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 چكیده طرح: 

ــل  ــد و فشــار خــون( و عوام ــی، قن ــوده بدن ــل جســمانی ) ت ــا هــدف بررســی رابطــه عوام ــن پژوهــش ب    ای
ــه اســت. روش پژوهــش شــبه آزمایشــی  ــا انتخــاب طعــم صــورت گرفت روانی) اضطــراب، افســردگی و اســترس( ب
ــوزان  ــان دانش آم ــترس از مي ــری در دس ــه روش نمونه گي ــر و ب ــي و چهار نف ــداد س ــه تع ــی ب ــروه آزمودن ــوده و گ ب
ــد خــون و  ــش قن ــی و آزمای ــد، دســتگاه فشــار ســنج دیجيتال انتخــاب شــدند. پرسشــنامه حــاالت روحــی الویبون
همچنيــن انتخــاب خوراكــی و نوشــيدنی بــا طعم هــای تــرش و شــيرین در شــرایط آزمایشــگاهی توســط آزمودنــی، 
ــی  ــای روان ــق ویژگی ه ــن تحقي ــای ای ــای فرضيه ه ــر مبن ــد. ب ــش بوده ان ــی پژوه ــرای عمل ــيوه اج ــزار و ش اب
)اضطــراب، افســردگی و اســترس( بــا نحــوه تصميم گيــری دربــاره انتخــاب طعــم رابطــه دارنــد. داده هــای گــردآوری 
شــده از پرسشــنامه و اجــرای آزمایــش در مراحــل مختلــف، بــا محاســبات همبســتگی پيرســون مــورد پــردازش قــرار 
گرفــت. فرضيــه رابطــه معنــی دار بيــن اضطــراب و انتخــاب طعــم مــورد تایيــد قــرار گرفــت. رابطــه شــاخص تــوده 

بدنــی و اســترس نيــز یافتــه جانبــی ایــن پژوهــش اســت.
طــرح انجــام شــده واجــد ویژگی هــای قابــل توجهــی اســت. ایــده اصلــی پژوهــش مبنــی بــر كشــف ارتبــاط بيــن 
ــه اســت. از ســوی  ــه ميــزان زیــادی نوآوران ــاره طعــم ب ــا نحــوه تصميم گيــری درب ویژگی هــای جســمانی و روانــی ب
دیگــر، دقــت پژوهشــگران بــرای كنتــرل متغيرهــای مزاحــم و تــالش بــرای ایجــاد شــرایط آزمایشــگاهی ) محيــط 
خنثــی ( قابــل توجــه اســت. پژوهشــگران طراحــی خالقانــه ای را بــرای انجــام آزمایــش و مراحــل اجرایــی آن صــورت 

داده نــد كــه صــرف  نظــر از نتایــج حاصلــه حائــز ارزش علمــی اســت.
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