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  های شخصیتی بر آنآموزان و تاثیر ویژگیبر تغییرات کورتیزول بزاق و نبض دانش امتحان استرساثر 
  
  

  چکیده
 هـا هـستند    دانشگاه مدارس و  زا در  ترین عوامل استرس    از مهم  یامتحانات یک  : زمینه و هدف  

 ودکـان مـورد توجـه قـرار       اثرات آنها بر ک     اما ، دارند یفیزیولوژیک مختلف -که پیامدهای روان  
فعالیـت محـور    بـر  نهـایی  هدف پژوهش حاضر مطالعه اثرات استرس امتحانات .نگرفته است
فعالیت دستگاه اعـصاب     و) غییرات کورتیزول بزاقی  ت( HPA آدرنال یا    -هیپوفیز-هیپوتاالموس
  .کودکان بود در )نبض( ANS خودکار یا

 پایـه پـنجم دبـستان از دو مدرسـه در          ) ردخت 50 بسر و    50( آموز دانش 100 :روش بررسی   
های  به سواالت پرسشنامه آموزش و پرورش تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند و 5 منطقه

روانـی آنهـا     پـس از اطمینـان از سـالمت جـسمی و           .شخصیتی نوجوانان آیزنک پاسخ دادند    
ـ  براساس پرونده بهداشتی و معاینات بالینی و کنترل متغیرهای خـواب،           دارو و ورزش،    ه،تغذی

سه بـار در      بار یعنی بار اول یک هفته قبل از امتحانات نهایی و           5نبض آنها    های بزاقی و   نمونه
 تـا   9 بار پنجم یک هفته پس از امتحانات در سـاعات          علوم و  تاریخ و  طول امتحانات ریاضی،  

  .ردیدزاقی در آزمایشگاه با روش الیزا تعیین گ کورتیزول بمیزان .گرفته شد صبح 10
بعـد از امتحانـات بـه صـورت         میزان کورتیزول در طول امتحانات نسبت به قبل و         : ها یافته
 نـوروزگرایی و    ، افزایش یافت و از میان متغیرهای جنسیت، سایکوزگرایی        )>05/0P (معناداری

 .بودمعنادار ) >05/0P( برونگرایی-سایکوزگرایی و درونگرایی برونگرایی تنها تاثیر-درونگرایی
کـه میـزان نـبض نیـز در ایـام             بار نبض آزمودنی نـشان داد      5 های مکرر  گیری اندازهمچنین  ه

  .)>05/0P ( استامتحانات در قیاس با قبل و بعد از امتحانات افزایش یافته
زا کـورتیزول   متحانات نهایی به عنوان منابع اسـترس ین مطالعه نشان داد که ا     ا :  گیـری  نتیجه
افـزایش   افزایش کورتیزول تحت تاثیرشخصیت و      و دهند فزایش می نبض کودکان را ا    بزاقی و 

  .جنسیت کودکان است نبض تحت تاثیر
  

  شخصیت کودکان - نبض -کورتیزول بزاقی -HPA  محور- استرس امتحان : ها کلید واژه
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 ز جملـه  اثر فعالیت محورهای مختلفـی ا      سترس در   
اجزای  ).1( است )HPA( الآدرن-هیپوفیز-الموس 

 شکمی هیپوتاالموس ،  -های جانبی  شامل هسته  حور
اسـت  ) آدرنـال ( کلیـوی  قشر غدد فوق   ی هیپوفیز و   

 HPAیـا کـورتیزول   شـود و  در اثر استرس فعال می 
ازآنجـا کـه کـورتیزول اثـرات         .کند ترشح می رس

ای در   این هورمون جایگاه ویژه    د،وژی زیادی دار  
توجه بـه    ).3-5( سایکونوروآندوکرینولوژی دارد

کــورتیزول نمــاد رتیزول بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
تجـارب   اسـت و    HPAنماد مستقیم     و CNSعالیت   
عملکــرد    بــر HPAاز طریــق محــور    تواننــد  مــی

شـناختی تـاثیر     روان  جسمی و  سالمت ین، ایمنی و  
  ).7و

رتیزول در طول روز به صورت ریتمیک است کـه
ــت   ــداری اس ـ   .س از بی اـف ــا  ــاهش ی ــطح زک ایش س

بـرای ابـتالی فـرد بـه         تواند زمینه را   ر طول روز می    
هـای کـورتیزول از      نظمـی  به همین دلیل بی    .م کند  

تشدید بیمـاری و مـرگ و میـر تلقـی           ،  در بیماری 
ویژگـی کلـی کـورتیزول ایـن اسـت کـه تحـت              .

های متفـاوت    های بسیار متفاوتی در زمان     ار غلظت  
فعالیـت  . )5(کنـد   برابر تغییر مـی  20در شبانه روز تا      

ــشاش در ــث اغت ــورتیزول باع ک ــح  رس روی ترش
البته این محور با میزان و شدت        ).6(شود   وزانه می ر

ــستقیم دارد  ــه م ــر  ).9( رابط ــه نظ  )Metalka )10 ب
 از شروع استرس آزمایشگاهی یـا امتحـان شـفاهی

و پـس از     یابند داری افزایش می   طور معنی ه  تیزول ب  
 .دکننـ   این تغییـرات بـه سـطح پایـه بازگـشت مـی

 بـا کـورتیزول     الًنفـس احتمـا    کـه عـزت    دهنـد   مـی
ایــن بــاور پذیرفتــه شــده کــه افــراد دارای  . )11( ت
انگیـز   به توانایی خویش در یک موقعیت چالش       ال

و احساس فرد از استرس ممکن اسـت بـه           ی دارند  
ازگاری تعدیل  توانایی برای س   معنای آن و   و نفس 

زاقی ابزار ارزشمندی برای متخصصان علوم پایـه و

برخـی   .بالینی است و استفاده از آن مدام در حال افزایش است          
 مطالعات نشان داده است که همبستگی بین کورتیزول بزاقـی و          

 بنـابراین کـورتیزول     .)5( است 9/0 کورتیزول پالسما بزرگتراز  
بنـابراین امـروزه از     . توان معادل آن در سرم دانست      بزاقی را می  

شـود   کورتیزول بزاقی به عنـوان شـاخص اسـترس اسـتفاده مـی            
)11.(  

 ها از  اثر استرس  های مختلفی نشان داده است که در       پژوهش
در  جمله استرس امتحـان فعالیـت دسـتگاه اعـصاب خودکـار و      

  )12-14 (یابد نتیجه آن میزان نبض افزایش می
-فعالیت محـور هیپوتـاالموس      اثر استرس امتحان بر    در باره 

دستگاه اعصاب خودکار تحقیقات متعـددی       آدرنال و -هیپوفیز
  .)15-18و6و1 (انجام شده است

در ارتباط با متغیرهای شخصیتی تحقیقات نـشان داده اسـت           
 اعتمـاد بـه نفـس پـایینی         ،افرادی که کـورتیزول زیـادی دارنـد       

 هـای تکـراری خـو      بـه اسـترس   کـه    کمتر احتمـال دارد    و دارند
تجربی اندک برای ارتباط بین      رغم شواهد  اما علی  ).19(گیرند  
آدرنوکورتیکال   های شخصیتی و   ویژگی برخی ،  پاسخ استرسی 

سطح  و ارتباط بین میزان کلی کورتیزول آزاد      تحقیقات جدید 
با ایـن حـال      ).20-22( اند کرده تایید را ها نفس آزمودنی  عزت

  ).24و23 (کنند ین نتیجه را تایید نمیبعضی مطالعات ا
خلق افسرده با افزایش     نفس پایین و   رسد که عزت   به نظر می  

 در حالی که خلق مثبت با ترشـح         .کورتیزول بزاقی همراه است   
امروزه این توافق نـسبی     ). 24-27 (پایین کورتیزول همراه است   

 دارد که سـطوح بـاالی کـورتیزول بـه معنـای فعالیـت و               وجود
استراحت  سطوح پایین کورتیزول به معنای آرامش و        و استرس
طوالنی مدت با افـزایش سـطوح        های مزمن و   استرس لذا .است

ــت   ــراه اس ــی هم ــورتیزول بزاق ــرض    .ک ــن ف ــون ای ــرای آزم ب
Hjortskov  مطالعه نتیجه گرفتند  74با بررسی    )28( و همکاران
هـا بـرای ارتبـاط بـین کـورتیزول بزاقـی و اسـترس                که پژوهش 

نتایج در ایـن خـصوص ناهماهنـگ بـوده           ی ناکافی است و   ذهن
عمــده مطالعــات افــزایش کــورتیزول در اثــر امتحــان را  .اســت

حتـی یـک     برخـی عـدم تغییـر کـورتیزول و        . اند گزارش کرده 
ایـن تناقـضات     .انـد  مطالعه کاهش کورتیزول را گزارش کـرده      

 و هـا  سـن آزمـودنی   ،  تواند بـه علـت تنـوع شـرایط امتحـانی           می
جملـه هیجـان     از(های شخـصیتی     های فردی در ویژگی    تفاوت
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 ).29( باشد 

معادلـه   هـای فـردی در     ستای روشن شدن نقش تفاوت
  و Schommer، مطالعـه    HPA فعالیـت محـور    -متحـان  

نشان دادکه افراد حساس بـه اسـترس کـورتیزول          ) 27(
رس امتحـان   ی بیشتری در قیاس با سایرین در برابـر اسـت          

افـرادی کـه پاسـخ کـورتیزول        ) 30( ر تحقیق دیگـری   
دارای تـری نـسبت بـه افـراد       ضـربان قلـب پـایین      شتند، 

  .ول باال نشان دادند
خــصوص فعالیــت محــور    ده تحقیقــات یادشــده در  

ــوفیز -الموس ــان،  -هیپ ــترس امتح ــال در اثراس  در آدرن
 انجـام شـده   ،گذراننـد  مهمـی را مـی   یانی که امتحانـات     

 طرف دیگر بر اسـاس نظریـات موجـود بـه ویـژه نظـر
S   ی شـروع    سـالگ  12 یـا    10 حـدود    اضطراب امتحان از

نشان ) 31( و همکاران  Kudielka تحقیق در این راستا  
ت که در پاسخ بـه اسـترس آزمایـشگاهی حـاد ضـربان

فزایش بیشتری نـسبت بـه ضـربان قلـب           ساله ا  12 دکان 
امـا تنهـا یـک      .  سـالمند داشـته اسـت      هـای میانـسال و     ی

 در  HPAدرباره اثرات استرس امتحان بر فعالیت محـور
آنها .انجام شده است  ) Kereye )32 و   Tennes توسط   

کودکـان کـالس دوم      شدند که سـطوح کـوتیزول آزاد
 اما با گزارش کودکـان      .تحان بیشتر است  در روزهای ام   

شـدت   ازطـرف دیگـر    .خـوانی نـدارد    اب امتحـان هـم     
میـزان بهـادادن بـه       نظام آموزشـی و    امتحان تحت تاثیر   

ای است    آن است و نظام آموزشی در کشور ما به گونه
آموزان از همان کالس اول بـا امتحـان و نمـره سـر و                ش
 که چنین شرایطی باعـث تجربـه اسـترس امتحـان در            ند

این حال تاثیراسترس امتحانات بـر فعالیـت         با .شود  می
HPA )و )نبض( و دستگاه اعصاب خودکار    )کورتیزول 

   . تاثیر آن بر سالمتی کودکان همچنان مبهم است
 بررسی ارتبـاط بـین اسـترس امتحـان،         ف پژوهش حاضر  

و نــبض در کودکــان و ) هورمــون اســترس(  بزاقــیول
  .های شخصیتی بود کنندگی ویژگی عدیل
  بررسیش

آزمایـشی اسـت کـه در        های نیمه  حقیق از نوع پژوهش    
خردادمـاه سـال   های زمـانی یـک گروهـی در     رح سری  

رای انتخـاب نمونـه بـا اسـتفاده از روش           بـ .  انجام گردیـد   1384
 آموزش  5های منطقه    میان تمام دبستان   ای از  شهگیری خو  نمونه

یک دبـستان دخترانـه بـه     و پرورش تهران یک دبستان پسرانه و  
 کالس پایه پنجم ایـن      4میان   صورت تصادفی انتخاب شد و از     

 .مدارس نیـز دو کـالس بـه صـورت تـصادفی انتخـاب گردیـد               
بـه عنـوان     دختـر 50  پـسر و   50آمـوزان    سپس از میان این دانش    

 همه اعضای نمونه همکالس بودند     . نهایی برگزیده شدند   نمونه
همچنـین   .بـود  5/12 تا   3/11 با دامنه  7/11 میانگین سنی آنها   و

پزشـک مـورد بررسـی       آموزان توسط مربیان بهداشـت و      دانش
سـابقه   گونه بیماری عفونی، بیماری مزمن و      هیچ قرار گرفتند و  

بیمارسـتان  سـابقه بـستری در       روانـی و   بیماری ارثـی جـسمی و     
ــین هــیچ .نداشــتند آمــوزان نمونــه داروی  دانــش یــک از همجن

  .کردند خاصی مصرف نمی
ــرای ســنجش   ــان آیزنــک ب از پرســشنامه شخــصیتی نوجوان

این پرسـشنامه کـه در سـال         .های شخصیتی استفاده شد    ویژگی
  یزنـک بـه منظـور سـنجش شخـصیت نوجوانـان          آ توسط   1975

وال است کـه پاسـخ      س80دارای،  ساله ساخته شده است    18-12
ایـن  . دهـد  دهنده بـه صـورت بلـی یـا خیـر بـه آنهـا پاسـخ مـی                  

 نـوروزگرایی  و )E(  درونگرایـی  -پرسشنامه سه بعد برونگرایی   
)N (سایکوزگرایی و )P ( همچنـین یـک مقیـاس       .سـنجد  را می

ــه   ) L (ســنج دروغ ــودنی را در پاســخ ب دارد کــه صــداقت آزم
ابعـاد شخـصیت     بـرای هرکـدام از     .سـنجد  سواالت آزمون مـی   

 اما درونگرایی و برونگرایـی را       ،ای استخراج کرد   توان نمره  می
ایـن آزمـون در سـال        .گـذاری کـرد    توان جداگانه نیز نمـره     می

ــژاد روی دانــش  توســط رحیمــی1372 ســاله  12-18 آمــوزان ن
اعتبار و روایی قابل قبولی بـرای     تهرانی هنجاریابی شده است و    

ــزارازایــ ).33( آن گــزارش شــده اســت  ــژوهش ن اب ــای  درپ ه
  .ه استاستفاده شد) 34( مختلف

ها با  روانی آزمودنی پس از انتخاب نمونه وضعیت جسمی و  
اطالعات مربی بهداشت مدرسـه      توجه به پرونده بهداشتی آنها،    

ــرار گرفـــت و   و ــی قـ ــورد بررسـ ــالینی پزشـــک مـ ــه بـ  معاینـ
 و یـا داروی     آمـوزانی کـه دچـار بیمـاری خاصـی بودنـد            دانش

ســپس  . از تحقیــق حــذف شــدندکردنــد رف مــیخاصــی مــص
اجازه کتبی آنهـا     آموزان برگزار شد و    ای با والدین دانش    جلسه

تـا ایـن پـژوهش       برای شرکت فرزندانشان در تحقیق گرفته شد      
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همچنـین والـدین     .رهای اخالق علمی انجـام شـود
 قـرار   اندر اختیار محققـ     که تمام اطالعات الزم را      

 انصورت ابتالی فرزندشان به بیماری خاصی محقق       
آمـوزان   دانـش  همچنـین از والـدین و      .دهنـد   قـرار

 10راس سـاعت    شب قبل   گیری   روز نمونه 5که در     
از دو  . بیــدار شــوند7 تــا 6صــبح بــین ســاعت  ــد و

وراکی خـ  گیری غذا و گیری تا هنگام نمونه ز نمونه 
 .گیری از ورزش سـنگین بپرهیزنـد       ر روزهای نمونه  
گیری آزمـون شخـصیت نوجوانـان        ته قبل از نمونه     

  درس مهـم و    3آموزان خواسته شد     از دانش  شد و  
هـای آنهـا     تحلیل پاسخ  . را به ترتیب مشخص کنند      

 تاریخ و ،  ریاضی :درس مهم به ترتیب عبارتند از     3
یعنی یک هفته قبـل از امتحانـات، اولـین            بار 5یت
روز  و) علـوم ( روز وسط امتحانات   ،)ریاضی(  مهم
یـک هفتـه بعـد از امتحانـات، بـزاق            و) تـاریخ ( ت
 30در عـرض     لولـه درب دار   بـا اسـتفاده از       وزانآم
قبــ5 ت ــان   دقیقــه  ل از شــروع امتحــان توســط مربی

رس گرفته شد و برای سـنجش میـزان کـورتیزول
همچنـین مربـی بهداشـت       .ایـشگاه ارسـال گردیـد       

ــا دســت میــزان نــبض ــار ســنجش کــورتیزول ب هرب
طرح مـورد اسـتفاده      .کرد گیری و ثبت می    را اندازه  

  .گروه بوده استای زمانی با یک 
و  آوری شـدند   دار جمـع   ی بـزاق داخـل لولـه درب        

به آزمایـشگاه    های حاوی کیسه یخ     داخل صندوق   
 20 منهـای  هـا بـا درجـه حـرارت      وز انجام آزمایش   

 همراه کیت الیـزا    بعد .داری شد  گراد در فریزر نگه   
بـه  ، گراد یخچـال بـود    سانتی  درجه 2-8 ه در دمای  

ها سانتریفوژ شـدند و از   سپس لوله  .ایشگاه رسیدند  
 . انجـام آزمـایش اسـتفاده شـد         بـرای  )سـوپرناتنت (

 گـر الیـزا   زمایشگاه تحلیل و در قرائتآوش الیزا در   
  .قرائت شد )برحسب نانومول در لیتر( nm 450ج

آوری شـده بـا اسـتفاده از نـسخه           های جمع   داده یل
ــل واریـــانس   ازSPSSــزار آمـــاری     روش تحلیـ

برای این پـژوهش سـطح آلفـای         وگردیداستفاده   
  .بوددرصد 95  ضریب اطمینان مطالعه.ر گرفته شد

  ها یافته
 آورده  یکنبض در جدول     نتایج تحلیل کورتیزول بزاقی و    

  .شده است
  نبض مشخصات آماری کورتیزول بزاقی و : 1ل جدو

  شاخص
  میانگین±رانحراف معیا  نمونه  دفعات  متغیر

کورتیزول 
  بزاقی

1  
2  
3  
4  
5  

98  
96  
99  
99  
96  

48/19±18/23  
94/22±64/25  
64/21±19/20  
89/21±35/28  
81/16±86/13  

  نبض

1  
2  
3  
4  
5 

98  
98  
100  
100  
98  

34/12±73/71  
11/11±66/74 
31/13±22/80 
06/14±94/81 
68/16±95/82  

  برونگرایی
  نوروزگرایی
  پسیکوزگرایی

  
100  
100  
100  

56/3±18/17  
92/4±92/8  
36/2±58/2  

  
ــانگین و در جــدول یــک حجــم نمونــه،  ــار  می انحــراف معی

نـبض   متغیرهای مختلف تحقیق یعنی متغیر کـورتیزول بزاقـی و         
 نـوروزگرایی  درونگرایی،- مرحله و متغیرهای برونگرایی    5 در
تفاوت حجم نمونه در ایـن       .پسیکوزگرایی آورده شده است    و

هـا در برخـی از مراحـل تحقیـق      جدول به خاطر افت آزمـودنی     
  .است

هـای مکـرر     گیـری   نتایج تحلیل واریانس اندازه    2در جدول   
دار بـوده    از آنجا که آزمون موچلی معنی      .نشان داده شده است   

ول آورده شـده    های چندمتغیره در ایـن جـد        نتایج تحلیل  ،است
ح تغییـرات میـزان کـورتیزول در ایـام امتحانـات در سـط              .است
ــد مــی  001/0 ــز تایی ــام   .شــود نی ــزان کــورتیزول در ای ــی می یعن

قیـاس بـا قبـل و بعـد از امتحانـات افـزایش داشـته         امتحانات در 
 .است

بـا  ( ، سـایکوزگرایی  )بـا دوسـطح   ( ازمیان متغیرهای جنسیت  
 )سه سـطح  ( نوروزگرایی و )با سه سطح  ( برونگرایی ،)دوسطح

-که به عنوان متغیـر تعـدیل کننـده در روابـط اسـترس امتحـان               
ــه  ــرار گرفت ــورد مطالعــه ق ــد کــورتیزول م ــر ، ان ــاثیر متغی ــا ت  تنه
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نتایج نـوروزگرایی    .دار است  برونگرایی معنی  گرایی و 
  .دار نبوده است ت متغیرها معنی

ات میزان کـورتیزول    ییرل آماری نشان دادکه تفاوت تغ     
ن تـی   اگرچه تحلیل آماری با آزمو    . جنس معنادار نیست    

ســنجش کــورتیزول بزاقــی در بــار اول  دهــد کــه در ـی
 یعنـی میـزان کـورتیزول بزاقـی         .دو گروه معنادار اسـت     

  .ر مرحله اول بیشتر از دختران است
ــان  ــتفاده از روش تحلیـــل واریـ ــا اسـ ــاری بـ س ـــل آمـ

دهد که تغییر میزان کـورتیزول       های مکرر نشان می    ری
ای که قبل از امتحانـات        به گونه  ،متحانات معنادار است    

حتـی   طول امتحانـات افـزایش یافتـه و        ن کم بوده و در     
  .متحانات به سطح قبلی بازگشت نکرده است

ایـام امتحانـات    آمـوزان در     تغییر میزان نبض دانـش    نین
گیری  تحلیل واریانس اندازه  .  شده است  بررسی جنس   
جنس از نظـر آمـاری       دهد که تغییر نبض در دو      شان می  
 یعنی الگوی تغییر میزان نبض دختـران بـا پـسران            .ست
سـپس افـزایش     در دختران نبض ابتدا کـاهش و       . است

زایش و سـپس کـاهش یافتـه        پـسران ابتـدا افـ       اما در  ،ت

آمـوزانی   پسیکوزگرایی نـشان داد دانـش      ی تاثیر متغیر  
هم  هم در آغاز و    اند،  بیشتری در پسیکوزگرایی داشته

کورتیزول بیشتری در پاسخ     )در اکثر موارد  (  امتحانات  
 تـر  مرحلـه اول فـاحش     اما این تفاوت در   ،  اند ات داشته  

  .شود  همین دلیل فرضیه مربوط تایید می
برونگرایی نیز نـشان داد کـه میـزان کـورتیزول            ی تاثیر 

ــایر ــی از سـ ــشتر برونگرایـ ــره بیـ ــوزان دارای نمـ آمـ

آموزان کمتر است و به همین دلیل فرضـیه مربـوط تاییـد              دانش
آمـوزانی کـه نمـره       همچنین وضعیت کورتیزول دانش    .شود می

 افزون بر این افرادی که      .آنها کم بوده، نامنظم است    برونگرایی  
 دیرتـر تحـت تـاثیر اسـترس         ،انـد  نمره برونگرایی بیشتری داشته   

یعنـی  ( و سطح کورتیزول آنهـا در نهایـت        اند امتحان قرارگرفته 
یـا   نوع امتحان و   .به باالترین سطح رسیده است     )سومین امتحان 

یعنـی افـراد     .شـد ترتیب آن نیز ممکن اسـت تاثیرگـذار بـوده با          
و افـراد دارای    ) اول( دارای برونگرایی کم در امتحـان ریاضـی       

افـزایش کـورتیزول    ) سـوم ( برونگرایی زیـاد در امتحـان علـوم       
  .اند داشته

میان تعامالت   از دار نبوده است و    تاثیر متغیرهای دیگر معنی   
 .دار اسـت   نـوروزگرایی معنـی   /جـنس /مختلف تنها تعامل نبض   

نـبض  افـزایش    اند، نوروزگرایی باالیی داشته  یعنی دخترانی که    
  .اند بیشتری داشته

  بحث
ایام  میزان کورتیزول بزاقی در   نتایج این مطالعه نشان داد که       

چنـین  . امتحانـات اسـت    از بعـد  ایـام قبـل و     امتحانات بیـشتر از   
 و  Kreyeاز جمله پـژوهش      ای با نتایج پژوهشگران دیگر     نتیجه

Tennes ــش .هماهنــگ اســت ــا ن ــای آنه ان دادندکــه در روزه
در ). 32( امتحان سطح کـورتیزول همـه کودکـان بیـشتر اسـت           

کورتیزول بزاقی نوجوانان   ،  )30(  و همکاران  Martinekتحقیق  
ــه صــورت مــوقتی افــزایش مــی   .یافــت در جریــان امتحانــات ب

همچنین در تحقیق حاضر مشخص شد که افـزایش کـورتیزول           
یاضـی بیـشتر اسـت کـه        در اولین جلسه امتحان یعنـی امتحـان ر        

 به علت استرس بیشتر امتحان ریاضی و یا استرس بیشتر            احتماالً
 و  Schommer مطالعه. در اولین امتحان و یا تعامل این دو است        

  های شخصیتی و ویژگینبضهای چندمتغیره برای کورتیزول بزاقی وایج تحلیلنت : 2ل جدو
 Pارزش  dfخطای  F df  ارزش  آزمون  اثر

 >Pillai's trace  359/0  116/8  4  00/58  05/0P  کورتیزول
 >Pillai's trace  684/0  89/17  4  000/33  05/0P  نبض

  طبیعی  Pillai's trace  059/0  978/0  4  00/62  جنسیت* کورتیزول 
 >Pillai's trace  585/0  62/11  4  000/33  05/0P  جنسیت * نبض

 >Pillai's trace  385/0  729/1  8  00/58  05/0P  گراییدرون* کورتیزول 
 >Pillai's trace  034/0  272/0  8  600/12  05/0P  سایکوزگرایی* کورتیزول 

 >Pillai's trace 385/0  029/2  8  000/68  05/0P  نوروزگرایی * جنس*  نبض
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ــه اســترس    ) 28 ــراد حــساس ب ــشان دادکــه اف ــز ن نی
ــر ــا ســایرین در براب پالســمای بیــشتری در قیــاس ب

دهندکه خوگیری به استرس     ا نشان می  ه این یافته  .د
 . ویــژه سیــستم پاســخدهی خاصــی اســت ی ظــاهراً

H    امـا دسـتگاه عـصبی    ،گیـرد  بـه سـرعت خـو مـی 
مواجهه مکرر بـا     ای را در برابر    وی فعالیت یکپارچه   

 در امتحانــات بعــدی احتمـاالً  .شــناختی دارد ی روان
 .انـد  ه استرس امتحان تا حدی خـو گرفتـه        ن نسبت ب  
همچنین  .توان در امتحان دوم مالحظه کرد      ی را می   

 محـور ،  یابـد  ست که وقتی کورتیزول افزایش مـی
درنتیجه این احتمال    .کند تا آن را کاهش دهد       می

که کاهش کورتیزول در امتحان دوم به همین دلیل
  .ته باشد

  کـورتیزول بزاقـی کودکـان   رضیه این بود که میزان   
در ایـن    . در ایـام امتحانـات بـا هـم متفـاوت اسـت

ــار اول  خص شــد کــه میــزان کــورتیزول تنهــا در ب
چنــین تفــاوتی در . دختــران کمتــر از پــسران اســت

Kirschb   و Kudielka )35(   ده اسـت نیز تاییـد شـ .
) 5تـا 2یعنـی دفعـات     ( های کـورتیزول   سایر سنجش    

در مطالعـات دیگـر   . دو جنس مالحظه نـشده اسـت      
به هر حال  .وت و حتی متناقضی حاصل شده است

ی نتایج دو جـنس نـشان داد کـه در کـل دو گـروه
کـه ایـن نتیجـه بـا        اری در کورتیزول بزاقی ندارند

 )2( و همکـاران   Rohlederها ازجملـه تحقیـق       هش
 .ت

های شخـصیتی در روابـط       رض این بود که ویژگی     
متغیرهای تعـدیل    کورتیزول بزاقی کودکان     میزان و

 و Blood توضـیح داده شـد،       طـور کـه قـبالً      همان. 
در مطالعـات خـود   ) 36(همکاران و van Eckو  )2

هـای شخـصیتی     ی بین سطوح کورتیزول و شـاخص
تحقیقـات نـشان داده      .انـد  دست نیـاورده  ه  نفس ب  ت

 اعتمـاد بـه نفـس       ،ی کـه کـورتیزول زیـادی دارنـد
هـای   کمتـر احتمـال دارد کـه بـه اسـترس           و) 21( د

نیــز نــشان  )21( همکــاران و Singh). 20( ــو کننــد
هــای دارای  هــای کــورتیزول در آزمــودنی  پاســخ

دهـد کـه     این مطالعـات نـشان مـی      . نفس پایین بیشتر است    عزت
باتوجـه بـه    .داردHPA  نفس نقش مهمی در تنظیم محور عزت

هـای ایـن     های شخـصیتی بـا عـزت نفـس، یافتـه           ارتباط ویژگی 
برونگرایـی را تاییـد کــرده    یکوزگرایی وتحقیـق کـه تـاثیر ســا   

هـایی کـه باعـث کـاهش      یعنی ویژگی  .است، قابل توجیه است   
در افـزایش بیـشتر      )برای مثال درونگرایی  ( شوند نفس می  عزت

ــد  ــایین   .کــورتیزول نقــش دارن ــی پ ــل برونگرای ــین دلی ــه هم  ب
سـایکوزگرایی میـزان کـورتیزول بزاقـی را در           و) درونگرایی(

  .دهد بیشتر افزایش میایام امتحانات 
این بود که میزان نبض در ایام امتحانات افزایش     نتیجه دیگر 

 از آنجا که در هنگام اسـترس افـزایش ضـربان قلـب و              .یابد می
حـصول ایـن نتیجـه قابـل         نبض پاسخ فیزیولوژیک بدن اسـت،     

نیز نـشان داده    ) 31( و همکاران  Kudielka تحقیق. توجیه است 
رس آزمایـشگاهی حـاد ضـربان قلـب      است که در پاسخ به اسـت      

ــه ضــربان قلــب   12 کودکــان ــسبت ب ــزایش بیــشتری ن  ســاله اف
یعنـی اسـترس     .سـالمند داشـته اسـت      هـای میانـسال و     آزمودنی

روشـن شـد کـه       تحقیـق حاضـر    البته در  .بیشتری تحمل کردند  
های شخـصیتی نقـشی در تغییـر میـزان نـبض کودکـان                ویژگی

اثر فعالیـت دسـتگاه عـصبی       ندارند زیرا افزایش میزان نبض در       
یرهای شخـصیتی قـرار     سمپاتیک است که کمتر تحت تاثیر متغِ      

و  Schommer توضـیح داده شـد،       طور که قـبالً    همان .دگیر می
 به سـرعت خـو   HPA معتقدندکه اگرچه محور  )28( همکاران

 اما دستگاه عصبی مرکزی در عوض الگـوی فعالیـت           ،گیرد می
هـــای  هـــه مکـــرر بـــا اســـترسمواج ای را در برابـــر یکپارچـــه

شناختی  های روان  گیژکمتر تحت تاثیر وی    شناختی دارد و   روان
برخـی تحقیقـات دیگـر نـشان         هرچند .جمله شخصیت است   از

شناختی از جمله    های روان  اند که این دستگاه نیز از ویژگی       داده
هـا   به هرحال نتـایج بررسـی      .)37-39 (پذیرد شخصیت تاثیر می  

 نیـست و نتیجـه ایـن تحقیـق مبنـی بـر          در این خصوص یکـسان    
ــزان نــبض در تمــام دانــش  آمــوزان صــرف نظــر از  افــزایش می

بـا برخـی دیگـر     شخصیت آنها با برخی تحقیقـات هماهنـگ و       
  .ناهماهنگ است

همچنین مطالعه حاضـر نـشان دادکـه افـزایش نـبض هنگـام              
امتحانات در دختران بیـشتر از پـسران اسـت کـه ایـن نتیجـه بـا                  

 ازطرف دیگـر  . هماهنگ است ) 41و40و31( فتحقیقات مختل 
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بـرای   های شخـصیتی تنهـا در دختـران و         بض با ویژگی   
 به عبـارت دیگـر دختـران دارای         .رایی تایید شده است   

اند کـه در ایـن       نبض داشته  رایی باال افزایش بیشتری در    
امـا   .های مشابه ذکر نشده اسـت      پژوهش ص گزارشی در  

ای قابـل انتظـار اسـت چراکـه دختـران             چنـین نتیجـه    ال
و افراد عاطفی حساسیت بیشتری به مسایل ازجملـه          رند

ایـن دلیـل اسـت کـه        ه  ای بـ    چنـین نتیجـه    احتماالً .دارند
 نــوروزگرایی بیــشتری در قیــاس بــا پــسران دارنــد کــه

  .اند نیز این را تاییدکرده) 42( ت قبلی
  گیری ه

نات پایان سـال بـه عنـوان منـابع اسـترس در کودکـان
ــاخص ــر شـ ــستان بـ ــنجم دبـ ــوژیکی  س پـ ــای فیزیولـ هـ

 هـای کـورتیزول و     لـذا شـاخص   . گذارند وزان تاثیر می  
-هیپوفیز-عنوان نشانگرهای فعالیت محورهیپوتاالموس

ــر ــات تغیی ــر امتحان ــتگاه عــصبی خودکــار در اث  و دس
-هـای قلبـی    زمینه را برای ابتالی کودکان به بیماری        و
یعنـی در    .کننـد  هـای عفـونی آمـاده مـی        حتی بیماری  و

میـزان نـبض در      متحانات کورتیزول بزاقـی کودکـان و
یابـد و حتـی یـک        بعد از امتحانات افـزایش مـی       قبل و   

 .ه اسـت   بـه خـط پایـه برگـشت نکـرد           بـاز هـم کـامالً       

همچنین میـزان افـزایش کـورتیزول در امتحانـات اول بیـشتر از            
ــدی اســت و  ــات بع ــیر امتحان ــز در  س ــبض نی طــول  صــعودی ن

کــه ایــن تحقیــق اولــین  آنجــا از .امتحانــات ادامــه داشــته اســت
 کـاربرد  و الزم است در تفسیر    پژوهش در این خصوص است،    

بهی هـای مـشا    و پـژوهش   نتایج آن جانب احتیاط رعایت گردد     
های این   باتوجه به یافته   .برای حصول به نتایج باثبات انجام شود      

پـرورش   پژوهش ضـروری اسـت تـا متولیـان نظـام آمـوزش و             
آمـوزان ابتـدایی تجدیـدنظر       کشور در امتحانـات نهـایی دانـش       

ای که استرس این امتحانات کمتـر شـود و اثـرات       به گونه  کنند
طور کلـی سـالمتی     ه  ب نبض و  سطح کورتیزول و   زیانبار آنها بر  
  .کاهش یابد
  قدردانی تشکر و

این پژوهش با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانـشگاه پیـام      
نــور انجــام شــده اســت کــه از عنایــت ایــن معاونــت قــدردانی  

ــی ــود مـ ــی و . شـ ــدعلی مالمیرزایـ ــان محمـ ــین از آقایـ   همچنـ
پور کـه در اجـرای میـدانی ایـن تحقیـق همکـاری               ایمان مهدی 

آموزان و والدین آنهـا کـه در         لیه معلمان، دانش  اند و از ک    داشته
  .گردد  سپاسگزاری مینمودند،این پژوهش شرکت 
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