی

نتایج جدول شماره  2بیانگر عدم تفاوت ( )P<3/2دو

بر روی میزان تالش ذهنی صرف شده معنادار ()P<3/36

گروه در شرایط بدون القای اضطراب و تفاوت معنادار

نیست .نتایج این جدول برای مقایسه درون گروهی حاکی

( )P<3/333بین دو گروه در شرایط القای اضطراب است.
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جدول  .4نتایج تحليل واریانس با تدابير مکرر مختلط،آزمون مقایسههای جفتي با تصحيح بن فرني و آزمون  tمستقل برای ميزان تالش ذهني
صرف شده
نوع آزمون
تحلیل واریانس با
تدابیر مکرر مختلط
مقایسههای جفتي با
تصحیح بن فرني

 tمستقل

میانگین

F

P

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

Df

922/82

1/111

شرایط اجرا

7775/19

9

7775/19

1/111

تعامل

9925/59

9

9925/59

72/85

1/16

گروه

822/59

9

822/59

3/7

مجذورات

نوع گروه

تفاوت ميانگينها

انحراف معيار

خطای معيار ميانگين

P

اضطراب پایين

5/89

5/73

9/19

1/111

اضطراب باال

29/87

99/67

2/38

1/111

شرایط

تفاوت ميانگينها

تفاوت خطای معيار

Df

T

P

عادی

-2/62

3/9

76

-1/87

1/7

القای اضطراب

93/33

3/69

76

3/7

1/111

فوری بیشتر ،حاکی از عملکرد معیوب فرد در تکلیف
بهروزکردن حافظه فعال میباشد .همچنین کارآمدی
پردازش از طریق نمرات کسب شده در دو بعد میزان زمان
و تالش ذهنی صرف شده برای تکلیف مورد نظر سنجیده
میشود ،به این صورت که هر چه تالش و زمان صرف
شده برای انجام تکلیف کمتر باشد فرد پردازشی کاراتر
داشته است.
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد در شرایطی که
عامل استرسزای بیرونی وجود ندارد ،افراد گروه با
اضطراب صفت بای و افراد گروه با اضطراب صفت پایین
از نظر اثربخشی عملکرد با هم تفاوتی ندارند و در این
شرایط تنها از نظر کارآمدی پردازش با هم تفاوت معناداری
دارند به این صورت که افراد گروه با اضطراب صفت بای
میزان تالش ذهنی بیشتری برای انجام تکلیف بهروزکردن
حافظه صرف کردهاند ،یعنی اینکه کارآمدی پردازش در
این افراد بهدلیل حفظ عملکردی اثربخش هم سطح افراد با

یافتههای مربوط به تعداد یادآوری فوری به این صورت
است که اثر اصلی شرایط اجرا ( )P<3/1و تعامل شرایط
اجرا با نوع گروه ( )P<3/97و همچنین اثر نوع گروه
( )P<3/87بهتنهایی بر روی تعداد یادآوری فوری معنادار
نیست .همچنین نتایج برای میزان زمان صرف شده برای
انجام تکلیف بهروزکردن ،به این صورت است که اثر اصلی
شرایط اجرا ( )P<3/94و تعامل شرایط اجرا با نوع گروه
( )P<3/37و همچنین اثر نوع گروه ( )P<3/22بر روی
میزان زمان صرف شده برای آزمون بهروزکردن معنادار
نیست.
بحث و نتیجهگیری
قبل از بحث در مورد یافتهها قابل ذکر است که منظور
از اثربخشی عملکرد نمرات کسب شده در تعداد یادآوری
صحیح ،یادآوری تأخیری و یادآوری فوری میباشد؛ به این
صورت که تعداد بیشتر یادآوری صحیح ،حاکی از عملکرد
موثرتر در تکلیف بهروزکردن؛ و تعداد یادآوری تأخیری و
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شد .که این نتایج همخوان با یافتههای پیشین است
( .)7،8،12،12در توضیح این یافته میتوان بیان کرد که
طرفداران نظریه کارآمدی پردازش برای توضیح شرایطی
که کارآمدی پردازش و اثربخشی عملکرد آسیب میبیند،
اینگونه استدیل میکنند؛ پردازش کردن خود گوییهای
منفی یا افکار نگرانی ،دو سناریوی اساسی را بهوجود
میآورند .در اولین شکل آن ،افراد مناب شناختی دیگری
که تا این در تکلیف مورد نظر به کار نبردهاند را فعال
میکنند یا اینکه راهبردهای جایگزین دیگری را میپذیرند
تا بتوانند با تقاضاهای تکلیف کنار بیایند .دومین سناریو
وقتی بهوجود میآید که مناب دیگری در دسترس نیست و
تحت این شرایط ،مناب توجهی که باید برای پردازش
مرتبط با تکلیف بهکار برده شود ،به پردازش خود
گوییهای منفی یا دیگر افکار غیرمرتبط با تکلیف
اختصاص داده میشود .در شرایط اول یعنی وقتی که مناب
دیگری یا امکان پذیرفتن راهبردهای جایگزین بود ،اثر
بخشی عملکرد تغییر نمیکرد ،ولی کارآمدی پردازش
کاهش مییافت بهدلیل اینکه برای اجرای یک تکلیف به
مناب بیشتری برای پردازش نیاز بود .در حالی که در شرایط
دوم ،عالوه بر کارآمدی پردازش ،اثر بخشی عملکرد نیز
کاهش مییابد ،بهدلیل اینکه مناب جایگزینی برای پاسخ به
تقاضاهای تکلیف در حال اجرا وجود ندارد (.)1
یک بعد دیگر از اثربخشی عملکرد که در افراد با
اضطراب صفت بای در شرایط القای اضطراب آسیب دید،
تعداد یادآوری تأخیری است .یادآوری تأخیری بیانگر
یادآوری کلماتی است که برای آزمودنی سطحی مشابه از
برانگیختگی که برای دادههای هدف ایجاد میشود ،ایجاد
میکند .این کلمات در حقیقت نادیده گرفتن آنها نیاز به
انرژی و دقت باییی دارد زیرا از پاسخهای برجسته و
غالب ،اما غلط هستند .تکلیفی که افراد دارند این است که
همزمان دو کار را با هم انجام دهند ،یکی اینکه به موقعیت

اضطراب صفت پایین ،معیوب شده است .این یافته با
تحقیقات پیشین هم سو است (.)7،12،16،17
همانگونه که انتظار میرفت در شرایط بدون القای
اضطراب ،اضطراب کارآمدی پردازش را بیشتر از اثربخشی
عملکرد ،تخریب کرد .در توضیح اینکه چرا چنین اثری
رخ میدهد میتوان گفت که اضطراب تولید نگرانی و
افکار مزاحم میکند و افکار مربوط به نگرانی ،مناب توجهی
مورد نیاز برای به اجرا در آوردن تقاضاهای تکلیف را
بهکار میگیرد و مناب در دسترس کمتری برای پردازش
تکلیف در حال اجرا باقی میماند .ولی فرض اساسی این
است که پردازش غیر مرتبط با تکلیف لزوماً اثر زیان باری
بر اثر بخشی عملکرد ندارد .استدیلی هم که برای این
فرض میآورند این است که افکار نگرانیزا انگیزش را در
فرد مضطرب برای به حداقل رساندن اثرات زیان بار
اضطراب ،بای میبرد .به این صورت که افراد مضطرب
سعی میکنند از طریق تالش افزایش یافته برای به کار
بردن مناب پردازش دیگری که در اختیار دارد ،اثرات زیان
بار اضطراب بر کارآمدی پردازش را جبران کنند و پیامدی
که نتیجه این وضعیت است ،بیشتر آسیب دیدن کارآمدی
پردازش نسبت به اثربخشی عملکرد است (.)7
در واق نگرانیهای مربوط به عملکرد ،افراد مضطرب را
بر میانگیزاند تا مناب اضافی را به تکلیف اختصاص دهند،
یعنی مناب پردازش اضافی فراخوانده میشود تا افرد
مضطرب بتوانند اثربخشی عملکرد را در مقایسه با افراد غیر
مضطرب در سطح یکسانی حفظ کنند ،در نتیجه این راهبرد
تالش بیشتری را به دنبال دارد.که در نهایت افراد مضطرب
میتوانند در کارکرد بهروزکردن مانند افراد با اضطراب
صفت پایین عملکردی اثربخش داشته باشند.
اما در شرایط القای اضطراب گروه عالوه بر آسیب
دیدن کارآمدی پردازش اثربخشی عملکرد (تعداد یادآوری
صحیح کمتر) نیز در افراد با اضطراب صفت بای تخریب
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صفت پایین ایفا میکند و باعث افزایش پاسخ صحیح
میشود (.)41
خالصه این پژوهش بیانگر این است که عملکرد افراد
در تکلیف مربوط به کارکرد بهروزکردن حافظه فعال ،از
اضطراب بهعنوان یک ویژگی شخصیتی(اضطراب صفت)
و اضطراب بهعنوان یک عامل موقعیتی (اضطراب حالت)،
متأثر میشود .به این صورت که در شرایط بدون القای
اضطراب ،کارآمدی پردازش افراد با اضطراب صفت بای
نسبت به افراد با اضطراب صفت پایین ،بهطور معناداری
ضعیفتر است .در شرایط القای اضطراب ،عالوه بر
کارآمدی پردازش ،اثربخشی عملکرد در کارکرد
بهروزکردن ،نیز آسیب میبیند .این نتایج از نظریه آیزنک
و همکاران ( ،)4337حمایت میکند ( .)7از کاربردهای
این پژوهش میتوان به این نکته اشاره کرد ،که در
موقعیتهایی که عملکرد بهروزکردن حافظه فعال ملموس
است ،مانند موقعیتهای آموزشی و یادگیری مطالب جدید،
سعی شود به سطح اضطراب افراد توجه شود و موقعیت
مناسب برای یادگیری آنها فراهم شود ،به این دلیل که با
توجه با نتایج این پژوهش افراد با اضطراب صفت بای تحت
شرایط استرسزا عملکرد ضعیفتری دارند ولی افراد با
اضطراب صفت پایین برعکس ،عملکرد بهتری دارند که
در این افراد اضطراب بهعنوان یک کاکرد انگیزشی خدمت
میکند.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به محدود کردن
گروه نمونه به جنس مؤنث و استفاده از نسخه کاغذی
تکلیف بهروزکردن اشاره کرد .پیشنهاد میشود که برای
دقت بیشتر در سنجش زمان صرف شده ،نسخهی
کامپیوتری این تکلیف برای پژوهشهای آینده تهیه گردد،
همچنین بهمنظور تعمیمپذیری بیشتر یافتهها ،پژوهشهای
مشابهی از جمله بررسی با گروه نمونه بالینی ،و ساخت
تکلیف هیجانی بهروزکردن صورت گیرد.

مکانی کلمات خوانده شده توجه کنند ،و سپس کلماتی را
سعی کنند یادآوری کنند که در موقعیت خواسته شده باشد.
این تکلیف مستلزم این است که افراد بهصورت مداوم
اطالعات قبلی یعنی مکان کلمات موجود در کارت را
مطابق با موقعیت خواسته شده در ذهن خود تغییر دهند یا
در حقیقت روی این کلمات عملیات بهروزکردن انجام
گیرد.
با توجه به مطالعهی کارتی و همکاران (،)12( )4334
از بین چند بعدی که در اینجا اثربخشی عملکرد را
میسنجید ،بیشترین پیشبینیکنندهی بهروزکردن تعداد
یادآوریهای صحیح بوده است .با تأملی در ماهیت
یادآوری تأخیری بهنظر میرسد که این نوع یادآوری
شباهت زیادی به کارکرد بازداری دارد .چرا که در هر دو
فرد باید از پاسخهای غالب و برجسته موقعیت اجتاب کند
و پاسخهای تالشمند یا ارادی دیگر را ارائه دهد .خود این
نتیجه باز تأییدی بر آسیب دیدن کارکرد بازداری حافظه در
شرایط القای اضطراب در افراد با اضطراب صفت بای است.
نتیجه دیگری که از این پژوهش بهدست آمد این بود
که بهترین سطح عملکرد مربوط به گروه با اضطراب صفت
پایین در شرایط القای اضطراب بود؛ به این صورت که افراد
این گروه در مقایسه با گروه با اضطراب صفت بای و
همچنین در مقایسه با شرایط قبلی شان که شرایطی بدون
القای اضطراب بود ،بهطور معناداری یادآوری صحیح
بیشتری داشتند .این نتیجه میتواند گواه بر این باشد که
اضطراب یک کارکرد انگیزشی دارد و سطح بهینهای از
برانگیختگی توانسته است سطح باییی از عملکرد را در افراد
با اضطراب صفت پایین ایجاد کند .که این یافته میتواند
منطبق با نظریه آسانسازی اجتماعی باشد ،که در شرایط
حضور یک ناظر ،برانگیختگی فرد بای میرود و این
برانگیختگی نقش تسهیلکننده را برای افراد با اضطراب
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Abstract
Background & Aims: The aim of the present study was to use a psychological model to explain the effect
of trait anxiety and induced anxiety on individual’s performance in updating function of working memory.
This study was also designed to test attentional control theory of Eysenck et al.
Methods: Throngh Multistage Cluster sampling method, 330 freshman university students were asked to
complete the trait part of Spielberger's State-Trait Anxiety Inventor. After scoring, 24 subjects from the
upper 25 percent of distribution were selected as high trait anxiety group, and 24 subjects from the lower 25
percent of distribution were selected as low trait anxiety group.Then, the subjects were tested in normal and
induced anxiety conditions. The performance in updating function was investigated with both of processing
efficacy and performance effectiveness. Data were analyzed using mixed repeated measures, modified bone
ferreni post hoc test and independent t- test.
Results: The results showed the effect of trait anxiety on processing efficacy in updating function of working
memory. Also, in addition to processing efficacy, performance effectiveness was impaired in the induced
anxiety condition.
Conclusion: The results provided support for attentional control theory of Eysenck et al; That is, the high
trait anxiety group increased their effort in order to maintain levels of performance. The high trait anxiety
group, in addition to increasing mental effort, had lower cognitive function in the induced anxiety condition.
Keywords: Trait anxiety, Executive Functions, Performance, Students
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