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اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع
متوسطه دوم
فاطمه حسن

زاده1

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب امتحان تحصیلی دانشآموزان
دختر مقطع متوسطه دوم بود.
روش :جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم دبیرستان منطقه  5تهران بود که از این تعداد
 24نفر به روش نمونهگیری در دسترس براساس نمره اضطراب امتحان اسپیل برگر ( )1980انتخاب شد که نمونه آماری را
تشکیل دادند .این  24نفر به طور همتا در  2گروه  12نفره آزمایش و کنترل گزینش شدند که گروه آزمایش 8 ،جلسه درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کرد و گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتند .همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها از
تحلیل تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته ها :نتایج به دست آمده از مقایسه پسآزمون اضطراب امتحان در دو گروه با کنترل کردن اثر پیشآزمون حاکی از این است
که پس از شرکت در جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،نمرات اضطراب امتحان دانشآموزانی که در گروه آزمایش شرکت
داشتند ،نسبت به دانشآموزانی که در گروه گواه جایگزین شده بودند ،کاهش معناداری داشته است
نتیجه گیری :نتایج پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان میشود .به
عبارت دیگر دانشآموزان با شرکت در جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد میتوانند بر اضطراب امتحان خود فائق بیایند.
واژههای کلیدی :درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،اضطراب امتحان ، ،دانشآموزان دختر مقطع متوسطه
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مقدمه
از طرفی در این دوره سنی عملکرد تحصیلی دانشآموزان موضوع بسیار مهمی است که برای بهبود آن نیاز
است متغیرهای مرتبط با آن بررسی شود .یکی از مهمترین متغیرهای مرتبط با عملکرد تحصیلی ،اضطراب
امتحان میباشد .هنگامی که به موقعیتهای ویژهای چون ارزشیابی عملکرد افراد میپردازیم ،شاهد اضطراب
در جلوهای خاص هستیم .اغلب افراد ،کم و بیش در این تجربه سهیمند .این امر امروزه تحت عنوان اضطراب
امتحان تلقی میشود که پدیدهای شایع محسوب میشود و دانشپژوهان را در برابر چالش آموزشی مهمی
قرار میدهد (بمبموتی.)2010 ،
اضطراب امتحان به عنوان یك پدیده متداول و مهم آموزشی ،رابطه تنگاتنگ با عملکرد و پیشرفت تحصیلی
کودکان و نوجوانان دارد .اضطراب امتحان اصطالح کلی است که به نوعی از اضطراب با هراس اجتماعی خاص
اشاره دارد که فرد را درباره تواناییهایش دچار تردید میکند و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیتهایی
مانند موقعیت امتحان است ،موقعیتهایی که فرد را در معرض ارزشیابی قرار میدهند و مستلزم حل مشکل یا
مسئله هستند ،بنابراین میتوان چنین اظهار داشت که فرد دچار اضطراب امتحان مواد درسی را میداند اما شدت
اضطراب وی مانع از آن میشود که معلومات خود را هنگام امتحان نشان دهد (سیف .)1386 ،در نتیجه با توجه
به تأثیر اضطراب امتحان بر عملکرد تحصیلی و نیاز به مداخله جهت کاهش اضطراب و بهبود عملکرد
دانش آموزان ،الزم است از مداخالت مؤثر و جدید در این زمینه استفاده شود که درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد از جمله رویکردهای مؤثر بر مشکالت و اختالالت مختلف در نمونههای مختلف میباشد.
افت تحصیلی زمانی اتفاق میافتد که فاصله قابل توجهی بین استعداد بالقوه و توان بالفعل افراد در فعالیتهای
درسی و پیشرفت تحصیلی مشهود باشد (تابع بردبار .)1386 ،منظور از افت تحصیلی ،کاهش عملکرد تحصیلی
و درسی فراگیر از سطح رضایتبخش به سطح نامطلوب است (بیابانگرد )138۷ ،و شکستی است که در اثر
قصور نظام آموزشی در دستیابی به اهداف و برنامههای آموزشی حاصل میشود (قلیزاده و شیرانی.)1389 ،
افت تحصیلی شامل جنبههای مختلف شکست تحصیلی همچون غیبت مکرر از مدرسه ،ترک مدرسه قبل از
موعد مقرر ،تکرار پایههای تحصیلی ،کیفیت نازل تحصیالت و کسب محفوظات به جای معلومات است
(جنیفر و بنویت .)2008 ،میزان افت تحصیلی از مشکالت عمده و رایج دانشآموزان ایرانی در همه پایههای
تحصیلی است .یافتههای مطالعات بینالمللی ،از جمله سومین مطالعه جهانی تیمز در سال تحصیلی -13۷3
 ۷4و مطالعه مجدد آن در سال  ۷8 -13۷۷مؤید عملکرد ضعیف دانشآموزان ایرانی در حوزههای مختلف
بوده است .با نگاهی به مطالعات صورت گرفته در مورد عملکرد دانشآموزان ایرانی و مقایسه آن با سایر
کشورهای شرکتکننده در آزمون تیمز ،این امر مشخص میشود که ایران از بین  41کشور شرکتکننده،
رتبههایی بین  3۷و  38را کسب نموده است (کیامنش2006 ،؛ به نقل از سرمدی ،صیف ،طالبی و عابدینی،
 .)1389عالوه بر این پژوهشهای داخلی نیز مؤید پیشرفت تحصیلی پایین دانشآموزان است .امینفر ()1385
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دریافت که  %65از دانشآموزان دختر روستایی و  %34از دانشآموزان پسر شهری ،شکست تحصیلی داشتند.
عالوه بر این ،بر طبق گزارش سازمان آموزش و پرورش سنندج (200۷؛ به نقل از میرزایی ،نریمانی ،ابوالقاسمی
و احدی %2۷ ،)1388 ،از دانشآموزان دبیرستانی با مشکالت تحصیلی مواجه شده بودند .ظاهرا  %28از
دانشآموزان سال اول %2۷ ،دانشآموزان سال دوم و  %11/5دانشآموزان سال سوم دبیرستان پیشرفت تحصیلی
پایینی داشتند.
یکی دیگر از عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی ،اضطراب امتحان 1است (شعیری ،مالمیرزایی ،پروری ،شه
مرادی و هاشمی .)1386 ،زیدنر (1998؛ به نقل از چامورو-پرمیوزیك ،احمت اوقلو و فارنهام)2008 ،
اضطراب امتحان را به عنوان "مجموعهای از پاسخهای رفتاری ،فیزیولوژیکی و پدیدارشناختی که با نگرانی
درباره پیامدهای منفی ممکن و یا شکست در یك امتحان یا موقعیت ارزشیابی مشابه ،همراه است" تعریف
کرده است .اضطراب امتحان میتواند همراه با پیشبینی یك امتحان ،تجربه یك امتحان یا فراغت از یك امتحان
رخ دهد (ماری مور2006 ،؛ به نقل از کوثری.)1391 ،
اضطراب امتحان دارای ابعاد مختلفی است .بیشتر ،این پدیده را شامل دو مولفه هیجانپذیری و نگرانی (یا بعد
شناختی) دانستهاند .به طور مکرر نشان داده شده است که مولفه شناختی (نگرانی) با عملکرد مرتبط است
(کسدی و جانسون .)2005 ،در مجموع ،برخی مطالعات بیانگر ارتباط منفی بین اضطراب امتحان و موفقیت
تحصیلی هستند (ابوالقاسمی ،گلپور ،نریمانی و قمری1388 ،؛ مهدوی غروی ،خسروی و نجفی )1391 ،در
حالی که برخی از پژوهشها حاکی از ارتباط ضعیف و غیر معنیدار بین دو متغیر فوق است (پال و اریکسن،
1964؛ سویین1969 ،؛ پولمن و کینلی1984،؛ به نقل از ابوالقاسمی و همکاران .)1388 ،در پژوهش البرزی و
سامانی ( )1384بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مراکز استعدادهای درخشان رابطه
معناداری مشاهده نشد که یکی از دالیل آن ،میتواند محدودیت دامنه پیشرفت تحصیلی در گروه مورد مطالعه
باشد؛ از سویی ،مطالعه سیف و البرزی ( )1385در مورد دانشجویان نشان داد که بین اضطراب امتحان و
پیشرفت تحصیلی در درس آمار ،رابطه منفی وجود دارد (به نقل از رضویه ،سیف و طاهری .)138۷ ،با توجه
به مطالب فوق و بررسی پیشینه پژوهش و با توجه به اهمیت عملکرد تحصیلی دانشاموزان بر رشد فرد و
جامعه و نیز رابطه اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی و همچنین عدم وجود پژوهشی منسجم و کاربردی
در خصوص موضوع ،محقق درصدد پاسخگویی به سؤال اساسی زیر برآمده است :آیا درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد بر کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم مؤثر است؟

1 Test anxiety
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روش
طرح تحقیق دو گروهی و از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه آزمایشی و کنترل است که زیرگروه طرحهای
آزمایشی محسوب میشود .هدف پژوهش آزمایشی ،استنباط روابط علت و معلولی بین پدیده هایی است که
مورد کنترل قرار گرفته اند؛ یعنی تعیین شرایطی که در آن پدیدههای معینی اتفاق میافتد .از نقطه نظر عملیاتی،
پژوهش آزمایشی عبارت است از مطالعه اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته .جامعه آماری این پژوهش شامل
همه دانشآموزان دختر مقطع م توسطه دوم دبیرستان قدس شهرستان مانه و سملقان بود که از این تعداد 24
نفر به روش نمونهگیری در دسترس براساس نمره اضطراب امتحان و نمره میانگین درسی هر دانشآموزان
انتخاب شد که نمونه آماری ما را تشکیل دادند .این  24نفر به طور همتا در  2گروه  12نفره آزمایش و کنترل
گزینش شدند که گروه آزمایش 8 ،جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کرد و گروه کنترل در
لیست انتظار قرار داشتند.
ابزار گردآوری داده ها عبارت بود از سیاهه اضطراب امتحان اسپیل برگر ( )1980( :)TAIکه  20ماده دارد
و واکنش قبل ،حین و بعد از امتحان را توصیف می کند .سیاهه ی اضطراب امتحان شامل دو خرده آزمون
"نگرانی" و "هیجانپذیری" است که تفاوتهای فردی آزمودنیها را در اضطراب امتحان میسنجد .این سیاهه
خود-گزارشی است و هر آزمودنی بر اساس یك مقیاس چهار گزینهای ("تقریبا هرگز"" ،گاهی اوقات"،
"اغلب اوقات"" ،تقریبا همیشه") به هر ماده پاسخ میگوید .این گزینهها به ترتیب بر اساس مقادیر 3 ،2 ،1
و  4نمرهگذاری میشوند .گرفتن نمره باال در این پرسشنامه نشاندهنده اضطراب امتحان باالست .همچنین
حداقل و حداکثر نمره فرد در این آزمون به ترتیب  20و  80خواهد بود .در این پرسشنامه مادههای ،5 ،3 ،1
 19 ،1۷ ،16 ،14 ،12 ،9 ،۷مؤلفه نگرانی و مادههای  20 ،18 ،15 ،13 ،11 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2مولفه هیجانپذیری
را میسنجد (به نقل از کاظمیان مقدم و مهرابیزاده هنرمند .)1389 ،ضرایب پایایی همسانی درونی (،)r=.92
تنصیف ( )r=.92و بازآزمایی ( )r=.90این سیاهه خوب و رضایتبخش گزارش شده است (ابوالقاسمی و
همکاران .)1384 ،ضریب پایایی بازآزمایی بعد از سه هفته و یك ماه  .80گزارش شده است .ال زهر (،)1991
آنتون و همکاران ( )1991و بندالوس و همکاران ( ،)1995ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را بین  .92تا
 .9۷گزارش کرده اند (به نقل از کوشکی ،هومن و یارمحمدی .)1389 ،این پرسشنامه با مقیاس اضطراب
امتحان ساراسون و استوپز ( )19۷8در پسران و دختران به ترتیب  .82و  .83همبستگی دارد .همبستگی کل
پرسشنامه اسپیل برگر با پرسشنامه اضطراب حالت – صفت وی در پسران و دختران به ترتیب  .86و .۷۷
گزارش شده است .این ضرایب نشانه روایی خوب و رضایتبخش پرسشنامه است (رجیستر و همکاران،
1991؛ به نقل از کاظمیان مقدم و مهرابیزاده هنرمند.)1389 ،
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یافته ها
در این پژوهش که اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان در دانشآموزان دختر مقطع
متوسطه دوم مورد بررسی قرار گرفت گروه نمونه شامل تعداد  24نفر ازدانش اموزان منطقه  5شهر تهران بود
که از این میان  12نفر در گروه آزمایش و  12نفر در گروه گواه گمارش شدند.
جدول .1توزیع آزمودنی ها در دو گروه

گروه

فراوانی

فراوانی درصدی

فراوانی تجمعی

آزمایش

12

50

50

گواه

12

50

100

مجموع

24

100

همان طور که در جدول -1مشاهده میشود تعداد آزمودنیها در دو گروه آزمایش و گواه برابر میباشند.
جدول  .2فراوانی وضعیت اقتصادی والدین مورد نظر

وضعیت مالی

فراوانی

فراوانی درصدی

فراوانی تجمعی

ضعیف

3

12/50

12/50

متوسط

10

41/6۷

54/1۷

خوب

۷

29/1۷

83/34

عالی

4

16/66

100

کل

24

100

چنانچه در جدول باال مشاهده میشود ،بیشتر آزمودنیها والدینشان به لحاظ مالی در سطح متوسط بودهاند.
جدول  .3توزیع آزمودنیها بر اساس میزان تحصیالت والدین

مدت تحصیالت

فراوانی

فراوانی درصدی

فراوانی تجمعی

سیکل

12

26/6۷

26/6۷

دیپلم

20

44/45

۷1/12

لیسانس و باالتر

13

28/88

100

کل

45

100

چنانچه در جدول ( )3دیده میشود ،بیشترین میزان تحصیالت در بین آزمودنیها دیپلم میباشد.

54

فصلنامه آموزش ،مشاوره و روان درمانی ،دوره  ،7زمستان  ،97صفحه 55

جدول  .4شاخص های توصیفی داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پسآزمون اضطراب امتحان

گروه

متغیر

تعداد

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

اضطراب امتحان

12

69/6۷

3/39

33/24

2/08

گواه

اضطراب امتحان

12

68/5۷

2/6۷

۷2/48

3/38

همانطور که مشاهده میشود میانگین نمره اضطراب امتحان اعضای گروه آزمایش ،در مرحله پسآزمون نسبت
به پیشآزمون ،افزایش چشمگیری داشته است .این تغییر در گروه گواه مشاهده نمیشود.
جدول  .5نتایج کلی تحلیل کوواریانس چند متغیره

نوع آزمون

مقدار

 dfفرضی

 dfخطا

F

P

اثر پیالیی

0/904

2

19

18۷/23

0/0001

المبدای ویلکز

0/095

2

19

18۷/23

0/0001

اثر هاتلینگ

9/69

2

19

18۷/23

0/0001

بزرگترین ریشه روی

9/69

2

19

18۷/23

0/0001

معنادار شدن شاخصهای آزمون چند متغیره یعنی المبدای ویلکز ،اثر هاتلینگ 1،بزرگترین ریشه اختصاصی
روی2و اثر پیالیی )F =18۷/23 ،p < 0/0005( 3موید این موضوع است که تفاوت معناداری حداقل در یکی
از متغیرهای پرخاشگری و عملکرد تحصیلی ایجاد شده است .از این رو هریك از این متغیرها مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج این بررسی در جداول زیر ارائه شده است.
جدول  .6نتایج اثرات بین آزمودنیها در نمرات اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی

منبع اثر

مجموع جذورات

dF

میانگین جذورات

F

معناداری

اضطراب امتحان

1۷088/52

1

1۷088/52

362/54

0/0001

همانطور که مشاهده میشود نتایج به دست آمده از مقایسه پسآزمون اضطراب امتحان در دو گروه با کنترل
کردن اثر پیشآزمون حاکی از این است که پس از شرکت در جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،نمرات
اضطراب امتحان دانشآموزانی که در گروه آزمایش شرکت داشتند ،نسبت به دانشآموزانی که در گروه گواه
جایگزین شده بودند ،کاهش معناداری داشته است ( .)F= 362/54 ،P= 0/0001بنابراین درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان موثر است.
1 Hotellingś Trace
2 Roy ś Largest Root
3 Pillai's Trace
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بحث و نتیجهگیری
چنانچه در این پژوهش به بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان دانشآموزان پرداخته
شد ،نتایج حاکی از این بود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان
میشود .به عبارت دیگر دانشآموزان با شرکت در جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد میتوانند بر
اضطراب امتحان خود فائق بیایند .دانشآموزان در دوران نوجوانی با تغییرات فیزیولوژیکی ،هورمونی و انتقال
از کودکی به بزرگسالی روبه رو هستند و این خود بحرانی برای آنهاست که در برابر این تغییرات ،مشکالت
و آسیبهای پیشرو وجود دارد و به دلیل عدم توانایی الزم در برخورد با این شرایط دچار ناکامی شده و در
انجام وظایف خود از جمله عملکرد تحصیلی خود با مشکل روبه رو میشوند .هنگامی که به موقعیتهای
ویژهای چون ارزشیابی عملکرد افراد میپردازیم ،شاهد اضطراب در جلوهای خاص هستیم .اضطراب امتحان
اصطالح کلی است که به نوعی از اضطراب با هراس اجتماعی خاص اشاره دارد که فرد را درباره تواناییهایش
دچار تردید میکند و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیتهایی مانند موقعیت امتحان است ،موقعیتهایی که
فرد را در معرض ارزشیابی قرار میدهند و مستلزم حل مشکل یا مسئله هستند ،بنابراین میتوان چنین اظهار
داشت که فرد دچار اضطراب امتحان مواد درسی را میداند اما شدت اضطراب وی مانع از آن میشود که
معلومات خود را هنگام امتحان نشان دهد .انجام مداخالت روانشناختی در این برهه زندگی نقش به سزایی
دارد ،از جمله رویکردهای جدید و مؤثر در درمان مشکالت و اختالالت مختلف ،درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد میباشد .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی ،با درمان شناختی رفتاری سنتی متفاوت است .اصول
زیربنایی آن شامل )1 :پذیرش یا تمایل به تجربه درد یا دیگر رویدادهای آشفته کننده بدون اقدام به مهار آنها
 )2عمل مبتنی بر ارزش یا تعهد توأم با تمایل به عمل به عنوان اهداف معنیدار شخصی پیش از حذف تجارب
ناخواسته ،است .روشهای زبانی و فرایندهای شناختی است که در تعامل با دیگر وابستگیهای غیرکالمی به
شیوهای که منجر به کارکرد سالم میشود .این روش شامل تمرینات مبتنی بر مواجهه ،استعارههای زبانی و
روشهایی چون مراقبت ذهنی است .هدف اصلی ایجاد انعطافپذیری روانی است ،یعنی ایجاد توانایی انتخاب
عملی در بین گزینههای مختلف که متناسبتر باشد ،نه اینکه عملی صرفاً جهت اجتناب از افکار ،احساسات،
خاطرهها یا تمایالت آشفتهساز انجام یا درحقیقت به فرد تحمیل شود .در این درمان ابتدا سعی میشود پذیرش
روانی فرد در مورد تجارب ذهنی (افکار ،احساسات) افزایش یابد و متقابالً اعمال کنترلی نامؤثر کاهش یابد.
دانشآموزان با استفاده از تکنیكهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی خود
را افزایش دهند و در نتیجه اضطراب آنها نیز کاهش مییابد.
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The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on
Test Anxiety in Secondary School Girl Students
Fateme Hassanzadeh1
Abstract
Purpose: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment
therapy on reducing the academic test anxiety among female high school students.
Method: The statistical population of this study included all second-grade female high school students
in District 5 of Tehran, of which 24 were selected by available sampling method based on the Spielberger
test (1980). They comprised a statistical sample. The 24 subjects were randomly selected in two groups
of 12 experimental and control groups. The experimental group received 8 sessions of acceptance and
commitment therapy, and the control group was on the waiting list. Analysis of covariance was also
used to analyze the data.
Results: The results of the comparison of the posttest anxiety test in the two groups by controlling the
effect of the pre-test indicated that after taking part in admission and commitment treatment sessions,
the test anxiety scores of the students who participated in the test group Had a significant decrease
compared to the students who were replaced in the control group.
Conclusion: The results of this study showed that acceptance and commitment therapy reduced students'
test anxiety. In other words, students will be able to overcome their test anxiety by attending acceptance
and commitment therapy sessions.
Keywords: Acceptance and Commitment Therapy, Test Anxiety, High school female students
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