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 ولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان  ...زیتغییرات سایكوفی

 مقدمه

اضطرا  به منزله بخشـی از زنـدگی هـر فـرد در     

همه جوامع به عنوان پاسـخ مناسـب و سـازگاری    

شود. فقدان اضطرا  یـا اضـطرا  زیـاد     تلقی می

ممکن است ما را بـا مشـکالت و خطـرات قابـل     

توجهی مواجه سازد. اضطرا  در حـد متوسـط و   

دارد که برای انجام امور خـود،   می سازنده ما را وا

به موقع و مناسب تـالش کـرده و بـدین ترتیـب     

در . تـر سـازیم   زندگی خود را بـارورتر و بـا دوام  

جریان رشد و تحول، کودکان و نوجوانـان انـواع   

ها را تجربـه   گوناگون و طیف وسیعی از اضطرا 

ها از آنچنان شدتی بـر   کنند و گاه این اضطرا  می

ه زندگی روزمره و تحصـیلی آنـان را   خوردارند ک

هـا،   سازند. یکی از انواع ایـن اضـطرا    دشوار می

نوان ع ه اضطرا  امتحان است. اضطرا  امتحان ب

ــه   ــی رابط ــم آموزش ــداول و مه ــده  مت ــک پدی   ی

تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی کودکـان  

بسیار دیـده شـده اسـت دانـش     . و نوجوانان دارد

م توانایی و اسـتعداد یـادگیری   آموزانی که از لحا

باشند، ولی عملکرد متفاوتی  در سطح یکسانی می

را به هنگام امـتحان و یـادگیری مــطالب قبـل از    

دهنــد. هــر ســاله  امـــتحان، از خــود نشــان مـــی

آموزان زیـادی در مـدارس کـل کــشور بـا       دانش

وجــود توانــایی و اســتعداد خــو  جهــت ادامــه 

شـوند. چنـدین    تحصیل، دچار افت تحصیلی مـی 

عامل در این مسئله دخیل هسـتند، کـه اضـطرا     

بـه   1اضطرا  امتحان. باشد امتحان یکی از آنها می

  شـایع و مهـم آموزشـی رابطـه      عنوان یک پدیـده 

نزدیکی با اضـطرا  عمـومی دارد بـا ایـن حـال      

                                                 

1 - Test Anxiety 

های خاصی است کـه   ها و مشخصه دارای ویشگی

 ی فر،)اله سازد آن را از اضطرا  عمومی مجزا می

 .(1388 شفیعی آبادی وقمری،

ــیبر ــت  2114) 2س ( اضــطرا  امتحــان را حال

دانـد کـه شـامل     خاصی از اضطرا  عمـومی مـی  

های پدیدار شناختی، فیزیولـوژیکی و رفتـار    پاسخ

باشد و فرد آن را در  مرتبط با ترس از شکست می

کند. هنگـامی کـه    های ارزیابی، تجربه می موقعیت

دهـــد بســـیاری از  اضـــطرا  امتحـــان رخ مـــی

فرایندهای شنــاختی و توجــهی بـا عملــــکرد   

فر، شفیعی آبـادی و   )الهی کند موثر فرد تداخل می

 (1388 قمری،

ــم  ــی از مه ــات یک ــه امتحان ــل  اگرچ ــرین عوام ت

 –زا در مدارس هستند که پیامدهای روانی استرس

فیزیولـوژیکی مختلفـی دارنــد، امـا اثـرات آن بــر     

ه قــرار گرفتــه اســت. کودکــان کمتــر مــورد توجــ

تغییــرات ســایکوفیزیولوژیک مــرتبط بــا اســترس 

ــه       ــان ب ــتالی کودک ــه را بــرای اب ــان زمین امتح

هـای   عروقی و حتـی بیمـاری   –های قلبی  بیماری

 (.1385 )علی پور و سیادتی، کند عفونی آماده می

اســترس را عامــل خطــر   از طــرف دیگــر  

عروقی، فشـار خـون، زخـم     –های مغزی  بیماری

های روانی  دانند. از آنجا که محیط غیره می معده و

فیزیکــی و فیزیولــوژیکی همیشــه بــا نیازهــای  -

باشـند، هنگـامی کـه     موجودات زنده سازگار نمی

رود، نـوعی   ناسازگاری از حد معمـول فراتـر مـی   

پاسخ سازگاری به نام پاسخ بـه اسـترس در بـدن    

دســتگاه اعــصا    زبور ـخ مـ ـگردد. پاس آغاز می

ار سمپاتیک یا سیستم سریع و سیستم ختـود مـخ

                                                 

2 - Siber 
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 نیا پور/ مجید صفاری زینب شریف عسكری/ علي فتحي آشتیاني/ احمد علي

عصبی یا سیستم کند را در بدن فعـال   –هورمونی

ــی ــازد.  م ــتگاهس ــا  دس ــلی در   اعص ــش اص نق

های هموستازی بدن و پاسـخ بـه اسـترس     فعالیت

کند و به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم  ایفا می

شود. به نظر والتر کـانون، در مسـیر     وارد عمل می

فـوص   -ور سـمپاتیک مرکـزی  غیر مستقیم یـا محـ  

استرس از مسیر هپیوتاالموس و سیسـتم   –کلیوی

عصــبی ســمپاتیک، قســمت مرکــزی غــدد فــوص 

کلیوی را برای ترشح دو هورمون کاتـه کـوالمینی   

)اپی نفرین و نـوراپی نفـرین( بـه جریـان خـون      

کننـد. تحریـک ایـن سیسـتم موجـب       تحریک می

 شارـزایش فـ ـلب، افـ ـافزایش فعالیت و ضربان ق

 –یستم هوررمـونی ـگـردد. در سـ   یـون و ... مـخ

ــاالموس    ــور هیپوت ــا مح ــبی ی ــوفیز –عص  –هیپ

حریک ـوجب تـ ـترس مـ ـلیوی اسـ ـوص کـشرفـق

ـ ـکـتریـهـای پاروان  ستهـه وس و ـیپوتاالمـ ـر هـول

ــ ــده   ـازی عـآزاد سـ ـــزایش دهنـ ـــل افــ امـــ

ـــروپین مــی ــن عامــــل در  کورتیـکوت ــد. ای گردن

ز آدرنوکورتیکوتروپین هیپوفـیز قـدامی باعث سنت

و در نهایت تحریک غدد فـوص کلیـوی و ترشـح    

ــون ــد   هورمـ ــدی )ماننـ ــای گلوکوکورتیکوئیـ هـ

هــــای  گــــردد. هورمــــون کــــورتیزول( مــــی

گلوکوکورتیکوئیدی موجـب بسیــ  انــرژی بـه     

 عروقی، تاثیر بر –ها و افزایش فعالـیت قلبی بافت

هـای پـر    سـیستم ایـمنی و جلـوگیری از فعالیـت  

گردند. بنابراین تحریک محور سمپاتیک  میانرژی 

 –و محــور هیپوتـــاالموس  –آدرنــال  –مرکــزی 

ــوفیز ــزایش   –هیپ ــوی موجــب اف ــوص کلی قشــر ف

های کاتکول آمینی و گلوکوکورتیکوئیدی  هورمون

در نهایـت افـزایش فعالیـت قلبـی      )کورتیزول( و

عروقــی )افــزایش ضــربان قلــب و فشــار خــون( 

از  .(1389ینــی،)فضــلی، داورپنــاه و ام گــردد مــی

آنـجا که کـورتیزول اثـرات ســایکوفیزیولوژیکی   

ای در  زیادی دارد، این هــورمون جــایگاه ویـشه   

مـباحث سایکو نوروانـدوکرینولوژی دارد. توجـه   

ــه ایــن دلیــل اســت کــه   ــزان کــورتیزول ب ــه می ب

HPA کورتیزول نماد مستقیم
است و تجار  از  1

و در عملکرد سیسـتم ایمنـی    HPA طریق محور

 سالمت جسـمی و روان شـناختی تـاثیر بگـذارد.    

کورتیزول بزاقی ابزار ارزشمندی برای متخصصان 

علوم پایه و بالینی است و اسـتفاده از آن مـدام در   

حال افزایش اسـت. برخـی مطالعـات نشـان داده     

ــی و   ــین کــورتیزول بزاق اســت کــه همبســتگی ب

اسـت. بنـابراین    9/1کورتیزول پالسما بزرگتـر از  

اخص ـنوان شـ ـیزول بـزاقی به عـاز کورت امروزه

 شـود )علـی پوروسـیادتی،    تفاده مـی ـترس اسـاس

1385) 

یکی از تغییرات مهم ناشی از استرس در بدن، 

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

هـا   های قابلیت ارتجـاعی شـریان   یکی از شاخص

است. بر خالف فشار متوسط شریانی که مـاهیتی  

و یکنواخت دارد و بـه طـور عمـده    تقریبا پیوسته 

شریانهای عضالنی محیطی با آن مواجـه هسـتند،   

فشار نب( استرسـی، نوسـانی اسـت کـه بخـش      

هـای مرکـزی    اصلی آن را الیاف ارتجاعی شـریان 

کننــد. قــدرت انقبــاض بطــن چــپ،  تحمــل مــی

االستیسیته شریان بزر ، انعکـاس مـوج نـب( و    

ثر فشار های قلب مهمترین عوامل مو تعداد ضربان

های مرکزی  هستند. انعکاس موج فشار بین بخش

                                                 

1  .  Hypothalamic - Pitutary - Adernal Axis 
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 ولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان  ...زیتغییرات سایكوفی

و محیطی سیستم شریانی و به ترتیب بارزتر بودن 

های ارتجاعی و عضالنی هریک از این دو  ویشگی

بخــش موجــب تفــاوت فشــار نــب( محیطــی و 

 .(1388)حسینی و ملکی، مرکزی است

ـ ـترس امـ ـر اسـ ـاره اثـدرب عالیت ـر فـ ـتحان ب

دستگاه  آدرنال و -هیپوفیز –حور هیپوتاالموس ـم

اعصا  خودکار تحقیقـات متعـددی انجـام شـده     

دهـد کـه اسـترس امتحـان      است. نتای  نشان مـی 

موجب افزایش کورتیزول بزاقـی و ضـربان قلـب    

 .(1385)علی پور و سیادتی، گردد می

( در پشوهشی به بررسی 2111) 1مورفی و الرا

کــورتیزول بزاقــی و  تــاثیر اســترس ادراک شــده،

در دانشجویان مقطع کارشناسـی   A ایمونوگلوبین

پرداختند. نتای  نشـان داد کـه غلظـت کـورتیزول     

ـ   طـور قابـل تـوجهی     هبزاقی در زمان امتحانـات ب

  .قبل از امتحانات بوده است  باالتر از دوره

( در پشوهشی 1993) 2گالسر و ماالرکی پیرل،

به بررسی سطح کورتیزول پالسما و فعـال شـدن   

در پاسـخ   Epstein-Barr یروس نهفتـه دوباره و

به استرس امتحان پرداختنـد. نتـای  حـاکی از آن    

های گلوکوکورتیکویید شـناخته   بودند که هورمون

یابد. اسـترس   استرس افزایش می شده تحت فشار

آکادمیک، سطح کـورتیزول و میـزان آنتـی بـادی     

 .درگیر شده با ویروس نهفته را افزایش داد

( در پشوهشـی بـه   2119)  3ویک  و لـوئی  

بررسی استرس امتحان به عنوان یک عامل زیست 

محیطی مـوثر بـر کـورتیزول و پاسـخ روانـی در      

                                                 

1  .  Murphy, Lara 

2 . Pearl, D.K. Kiecolt - Glasser & J.K. 

Malarkey 

3  .  Weekes, N. L, Richard 

دانشجویان پرداختند. بر خالف تحقیقات گذشته، 

امتحان در مقایسـه بـا زنـان      مردان در طول جلسه

ـ   عـالوه  ه میزان استرس بیشتری را نشان دادنـد. ب

سـطوح روانـی و    هیچ دلیلی مبنی بر رابطـه میـان  

  .هورمونی استرس یافت نشد

( در پشوهشــی بــه 1987)  4وســند و یوســولو

بررسی اثرات هورمونی و روانی ناشی از اسـترس  

امتحان پرداختند. نتای  حاصـل از مقایسـه گـروه    

کنترل و گروه آزمایش در طی سه مرحله، حـاکی  

از آن بود که حالت رگه اضطرا ، اضطرا  کلی، 

ولی و دیاسـتولی و پـروالکتین   فشار خـون سیسـت  

هـا در مواجـه بـا امتحـان کتبـی       سرمی آزمـودنی 

 .افزایش یافته است

بـه   ی( در پشوهشـ 1385علی پـورو سـیادتی )  

بررسی اثر استرس امتحان در تغییرات کـورتیزول  

هـای   آمـوزان و تـاثیر ویشگـی    بزاقی و نب( دانش

شخصیتی بـر آن پرداختنـد. نتـای  نشـان داد کـه      

ــات  ــترس  امتحان ــع اس ــوان منب ــه عن ــایی ب زا،  نه

ــزایش   ــان را اف ــب( کودک ــی و ن ــورتیزول بزاق ک

ــی ــد. م ــ دهن ـــاف ـــزایش ک ــاثیر ـورتیزول ت حت ت

 شخصیت و افزایش نـب( تحـت تـاثیر جنسـیت    

 .بود

( در پشوهشـی  1389فضلی، داورپناه و امینی )

به بررسی تغییرات سطح سرمی کورتیزول و فشار 

ــی امتحــان در   ــار روان دانشــجویان خــون در فش

پرداختند. نتای  پشوهش نشان داد کـه امتحـان در   

شـود   یـترس مـ ـدانشجویان به حـدی موجب اس

ه سـبب تغـییرات فـیزیولوژیک و بیوشـیمیایی ـک

از جـمله افــزایش فشـار خـون، غلظـت سـرمی      

                                                 

4  .  Vassand, O. Usolo 
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 نیا پور/ مجید صفاری زینب شریف عسكری/ علي فتحي آشتیاني/ احمد علي

  .گردد کورتیزول و کورتیزول آزاد ادرار می

در ارتباط بـا متغیرهـای شخصـیتی تحقیقـات     

داده اسـت افــرادی کـه کـورتیزول زیــادی    نشـان  

دارند، اعتماد به نف  پایینی دارند و کمتر احتمال 

 هــای تکــراری خــو گیرنــد دارد کــه بــه اســترس

رغم شواهد تجربی اندک  . اما علی(1988)همبری،

هـای شخصـیتی و پاسـخ     برای ارتباط بین ویشگی

استرسی آدرنوکورتیکال، برخی تحقیقـات جدیـد   

ان کلـی کـورتیزول آزاد و سـطح    ارتباط بین میـز 

انـد. بـا ایـن     ها را تایید کـرده  عزت نف  آزمودنی

کنـد.   حال بعضی مطالعات این نتیجه را تایید نمی

لـــذا در ایـــن پـــشوهش متغیرهـــایی همچـــون  

گرایی، پرخاشگری و روان رنجوری و عزت  برون

ـ  ـنف  ک رار گرفـت، تـا   ـررسی قـ ـودکان مـورد ب

هـای گذشـته    شتناقضات مشاهده شده در پـشوه 

 .برطرف گردد

اند که اضطرا   های گذشته نشان داده پشوهش

ــایکوفیزیولوژیک     ــرات س ــب تغیی ــان موج امتح

شـود،   می  )افزایش کورتیزول بزاص و ضربان قلب(

های خـارجی،   با توجه به این نکته که در پشوهش

های ارزشـیابی در مراکـز آموزشـی اعـم از      روش

رزشیابی کشـور مـا   ا  ها با نحوه مدارس و دانشگاه

متفاوت است و همچنین تعداد معدودی پـشوهش  

داخلی در نظام ارزشـیابی سـنتی صـورت گرفتـه     

است این پشوهش بـرای اولـین بـار در ایـران در     

توصــیفی انجــام  _ بســتر نظــام ارزشــیابی کیفــی

 .گردیده است

ـ ـام ایـ ـجـاز ان دفـه ی ـررسـ ـشوهش، بـن پ

ا اضـطرا   ییرات سایکوفیزیولوژیک مرتبط بـغـت

توصـیفی اسـت.    –امتحان در نظام ارزشیابی کیفی

هـای   توصیفی، یکی از نـوآوری  – ارزشیابی کیفی

حاضـر در نظـام آموزشـی دوره      آموزشی در دهه

بر خالف ارزشیابی سـنتی   ابتدایی کشور است که

)مبتنی بـر نمـره( ابزارهـای جمـع آوری مــتنوع      

و  کــاغذی  -و عـالوه بر آزمــون مــداد   اند شده

های کـالسی ابــزارهای دیــگری مــانند     پرسش

پـــوشه کـــار، روش ثـــبت مـــشاهده، تـــکالیف 

ـــهای عملکــردی و ارزشــیابی  درســـی، آزمـــون

گیـرد.   مستمر و پایانی نیز مورد استفاده قـرار مـی  

دو هـدف عمـده    توصـیفی  -نظام ارزشیابی کیفی

ــاددهی    دارد: ــد ی ــت فرآین ــود کیفی ــف( بهب  –ال

 –بهداشـــت روانـــی یـــاددهی یــادگیری و  (  

کـــــه تغییـــــرات  یـــــادگیری. در صـــــورتی

ســایکوفیزیولوژیک )افــزایش کــورتیزول بــزاص و 

در روز امتحـان در مقایسـه بـا یـک      ضربان قلب

( معنـادار  هفته قبل و یـک هفتـه بعـد از امتحـان    

توصیفی  –باشند، هدف دوم نظام ارزشیابی کیفی 

ــه ــاددهی   " ک ــی ی ــت روان ــادگیری –بهداش  "ی

 ودکان درـکــ و حقق نیافتــه اســتـاشد تـــبــ مــی

 .های جدی هستند عرض آسیبـم

ال ـه دنبـ ـشوهشگر بـاضر پـحقیق حـلذا در ت

های زیر در نظام ارزشیابی کیفـی   ودن فرضیهـآزم

 :توصیفی است  –

توصـیفی،   -اضطرا  امتحان در ارزشـیابی کیفـی  

موجب افـزایش ضـربان قلـب در دانـش آمـوزان      

 .شود ابتدایی می

ـــط ــی  اض ــیابی کیف ـــحان در ارزش  -را  امت

توصیفی، مـوجب افـزایـش کـورتیزول بزاقـی در  

رابـطه معــکوس   شود. وزان ابتدایی میـآم دانـش

ــزان   ــین مـــیزان عـــزت نفــ  و می و مـــعنادار ب
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 ولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان  ...زیتغییرات سایكوفی

اضطرا  امتحان دانش آمـوزان پـنجم ابتـدایی در    

ــی  ــیابی کیف ــام ارزش ــود دارد.  -نظ ــیفی وج توص

ــه ــا د  رابط ــت و معن ــی،  ی مثب ــین درونگرای ار ب

رنجــوری دانــش آمــوزان بــا  پرخاشــگری و روان

 میزان اضطرا  امتحان وجود دارد.

ــ ـــطرا  آزمـــکــه اضــ جائیـاز آن عنوان ـون ب

ای ناخوشـایند بـا درجـات مختلـف، بـا       هـجربـت

گرانی و ـنــ  سترهـتحــت تــاثیر قــرار دادن گــ   

ـ   یجانـه هـا،   رد را بـه انگیـزه  ـگرش فـ ـپـذیری، ن

ــات، ــردازش درســت   کســب معلوم چگــونگی پ

سـازد و   اطالعات و کارکرد تحصیلی دگرگون می

کار خاص خود، توان پیشـرفت و بـروز    و با ساز

خالقیت و استعداد را کـاهش داده، مـانع رشـد و    

ــ  ــش آم ــیـپیشــرفت تحصــیلی دان  ودـشــ وزان م

ـــودانی مقــدم،    ـــهرامی زاده و س ـــاظمیان، ب  )ک

ییـرات  . از این رو الزم است به بررسـی تغ (1387

در  سایکوفیزیولوژیک مرتبط بـا اسـترس امتحـان   

  .بپردازیم توصیفی -نظام ارزشیابی کیفی

 

 روش 

  این پشوهش یک طـرح آزمایشـی اسـت. جامعـه    

آمـوزان   آماری این پشوهش شـامل کلیهـی دانـش   

دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهر تهران در سـال  

کــه در مــدارس آنهــا   بــود، 1391-91تحصــیلی 

توصـیفی جـایگزین ارزشـیابی     –بی کیفـی ارزشیا

 سنتی گردیده بود.

آموز در  دانش 91آماری پشوهش، شامل   نمونه

گیـری   بود. روش نمونـه  1391-91سال تحصیلی 

از میـان منـاطق    بدین صورت که در دسترس بود،

انتخـا    12  آموزش و پرورش شهر تهران، منطقه

گردید، سپ  از بین مراکز آموزشـی کـه شـیوهی    

بردند تنها  توصیفی را به کار می _ شیابی کیفیارز

یک مرکز آموزشی با تقاضـای پـشوهش موافقـت    

 91آموزان پایه پنجم آن مرکـز )  دانش  کرد لذا کلیه

آمـوز( مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. علـت        دانش

آموزان پایه پنجم، داشتن شرط سنی  انتخا  دانش

هـا   باالی ده سال برای پاسـخگویی بـه پرسشـنامه   

کـورتیزول بزاقـی   تحلیـل  بجز  ها تحلیلکلیه  ود.ب

نفــر آزمــودنی انجــام شــد و در مرحلــه  91روی 

هـا کـه    نفر از آزمـودنی  32گیری بزاص فقط  نمونه

 پائینی در پرسشنامه عزت نفـ  آیسـنک   Lنمره 

لت کـاهش  ـ)ع تخا  شدند.ـانکسب کرده بودند 

ــ ـــت ــه مونهـعداد ن ــا هزین ــت و   ه ــاالی کی ــای ب ه

 مربوطه بود.(های  آزمایش

ها از ابزارهای زیـر اسـتفاده    آوری داده برای جمع

 شده: 

ــان    -1 ــان کودکـ ــطرا  امتحـ ــاس اضـ مقیـ

ــدازه ساراســون: گیــری متغیــر اضــطرا  بــرای ان

ــان    ــان کودک ــطرا  امتح ــاس اض ــان از مقی امتح
1
TASC ( اســتفاده شــد. ایــن 1961ساراســون )

مقیاس یک آزمون مداد کاغذی گروهی است کـه  

های آن بصـورت   عبارت است که پاسخ 31دارای 

ای که آزمـودنی  باشد. حداکثر نمرهبلی و خیر می

 دهنـده  باشـد که نشانمی 31تواند بدست آورد  می

ــت و    ـــتحان اس ـــرا  ام ــزان اضطـ ــترین می بیش

باشد که نشـان دهنـده عـدم    حداقل نمره صفر می

اضطرا  است. ضریب اعتبار حاصـل از تصـنیف   

و همچـنین ضریب آلفـا   گزارش شده است 88/1

باشد )ساراسون، می 88/1گــزارش شده نیز برابر 

                                                 

1. Test anxiety scale for children 
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 نیا پور/ مجید صفاری زینب شریف عسكری/ علي فتحي آشتیاني/ احمد علي

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

ــنامه    ــاس و پرسش ــن مقی ــین ای ــرا ب ــی همگ روای

گزارش  82/1گیری اضطرا  مدرسه حدود  اندازه

ــپ ،   ــت )فیلیـ ــده اسـ ــل از  1966شـ ــه نقـ ؛ بـ

 (.1375محمدی،  علی

و نوجــوان  مقیــاس شخصــیتی کــودک   -2

هــای شخصــیتی  آیســنک: بــرای بررســی ویشگــی

ها از این مقیاس استفاده شد. این مقیـاس   آزمودنی

هـای  ، جهت سنجش برخـی جنبـه  1963در سال 

گرایـی،   بـرون  _گرایـی  درون جملـه  شخصیت از

)فتحـی   روان رنجوری و پرخاشگری ساخته شـد 

 .(1388آشتیانی، 

ی عزت نف  کوپر اسمیت: بـرا   پرسشنامه -3

هـا از ایـن    سنجش میـزان عـزت نفـ  آزمـودنی    

 58پرسشنامه استفاده شد. ایـن پرسشـنامه شـامل    

هـای  ماده است که احساسات، عقایـد یـا واکـنش   

کنـد و آزمـودنی بایـد بـا ایـن      فرد را توصیف می

به من شبیه »گذاری در دو خانه موارد را با عالمت

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

هـا عبارتنـد از:   داد. مواد هر یک از زیر مقیاس می

مـاده،   8ماده، مقیاس اجتماعی  26مقیاس عمومی 

مـاده   8ماده، مقیاس تحصیلی 8مقیاس خانوادگی 

هـا و  ماده، نمرات زیـر مقیـاس   8و مقیاس دروغ 

ای کلی، امکان مشخص کردن زمینه همچنین نمره

را که در آن افـراد واجـد تصـویر مثبتـی از خـود      

 (.1967، 1سازند )کـوپر اسـمیت  هستند، فراهم می

ها در ایـران و خـارج از ایـران بیـانگر آن     بررسی

است که این پرسشـنامه از اعتبـار و روایـی قابـل     

 قبولی برخوردار است.  

                                                 

1.Cooper Smith 

گیـری کـورتیزول    روش الیزا: برای انـدازه  -4

بزاقی از روش الیـزا اسـتفاده شـد. در ایـن روش     

سرد   صورت زنجیره هه بهای گرفته شد نمونه بزاص

گیـری  به آزمایشگاه تحویل داده شد. روش اندازه

در ایـن پــشوهش الیــزای غیــر رقــابتی اســت. بــه  

هــا بــه آزمایشــگاه انجــام  محــ( رســیدن نمونــه

هـا  آزمایش شروع شد. در آزمایشگاه ابتـدا نمونـه  

گیری کورتیزول بر روی و اندازه سانتریفیوژ شدند

ــه  ــایع روی لول ــای  م ــای آزم ــت  ه ــام گرف ش انج

ــو  دادن م  ــرای رس ــانتریفیوژ ب ـــ)س وس و ـرک

  ود درـوجـ ـیال مـیتلـ ـهـای اپ ولـلـ ـاالر سـتمـاح

ده تفاـورد اسـ ـیت مـ ـگرفـت.( کـ   صورت اصزـب

DiaMetra (No:2656)  بــود. بــا هــر ســری

های مختلـف گذاشـته    آزمایش استاندارد با رقابت

ــا   ــرل شــد )اســتاندارد ب شــد کــه روش کــار کنت

ــدارهای   -mg/mol 1-21- 51- 111- 211مقـ

ــدار  ک( در هــر چاهــ811 -411 ــزا مق ــت الی پلی

mI211   آنزیم کنشوگه )آنتی کورتیزول باند شـده

به آنزیم پراکسیدار نوع اسبی( اضافه شد سپ  به 

ثانیه پلیت مخلوط شد. سپ  پلیـت بـه    11مدت 

دقیقه در حرارت اتاص گذاشته شـد. هـر    61مدّت 

دهند تـا از رسـو  و    می از گاهی پلیت را تکانی

اتصال بهتر کورتیزول و آنتی کورتیزول جلوگیری 

هـا   شود. بعد از اتمام یک ساعت به تمام چاهـک 

مایع شستشو اضافه گردیـد و ایـن    mI411مقدار 

کار را سه مرتبه تکــرار کردند. تا چنانــکه آنتـی   

کـــورتیزولی بــزاص نچسـبیده شسـته شـده و از     

به هر چاهـــک مقـدار   محیط خارج شود. سپ  

mI111   سوبسترا اضافه گــردید سوبسترا حـاوی

)تتــرا متــیلن بلــو( اســت.  TMBمــــاده رنگــی 
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 ولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان  ...زیتغییرات سایكوفی

ــت ــدت  پلی ــه م ــا را ب ــرارت   15ه ــه در ح دقیق

ها مقدار  آزمایشگاه قرار داده سپ  به تمام چاهک

mI 111 اضافه کردنـد تـا    1محلول متوقف کننده

بسـترا  عملیات اتصال آنـزیم پـر اکسـیداز بـه سو    

دقیقه ماده شستشو دهنده  31متوقف شود. بعد از 

هـا   )که آ  مقطـر دیـونیزه اسـت( را بـه چاهـک     

کردند تا محیط خالص شـود. سـپ  در    اضافه می

دقیقه شدت رنگ ایجـاد شـده در    11طول مدت 

خوانده شـد   nm451گر الیزا در طول موج  قرائت

(. همچنین تعداد ضربان قلب در 1381)وجگانی، 

گیری بزاقی توسـط مربـی    یقه پ  از نمونهیک دق

 بهداشت محاسبه و ثبت گردید.

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

انـد. همچنـین   برای نمره کلی آزمون گزارش کرده

جهت سنجش روایی بین نمره کل آزمون با خرده 

گرایــی در آزمــون شخصــیت  مقیــاس روان آزرده

ار و با خـرده  آیسنک، روایی واگرای منفی و معناد

مقیاس برون گرایی روایی همگرای مثبت معنـادار  

 به دست آمده است.  

 3ادموندسون، گـروت، هاسـل، متیـو و وایـت    

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

را برای آزمون عزت نف  کوپر اسـمیت گـزارش   

 اند.  کرده

( ضـرایب بازآزمـایی را   1991کوپر اسـمیت ) 

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

 اند.  گـــزارش کرده

هـا،   تحلیل عــاملی نشان داد که خرده مقیاس

                                                 

1. Stopper 

2. Hrrz, L. &Gullone, E. 

3. Edmondson, J. Grote, L. Haskell, L. 

Matthews , A & White, M 

 سـنجد  های متـفاوتی از عــزت نف  را مـی  عامل

 (.1375)ابالقاسمی، 

فته قبـل  ـدو هـ شـرکت کنندگـان روش اجرا: 

ـ  از امتحان تحان ـطرا  امـ ـاضـ   رسشنامهـبه سه پ

ک و نوجـوان  رسشنامه شخصیت کودـودکان، پـک

عـزت نفـ  کـوپر اسـمیت       آیسنک و پرسشنامه

هـا، یـک   سپ  ضربان قلـب نمونـه    پاسخ دادند.

هفته قبل از امتحان، روز امتحان، یک هفته پ  از 

 گیـری  نفـرعالوه برنمونـه   32 امتحان ثبت شـد و 

گیـری بزاقـی هـم شـرکت      ضربان قلب، در نمونه

صـبح   9-11گیری بزاص بین سـاعت   کردند. نمونه

ها به روش زنجیره سـرد بـه    نجام گردید و نمونها

 آزمایشگاه منتقل شد.

 

 ها یافته

ــرای بررســی  ــای   هــای  فرضــیه ب پــشوهش و نت

ــا      ــان  بـ ــل واریـ ــه روش تحلیـ ــل، بـ حاصـ

زار ـافـ  رمـتفاده از نـهای مکرر و با اس گیری اندازه

 .اری تحلیـل شـدند  ـر آمـ ـاز نظـ  SPSS اریـآم

 به این تحلیـل  آمارهای توصیفی مربوط 1 جدول

شامل حداقل و حداکثر نمره، میانگین و انحـراف  

هـا   های شخصـیتی آزمـودنی   معیار نمرات ویشگی

   باشد. می

ضــربان قلــب، کــورتیزول بزاقــی،  نتــای  تحلیــل

های شخصـیتی و عـزت    اضطرا  امتحان، ویشگی

 آورده شده است. 1نف  در جدول 
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 نیا پور/ مجید صفاری زینب شریف عسكری/ علي فتحي آشتیاني/ احمد علي

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انحراف معیار میـزان   نشان دهنده میانگین و 2جدول 

ضربان قلب و کـورتیزول بزاقـی در هـر یـک از سـه      

معیـار   انحـراف  و باشد. همچنـین میـانگین   مرحله می

های شخصیتی و عزت نف   اضطرا  امتحان، ویشگی

 دانش آموزان ارائه شده است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بزاقـی  گیری نمونه مرحله در ها نمونه تعداد در تفاوت

 مربوطـه  ها آزمایش و کیت تهیه باال های هزینه دلیل به

 بود.

 امتحـان،  از قبـل  هفتـه  یک اول  مرحله ها آزمایش

 پـ   هفته یک سوم  مرحله و انامتح روز دوم  مرحله

 .گردید انجام امتحان از
 

 

انحراف معیار  تعداد نمونه مراحل متغیر میانگین   

32/12 91 1 ضربان قلب  24/74  

 2 91 27/16  99/89  

 3 91 19/8  86/73  

25/5  19/1 32 1 کورتیزول بزاقي  

 2 32 51/3  78/11  

 3 32 11/1 71/5  

21  69/6 91  اضطراب امتحان  

گرایي برون   91 81/3  ± 92/16  

31/3 91  پرخاشگری  ± 81/3  

رنجوری روان   91 47/4  ± 97/11  

عمومي نفس عزت   91 26/5  ± 53/14  

(خانوادگي) نفس عزت   91 289/2  ± 55/4  

(اجتماعي) نفس عزت   91 818/1  ± 91/4  

نفس)تحصیلي( عزت   91 1847 ± 21/4  

 

 ضــربان  میزان مـقایسه  دهدهن نـشان 3 جدول

 روز امتحـان،  از قبـل  هفتـه  یک ها آزمودنی قـلب

 منظور به. است امتحان از پ  هفته یک و امتحان

ــا داده  مقایســه ــون از ه ــل آزم ــان  تحلی ــا واری  ب

 های شخصیتي ویژگي
 تعداد

 

 کمترین

 

 بیشترین

 

 میانگین

 

 انحراف معیار

 

 81/3 92/16 24 7 91 برونگرایي

 32/3 81/3 11 1 91 پرخاشگری

 47/4 97/11 19 1 91 روان رنجوری

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

 نف  عزت و شخصیتی هایویشگی
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 ولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان  ...زیتغییرات سایكوفی

 عبـارت  بـه . شـد  اسـتفاده  مکـرر  های گیری اندازه

 روز در هــا آزمــودنی قلــب ضــربان میــزان دیگــر

 یـک  در آنـان  قلـب  ضربان نمیزا از بیشتر امتحان

 ایـن  و اسـت  امتحان از پ  هفته یک و قبل هفته

(  p< 111/1)  ســطح در آمــاری نظــر از تفــاوت

   .است معنادار
امتحان از بعد هفته یک و امتحان روز امتحان، از قبل هفته یک ها آزمودنی بزاقی کورتیزول و قلب ضربان میزان مقایسه: 3 جدول  

 بزاقـــی کـــورتیزول میـــزان   مقایســـه بـــرای

 امـتحان روز  امـتحان، از قبل هفته یک ها آزمودنی

 تحلیـل  آزمـون  از از امتحـان  پــ   هــفته  یک و

 .شـد  اســتفاده  مکـرر  های گیری اندازه با واریان 

بــزاقی   کـورتــیزول  مــیزان  دیــگر  عبـارت  بـه

ها یک هفتـه قبـل و یـک هفتـه پـ  از       آزمودنی

امتحان است و در روز امـتحان بـیشتـر از مـیزان 

 نشـان دهنـدهی   4جـدول   بـزاقــی  کـورتــیزول

آمـوزان بـامیزان    همبستگی اضطرا  امتحان دانش

ــزت ــی    ع ــور بررس ــه منظ ــت. ب ــان اس ــ  آن نف

آموزان با میـزان   دانش همبستگی اضطرا  امتحان

استفاده  ونـیرسـمبستگی پـ  آنان از هـعزت نف

بستگی بـین  ـد که همـده ان میـنشزیـر  جدول شد.

 .است معنادار( p < 111/1) سطح دررا  ـطـاض

ـ ـیزان عـ ـآموزان بـا مـ   شـتحان دانـام ف  ـزت ن

تحصیلی و نمـره کـل    اجتماعی، گی،مومی، خانوادـع

اری ـظر آمـ ـعکوس از نـ ـور مـ ـعزت نف  آنان به ط

( بود. به عبـارت دیگـر   > P 11/1) حعنادار در سطـم

اضـطرا   از میزان  آموزان دانش با افزایش عزت نف 

 .شود امتحان آنان کاسته می

س آنان:  همبستگي میزان اضطراب امتحان دانش آموزان با میزان عزت نف4جدول 

ــی، بــین هـــمبستگی  دهـــنده نـــشان 5 جـــدول ــگری درونگرایـ ــوری روان و پرخاشـ  رنجـ

 متغیرها
 میانگین

M 

 انحراف معیار

S.D 

 ارزش

F 

 درجات آزادی

d.f 

 سطح معناداری

P 

24/74 میزان ضربان قلب یک هفته قبل از امتحان  319/12     

بان قلب روز  امتحانمیزان ضر  99/89  269/16  191/83 2و  182   111/1  

86/73 میزان ضربان قلب یک هفته بعد از امتحان  195/8     
    19/1 25/5 میزان کورتیزول بزاقي قبل از امتحان

 111/1  2و  62 82/68 51/3 78/11 میزان کورتیزول بزاقي روز  امتحان

نمیزان کورتیزول بزاقي بعد از امتحا  71/5 11/1    

 6 9 4 2 3 7 متغیرها

      1 اضطراب امتحان

-559/1 عزت نفس )عمومي( (**) 1     

 عزت نفس )خانوادگي(
 

369/1- (**) 614/1 (**) 1    

-193/1 عزت نفس )اجتماعي(  451/1 (**) 413/1 (**) 1   

-399/1 عزت نفس )تحصیلي( (**) 589/1 (**) 523/1 (**) 285/1 (**) 1  

فسنمره کل عزت ن  531/1- (**) 934/1 (**) 788/1 (**) 616/1 (**) 726/1 (**) 1 
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 نیا پور/ مجید صفاری زینب شریف عسكری/ علي فتحي آشتیاني/ احمد علي

 بـه . اسـت  آنـان  امتحان اضطرا  با آموزان دانش

ــور ــی منظ ــتگی بررس ــین همبس ــی، ب  درونگرای

 بــا  آمـوزان  دانـش  رنجوری روان و پرخاشگری

ـــطرا  ـــتحا اضـ ـــان نامـ ـــمبستگی از آنـ  هـ

 دهـد  می نشان زیر جدول. شد استفاده پـیرسـون

 بـا  آمـوزان  دانـش  امتحان اضطرا  همبستگی که

ــی ــرون شخصــیتی ویشگ ــی ب ــه گرای  صــورت ب

 پرخاشـگری  شخصیتی های ویشگی با و معکوس

 نظـر  از مسـتقیم  طـور  بـه  آنان رنجـوری روان و

 دیگر عبارت به. بود( P < 11/1) معـنادار آماری

 امتحـان  اضـطرا   رابطـه  جهـت  بـودن  معکوس

 گرایـی  بـرون  شخصـیتی  ویشگـی  با آموزان دانش

 بـیش  درونگرا آموزان دانش که است آن از حاکی

 امتحـان  اضـطرا   دچار گرا برون آموزان دانش از

 اضـطرا   رابطـه  جهت بودن مستقیم و شوند می

 شخصـیتی  هـای  ویشگـی  بـا  آموزان دانش امتحان

 این بر داللـت آنـان جوریرنـ روان و پرخاشگر

اضـطرا  امتحـان بیشـتری     آموزان دانش که دارد

 دارند.

 

                 

 همبستگی درونگرایی، پرخاشگری و روان رنجوری دانش آموزان با  اضطرا  امتحان آنان.9جدول 

 4 2 3 7 متغیرها

    1 اضطراب امتحان

-392/0 برونگرایي (**) 1   

230/0 پرخاشگری (**) 111/0-  1  

164/0 روان رنجوری (**) 211/0- (**) 171/0 (**) 1 

 

 

  گیری بحث و نتیجه

 بـا  زمـانی  پـرورش  و آمـوزش  های برنامه اجرای

 عوامـل  و شـرایط  ی کلیه که است همراه موفقیت

 و شـده  شناسـایی  مشکالت و موانع. باشد مساعد

ــین از جهــت الزم تــدابیر  حــل و موانــع بــردن ب

 آموزان دانش از تعدادی. شود اندیشیده مشکالت

 کـه  هسـتند  روبـرو  مشـکالتی  بـا  امر تحصیل در

 از یکـی  .کنـد  مـی  اشـکال  دچـار  آنهـا را  عملکرد

ــکالتی ــه مشـ ــانگیر کـ ــده گریبـ ــادی عـ  از زیـ

 عـوارض  و امتحـان  اضطرا  است، آموزان دانش

 بررسـی  این پـشوهش بـه   در. باشد می آن از ناشی

 اضـطرا   بـا  مـرتبط  سایکوفیزیولوژیک تغییرات

ــی  ارزشــیابی در امتحــان ــش توصــیفی _کیف  دان

 کـه  داد نشـان  نتـای  . شد پرداخته ابتدایی آموزان

مــوجب   توصـیفی  -کیفـی  ارزشـیابی  در امتحان

 کـورتیزول  افزایش)سـایکوفیزیولوژیک  تـغییرات

 .شـود مـی( قـلب ضـربان و بزاقی

 کـه  تحقیقاتی دیگر نتای  با پشوهش این نتای 

 که است همخوان است گرفته انجام حوزه این در

   .شود می اشاره آنها از مورد چند به ادامه در

 دادند نشان پشوهشی در (2111) الرا و مورفی

 ایـام  در دانشـجویان  بزاقـی  کـورتیزول  غلظت که
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 از قبل  دوره از باالتر توجهی قابل بطور امتحانات

 است. بوده امتحانات

ــور علــی   یپشوهشــ در( 1385) ســیادتی و پ

 منبـع  یک عنوان به نهایی امتحانات که دادند نشان

ــترس ــورتیزول زا، اس ــی ک ــربان و بزاق ــب ض  قل

 .داد افزایش را ابتدایی آموزان دانش

 نشـان  (1389)امینـی   و داورپناه فضلی،  مطالعه   

 موجـب  حـدی  بـه  دانشـجویان  در امتحان که داد

 و فیزیولوژیـک  تغییرات سبب که شود می استرس

 غلظت به خون فشار افزایش جمله از بیوشیمیایی

  گردد. می ادرار آزاد کورتیزول و کورتیزول سرمی

 پشوهشـی  در( 1993) ماالرکی و گالسر پیرل،

 شـدن  فعـال  و پالسما کورتیزول سطح بررسی به

 پاسـخ  در Epstein-Bar ی نهفته ویروس دوباره

 داد نــشان  نـتای  و پـرداختند امـتحان استرس به

 شــناخته  گلوکوکورتیکوییـدی  هـای  هـورمون که

. یابنـد  مـی  افـزایش  اســترس  تــاثیر  تـحت شده

 آنتی میزان و کورتیزول سـطح آکادمیک، اسـترس

 داده افــزایش را نهفتــه ویــروس بــا درگیــر بــادی

 .است

 ایـن  بیـانگر  کنـونی  پـشوهش  نتـای   بطورکلی

 نظـام  چـه  اگر ما کشور آموزشی نظام در که است

 ارزشــیابی  نـظام به را ودخ جای سنتی ارزشیابی

 بهبود عمده هــدف دو تا داده تـوصیفی - کـیفی

 بهداشــت و یــادگیری -یـاددهی  فرآینــد کــیفیت 

 همچنـان  اما یابد، تحقق یادگیری –یاددهی روانی

 بـــین در امتحـــان از ناشـــی اضـــطرا  شـــاهد

 یـک  عنوان به امتحان. هستیم ابتدایی آموزان دانش

ــع ــترس منب ــان زا اس ــ درکودک ــاخص رب ــای ش  ه

 عبـارت  گذارد. بـه  می اثر آنان سایکوفیزیولوژیکی

 و کودکان بزاقی کورتیزول امتحانات ایام در دیگر

 بعد و قبل هفته یک با مقایسه در آنها قلب ربانض

 شــاخص دو. یابــد مــی افــزایش امتحانــات از

 نشـانگرهای  عنـوان  بـه  قلب ضربان و کورتیزول

 و آدرنـال  -هیپـوفیز  -هیپوتاالموس محور فعالیت

ــتگاه ــبی دس ــار عص ــه  خودک ــتند ک ــر در هس  اث

 را زمینـه  و انـد  یــافته  افزایش امـتحان اضـطرا 

 –قــلبی  هـای  بــیماری  بـه  کـودکان ابتالی برای

 کنند.   می آماده عفونی های بیماری حتی و عروقی

 آمـوزانی  دانـش  که داد نشان پشوهش های یافته

ــری نفــ  عــزت کــه ــد، کمت  دچــار بیشــتر دارن

 آمـده  دسـت  بـه  نتیجه. شوند می امتحان طرا اض

 های پشوهش همچون دیگری های پشوهش نتای  با

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

  رابطـه  کـه  اسـت  داده ها نشـان  پشوهش این نتای 

 اضـطرا   میزان و نف  عزت میزان بین معکوسی

 بـه  جنسـیت  تفکیـک  با اگر و دارد وجود امتحان

 در معکـوس  رابطـه  ایـن  شود پرداخته مسأله این

 .دارد وجود پسران از بیشتر حدی تا دختران

 آمـوزان  دانـش  کـه  داد نشـان  ها یافته همچنین    

 بـا  مقایسـه  در رنجور روان و پرخاشگر درونگرا،

ــران ــطرا  دیگ ــان اض ــتری امتح ــه را بیش  تجرب

  مطالعـه  از آمده بدست نتای  با نتیجه این. کنند می

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

 کـه  آمـوزان  دانـش  بزاقی کورتیزول میزان مطالعه

 سـایر  از بودند گرایی برون در بیشتری نمره دارای

 دیگــر عــبارت  بــه بـود،  کـــمتر آمــوزان  دانـش 

 داشـتند،  بیشـتری  گرایـی  بـرون  نـمره که افـرادی

 و گرفتنـد  قـرار  امتحـان  استرس تاثیر تحت دیرتر

. بـود  تر نامنظم شان بزاقی رتیزولکو تغییر وضعیت
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 زاده پشنگمحمد اورکي/ حسین زارع/ نسترن شیرازی/ سمیرا حسن

 آموزانی دانش داد، نشان پرخاشگری متغیر بررسی

 آغـاز  در هم  دارند، بیشتری پرخاشگری میزان که

 بیشـتری  کـورتیزول  افـزایش  امتحانـات  در هم و

 داد نشـان  رنجـوری  روان متغیر بررسی. اند داشته

 نمـرات  متغیـر  ایـن  مورد در که آموزانی دانش که

 و بیشتر قلب ضربان افزایش اند کرده بکس باالیی

ــین ــه را بیشــتری امتحــان اضــطرا  همچن  تجرب

 .اند کرده

 پـشوهش  ایـن  از تـوان  مـی  که کاربردی نکته

 باالی شیوع به توجه با که است این آورد دست هب

 اثـرات  و آمـوزان  دانـش  بین در امتحان اضطرا 

 های هزینه تحمیل و تحصیلی عملکرد بر آن منفی

 و پیشـگیری  هـای  برنامـه  اجـرای  بـا  توان یم باال،

امــتحان،   اضـطرا   بـا  آمـوزان  دانـش  موقع به درمان

تـــوانمندسازی مـــشاورین مـــدارس در جـــهت    

شناختی و در صـورت   تشخیص و ارائه خدمات روان

ظارت و کـنترل بیشـتر   لزوم ارجاع به مراکز درمانی، ـن

ــر کیفیــت اجــرای   ــرورش ب ســـازمان آمـــوزش و پ

 از تـا  توصـیفی در مـدارس ابتـدایی،   –ی کیفیارزشیاب

 روانـی  بهداشـت  وضـعیت  و بکاهد آن شیوع و بروز

 .بخشد بهبود را آموزان دانش

 میـان  در امتحـان  اضطرا  درمان و پیشگیری

 و نگرانـی  گسـتره  تا شود می موجب آموزان دانش

 بـه  فـرد  نگـرش  و یابد کاهش آنها پذیری هیجان

 پـردازش  گیچگـون  معلومـات،  کسـب  ها، انگیزه

 دگرگـون  تحصـیلی  کـارکرد  و اطالعـات  درست

 خــود، تــوان   خاص کار و ساز با همچنین. شود

ـــرفت ـــروز و پیشـ ـــالقیت بـ ـــتعداد و خـ  اسـ

 .یابد افزایش آموزان دانش

 بــرای پــشوهش ایــن کــه اســت ذکــر بــه الزم

ــتین ــار نخس ــه در ب ـــیابی  حیط ـــفی ارزش  – کی

 کـاربرد  و تفسیر در لذا است، شده انجام توصیفی

 و گـــردد رعایـــت احتیـــاط جانـــب آن نتـــای 

 بـا  نتـای   بـه  حصـول  برای مشابهی های پشوهش

 .شود انجام ثبات

 

 سپاسگزاری

 انجـام  رفـاه  فرهنگی بنیاد موافقت با پشوهش این

 دکتـر  و باهنر دکتر آقایان عنایت از که است شده

. شـود  می قدردانی آبادی مه خانم سرکار و شامانی

 آزمایشـات  اجـرای  در که رجبی آقای از همچنین

 آموزان دانش  کلیه از و کردند همکاری تحقیق این

 شـرکت  پشوهش این در که رفاه دبستان پنجم پایه

 گردد. می سپاسگزاری نمودند،

 

 منابع
 مقـدماتی  اعتباریابی و ساخت( 1375. )ع  القاسمی،واب

 عــزت عمــومی، اضـطرا   بــا امتحــان پرسشـنامه 
ــ ، ــاه  نف ــاعی پایگ ــادی، –اجتم ــرد اقتص  عملک
 پسـر  آمـوزان  دانـش  در معلم انتظارات و تحصیلی
ــایی ســوم ســال ــهر راهنم ــواز ش ــان. اه ــه پای   نام

 دانشـگاه . تربیتـی  روان شناسـی  ارشـد  کارشناسی
 .اهواز چمران شهید
(. 1388. )م  قمـری، . ع  آبـادی،  شــفیعی . ح فر، الـهی

  - عقالنــی روش بــه گروهــی مشــاور اثربخـــشی
 فصـلنامه . امتحان اضطرا  ر کاهشب الی  عاطفی
 (.1388. )رفتاری علوم
 و کنتـرل  منبـع  بین  رابطه بررسی(. 1375. )ا  بیابانگرد،
 سوم سال پسران تحصیلی پیشرفت در نف  عزت

 کارشناسـی  نامـه  پایـان . تهـران  شهر های دبیرستان
 علـوم  دانشـکده   طباطبـائی،  عالمه دانشگاه. ارشد
 .روان شناسی و تربیتی
 افـزایش  بـا  سن ارتباط(. 1388. )ع  ملکی،. ، محسینی
 ی مجله. تحتانی و فوقانی های اندام در نب( فشار
. یازدهم  دوره. گرگان پزشکی علوم دانشگاه علمی
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 .67-75 ،1ی شماره. 1388 بهار
(. ارزشیابی در خـدمت آمـوزش.   1385رستگار، ط. )

 تهران: انتشارات موسسه فرهنگی منادی تربیت.
 بـر  امتحان استرس اثر(. 1385. )م سیادتی،. ا پور،علی

 و آمـوزان  دانـش  نب( و بزاص کورتیزول تغییرات
 علمـی   مجلـه . آن بـر  شخصـیتی  های ویشگی تاثیر

. 1385 تابســتان. گرگــان پزشــکی علــوم دانشــگاه
 .19-26 ،2 ی شماره. هشتم  دوره

 اضـطرا     رابطـه  بررسـی (. 1375. )ح محمدی، علی
 آمـوزان،  دانـش  گرایـی  بـرون  -درونگرایی امتحان،

 تحصـیلی  پیشـرفت  با  والدین، شغل و تحصیالت 
 نامــه پایــان. راهنمــایی ســوم ســال آمــوزان دانــش

 تربیتــی، روان شناســی رشــته  ارشــد، کارشناســی
 .شیراز دانشگاه 
 شـناختی،  روان های آزمون(. 1388. )ع  آشتیانی، فتحی
ــیابی  ــیت ارزش ــالمت و شخص ــران. روان س : ته

 .اول چاو. بعثت انتشارات
 بررســـی(. 1389. )  امینـــی،. ی داورپنـــاه،. د فضـــلی،

 در خـون  فشـار  و کـورتیزول  سـرمی  سـطح  تغییرات
ــار ــی فش ــان روان ــجویان در امتح ــگاه دانش  آزاد دانش
 پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  علمـی  مجلـه . مرند اسالمی
 .48-54، 1شماره. هجدهم  دوره. 1389 بهار. ایالم
. م سـودانی، . م هنرمند، زاده یبهرام. کبری م، کاظمیان
 زدایی حساسیت روش اثربخشی بررسی(. 1387)

. تحصـیلی  کـارکرد  و آزمـون  اضـطرا   بـر  منظم
 تابسـتان  و بهـار . ششـم  سال. زنان مطالعات  مجله
 .123-139 ،1 شماره. 1387
انتشـارات  : تهـران . ایمونولـوژی (. 1381) .م وجگانی، 

 .چاو پنجم .جهاد دانشگاهی
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