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چكیده
هدف :مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات سایکوفیزیولوژیک مـرتبط بـا اضـطرا

امتحـان در ارزشـیابی

کیفی– توصیفی دانشآموزان ابتدایی انجام شد.
روش :این مطالعه یک طرح آزمایشی بود که در مورد  91نفر از دانشآموزان تهران انجام شد .آنهـا بـا روش
نمونهگیری در دسترس انتخا
آیسنک و عزت نف

و به پرسشنامههای اضطرا

امتحان کودکان ساراسون ،شخصیت کودک و نوجوان

کوپراسمیت پاسخ دادند .ضربان قلب آنها یک هفته قبل و بعد از امتحان و روز امتحان گرفته

شد 32 .نفر در نمونهگیری بزاقی شرکت کردند .دادهها به کمک روش تحلیل واریان

مکرر تحلیل گردید.

یافتهها :میزان کورتیزول بزاقی و ضربان قلب آزمودنیها در روز امتحان نسبت بـه یـک هفتـه قبـل و بعـد از
امتحان به صورت معناداری افزایش یافت .رابطه معکوس و معناداری بین میزان اضطرا
نف

آنها وجود داشت .دانشآموزان درونگرا ،پرخاشگر و روانرنجور ،اضطرا

امتحان بـا میـزان عـزت

امتحان بیشتری را تجربه میکنند.

نتیجهگیری :علیرغم تـغییر نــظام ارزشـیابی ،بــهداشت روانـی مـحیط یاددهــی – یـادگیری در معـرض
تهدید است و الزم است مسئولین نظام آموزشی ،تمهیدات الزم در خصوص پیشگیری و کاهش اضطرا
دانش آموزان بهعمل آورند.
کلیدواژه :اضطرا

امتحان ،کورتیزول بزاقی ،ضربان قلب ،ارزشیابی کیفی -توصیفی ،دانشآموزان
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امتحان

تغییرات سایكوفیزیولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان ...

دارای ویشگیها و مشخصههای خاصی است کـه

تلقی میشود .فقدان اضطرا

یـا اضـطرا

زیـاد

ممکن است ما را بـا مشـکالت و خطـرات قابـل

2

ســیبر ( )2114اضــطرا
خاصی از اضطرا

امتحــان را حالــت

عمـومی مـیدانـد کـه شـامل

در حـد متوسـط و

پاسخهای پدیدار شناختی ،فیزیولـوژیکی و رفتـار

سازنده ما را وا میدارد که برای انجام امور خـود،

مرتبط با ترس از شکست میباشد و فرد آن را در

به موقع و مناسب تـالش کـرده و بـدین ترتیـب

موقعیتهای ارزیابی ،تجربه میکند .هنگـامی کـه

زندگی خود را بـارورتر و بـا دوامتـر سـازیم .در

اضـــطرا

امتحـــان رخ مـــیدهـــد بســـیاری از

جریان رشد و تحول ،کودکان و نوجوانـان انـواع

فرایندهای شنــاختی و توجــهی بـا عملــــکرد

گوناگون و طیف وسیعی از اضطرا ها را تجربـه

موثر فرد تداخل میکند (الهیفر ،شفیعی آبـادی و

میکنند و گاه این اضطرا ها از آنچنان شدتی بـر

قمری)1388 ،

خوردارند که زندگی روزمره و تحصـیلی آنـان را

اگرچــه امتحانــات یکــی از مهــمتــرین عوامــل

توجهی مواجه سازد .اضطرا

دشوار میسازند .یکی از انواع ایـن اضـطرا هـا،

استرسزا در مدارس هستند که پیامدهای روانی–

امتحان به عنوان

فیزیولـوژیکی مختلفـی دارنــد ،امـا اثـرات آن بــر

یــک پدیــده متــداول و مهــم آموزشــی رابطــه

کودکــان کمتــر مــورد توجـه قــرار گرفتــه اســت.

تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی کودکـان

تغییــرات ســایکوفیزیولوژیک مــرتبط بــا اســترس

و نوجوانان دارد .بسیار دیـده شـده اسـت دانـش

امتحــان زمینــه را بــرای ابــتالی کودکــان بــه

اضطرا

امتحان است .اضطرا

آموزانی که از لحام توانایی و اسـتعداد یـادگیری

بیماریهای قلبی – عروقی و حتـی بیمـاریهـای

در سطح یکسانی میباشند ،ولی عملکرد متفاوتی

عفونی آماده میکند (علی پور و سیادتی.)1385 ،

را به هنگام امـتحان و یـادگیری مــطالب قبـل از

از طــرف دیگــر اســترس را عامــل خطــر

امـــتحان ،از خــود نشــان مـــیدهنــد .هــر ســاله

بیماریهای مغزی – عروقی ،فشـار خـون ،زخـم

دانشآموزان زیـادی در مـدارس کـل کــشور بـا

معده و غیره میدانند .از آنجا که محیطهای روانی

جهــت ادامــه

 -فیزیکــی و فیزیولــوژیکی همیشــه بــا نیازهــای

تحصیل ،دچار افت تحصیلی مـیشـوند .چنـدین

موجودات زنده سازگار نمیباشـند ،هنگـامی کـه

عامل در این مسئله دخیل هسـتند ،کـه اضـطرا

ناسازگاری از حد معمـول فراتـر مـیرود ،نـوعی

وجــود توانــایی و اســتعداد خــو

امتحان یکی از آنها میباشد .اضطرا

امتحان 1بـه

عنوان یک پدیـده شـایع و مهـم آموزشـی رابطـه
نزدیکی با اضـطرا

روان شناسي سالمت

همه جوامع به عنوان پاسـخ مناسـب و سـازگاری

شفیعی آبادی وقمری.)1388 ،
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اضطرا

به منزله بخشـی از زنـدگی هـر فـرد در

آن را از اضطرا

عمومی مجزا میسازد (الهی فر،

پاسخ سازگاری به نام پاسخ بـه اسـترس در بـدن
آغاز میگردد .پاسـخ مــزبور دســتگاه اعــصا

عمـومی دارد بـا ایـن حـال

خـود مـختار سمپاتیک یا سیستم سریع و سیستم

1 - Test Anxiety

2 - Siber
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هورمونی– عصبی یا سیستم کند را در بدن فعـال

عروقــی (افــزایش ضــربان قلــب و فشــار خــون)

نقــش اصــلی در

مــیگــردد (فضــلی ،داورپنــاه و امینــی .)1389،از

فعالیتهای هموستازی بدن و پاسـخ بـه اسـترس

آنـجا که کـورتیزول اثـرات ســایکوفیزیولوژیکی

ایفا میکند و به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم

زیادی دارد ،این هــورمون جــایگاه ویـشهای در

وارد عمل میشود .به نظر والتر کـانون ،در مسـیر

مـباحث سایکو نوروانـدوکرینولوژی دارد .توجـه

غیر مستقیم یـا محـور سـمپاتیک مرکـزی -فـوص

بــه میــزان کــورتیزول بــه ایــن دلیــل اســت کــه

کلیوی– استرس از مسیر هپیوتاالموس و سیسـتم

کورتیزول نماد مستقیم  HPA1است و تجار

عصــبی ســمپاتیک ،قســمت مرکــزی غــدد فــوص

طریق محور  HPAدر عملکرد سیسـتم ایمنـی و

کلیوی را برای ترشح دو هورمون کاتـه کـوالمینی

سالمت جسـمی و روان شـناختی تـاثیر بگـذارد.

(اپی نفرین و نـوراپی نفـرین) بـه جریـان خـون

کورتیزول بزاقی ابزار ارزشمندی برای متخصصان

تحریک میکننـد .تحریـک ایـن سیسـتم موجـب

علوم پایه و بالینی است و اسـتفاده از آن مـدام در

افزایش فعالیت و ضربان قـلب ،افــزایش فــشار

حال افزایش اسـت .برخـی مطالعـات نشـان داده

خـون و  ...مـیگـردد .در ســیستم هوررمـونی–

اســت کــه همبســتگی بــین کــورتیزول بزاقــی و

عصــبی یــا محــور هیپوتــاالموس– هیپــوفیز–

کورتیزول پالسما بزرگتـر از  1/9اسـت .بنـابراین

قـشرفـوص کـلیوی اســترس مــوجب تــحریک

امروزه از کورتـیزول بـزاقی به عـنوان شــاخص

هـستههـای پاروانـتریـکـولــر هـیپوتاالمــوس و

اسـترس اسـتفاده مـیشـود (علـی پوروسـیادتی،

آزاد ســــازی عـامــــــل افـــــزایش دهنـــده

)1385

روان شناسي سالمت
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مــیســازد .دســتگاه اعصــا

از

کورتیـکوتـــروپین مــیگردنــد .ایــن عامــــل در

یکی از تغییرات مهم ناشی از استرس در بدن،

هیپوفـیز قـدامی باعث سنتز آدرنوکورتیکوتروپین

افزایش ضربان قلب (نـب)) اسـت .فشـار نـب)

و در نهایت تحریک غدد فـوص کلیـوی و ترشـح

یکی از شاخصهای قابلیت ارتجـاعی شـریانهـا

هورمـــونهـــای گلوکوکورتیکوئیـــدی (ماننـــد

است .بر خالف فشار متوسط شریانی که مـاهیتی

کــــورتیزول) مــــیگــــردد .هورمــــونهــــای

تقریبا پیوسته و یکنواخت دارد و بـه طـور عمـده

گلوکوکورتیکوئیدی موجـب بسیــ انــرژی بـه

شریانهای عضالنی محیطی با آن مواجـه هسـتند،

بافتها و افزایش فعالـیت قلبی– عروقی ،تاثیر بر

فشار نب) استرسـی ،نوسـانی اسـت کـه بخـش

سـیستم ایـمنی و جلـوگیری از فعالیـتهـای پـر

اصلی آن را الیاف ارتجاعی شـریانهـای مرکـزی

انرژی میگردند .بنابراین تحریک محور سمپاتیک

تحمــل مــیکننــد .قــدرت انقبــاض بطــن چــپ،

مرکــزی– آدرنــال– و محــور هیپوتـــاالموس–

االستیسیته شریان بزر  ،انعکـاس مـوج نـب) و

هیپــوفیز– قشــر فــوص کلیــوی موجــب افــزایش

تعداد ضربانهای قلب مهمترین عوامل موثر فشار

هورمونهای کاتکول آمینی و گلوکوکورتیکوئیدی

هستند .انعکاس موج فشار بین بخشهای مرکزی

(کورتیزول) و در نهایـت افـزایش فعالیـت قلبـی
1. Hypothalamic - Pitutary - Adernal Axis

تغییرات سایكوفیزیولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان ...

و محیطی سیستم شریانی و به ترتیب بارزتر بودن

دانشجویان پرداختند .بر خالف تحقیقات گذشته،

ویشگیهای ارتجاعی و عضالنی هریک از این دو

مردان در طول جلسه امتحان در مقایسـه بـا زنـان

بخــش موجــب تفــاوت فشــار نــب) محیطــی و

میزان استرس بیشتری را نشان دادنـد .بـه عـالوه

مرکزی است (حسینی و ملکی.)1388،

هیچ دلیلی مبنی بر رابطـه میـان سـطوح روانـی و

مـحور هیپوتاالموس – هیپوفیز -آدرنال و دستگاه

وســند و یوســولو )1987( 4در پشوهشــی بــه

خودکار تحقیقـات متعـددی انجـام شـده

بررسی اثرات هورمونی و روانی ناشی از اسـترس

است .نتای نشان مـیدهـد کـه اسـترس امتحـان

امتحان پرداختند .نتای حاصـل از مقایسـه گـروه

موجب افزایش کورتیزول بزاقـی و ضـربان قلـب

کنترل و گروه آزمایش در طی سه مرحله ،حـاکی

مورفی و الرا )2111( 1در پشوهشی به بررسی

فشار خـون سیسـتولی و دیاسـتولی و پـروالکتین

تــاثیر اســترس ادراک شــده ،کــورتیزول بزاقــی و

سرمی آزمـودنیهـا در مواجـه بـا امتحـان کتبـی

ایمونوگلوبین  Aدر دانشجویان مقطع کارشناسـی

افزایش یافته است.

پرداختند .نتای نشـان داد کـه غلظـت کـورتیزول

علی پـورو سـیادتی ( )1385در پشوهشـی بـه

بزاقی در زمان امتحانـات بـهطـور قابـل تـوجهی

بررسی اثر استرس امتحان در تغییرات کـورتیزول

باالتر از دوره قبل از امتحانات بوده است.

بزاقی و نب) دانشآمـوزان و تـاثیر ویشگـیهـای

پیرل ،گالسر و ماالرکی )1993( 2در پشوهشی

شخصیتی بـر آن پرداختنـد .نتـای نشـان داد کـه

به بررسی سطح کورتیزول پالسما و فعـال شـدن

امتحانــات نهــایی بــه عنــوان منبــع اســترسزا،

دوباره ویروس نهفتـه  Epstein-Barrدر پاسـخ

کــورتیزول بزاقــی و نــب) کودکــان را افــزایش

به استرس امتحان پرداختنـد .نتـای حـاکی از آن

مــیدهنــد .افـــزایش کـــورتیزول تـــحت تــاثیر

بودند که هورمونهای گلوکوکورتیکویید شـناخته

شخصیت و افزایش نـب) تحـت تـاثیر جنسـیت

شده تحت فشار استرس افزایش مییابد .اسـترس

بود.

آکادمیک ،سطح کـورتیزول و میـزان آنتـی بـادی
درگیر شده با ویروس نهفته را افزایش داد.
ویک

و لـوئی

3

فضلی ،داورپناه و امینی ( )1389در پشوهشـی
به بررسی تغییرات سطح سرمی کورتیزول و فشار

( )2119در پشوهشـی بـه

خــون در فشــار روانــی امتحــان در دانشــجویان

بررسی استرس امتحان به عنوان یک عامل زیست

پرداختند .نتای پشوهش نشان داد کـه امتحـان در

محیطی مـوثر بـر کـورتیزول و پاسـخ روانـی در

دانشجویان به حـدی موجب اسـترس مــیشـود
کـه سـبب تغـییرات فـیزیولوژیک و بیوشـیمیایی

1. Murphy, Lara
2 . Pearl, D.K. Kiecolt - Glasser & J.K.
Malarkey
3. Weekes, N. L, Richard

از جـمله افــزایش فشـار خـون ،غلظـت سـرمی
4. Vassand, O. Usolo

روان شناسي سالمت

میگردد (علی پور و سیادتی.)1385،

از آن بود که حالت رگه اضطرا  ،اضطرا

کلی،
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دربـاره اثـر اســترس امــتحان بــر فــعالیت

هورمونی استرس یافت نشد.

زینب شریف عسكری /علي فتحي آشتیاني /احمد عليپور /مجید صفارینیا

کورتیزول و کورتیزول آزاد ادرار میگردد.
در ارتباط بـا متغیرهـای شخصـیتی تحقیقـات

آموزشی در دهه حاضـر در نظـام آموزشـی دوره

نشـان داده اسـت افــرادی کـه کـورتیزول زیــادی

ابتدایی کشور است که بر خالف ارزشیابی سـنتی

پایینی دارند و کمتر احتمال

(مبتنی بـر نمـره) ابزارهـای جمـع آوری مــتنوع

دارد کــه بــه اســترسهــای تکــراری خــو گیرنــد

شدهاند و عـالوه بر آزمــون مــداد -کــاغذی و

(همبری .)1988،اما علیرغم شواهد تجربی اندک

پرسشهای کـالسی ابــزارهای دیــگری مــانند

برای ارتباط بین ویشگیهـای شخصـیتی و پاسـخ

پـــوشه کـــار ،روش ثـــبت مـــشاهده ،تـــکالیف

استرسی آدرنوکورتیکال ،برخی تحقیقـات جدیـد

درســـی ،آزمـــونـــهای عملکــردی و ارزشــیابی

ارتباط بین میـزان کلـی کـورتیزول آزاد و سـطح

مستمر و پایانی نیز مورد استفاده قـرار مـیگیـرد.

آزمودنیها را تایید کـردهانـد .بـا ایـن

نظام ارزشیابی کیفی -توصـیفی دو هـدف عمـده

حال بعضی مطالعات این نتیجه را تایید نمیکنـد.

دارد :الــف) بهبــود کیفیــت فرآینــد یــاددهی –

لـــذا در ایـــن پـــشوهش متغیرهـــایی همچـــون

یــادگیری و

) بهداشـــت روانـــی یـــاددهی –

برونگرایی ،پرخاشگری و روان رنجوری و عزت

یـــــادگیری .در صـــــورتی کـــــه تغییـــــرات

کـودکان مـورد بــررسی قــرار گرفـت ،تـا

ســایکوفیزیولوژیک (افــزایش کــورتیزول بــزاص و

تناقضات مشاهده شده در پـشوهشهـای گذشـته

ضربان قلب در روز امتحـان در مقایسـه بـا یـک

برطرف گردد.

هفته قبل و یـک هفتـه بعـد از امتحـان) معنـادار

روان شناسي سالمت
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ارزشیابی کیفی – توصیفی ،یکی از نـوآوریهـای

عزت نف

نف

پشوهشهای گذشته نشان دادهاند که اضطرا

باشند ،هدف دوم نظام ارزشیابی کیفی – توصیفی

امتحــان موجــب تغییــرات ســایکوفیزیولوژیک

کــه "بهداشــت روانــی یــاددهی – یــادگیری"

(افزایش کورتیزول بزاص و ضربان قلب) میشـود،

مــیب ــاشد ت ــحقق نیافتــه اســت و ک ــودکان در

با توجه به این نکته که در پشوهشهای خـارجی،

مـعرض آسیبهای جدی هستند.

روشهای ارزشـیابی در مراکـز آموزشـی اعـم از

لذا در تـحقیق حـاضر پـشوهشگر بـه دنبــال

مدارس و دانشگاهها با نحوه ارزشیابی کشـور مـا

آزمـودن فرضیههای زیر در نظام ارزشیابی کیفـی

متفاوت است و همچنین تعداد معدودی پـشوهش

– توصیفی است:

داخلی در نظام ارزشـیابی سـنتی صـورت گرفتـه

اضطرا

است این پشوهش بـرای اولـین بـار در ایـران در

موجب افـزایش ضـربان قلـب در دانـش آمـوزان

بســتر نظــام ارزشــیابی کیفــی _ توصــیفی انجــام

ابتدایی میشود.

گردیده است.
هـدف از انـجـام ایــن پــشوهش ،بـررســی
تـغـییرات سایکوفیزیولوژیک مرتبط با اضـطرا
امتحان در نظام ارزشیابی کیفی– توصـیفی اسـت.

امتحان در ارزشـیابی کیفـی -توصـیفی،

اضـــطرا

امتـــحان در ارزشــیابی کیفــی-

توصیفی ،مـوجب افـزایـش کـورتیزول بزاقـی در
دانـشآمـوزان ابتدایی میشود .رابـطه معــکوس
و مـــعنادار بــین مـــیزان عـــزت نف ـ

و میــزان

تغییرات سایكوفیزیولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان ...

نظــام ارزشــیابی کیفــی -توصــیفی وجــود دارد.

ارزشیابی کیفی _ توصیفی را به کار میبردند تنها

رابطــهی مثبــت و معنــا دار بــین درونگرایــی،

یک مرکز آموزشی با تقاضـای پـشوهش موافقـت

پرخاشــگری و روانرنجــوری دانــش آمــوزان بــا

کرد لذا کلیه دانشآموزان پایه پنجم آن مرکـز (91

امتحان وجود دارد.

دانشآمـوز) مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد .علـت

تـجربـهای ناخوشـایند بـا درجـات مختلـف ،بـا

باالی ده سال برای پاسـخگویی بـه پرسشـنامههـا

تحــت تــاثیر قــرار دادن گـــستره نـــگرانی و

بود .کلیه تحلیلها بجز تحلیـل کـورتیزول بزاقـی

هـیجانپـذیری ،نــگرش فــرد را بـه انگیـزههـا،

روی  91نفــر آزمــودنی انجــام شــد و در مرحلــه

کســب معلومــات ،چگــونگی پــردازش درســت

نمونهگیری بزاص فقط  32نفر از آزمـودنیهـا کـه

اطالعات و کارکرد تحصیلی دگرگون میسـازد و

نمره  Lپائینی در پرسشنامه عزت نفـ

آیسـنک

با ساز و کار خاص خود ،توان پیشـرفت و بـروز

کسب کرده بودند انـتخا

خالقیت و استعداد را کـاهش داده ،مـانع رشـد و

تـــعداد نـــمونههــا هزینــههــای بــاالی کیــت و

پیشــرفت تحصــیلی دانــش آمـــوزان مــیشـــود

آزمایشهای مربوطه بود).

(کـــاظمیان ،بـــهرامی زاده و ســـودانی مقــدم،

برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیـر اسـتفاده

 .)1387از این رو الزم است به بررسـی تغییـرات

شده:

سایکوفیزیولوژیک مرتبط بـا اسـترس امتحـان در
نظام ارزشیابی کیفی -توصیفی بپردازیم.

شدند( .عـلت کـاهش

 -1مقیـــاس اضـــطرا

امتحـــان کودکـــان

ساراســون :بــرای انــدازهگیــری متغیــر اضــطرا
امتحــان از مقیــاس اضــطرا

امتحــان کودکــان

روش

 1TASCساراســون ( )1961اســتفاده شــد .ایــن

این پشوهش یک طـرح آزمایشـی اسـت .جامعـه

مقیاس یک آزمون مداد کاغذی گروهی است کـه

آماری این پشوهش شـامل کلیهـی دانـشآمـوزان

دارای  31عبارت است که پاسخهای آن بصـورت

دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهر تهران در سـال

بلی و خیر میباشد .حداکثر نمرهای که آزمـودنی

تحصــیلی  1391-91بــود ،کــه در مــدارس آنهــا

میتواند بدست آورد  31میباشـد که نشاندهنـده

ارزشیابی کیفـی– توصـیفی جـایگزین ارزشـیابی

بیشــترین میــزان اضطــــرا

امـــتحان اســت و

سنتی گردیده بود.

حداقل نمره صفر میباشد که نشـان دهنـده عـدم

نمونه آماری پشوهش ،شامل  91دانشآموز در

اضطرا

است .ضریب اعتبار حاصـل از تصـنیف

سال تحصیلی  1391-91بود .روش نمونـهگیـری

 1/88گزارش شده است و همچـنین ضریب آلفـا

در دسترس بود ،بدین صورت که از میـان منـاطق

گــزارش شده نیز برابر  1/88میباشد (ساراسون،

آموزش و پرورش شهر تهران ،منطقه  12انتخـا
1. Test anxiety scale for children

روان شناسي سالمت

از آن ــجائیکــه اض ــطرا

آزم ــون ب ــعنوان

انتخا

دانشآموزان پایه پنجم ،داشتن شرط سنی
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اضطرا

امتحان دانش آمـوزان پـنجم ابتـدایی در

گردید ،سپ

از بین مراکز آموزشـی کـه شـیوهی

زینب شریف عسكری /علي فتحي آشتیاني /احمد عليپور /مجید صفارینیا

1961؛ به نقل از علی محــمدی .)1375 ،ضریب

 -4روش الیزا :برای انـدازهگیـری کـورتیزول

روایــی همگــرا بــین ایــن مقیــاس و پرسشــنامه

بزاقی از روش الیـزا اسـتفاده شـد .در ایـن روش

مدرسه حدود  1/82گزارش

نمونه بزاصهای گرفته شده بهصورت زنجیره سرد

شـــده اســـت (فیلیـــپ 1966 ،؛ بـــه نقـــل از

به آزمایشگاه تحویل داده شد .روش اندازهگیـری

علیمحمدی.)1375 ،

در ایـن پــشوهش الیــزای غیــر رقــابتی اســت .بــه

روان شناسي سالمت
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اندازهگیری اضطرا

 -2مقیــاس شخصــیتی کــودک و نوجــوان

محــ) رســیدن نمونــههــا بــه آزمایشــگاه انجــام

آیســنک :بــرای بررســی ویشگــیهــای شخصــیتی

آزمایش شروع شد .در آزمایشگاه ابتـدا نمونـههـا

آزمودنیها از این مقیاس استفاده شد .این مقیـاس

سانتریفیوژ شدند و اندازهگیری کورتیزول بر روی

در سال  ،1963جهت سنجش برخـی جنبـههـای

مــایع روی لولــههــای آزمــایش انجــام گرفــت

شخصیت از جملـه درونگرایـی _ بـرونگرایـی،

(ســانتریفیوژ بــرای رســو

دادن مـرکـــوس و

روان رنجوری و پرخاشگری ساخته شـد (فتحـی

احـتمـاالر سـلــولهـای اپـیتلــیال مـوجــود در

آشتیانی.)1388 ،

بـزاص صورت گرفـت ).کــیت مــورد اســتفاده

 -3پرسشنامه عزت نف

کوپر اسمیت :بـرای

) DiaMetra (No:2656بــود .بــا هــر ســری

سنجش میـزان عـزت نفـ

آزمـودنیهـا از ایـن

آزمایش استاندارد با رقابتهای مختلـف گذاشـته

پرسشنامه استفاده شد .ایـن پرسشـنامه شـامل 58

شــد کــه روش کــار کنتــرل شــد (اســتاندارد بــا

ماده است که احساسات ،عقایـد یـا واکـنشهـای

مقـــدارهای -211 -111 -51 -21-1 mg/mol

فرد را توصیف میکنـد و آزمـودنی بایـد بـا ایـن

 )811 -411در هــر چاه ـک پلیــت الیــزا مقــدار

موارد را با عالمتگذاری در دو خانه «به من شبیه

 211mIآنزیم کنشوگه (آنتی کورتیزول باند شـده

است (بلی)» یا «به من شبیه نیست (خیر)» پاسـخ

به

به آنزیم پراکسیدار نوع اسبی) اضافه شد سپ

پلیـت بـه

میداد .مواد هر یک از زیر مقیاسهـا عبارتنـد از:

مدت  11ثانیه پلیت مخلوط شد .سپ

مقیاس عمومی  26ماده ،مقیاس اجتماعی  8مـاده،

مدّت  61دقیقه در حرارت اتاص گذاشته شـد .هـر

مقیاس خانوادگی 8ماده ،مقیاس تحصیلی  8مـاده

از گاهی پلیت را تکانی میدهند تـا از رسـو

و

و مقیاس دروغ  8ماده ،نمرات زیـر مقیـاسهـا و

اتصال بهتر کورتیزول و آنتی کورتیزول جلوگیری

همچنین نمره کلی ،امکان مشخص کردن زمینهای

شود .بعد از اتمام یک ساعت به تمام چاهـکهـا

را که در آن افـراد واجـد تصـویر مثبتـی از خـود

مقدار  411mIمایع شستشو اضافه گردیـد و ایـن

هستند ،فراهم میسازند (کـوپر اسـمیت.)1967 ،1

کار را سه مرتبه تکــرار کردند .تا چنانــکه آنتـی

بررسیها در ایـران و خـارج از ایـران بیـانگر آن

کـــورتیزولی بــزاص نچسـبیده شسـته شـده و از

است که این پرسشـنامه از اعتبـار و روایـی قابـل

محیط خارج شود .سپ

به هر چاهـــک مقـدار

قبولی برخوردار است.

 111mIسوبسترا اضافه گــردید سوبسترا حـاوی
مــــاده رنگــی ( TMBتتــرا متــیلن بلــو) اســت.
1.Cooper Smith

تغییرات سایكوفیزیولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان ...

(ابالقاسمی.)1375 ،

 111 mIمحلول متوقف کننده 1اضافه کردنـد تـا

روش اجرا :شـرکت کنندگـان دو هــفته قبـل

عملیات اتصال آنـزیم پـر اکسـیداز بـه سوبسـترا

از امتحان به سه پــرسشنامه اضــطرا

امــتحان

متوقف شود .بعد از  31دقیقه ماده شستشو دهنده

کـودکان ،پـرسشنامه شخصیت کودک و نوجـوان

مقطـر دیـونیزه اسـت) را بـه چاهـکهـا

کـوپر اسـمیت

اضافه میکردند تا محیط خالص شـود .سـپ

در

پاسخ دادند .سپ

ضربان قلـب نمونـههـا ،یـک

طول مدت  11دقیقه شدت رنگ ایجـاد شـده در

هفته قبل از امتحان ،روز امتحان ،یک هفته پ

قرائتگر الیزا در طول موج  451nmخوانده شـد

امتحان ثبت شـد و  32نفـرعالوه برنمونـهگیـری

(وجگانی .)1381 ،همچنین تعداد ضربان قلب در

ضربان قلب ،در نمونهگیـری بزاقـی هـم شـرکت

از نمونهگیری بزاقی توسـط مربـی

کردند .نمونهگیری بزاص بین سـاعت  9-11صـبح

یک دقیقه پ

از

بهداشت محاسبه و ثبت گردید.

انجام گردید و نمونهها به روش زنجیره سـرد بـه

هــرز و گــولن )1999( 2ضــریب آلفــای  1/88را

آزمایشگاه منتقل شد.

برای نمره کلی آزمون گزارش کردهانـد .همچنـین
جهت سنجش روایی بین نمره کل آزمون با خرده

یافتهها

مقیــاس روان آزردهگرایــی در آزمــون شخصــیت

بــرای بررســی فرضــیههــای پــشوهش و نتــای

آیسنک ،روایی واگرای منفی و معنادار و با خـرده

حاصـــل ،بـــه روش تحلیـــل واریـــان

مقیاس برون گرایی روایی همگرای مثبت معنـادار

اندازهگیریهای مکرر و با اسـتفاده از نـرمافــزار

به دست آمده است.

آمـاری  SPSSاز نظــر آمــاری تحلیـل شـدند.

ادموندسون ،گـروت ،هاسـل ،متیـو و وایـت

3

بـــا

جدول  1آمارهای توصیفی مربوط به این تحلیـل

( )2116نیز ضریب همسانی درونی  1/86تا 1/91

شامل حداقل و حداکثر نمره ،میانگین و انحـراف

کوپر اسـمیت گـزارش

معیار نمرات ویشگیهای شخصـیتی آزمـودنیهـا

را برای آزمون عزت نف
کردهاند.

48

میباشد.

کوپر اسـمیت ( )1991ضـرایب بازآزمـایی را

نتــای تحلیــل ضــربان قلــب ،کــورتیزول بزاقــی،

بعد از پن هفتـه  1/88و بعـد از سـه سـال 1/71

امتحان ،ویشگیهای شخصـیتی و عـزت

گـــزارش کردهاند.
تحلیل عــاملی نشان داد که خرده مقیاسهـا،
1. Stopper
2. Hrrz, L. &Gullone, E.
3. Edmondson, J. Grote, L. Haskell, L.
Matthews , A & White, M

اضطرا
نف

روان شناسي سالمت

(که آ

آیسنک و پرسشنامه عـزت نفـ
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آزمایشگاه قرار داده سپ

به تمام چاهکها مقدار

عاملهای متـفاوتی از عــزت نف

در جدول  1آورده شده است.
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پلیــتهــا را بــه مــدت  15دقیقــه در حــرارت

را مـیسـنجد

زینب شریف عسكری /علي فتحي آشتیاني /احمد عليپور /مجید صفارینیا

جدول  :1میانگین و انحراف معیار ویشگیهای شخصیتی آزمودنی ها در پرسشنامه آیسنک

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

برونگرایي

91

7

24

16/92

3/81

پرخاشگری

91

1

11

3/81

3/32

روان رنجوری

91

1

19

11/97

4/47

ویژگيهای شخصیتي

روان شناسي سالمت
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تفاوت در تعداد نمونهها در مرحله نمونهگیری بزاقـی
جدول  2نشان دهنده میانگین و انحراف معیار میـزان

به دلیل هزینههای باال تهیه کیت و آزمایشها مربوطـه

ضربان قلب و کـورتیزول بزاقـی در هـر یـک از سـه

بود.

مرحله میباشد .همچنـین میـانگین و انحـراف معیـار
اضطرا

امتحان ،ویشگیهای شخصیتی و عزت نف

آزمایشها مرحله اول یک هفتـه قبـل از امتحـان،
مرحله دوم روز امتحان و مرحله سوم یک هفته پـ

دانش آموزان ارائه شده است.

از امتحان انجام گردید.

جدول  :3مشخصات آماری کورتیزول بزاقی و ضربان قلب در سه مرحله ،اضطرا

امتحان،

ویشگیهای شخصیتی و عزت نف
متغیر

مراحل

تعداد نمونه

میانگین انحراف معیار

ضربان قلب

1

91

74/24

12/32

2

91

16/27 89/99

3

91

8/19 73/86

1

32

1/19 5/25

2

32

3/51 11/78

3

32

1/11 5/71

اضطراب امتحان

91

6/69 21

برون گرایي

91

3/81 ±16/92

پرخاشگری

91

3/31 ± 3/81

روان رنجوری

91

4/47 ± 11/97

عزت نفس عمومي

91

5/26 ± 14/53

عزت نفس (خانوادگي)

91

2/289 ± 4/55

عزت نفس (اجتماعي)

91

1/818 ± 4/91

عزت نفس(تحصیلي)

91

1847 ± 4/21

کورتیزول بزاقي

جدول  3نـشاندهنده مـقایسه میزان ضــربان
قـلب آزمودنیها یک هفتـه قبـل از امتحـان ،روز

امتحان و یک هفته پ

از امتحان است .به منظور

مقایســه دادههــا از آزمــون تحلیــل واریــان

بــا

تغییرات سایكوفیزیولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان ...

اندازهگیریهای مکـرر اسـتفاده شـد .بـه عبـارت

امتحان بیشتر از میزان ضربان قلـب آنـان در یـک

دیگــر میــزان ضــربان قلــب آزمــودنیهــا در روز

از امتحان اسـت و ایـن

هفته قبل و یک هفته پ

تفــاوت از نظــر آمــاری در ســطح () p> 1/111
معنادار است.
جدول  :3مقایسه میزان ضربان قلب و کورتیزول بزاقی آزمودنیها یک هفته قبل از امتحان ،روز امتحان و یک هفته بعد از امتحان

میزان ضربان قلب روز امتحان

89/99

16/269

میزان ضربان قلب یک هفته بعد از امتحان

73/86

8/195

میزان کورتیزول بزاقي قبل از امتحان

5/25

1/19

میزان کورتیزول بزاقي روز امتحان

11/78

3/51

میزان کورتیزول بزاقي بعد از امتحان

5/71

1/11

68/82

بـــرای مقایســـه میـــزان کـــورتیزول بزاقـــی

واریان

عزت نفـ

از امتحـان از آزمـون تحلیـل

اضـطـرا

آنان از هـمبستگی پـیرسـون استفاده
در سطح ( )p > 1/111معنادار است.

عـمومی ،خانوادگی ،اجتماعی ،تحصیلی و نمـره کـل

از

عزت نف

امتحان است و در روز امـتحان بـیشتـر از مـیزان

آنان به طـور مــعکوس از نــظر آمــاری

مـعنادار در سطح ( ) P <1/11بود .به عبـارت دیگـر

کـورتــیزول بـزاقــی جـدول  4نشـان دهنـدهی
عــزت نفــ

امتحان دانشآموزان با میـزان

امـتحان دانـشآموزان بـا مــیزان عــزت نــف

بـه عبـارت دیــگر مــیزان کـورتــیزول بــزاقی

همبستگی اضطرا

1/111

شد .جدول زیـر نشـان میدهـد که همـبستگی بـین

با اندازهگیریهای مکـرر اســتفاده شـد.

آزمودنیها یک هفتـه قبـل و یـک هفتـه پـ

 182و 2

 62و 2

همبستگی اضطرا

آزمودنیها یک هفته قبل از امـتحان ،روز امـتحان
و یک هــفته پــ

83/191

1/111

با افزایش عزت نف

امتحان دانشآمـوزان بـامیزان

دانشآموزان از میزان اضـطرا

روان شناسي سالمت

میزان ضربان قلب یک هفته قبل از امتحان

74/24

12/319
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M

S.D

F

d.f

P

امتحان آنان کاسته میشود.

آنــان اســت .بــه منظــور بررســی

جدول  :4همبستگي میزان اضطراب امتحان دانش آموزان با میزان عزت نفس آنان
متغیرها

7

اضطراب امتحان

1

عزت نفس (عمومي)

)**(-1/559

1

)**(-1/369

)**(1/614

1

عزت نفس (اجتماعي)

-1/193

)**(1/451

)**(1/413

1

عزت نفس (تحصیلي)

)**(-1/399

)**(1/589

)**(1/523

)**(1/285

1

نمره کل عزت نفس

)**(-1/531

)**(1/934

)**(1/788

)**(1/616

)**(1/726

عزت نفس (خانوادگي)

جـــدول  5نـــشاندهـــنده هـــمبستگی بــین

2

3

4

9

6

1

درونگرایـــی ،پرخاشـــگری و روان رنجـــوری

97

Health Psychology/ Vol.1. No.4/ Winter 2013

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

ارزش

درجات آزادی

سطح معناداری

زینب شریف عسكری /علي فتحي آشتیاني /احمد عليپور /مجید صفارینیا

دانشآموزان با اضطرا

معکوس بـودن جهـت رابطـه اضـطرا

امتحان آنـان اسـت .بـه

منظــور بررســی همبســتگی بــین درونگرایــی،

دانشآموزان با ویشگـی شخصـیتی بـرونگرایـی

پرخاشگری و روان رنجوری دانـشآمـوزان بــا

حاکی از آن است که دانشآموزان درونگرا بـیش

امــــتحان آنــــان از هــــمبستگی

امتحـان

اضــــطرا

از دانشآموزان برونگرا دچار اضـطرا

پـیرسـون استفاده شد .جدول زیر نشان میدهـد

روان شناسي سالمت
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که همبستگی اضطرا

93

امتحـان

میشوند و مستقیم بودن جهت رابطـه اضـطرا

امتحان دانـشآمـوزان بـا

امتحان دانشآموزان بـا ویشگـیهـای شخصـیتی

ویشگــی شخصــیتی بــرون گرایــی بــه صــورت

پرخاشگر و روان رنـجوری آنـان داللـت بر این

معکوس و با ویشگیهای شخصیتی پرخاشـگری

دارد که دانشآموزان اضـطرا

امتحـان بیشـتری

و روان رنجـوری آنان بـه طـور مسـتقیم از نظـر

دارند.

آماری معـنادار ( )P > 1/11بود .به عبارت دیگر
جدول  .9همبستگی درونگرایی ،پرخاشگری و روان رنجوری دانش آموزان با اضطرا
3

متغیرها

7

اضطراب امتحان

1

برونگرایي

)**(-0/392

1

پرخاشگری

)**(0/230

-0/111

1

روان رنجوری

)**(0/164

)**(-0/211

)**(0/171

امتحان آنان

2

4

1

تغییرات سایکوفیزیولوژیک مـرتبط بـا اضـطرا

بحث و نتیجهگیری
اجرای برنامههای آمـوزش و پـرورش زمـانی بـا

امتحــان در ارزشــیابی کیفــی _ توصــیفی دانــش

موفقیت همراه است که کلیهی شـرایط و عوامـل

آموزان ابتدایی پرداخته شد .نتـای نشـان داد کـه

مساعد باشد .موانع و مشکالت شناسـایی شـده و

امتحان در ارزشـیابی کیفـی -توصـیفی مــوجب

تــدابیر الزم جهــت از بــین بــردن موانــع و حــل

تـغییرات سـایکوفیزیولوژیک (افزایش کـورتیزول

مشکالت اندیشیده شود .تعدادی از دانش آموزان

بزاقی و ضـربان قـلب) مـیشـود.

در امر تحصیل بـا مشـکالتی روبـرو هسـتند کـه

نتای این پشوهش با نتای دیگر تحقیقاتی کـه

عملکرد آنهـا را دچـار اشـکال مـیکنـد .یکـی از

در این حوزه انجام گرفته است همخوان است که

مشـــکالتی کـــه گریبـــانگیر عـــده زیـــادی از

در ادامه به چند مورد از آنها اشاره میشود.

دانشآموزان است ،اضطرا

امتحـان و عـوارض

ناشی از آن میباشد .در این پـشوهش بـه بررسـی

مورفی و الرا ( )2111در پشوهشی نشان دادند
که غلظت کـورتیزول بزاقـی دانشـجویان در ایـام

تغییرات سایكوفیزیولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان ...

امتحانات بطور قابل توجهی باالتر از دوره قبل از

دیگر در ایام امتحانات کورتیزول بزاقی کودکان و

امتحانات بوده است.

ضربان قلب آنها در مقایسه با یک هفته قبل و بعد

نشان دادند که امتحانات نهایی به عنوان یک منبـع

کورتیزول و ضربان قلب بـه عنـوان نشـانگرهای

اســترس زا ،کــورتیزول بزاقــی و ضــربان قلــب

فعالیت محور هیپوتاالموس -هیپـوفیز -آدرنـال و

دانشآموزان ابتدایی را افزایش داد.

دســتگاه عصــبی خودکــار هســتند کــه در اثــر

داد که امتحان در دانشـجویان بـه حـدی موجـب

برای ابتالی کـودکان بـه بــیماریهـای قــلبی–

استرس میشود که سبب تغییرات فیزیولوژیـک و

عروقی و حتی بیماریهای عفونی آماده میکنند.

بیوشیمیایی از جمله افزایش فشار خون به غلظت

یافتههای پشوهش نشان داد که دانـشآمـوزانی

سرمی کورتیزول و کورتیزول آزاد ادرار میگردد.

کمتــری دارنــد ،بیشــتر دچــار

اضطرا

امتحان میشوند .نتیجه بـه دسـت آمـده

به بررسی سطح کورتیزول پالسما و فعـال شـدن

با نتای پشوهشهای دیگری همچون پشوهشهای

دوباره ویروس نهفتهی  Epstein-Barدر پاسـخ

بیابانگرد ( )1375و همبری ( )1988همسو است.

به استرس امـتحان پـرداختند و نـتای نــشان داد

نتای این پشوهشها نشـان داده اسـت کـه رابطـه

که هـورمونهـای گلوکوکورتیکوییـدی شــناخته

معکوسی بین میزان عزت نف

شده تـحت تــاثیر اســترس افـزایش مـییابنـد.

امتحان وجود دارد و اگر با تفکیـک جنسـیت بـه

اسـترس آکادمیک ،سـطح کورتیزول و میزان آنتی

این مسأله پرداخته شود ایـن رابطـه معکـوس در

بــادی درگیــر بــا ویــروس نهفتــه را افــزایش داده

دختران تا حدی بیشتر از پسران وجود دارد.

است.

و میزان اضـطرا

همچنین یافتهها نشـان داد کـه دانـشآمـوزان

بطورکلی نتـای پـشوهش کنـونی بیـانگر ایـن

درونگرا ،پرخاشگر و روان رنجور در مقایسـه بـا

است که در نظام آموزشی کشور ما اگر چـه نظـام

دیگــران اضــطرا

امتحــان بیشــتری را تجربــه

ارزشیابی سنتی جای خود را به نـظام ارزشــیابی

میکنند .این نتیجه با نتای بدست آمده از مطالعـه

کـیفی  -تـوصیفی داده تا دو هــدف عمده بهبود

علی پور و سـیادتی( )1385همسـو بـود .در ایـن

کــیفیت فرآینــد یـاددهی -یــادگیری و بهداشــت

مطالعه میزان کورتیزول بزاقی دانـش آمـوزان کـه

روانی یاددهی– یادگیری تحقق یابد ،اما همچنـان

دارای نمره بیشتری در برونگرایی بودند از سـایر

ناشـــی از امتحـــان در بـــین

دانـش آمــوزان کـــمتر بـود ،بــه عــبارت دیگــر

دانشآموزان ابتدایی هستیم .امتحان به عنوان یـک

افـرادی که نـمره بـرونگرایـی بیشـتری داشـتند،

منبــع اســترسزا درکودکــان بــر شــاخصهــای

دیرتر تحت تاثیر استرس امتحـان قـرار گرفتنـد و

سایکوفیزیولوژیکی آنان اثر میگذارد .بـه عبـارت

وضعیت تغییر کورتیزول بزاقیشان نامنظمتر بـود.

شـــاهد اضـــطرا

روان شناسي سالمت

پیرل ،گالسر و ماالرکی ( )1993در پشوهشـی

کــه عــزت نف ـ
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مطالعه فضلی ،داورپناه و امینـی ( )1389نشـان

اضـطرا

امـتحان افزایش یــافتهانـد و زمینـه را
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علــی پــور و ســیادتی ( )1385در پشوهش ـی

از امتحانــات افــزایش مــییابــد .دو شــاخص

محمد اورکي /حسین زارع /نسترن شیرازی /سمیرا حسنزاده پشنگ

بررسی متغیر پرخاشگری نشان داد ،دانشآموزانی

نخســتین بــار در حیطــه ارزشـــیابی کیـــفی –

که میزان پرخاشگری بیشتری دارند ،هم در آغـاز

توصیفی انجام شده است ،لذا در تفسیر و کـاربرد

و هم در امتحانـات افـزایش کـورتیزول بیشـتری

نتـــای آن جانـــب احتیـــاط رعایـــت گـــردد و

داشتهاند .بررسی متغیر روان رنجـوری نشـان داد

پشوهشهای مشابهی برای حصـول بـه نتـای بـا

که دانشآموزانی که در مورد ایـن متغیـر نمـرات

ثبات انجام شود.

باالیی کسب کردهاند افزایش ضربان قلب بیشتر و
همچنــین اضــطرا

امتحــان بیشــتری را تجربــه

روان شناسي سالمت
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کردهاند.

این پشوهش با موافقت بنیاد فرهنگی رفـاه انجـام

نکته کاربردی که مـی تـوان از ایـن پـشوهش

شده است که از عنایت آقایان دکتر باهنر و دکتـر

بهدست آورد این است که با توجه به شیوع باالی

شامانی و سرکار خانم مهآبادی قدردانی میشـود.

امتحان در بین دانـش آمـوزان و اثـرات

همچنین از آقای رجبی که در اجـرای آزمایشـات

منفی آن بر عملکرد تحصیلی و تحمیل هزینههای

این تحقیق همکاری کردند و از کلیه دانشآموزان

باال ،میتوان بـا اجـرای برنامـههـای پیشـگیری و

پایه پنجم دبستان رفاه که در این پشوهش شـرکت

درمان به موقع دانـشآمـوزان بـا اضـطرا امــتحان،

نمودند ،سپاسگزاری میگردد.

اضطرا

تـــوانمندسازی مـــشاورین مـــدارس در جـــهت
تشخیص و ارائه خدمات روانشناختی و در صـورت

منابع

لزوم ارجاع به مراکز درمانی ،نـظارت و کـنترل بیشـتر

ابوالقاسمی ،ع )1375( .ساخت و اعتباریابی مقـدماتی
پرسشـنامه امتحــان بــا اضـطرا عمــومی ،عــزت
نفــ  ،پایگــاه اجتمــاعی– اقتصــادی ،عملکــرد
تحصیلی و انتظارات معلم در دانـشآمـوزان پسـر
ســال ســوم راهنمــایی شــهر اهــواز .پایــاننامــه
کارشناسی ارشـد روان شناسـی تربیتـی .دانشـگاه
شهید چمران اهواز.
الـهیفر ،ح .شــفیعی آبـادی ،ع .قمـری ،م.)1388( .
اثربخـــشی مشــاور گروهــی بــه روش عقالنــی -
عاطفی الی بر کاهش اضطرا امتحان .فصـلنامه
علوم رفتاری.)1388( .
بیابانگرد ،ا .)1375( .بررسی رابطه بین منبـع کنتـرل و
عزت نف در پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم
دبیرستانهای شهر تهـران .پایـاننامـه کارشناسـی
ارشد .دانشگاه عالمه طباطبـائی ،دانشـکده علـوم
تربیتی و روان شناسی.
حسینی ،م .ملکی ،ع .)1388( .ارتباط سن بـا افـزایش
فشار نب) در اندامهای فوقانی و تحتانی .مجلهی
علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان .دوره یازدهم.

ســـازمان آمـــوزش و پــرورش بــر کیفیــت اجــرای
ارزشیابی کیفی–توصـیفی در مـدارس ابتـدایی ،تـا از
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سپاسگزاری

بروز و شیوع آن بکاهد و وضـعیت بهداشـت روانـی
دانش آموزان را بهبود بخشد.
پیشگیری و درمان اضطرا

امتحـان در میـان

دانشآموزان موجب میشود تا گسـتره نگرانـی و
هیجان پذیری آنها کاهش یابد و نگـرش فـرد بـه
انگیزهها ،کسـب معلومـات ،چگـونگی پـردازش
درست اطالعـات و کـارکرد تحصـیلی دگرگـون
شود .همچنین با ساز و کار خاص خــود ،تــوان
پیشــــرفت و بــــروز خــــالقیت و اســــتعداد
دانشآموزان افزایش یابد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن پــشوهش بــرای

روان شناسي سالمت
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