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چکيده
اضطراب امتحان پدیدهاي شایع در ميان دانشآموزان و دانشجویان و از جمله مشکالت رایج نظام آموزشي
است که تاثيرات مخربي بر عملکرد و همچنين سالمت جسمي و رواني افراد دارد .هدف این پژوهش بررسي
تاثير مداخله گروهي مدیریت استرس به شيوه شناختي رفتاري بر اضطراب امتحان دانشآموزان پسر داوطلب
کنکور سراسري در شهر تهران است .پژوهش حاضر یک مطالعه نيمه تجربي با پيشآزمون و پسآزمون در
دو گروه آزمایش و کنترل است .جامعه آماري ،دانشآموزان مقطع پيشدانشگاهي منطقه  3آموزشي شهر
تهران و روش نمونه گيري به شيوه خوشهاي تصادفي بود؛ به این صورت که دو دبيرستان از این منطقه به
تصادف انتخاب شده و سپس به صورت تصادفي ،یکي از آنها به عنوان گروه آزمایش و دیگري به عنوان
گروه کنترل تعيين شدند .از هر یک از دبيرستانها  13نفر انتخاب شده و درگروههاي آزمایش و کنترل قرار
گرفتند .گروه درمان 8 ،جلسه تحت مداخله گروهي مدیریت استرس به شيوه شناختي رفتاري قرار گرفتند.
گردآوري دادهها به کمک پرسشنامه اضطراب امتحان انجام شد .نتایج تحليل کواریانس نشان داد ميانگين
نمرات اضطراب امتحان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون کاهش معناداري پيدا کرد
( )P= 0/001و این کاهش در مرحله پيگيري نيز مشاهده شد ( )P= 0/001نتایج پژوهش حاکي از اثربخشي
مداخله گروهي مدیریت استرس به شيوه شناختي رفتاري بر اضطراب امتحان داوطلبان کنکور سراسري است.
این تاثير در مرحله پيگيري نيز پایدار بوده است.
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واژگان کليدی :مديريت استرس به شيوه شناختي رفتاري ،اضطراب امتحان ،فشار رواني.

مقدمه
اختالالت اضطرابي یکي از شایعترین اختالالت عاطفي-رواني کودکان و نوجوانان ميباشد.
مطالعات انجام گرفته در مورد همهگيرشناسي این اختالل نشان داده است که در حدود  8تا
 12درصد کودکان و  9تا  12درصد نوجوانان با یکي از معيارهاي تشخيصي اختالالت
اضطرابي تا اندازهاي که روند زندگي عادي و عملکرد روزانه آنها را مختل نماید ،مواجه
هستند (اسپنس و همکاران .)2003 ،اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده فراگير و مهم
آموزشي رابطه نزدیکي با اضطراب دارد ،اما در عين حال داراي ویژگيها و مولفههاي
خاصي است که آن را از اضطراب عمومي جدا ميکند .سيبر اضطراب امتحان را حالتي
خاص از اضطراب عمومي ميداند که شامل پاسخهاي پدیدارشناختي ،فيزیولوژیکي و
رفتاري مرتبط با ترس از شکست است و در بسياري از فرایندهاي شناختي و توجهي ،با
کارکرد موثر فرد تداخل دارد (سيبر .)1980 ،اثرات منفي اضطراب امتحان بر پيشرفت
تحصيلي نيز در پژوهشهاي بسياري تایيد شده است (ساراسون 1380 ،و اسپيلبرگر و واگ،
.)1999
اضطراب امتحان شامل تجربيات و احساسات ناخوشایند عاطفي و نگراني یا تشویش در
موقعيتهایي است که فرد احساس ميکند عملکرد وي مورد ارزشيابي قرار ميگيرد
(واکلکا و کتز )1999 ،و همچنين به حالتي اشاره دارد که فرد در خصوص توانایيهایش در
انجام یک وظيفه دچار ترس ميشود و پيامد آن کاهش توان مقابله با موقعيتهایي مانند
موقعيت امتحان است (فتحي آشتياني .)1381 ،همچنين تحقيقات نشان داده است باورهاي
فراشناختي در بين دانشآموزان مبتال به اضطراب امتحان و دانشآموزان عادي با یکدیگر
متفاوت است (بيرامي ،موحدي ،محمدزادگان و سپهوند.)1394 ،
مطالعات مختلف نشان داده است که اضطراب امتحان تاثير اساسي و مهمي روي عملکرد
تحصيلي افراد دارد (کاسادي.)2004 ،
بر اساس برآورد پژوهشگران ،ساالنه حدود  10ميليون دانش آموز در سطوح دبيرستان و
 19درصد دانشجویان دانشگاههاي آمریکا اضطراب امتحان را تجربه ميکنند .پژوهشهاي
مختلف ميزان شيوع اضطراب امتحان را  10تا  30درصد گزارش کردهاند (مک رینولدز،
موریس و کراتوچویل .)1983 ،مطالعات در کشورهاي غربي نشان داده است که نمرههاي
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اضطراب امتحان در مدارس ابتدایي با افزایش سن بيشتر ميشود .همبستگي اضطراب امتحان
با سن ،بيانگر این موضوع است که نمرههاي اضطراب امتحان در کودکان کوچکتر،
پایينتر ميباشد .به نظر ميرسد اضطراب امتحان بين سنين  10تا  11سالگي شکل ميگيرد
و ثبات ميیابد و تا بزرگسالي تداوم ميیابد (ابوالقاسمي.)1334 ،
بررسي اضطراب امتحان به طور جدي با پژوهش ساراسون و مندلر ( )1992آغاز شد (به
نقل از بيابانگرد )1381 ،و از هنگامي که به عنوان یک اختالل مورد توجه قرار گرفت و
ابزارهاي متعددي براي ارزیابي آن تدوین گردید ،مداخالت متعددي براي کاهش این نوع
اضطراب مورد بررسي قرار گرفته است .روشهاي درماني و آموزشي مختلف ،مانند آموزش
تنآرامي ،آموزش ایمن سازي در برابر استرس ،آموزش مهارتهاي مطالعهاي ،پس خوراند
زیستي و مداخلههاي شناختي رفتاري به کار برده شده است که هرکدام اثربخشيهاي
متفاوتي روي اضطراب آزمون داشتهاند (اسپيلبرگر و واگ .)1999 ،همچنين روشهاي
گوناگوني براي درمان اضطراب در نوجوانان پيشنهاد شده که از آن جمله ميتوان از
دارودرماني ،رواندرماني از نوع حساسيتزدایي ،درمان تحيلي ،شناختدرماني ،خانواده
درماني و درمانهاي شناختي رفتاري نام برد (کراوفورد .)2001 ،هالرید ( )1931شناخت
درماني ،حساسيتزدایي منظم ،ترکيب شناخت درماني و حساسيت زدایي منظم و گروه گواه
مورد مطالعه قرار داد .نتایج نشان داد که شناخت درماني در کاهش اضطراب در موقعيتهاي
امتحان در افزایش نمرات درسي از دیگر روشهاي درماني و گروه گواه اثربخشتر است.
حساسيتزدایي منظم ،ترکيب شناخت درماني و حساسيتزدایي منظم و گروه گواه با
یکدیگر تفاوت معناداري نداشتند.
ميکنبام ( )1981در مطالعهاي کارآیي نسبي یک روش درمان گروهي اصالح شناختي
( )n=8را از طریق مقایسه آن با یک گروه حساسيت زدایي ( )n=8و یک گروه کنترل
( )n=9مورد بررسي قرار داد.گروه اصالح شناختي مشتمل بر یک روش بينش محوري ،که
براي آگاه ساختن آزمودنيهاي داراي اضطراب امتحان از افکار اضطرابزا طراحي شده
بود ،و روش حساسيتزدایي منظم که در آن از تصویرسازي مقابلهاي براي مواجهه با
اضطراب و روش گفتگو با خود براي توجه کردن به تکليف (و نه فکر کردن به خود) استفاده
شده بود .نتایج نشان داد که روش اصالح شناختي اثربخشترین روش در کاهش اضطراب
امتحان است (ميکنبام .)1981 ،پاتریکيل ( )1981در پژوهشي به بررسي اثربخشي دو روش
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درماني ایمنسازي در مقابل استرس و حساسيت زدایي منظم در کاهش اضطراب امتحان
دانشآموزان دوره راهنمایي پرداخت .
الکسي ( )1994اثربخشي آموزش ایمنسازي در مقابل استرس و آموزش مدیریت
استرس را بر روي  19دانشآموز مبتال به اضطراب امتحان مورد بررسي قرار داده است.
همچنين بریتون ( )1998در پژوهشي به بررسي اثربخشي آرامسازي و خودگویي مثبت بر
روي  42دانشآموز داراي اضطراب امتحان پرداخت .هر دو تحقيق نشان دادند روشهاي
مورد استفاده در کاهش اضطراب امتحان موثر هستند .کندي و کارال ( )1999در پژوهشي
دریافتند که درمانهاي چندوجهي شامل آموزش تنآرامي ،حساسيتزدایي منظم و
مداخالت شناختي رفتاري اثرات برجستهاي در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دارند.
همچنين عملکرد تحصيلي آزمودنيها پس از درمان بطور قابل توجهي افزایش یافت.
ویرجينيا ( )2003در یک پژوهش اثربخشي روش ایمنسازي در برابر استرس را در
کاهش اضطراب و افزایش عملکرد تحصيلي  103دانش آموز مدارس با طبقه اجتماعي کم
درآمد بررسي کرد .نتایج پژوهش وي حاکي از اثربخشي روش ایمنسازي در برابر استرس
در کاهش اضطراب و افزایش عملکرد تحصيلي دانشآموزان است .
اضطراب امتحان یکي از موضوعات مورد توجه پژوهشگران ایراني نيز بوده است .در
پژوهشي که در ایران انجام شده ميزان همهگيرشناسي اضطراب امتحان در ایران  13درصد
گزارش شده است که همگام با یافته هاي تحقيقات پژوهشگران مختلف در خارج از ایران
است (ابوالقاسمي .)1381 ،به همين دليل ،پژوهشهاي متعددي براي درمان اضطراب امتحان
در ایران به عمل آمده است .بيابانگرد ( )1338در پژوهشي  12دانش آموز داراي اضطراب
امتحان باال را به صورت تصادفي در یکي از چهار گروه شناخت درماني ،خودآموزشدهي،
حساسيتزدایي منظم و گروه گواه قرار داد .بين چهار گروه در کاهش اضطراب تفاوت
معناداري وجود داشت .روش شناخت درماني از حساسيتزدایي منظم در کاهش اضطراب
امتحان موثرتر بود .بين دو روش شناخت درماني و خودآموزشدهي ،و نيز بين دو روش
خودآموزشدهي و حساسيتزدایي منظم در کاهش اضطراب امتحان تفاوت معناداري
مشاهده نشد.
ابوالقاسمي ( )1383در پژوهشي اثربخشي دو روش آموزش ایمنسازي در برابر استرس
و حساسيتزدایي منظم در درمان اضطراب امتحان را در ميان دانشآموزان مورد بررسي قرار
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داد .نتایج به دست آمده نشان داد که بين گروههاي آموزش ایمنسازي در مقابل استرس،
حساسيتزدایي منظم و گواه در اضطراب امتحان ،تفاوت معنيداري وجود دارد .اضطراب
امتحان در گروههاي آموزش ایمنسازي در برابر استرس و حساسيتزدایي منظم در مقایسه
با گروه گواه بطور معناداري کاهش یافت و آموزش ایمن سازي در برابر استرس نسبت به
حساسيتزدایي منظم ،موثرتر و کاراتر است.
اميري و همکاران ( )1384در پژوهشي تاثير آموزش رویکرد شناختي -رفتاري و
مهارتهاي مطالعه در جهت کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان را مورد مطالعه قرار
دادند .در این پژوهش  33دانشآموزان در یکي از گروههاي چهارگانه (درمان شناختي-
رفتاري ،آموزش مهارتهاي مطالعه ،ترکيب دو شيوه مذکور و یک گروه کنترل) گمارده
شدند .یافتهها نشان داد هر سه گروه آزمایشي در مقایسه با گروه کنترل در نمرات اضطراب
امتحان کاهش معناداري از لحاظ آماري داشتند .اما کاربرد هم زمان گروه درماني شناختي-
رفتاري و آموزش مهارتهاي مطالعه در مقایسه با کاربرد تفکيکي این دو باعث کاهش
معناداري در نمرات اضطراب امتحان دانشآموزان نشد .
کریمي باغملک و عبادي( )1389در پژوهشي به بررسي اثربخشي روش درماني بازسازي
شناختي و حساسيتزدایي منظم در دانشآموزان دختر سال سوم راهنمایي داراي اضطراب
ریاضي پرداختند .تحليل نتایج نشان داد روشهاي درماني حساسيتزدایي منظم و بازسازي
شناختي در دوره درمان باعث کاهش اضطراب دریافتي آزمودنيها ميشود و پس از درمان
(یعني دو ماه پس از پایان درمان) کارایي روش بازسازي شناختي کاهش یافته ولي تاثير
روش حساسيتزدایي منظم همچنان باقي ميماند .بين دو روش حساسيتزدایي منظم و
بازسازي شناختي از نظر ميزان اثربخشي تفاوت معناداري مشاهده نشد.
صبحي قراملکي و همکاران ( )1383در پژوهشي اثربخشي دو روش شناخت درماني و
آموزش مهارتهاي مطالعه در درمان دانشجویان مبتال به اضطراب امتحان مورد مقایسه قرار
داند .نتایج تحقيق بر روي  90آزمودني نشان داد اضطراب امتحان در گروههاي شناخت
درماني و آموزش مهارتهاي مطالعه در مقایسه با گروه کنترل بطور معنيداري کاهش یافته
است و شناخت درماني در کاهش هر دو مولفه اضطراب امتحان موثر است؛ با این حال ،بين
این دو روش در کاهش نمرات مولفه نگراني اضطراب امتحان تفاوتي مشاهده نگردید.
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احقر ( )2008یک دوره درمان گروهي شناختي رفتاري را بر روي دانشآموزان دختر
در دبيرستانهاي تهران انجام داد .وي  10نفر را بطور تصادفي در دو گروه کنترل و درمان
قرار داد .نتایج این تحقيق نيز اثربخشي درمان گروهي شناختي رفتاري بر اضطراب امتحان را
تایيد نمود .
حق شناس ،بهره دار و رحمن ستایش ( )1388در پژوهشي تاثير روشهاي شناختي
رفتاري به شيوه گروهي را بر کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان مقطع پيش دانشگاهي
شهر فسا مورد سنجش قرار دادند .نتایج این پژوهش نشان دهنده کاهش اضطراب امتحان تا
حد یک سوم ميزان اوليه بود که این تغيير تا دو ماه پس بعد نيز پایدار ماند.
پژوهشهاي به عمل آمده نشان داد که روشهاي شناختي در مقایسه با روشهاي رفتاري
براي درمان اضطراب امتحان مؤثرتر بوده است .به همين دليل در دو دهه اخير بر روشهاي
شناختي و مداخالت شناختي -رفتاري در درمان اضطراب امتحان تأکيد بيشتري شده است .
درمان شناختي رفتاري رویکردي است فعال ،جهت بخش ،محدود از لحاظ زماني و
سازمان یافته .این رویکرد بر اساس این منطق استوار است که عاطفه و رفتار فرد عمدتا
برحسب ساختیابي جهان از نظر او تعيين ميگردد (هاوتون و دیگران ،ترجمه قاسم زاده،
 .)1382درمان شناختي رفتاري عمدتاً ترکيبي از درمانهاي مختلف شامل تکنيکهاي
ارتباطي ،مهارتهاي حل مسئله و ...ميباشد.
برنامه مدیریت استرس به شيوه شناختي رفتاري ( )CBSMانواع گوناگون آرميدگي،
آموزش تنفس دیافراگمي ،آموزش آرميدگي منفعل عضالت ،آموزش خودزاد ضربان
قلب ،تنفس ،شکم و پيشاني ،تصویرسازي و دیگر تکنيکهاي کاهش اضطراب را با
رویکردهاي شناختي رفتاري معمول ،مانند آگاهي از اثرات استرس بر سالمتي ،بازسازي
شناختي ،آموزش چالش با افکار خودکار ،آموزش اثربخشي مقابلهاي ،آموزش مقابله موثر،
آموزش ابراز وجود و مدیریت خشم ،ترکيب کرده است (آنتوني ،ایرونسون و اشنایدرمن،
ترجمه آل محمد و همکاران.)1389 ،
در سالهاي اخير اهميت قبولي در دانشگاه در بين خانوادههاي ایراني به اوج خود رسيده
و این موضوع در کنار افزایش شرکتکنندگان در کنکور سراسري ،اضطراب امتحان در
شرکتکنندگان کنکور را به شدت افزایش داده است و تحقيق درباره روشهاي کاهش
اضطراب امتحان براي این دسته از دانشآموزان ضروري به نظر ميرسد .در این پژوهش
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تالش شده تا با توجه به مشکالت و اشتغاالت ذهني معمول دانش آموزان داوطلب کنکور
سراسري ،از تکنيکهاي مرتبط براي کاهش اضطراب این دانشآموزان استفاده شود.

روش پژوهش

طرح پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي با پيش آزمون – پسآزمون و گروه کنترل است.
متغير مستقل ،درمان مداخله گروهي مدیریت استرس به شيوه شناختي رفتاري است که طي
 8جلسه هفتگي انجام شد .نمرات اضطراب امتحان افراد به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته
شد .
جامعه آماري این پژوهش شامل کليه دانشآموزان پسر مقطع پيش دانشگاهي منطقه 3
آموزشي تهران مي باشد که در سال تحصيلي  89-88مشغول به تحصيل بودند .روش
نمونهگيري به شيوه خوشهاي تصادفي بود .دو دبيرستان از این منطقه به تصادف انتخاب شده
و سپس به صورت تصادفي ،یکي از آنها به عنوان گروه آزمایش و دیگري به عنوان گروه
کنترل تعيين شدند .در هر دبيرستان ،با استفاده از پرسشنامه اضطراب امتحان ،افرادي که
بيشترین اضطراب امتحان را داشتند مشخص شده و از بين آنها  13نفر به صورت تصادفي
انتخاب شدند .سپس گروه آزمایشي ،مداخله گروهي مدیریت استرس به شيوه شناختي
رفتاري را به مدت  8هفته دریافت کردند .
ابزار

پرسشنامه اضطراب امتحان (ابوالقاسمي و همکاران :)1339 ،سياهه اضطراب امتحان
( TAIابوالقاسمي )1339 ،مشتمل بر  29ماده است که آزمودني بر اساس یک مقياس ليکرت
 4گزینهاي (هرگز=  ،0به ندرت=  ،1گاهي اوقات=  2و اغلب اوقات=  )3پاسخ ميگوید.
حداقل نمره در این آزمون  0و حداکثر  39است .هرچه فرد نمره باالتري کسب کند،
نشاندهنده اضطراب بيشتري است .ضرایب پایایي این پرسشنامه داراي پایایي بازآزمایي
 0/88و همساني دروني  0/99و روایي معيار برابر با  0/32به دست آمده که در مجموع قابل
قبول است .در این پژوهش پرسشنامه اضطراب امتحان جهت سنجش اضطراب امتحان
آزمودنيها ،به صورت پيشآزمون و پسآزمون در دو گروه اجرا شد .تجزیه و تحليل
دادههاي خام حاصل از این پژوهش با استفاده از شاخصهاي آماري محاسبه ميانگين،
انحراف استاندارد و تحليل کواریانس مورد بررسي قرار گرفت.
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شيوه اجرا :جلسات درماني شامل  8جلسه بود که هر هفته یک بار و به مدت  2ساعت
برگزار گردید .محتواي جلسات شامل دو بخش کلي بود .بخش اول به آموزش تکنيکهاي
شناختي رفتاري و بخش دوم به تکنيکهاي آرميدگي اختصاص داشت .پيش از آغاز
جلسات درمان ،هر دو گروه به پرسشنامه اضطراب امتحان پاسخ گفتند (پيشآزمون) .پس
از اتمام جلسات نيز گروههاي آزمایش و کنترل به طور همزمان به این پرسشنامه پاسخ داده
(پسآزمون) و یک ماه بعد به منظور ارزیابي اعتبار درمان (پيگيري) مجدداً به این پرسشنامه
پاسخ دادند .جلسات درمان به صورت گروهي توسط روانشناس باليني که در این زمينه
آموزش دیده و تجربه برگزاري گروههاي مشابهي را داشت ،برگزار شد .خالصه جلسات
درماني در جدول  1ذکر شده است .درمانگر در پایان هر جلسه تکاليفي براي اجرا در فاصله
جلسات تعيين ميکرد و از شرکتکنندگان خواسته ميشد در فاصله بين جلسات ،به آنها
عمل کنند .
جدول  .1خالصه محتواي جلسات درماني
جلسه اول

معارفه و آشنایي اعضاء گروه با یکدیگر ،تعریف استرس ،انواع واکنش به استرس و چرخه فکر،
هيجان و احساس جسمي

جلسه دوم

ارتباط آموزش ارزیابي منطقي موقعيت و آموزش تنآرامي

جلسه سوم

آموزش انواع تحریفات شناختي و نحوه شناسایي و چالش با آنها

جلسه چهارم

آموزش خودگویي مثبت و آموزش تنفس دیافراگمي به همراه تصویرسازي

جلسه پنجم

آموزش انواع سبکهاي مقابله کارآمد و مقابله موثر با عوامل استرسزا

جلسه ششم

آموزش مدیریت خشم و آموزش خودزاد براي سنگيني و گرما

جلسه هفتم

آموزش ابرازگري در روابط بين فردي

جلسه هشتم

مرور کلي جلسات و رفع اشکال

يافتههای پژوهش
در این پژوهش براي تحليل استنباطي نتایج از تحليل کوواریانس استفاده شده است و بنابراین
الزم است تا قبل از بررسي فرضيات پژوهش ،پيشفرضهاي مورد نياز جهت کاربرد
آزمونهاي پارامتریک بررسي گردند و باید پيش فرض نرمال بودن توزیع و تساوي
واریانسها مورد بررسي قرار گيرند.
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اساس این پيشفرض نرمال بودن توزیع بر آن است که توزیع نمرات این دو گروه نمونه با
توزیع نرمال آنها در جامعه تفاوت معنيداري ندارد .براي آزمون این پيشفرض از آزمون
شاپيروویلک استفاده ميشود (مولوي .)1381 ،نتایج این آزمون در جدول  2ارائه شده است.
با توجه به نتایج این جدول مشاهده ميشود که پيشفرض نرمال بودن توزیع نمرات در دو
گروه آزمایش و گواه تایيد ميگردد.
جدول  .2نتايج آزمون شاپيروويلک در مورد پيشفرض نرمال بودن توزيع
متغير

آزمون شاپيروویلک

گروه

اضطراب امتحان

آماره

درجه آزادي

معنيداري

آزمایش

0/899

13

0/129

گواه

0/940

13

0/322

در پيشفرض تساوي واریانسها ،فرض بر این است که واریانس نمرات دو گروه در
جامعه با هم برابر است و از لحاظ آماري تفاوت معنيداري وجود ندارد .براي آزمون این
فرضيه از آزمون لوین استفاده ميشود (مولوي .)1381 ،نتایج این آزمون براي نمرات
پسآزمون و پيگيري دو گروه در جدول  3ارائه شده است .نتایج به دست آمده نشان ميدهد
پيشفرض تساوي واریانسها تایيد ميگردد .
جدول  .3نتايج آزمون لوين در مورد پيشفرض تساوي واريانسهاي دو گروه دو جامعه
متغير

ضریب F

درجه آزادي اول

درجه آزادي دوم

معنا داري

اضطراب امتحان

0/123

1

24

0/329

ميانگين و انحراف استاندارد نمرات اضطراب امتحان در دو گروه آزمایش و کنترل در
مراحل پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري در جدول  2آمده است .ميانگين نمرات اضطراب
امتحان گروه آزمایش در مرحله پيشآزمون  40/41و در گروه گواه  41/12است .در حالي
که در مرحله پسآزمون ،ميانگين نمرات اضطراب امتحان گروه آزمایش  23/08و در گروه
گواه  40/23ميباشد .این ميانگين در مرحله پيگيري براي گروه آزمایش  21/31و براي
گروه گواه برابر  42/08ميباشد .کاهش فوق در گروه کنترل مشاهده نشد .این نتایج در
شکل شماره  1نشان داده شده است .نتایج تحليل کواریانس در جدول شماره  4نشان ميدهد
که پس از کنترل نمرات پيشآزمون (به عنوان متغيير مداخلهگر) ،بين ميانگين نمرات
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اضطراب امتحان گروه آزمایش در مرحله پسآزمون و پيگيري نسبت به گروه کنترل،

تفاوت معناداري وجود دارد ( )p <0/09الزم به ذکر است که چون نمونه آماري پژوهش،
به لحاظ متغيرهاي جمعيت شناختي جنسيت ،سطح تحصيالت و سن با هم تفاوتي نداشتند،
به لحاظ آماري نيازي به کنترل این متغيرها نبوده است (در واقع تقریباً دو گروه همسان
بودهاند) و متغير پيشآزمون کنترل شده است .ميزان تاثير درمان (عضویت گروهي) در
مرحله پسآزمون و پيگيري به ترتيب  0/39و  0/29مي باشد ،به این معنا که  39درصد
تفاوتهاي فردي در ميزان اضطراب امتحان (در مرحله پسآزمون) و 29درصد (در مرحله
پيگيري) تفاوت در عضویت گروهي (تاثير درمان) ميباشد .همچنين توان آماري  0/99در
مرحله پسآزمون و  0/39در مرحله پيگيري بيانگر کفایت حجم نمونه براي این نتيجهگيري
ميباشد .در مجموع این نتایج بيانگر تاثير مداخله گروهي مدیریت استرس به شيوه شناختي
رفتاري در ميزان اضطراب امتحان داوطلبان کنکور سراسري ميباشد .
جدول  .4ميانگين و انحراف معيار نمرات پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري اضطراب امتحان دو
گروه
پيشآزمون

گروه

پيگيري

پسآزمون

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

آزمایش

40/41

1/999

23/08

19/419

21/31

19/910

گواه

41/41

1/890

40/23

11/142

42/08

13/92

شکل  .1ميانگين نمرات پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري اضطراب امتحان دو گروه
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جدول  .5نتايج تحليل کوواريانس تاثير عضويت گروهي بر اضطراب امتحان دو گروه در مرحله
پسآزمون و پيگيري
مرحله

درجه آزادي

پيگيري

1

393/034

4/293

0/091

0/191

0/903

پسآزمون

1

1991/832

13/432

0/001

0/39

0/939

پيگيري

1

1414/800

3/991

0/011

0/243

0/349

مجذورات

پسآزمون

1

1344/319

14/139

0/001

0/39

0/991

ميانگين

ضریب F

گروهي

معناداري

عضویت

ميزان تاثير

پيشآزمون

توان آماري

شاخص
متغير

بحث و نتيجه گيری
یافتههاي این پژوهش نشان داد که مداخله گروهي مدیریت استرس به شيوه شناختي رفتاري
باعث کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است.
همچنين اثربخشي این مداخله در بازه زماني یک ماه پس از اتمام جلسات مداخله نيز به اثبات
رسيد .
این یافته با نتایج سایر پژوهها درباره اثربخشي درمان شناختي رفتاري هماهنگ است
(هانسلي1983 ،؛ ساراسون1984 ،؛ دیویس و ليزلکر2009 ،؛ ساد و شارما1990 ،؛ اميري،
 1334و آلکسي .)1990 ،نتایج این پژوهشها حاکي از آن است که درمان شناختي رفتاري
به دانشآموزان مبتال به اضطراب امتحان کمک ميکند تا افکاري که برانگيزاننده اضطراب
امتحان است را بازشناسند و منطق و باورهاي غلط را تغيير دهند (خدایاري فرد .)1339 ،این
پژوهش همچنين همسو با یافتههاي کوگ ،باند و فالکسمن ( )2001است که به کارگيري
مداخله مدیریت استرس و شناخت درماني به روش گروهي در کاهش اضطراب دانش
آموزان را موثر گزارش نمودند .در ایران نيز پژوهشهاي متعددي نشان دادهاند این درمان
در کاهش اضطراب امتحان اثربخش است و با نتایج این پژوهش همخواني داشتند.
حقشناس ،بهره دار و رحمن ستایش ( 10 )1388دانش آموز مقطع پيشدانشگاهي را تحت
 10جلسه مداخله گروهي با روش شناختي رفتاري قرار دادند و به این نتيجه رسيدند که این
درمان در کاهش اضطراب امتحان آنان موثر است .کاویاني و همکاران ( )1381نيز در

111

فصلنامه مطالعات روانشناسي باليني ،سال ششم ،شماره بيست و سوم ،تابستان 59

تحقيقي به اثربخشي آموزش کنترل استرس بر شرکت کنندگان کالسهاي کنکور پرداختند
و شاهد کاهش اضطراب در آنان بودند .سروش ( )1389نيز آموزش گروهي ایمنسازي در
برابر استرس را بر روي اضطراب امتحان  28دانشآموز در شهر اصفهان مورد پژوهش قرار
داد و نشان داد این نوع آموزش در اضطراب امتحان دانشآموزان موثر است .پاشایي و
همکاران ( )1388نيز تاثير آموزش مهارتهاي مقابله با هيجانهاي منفي را در کاهش
اضطراب امتحان در دانشآموزان دبيرستان مورد بررسي قرار دادند و نتایج تحقيق آنها
نشاندهنده اثربخشي این آموزش بر اضطراب امتحان دانشآموزان بود .تحقيقات به عمل
آمده بر روي دانشجویان نيز نشان ميدهند درمان شناختي رفتاري بر کاهش اضطراب امتحان
دانشجویان نيز موثر است (اميري مجد و شاهمرادي)1391 ،
از جمله آموزشهاي ارائه شده در این درمان ،آموزش و تمرین تنآرامي و آرامش
عضالني است .تاثير این تمرینات بر اضطراب امتحان در پژوهشهاي گذشته تایيد شده است
و با نتایج پژوهش حاضر همخوان است (واکلکا و کتز1999 ،؛ کندي و کارال 1999 ،و
بریتون .)1999 ،با تمرین تنآرامي و آرمش عضالني فرد ميتواند اندیشههاي خود را از
موضوعات نگرانکننده و خود سرزنشگر به موضوعات خنثيتر یا حتي آرامبخش (حس
راحتي ناشي از آرامش عضالني) منتقل نماید (فالکسمن ،باند و کوگ2002 ،؛ کریمي،
بحرینيان و غباري بناب)1391 ،
بطور کلي بررسي حاضر نشان داد که مداخله گروهي مدیریت استرس به شيوه شناختي
رفتاري ميتواند براي کاهش اضطرب امتحان دانشآموزان داوطلب کنکور موثر باشد.
کثرت پژوهشهاي به عمل آمده در ساليان اخير بر روي اضطراب امتحان دانشآموزان نشان
از اهميت این موضوع براي دانشآموزان و مسئولين آموزشي کشور است .با توجه به استرس
فراوان کنکور سراسري ،اضطراب امتحان ميتواند تاثير قابل مالحظهاي بر عملکرد
دانشآموزان داشته باشد .استفاده از مداخله شناختي رفتاري ميتواند به دانش آموزان کمک
کند با استرس و فشار رواني بهتر کنار بيایند و عالوه بر عملکرد بهتر تحصيلي ،از سالمت
جسماني و رواني باالتري برخوردار باشند .مزیت این روش درماني را ميتوان گروهي بودن
اجراي آن دانست .به این طریق در زمان واحد ميتوان عده زیادي از افراد مبتال به اضطراب
امتحان را درمان نمود .از طرفي تحقيقات متعدد نشان داده است مداخله گروهي ميتواند
موجب حمایت اجتماعي شرکتکنندگان را فراهم آورد و در کاهش اضطراب و افسردگي
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شرکتکنندگان موثر باشد .شرکتکنندگان درميیابند در داشتن این مشکل تنها نيستند.
بيماران در جلسات درمان با افراد دیگري مالقات ميکنند که مشکالت مشابهي دارند و
همين موضوع براي آنان احساس آرامشي را فراهم ميآورد (بيلي ،مک کاب و آنتوني،
 .)2001از این گذشته طراحي مطالب ارائه شده متناسب با نياز دانشآموزان است و با توجه
به فشردگي برنامه تحصيلي دانشآموزان داوطلب کنکور سراسري ،تعداد جلسات مداخله و
مدت زمان هر جلسه کوتاهتر از اغلب پژوهشهاي به عمل آمده است .استفاده از این شيوه
درماني ميتواند در کاهش اضطراب امتحان و در نتيجه افزایش عملکرد تحصيلي
دانشآموزان موثر باشد.
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