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 خالصه

شناسي اضطراب امتحان دخالت  ي هستند که در سببو سرگرداني ذهني دو عامل فراتشخيص پردازش هيجاني ضعيف :مقدمه

برای اضطراب امتحان در مدارس مورد بررسي قرار استفاده از آن  رفتاردرماني دیالکتيکي رویکرد جدیدی است که امکان. دارند

آموزان در دانش سرگرداني ذهنيو  يجانيبر پردازش ه يکيالکتید يرفتاردرمان تأثيرتعيين پژوهش با هدف لذا، این . گرفته است

  .اضطراب امتحان انجام شد یمقطع متوسطه دارادختر 

 99-99 يليدر سال تحص زیشهر تبرمتوسطه  دختر مقطعآموزان دانش، تجربينيمه پژوهش نیا یآمار جامعه :ها روشمواد و 

يص اضطراب امتحان را دریافت تشخ Sarasonاضطراب امتحان که مطابق با نمره برش در پرسشنامه  آموز دانش 03 تعداد. ندبود

های  و به صورت تصادفي ساده در گروه و هدفمند انتخاب شدند ای چندمرحله ای خوشه گيری نمونهبا استفاده از روش کرده بودند، 

 يسرگردان، Sarason (5991)های اضطراب امتحان هر دو گروه پرسشنامه. جایگزین شدند( نفر در هر گروه 51)مداخله و کنترل 

آزمون آزمون و پسرا به عنوان پيش( 3353)و همکاران  Baker يجانيپردازش ه اسيو مقSeli(3350 ) و  Carriere يهنذ

و  در گروه مداخله اعمال شد (هفته 4دو جلسه به مدت  یا هفته)هشت جلسه رفتاردرماني دیالکتيکي گروهي   .تکميل کردند

 .شدند ليتحل رهيمتغتک چندمتغيره و انسیکوار ليبا استفاده از تحلها  ادهد. ی دریافت نکردا مداخلهگروه کنترل 

p ،05/3F=331/3) يذهن يسرگردانبر رفتاردرماني دیالکتيکي  :هاافتهی
2

p، 39/3F=335/3) يجانيپردازش هو  (=
2

در  (=

   .شتداری دايمعن تأثيراضطراب امتحان  یدارادختر مقطع متوسطه آموزان دانش

 يجانيو پردازش ه يذهن يسرگردانکاهش در  مؤثر ای یک روش مداخله عنوان بهاین رویکرد درماني  وزشآم :یریگجهینت

   .شود مي هيتوص آموزان در مقطع دبيرستاندانش

 اضطراب امتحان ي،جانيپردازش ه ي،ذهن يسرگردان ،کيالکتید ي،رفتاردرمان :یدیکل یها واژه
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 مقدمه

را در تمشامي   فرسشایي  طاقشت آمشوزان رقابشت   امروزه دانشش 

برگزاری امتحانشات  و   [5] کنند ميمراحل تحصيل خود تجربه 

ناپشذیر زنشدگي   جشدایي  هشای  بخشها به عنوان یکي از و آزمون

. [3،0]گيشری اضشطراب در آنهشا ششده اسشت      مدرن باعث شکل

از اضطراب  شکليبه اصطالحي کلي است که اضطراب امتحان، 

ای از مجموعششهاشششاره دارد و بششا  بششا هششراس اجتمششاعي خششا  

همشراه اسشت   و رفتاری  کیولوژيزیف ،يشناختداریهای پدپاسخ

 آمشوز نسشبت بشه   این شکل از اضطراب باعث تردید دانشش . [4]

کشاهش تشوان   ششود و پيامشد آن   خود مي هایتوانایيعملکرد و 

ماننشد   لهئمسش های مسشتلزم ارزیشابي و حشل    در موقعيتمقابله 

ميششزان بششامی هماینششدی مرضششي بششين  .[5،1]امتحششان اسششت 

اخشتالمت   ب امتحشان و سشایر  اختالمت رواني، به ویژه اضشطرا 

های مسشئول ایشن   اضطرابي منجر به پژوهش در مورد مکانيسم

از  يصش ياغلب به عنوان عوامل فراتشخ همایندی شده است که

برای ارتباط  متعددی يصيعوامل فراتشخ. [9] شودآنها یاد مي

بين اضطراب امتحان و این اختالمت پيشنهاد شده اسشت کشه   

بششه عنششوان عششاملي مشششتر  و   عيف ضشش هيجششانيپششردازش 

مختلشف   در نظر گرفته شده است کشه بشا اششکال    يصيفراتشخ

 يجشان يپردازش ه .[9]باشد شناسي رواني در ارتباط ميآسيب

ی هيجاني یا روانشي  هاياست که به موجب آن آشفتگ یندیفرآ

توانشد  یابند که شخص ميشوند و به حدی کاهش ميجذب مي

 تيش ماه. [53،9] فتگي ادامه دهشد تجارب و رفتارها را بدون آش

در اخشتالمت مختلشف بشه صشورت      يجشان يه آشفتگي پشردازش 

 دارای آمشوزان دانشش  ،مثال یبرا. [55] ندینمايم بروز يمتفاوت

بششه نسششبت  يمنفشش یبششا رفتارهششا اخششتالل اضششطراب امتحششان 

نششان   واکشنش هشای مششابه   امتحاني یشا موقعيشت   یهاتيموقع

 یهشا تيش بشه موقع راطشي نسشبت   اف ابشراز پاسشخ  و بشا   دهنشد يم

 گشواه هشای تحصشيلي را   موقعيت موجود در مدرسه، زيدآمیتهد

 .[9] دکننمي

ي، سشرگرداني ذهنشي را بشه    هشای روانششناخت  مدل برخي از

 تشداوم  در بشروز و  متداول يصيفراتشخ هایزهسا عنوان یکي از

نشد  اي شناسایي کشرده اضطرابت اختالم ژهیو به رواني تاختالم

تششرین شششدهشششناختهز ا ي یکششيذهنشش يسششرگردان. [53-54]

توجشه از   رييش تغ ذهنشي اسشت کشه بشه     هشای تيش های فعالجنبه

رو بشه   شيپش  فيش تکل بشا  مشرتب   يو ذهن يمحرک هاییيبازنما

در آمشوزان  دانشش . [51]اششاره دارد   فيش با تکل رمرتب يافکار غ

کمتری در پشردازش محشر     ياثربخش ،يذهن يسرگردان نيح

را بشه   درسشي  فيلامعمشوم  تکش  و  [55] دهنشد يمنشان  يرونيب

در نتيجه سشرگرداني  زیرا  ؛دهندتوانند، انجام نميمي که يخوب

انشد  ذهني قدرت تمرکز بشر تکشاليف محيطشي را از دسشت داده    

[59]. 

در رویکردهشایي اسشت کشه    یکي از  رفتاردرماني دیالکتيکي

ورد مش  ياضطراب تبهبود مشکالت روانشناختي ناشي از اختالم

و به دليل توجه ناکافي است  قرار گرفته محققان بسياری توجه

تعامشل فشرد بشا     يچگشونگ رفتاری متداول به  –درمان شناختي 

رفتشار  . [59]ابشدا  ششد    ها و رواب  گونشاگون  يدر مح گرانید

هشای مشوس سشوم قشرار     ي که در زمشره درمشان  کيالکتید يدرمان

 -کردهشای ششناختي   درماني مبتني بر روینوعي روان گيرد،مي

ات محشي   تشأثير و که بر ابعاد روانشناختي درمان  استرفتاری 

، موضشوعي کشه در   تمرکشز دارد هشای فشردی   نامعتبر با ویژگشي 

این رویکرد درماني . های قبلي مورد غفلت واقع شده بوددرمان

 ميتنظش  ،يششان یپر تحمشل  ،يآگاهذهنبر آموزش چهار مهارت 

اثربخششي   .[59] متمرکز اسشت  یفرد نيب یو کارآمد يجانيه

بسششياری از اخششتالمت   درمششان در رفتاردرمششاني دیششالکتيکي 

و همچنشين  ( برای مثال، اخشتالل شخصشيت مشرزی   )شخصيت 

به تازگي چنشد  . [33]رسيده است  تأیيداختالمت اضطرابي به 

کششارآیي رفتاردرمششاني دیششالکتيکي را بششرای اضششطراب   مطالعششه

 Uwakweبه عنوان مثال، . دنادهکرامتحان در مدارس بررسي 

 يکيالکتیش د يرفتاردرمشان ي نشان دادند در پژوهش Akanbiو  

 آمشوزان دانشش در بشين   های اضشطراب امتحشان  در کاهش نشانه

. [59] مبششتال بششه نششاتواني یششادگيری در نيجيریششه مششوثر بششود  

Nansizadeh مداخلشه  نشان دادند  يدر پژوهشنيز  و همکاران

 توجشه  ،يتحمل آشفتگ یهامهارت) کيالکتید یرفتاردرمانگر

کشاهش سشطا اضشطراب     باعشث ( يجشان يه يبخشش آگاهانه، نظم

 . [35] شد آموزان دبيرستانيدانشامتحان 

در مطالعشاتي کشه بشدان اششاره ششد،      عشدود  با استناد بشه م 

پشردازش  خصو  بررسي کارآیي رفتاردرمشاني دیشالکتيکي بشر    

پژوهششي   در کشور مشا به خصو   سرگرداني ذهنيو  يجانيه

سنجي و است که بررسي امکاناین دهنده نشان ونگرفته  انجام
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کارآیي رفتاردرماني دیالکتيکي در بهبود مشکالت روانشناختي 

خشود   مراحشل ابتشدایي  در دارای اضطراب امتحان آموزان دانش

 يرفتاردرمشان  تشأثير تعيشين   قرار دارد، لذا این پژوهش با هشدف 

در  يذهنشش يسششرگردانو  يجششانيبششر پششردازش ه  يکيالکتیششد

 اضشطراب امتحشان   یدارامقطشع متوسشطه   دختشر  آموزان دانش

 .نجام شدا

 

 هاروشمواد و 

 -آزمشون با استفاده از طشر  پشيش   تجربينيمهاین پژوهش 

 دختشر  آمشوزان دانشکليه  .انجام شدکنترل آزمون با گروه  پس

 جامعه 5099-99در سال تحصيلي شهر تبریز مقطع متوسطه 

جهشت تعيشين حجشم     .دادنشد را تشکيل مي پژوهش نیا یآمار

 .استفاده شد Fleissنمونه از معادله برآورد حجم نمونه 

 
و  Javadian Sarrafاسششاس مطالعششه  در ایششن معادلششه بششر

Emami [33] 55/5σ= ،139/4d2= ،93/3 Power=31/3 و 

α= در معادله مذکور . در نظر گرفته شدσ    انحراف معيار اسشت کشه

بازه اطمينان است که ميشزان   dدهد و کندگي را نشان ميميزان پرا

تر ميانگين نمونه از ميانگين جامعه قابل اغماض بودن بامتر یا پایين

بشه   39/53اساس این معادله حجم نمونه برابر با  بر. دهدرا نشان مي

با استفاده از روش نفر  51 هر گروه دردست آمد که برای اطمينان 

به عنوان نمونشه   و هدفمند ایچندمرحله ایخوشهگيری نمونه

بدین ترتيب که از بشين نشواحي پنجگانشه     .آماری انتخاب شدند

مدرسه و  3از هر ناحيه  ،هيناح 3، آموزش و پرورش شهر تبریز

. کالس به صورت تصشادفي انتخشاب ششد    0از هر مدرسه تعداد 

اضششطراب امتحششان پرسشششنامه  کششالس 5آمششوزان ایششن دانششش

Sarason آمشوزان کشه   نفر از دانش 03ا تکميل کردند، سپس ر

اضشطراب امتحشان را دریافشت    در پرسشنامه مذکور، تششخيص  

 پس از همتاسازی بشر  به صورت هدفمند انتخاب شده وکردند، 

سشن، پایشه تحصشيلي و    )ششناختي  هشای جمعيشت  اساس ویژگي

سشاده   يبه شکل تصادف (تحصيل در مدارس دولتي یا خصوصي

گشروه  دو  در( ه مداخله و فرد برای گروه کنتشرل زوس برای گرو)

 .شدند نیگزیجاکنترل و مداخله 

تشخيص اختالل دریافت شامل  پژوهشورود به  یارهايمع

 پرسششنامه در  53اساس نمره برش بشامی   اضطراب امتحان بر

بشرای  موافقت  تحصيل در مقطع دبيرستان و ،امتحاناضطراب 

قبشل   درماني دیشالکتيکي رفتار افتیدرشرکت در پژوهش بود و 

 يمشداخالت روانششناخت   ریسشا  افشت یدر ایو  به پژوهش از ورود

عدم حضور ها و عدم تکميل پرسشنامه، یعدم همکار، همزمان

 .دادندرا تشکيل مياز پژوهش خروس  هایمال  ،جلسه 5در 

 يو چگشونگ  روش پشژوهش،  یيهای نهاپس از انتخاب گروه

 آنهشا  تیو رضشا داده ششد   ايوضآموزان تاجرای کار برای دانش

 موافقشت  فشرم  ،ياصشول اخالقش   تیش به منظور رعا. گردید سبک

ششد و پژوهششگر    ليتکم آنها برای همکاری در پژوهش توس 

در  ششده  مطالشب اراهشه   هيش را داد کشه کل  نشان ياطم نیش ها اآن به

  .خواهد بود محرمانه هاپرسشنامه جیو نتا يجلسات آموزش

و یشک گشروه   مداخلشه  گشروه   کی به منظور اجرای پژوهش،

 يدر معشرض رفتاردرمشان   ،مداخلشه گشروه  . تششکيل ششد  کنترل 

 ای مداخلشه  کنتشرل  گشروه  ، در حالي کشه گرفتقرار ي کيالکتید

آزمشون   آزمشون و پشس   پشيش احشل  طي مر هاگروه. نکرد دریافت

برای جلوگيری از انتقال . ندشدارزیابي پژوهش  هایتوس  ابزار

در دو پشژوهش  ، کنتشرل بشه  مداخلشه   گشروه از مفاهيم آموزشي 

 انجام شد مرکز مشاوره امروزدر ( صبا و عصر)شيفت متفاوت 

بشه  جلسشات   يشده طمطر  يمطالب آموزش یيبازگو عدم برو 

بشه  پشژوهش  اطالعشات در ایشن    .دگردیش  تأکيدکنندگان شرکت

 : ابزارهای زیر گرداوری شدوسيله 

سش   ایشن پرسششنامه تو  . پرسشنامه اضطراب امتحـان 

Sarason  بشرای سشنجش واکشنش نسشبت بشه      5991در سال 

تشکيل شده اسشت کشه بشه     سؤال 09ساخته شده و از  امتحان

 .ششود  گذاری مشي نمره( نمره صفر)و خير ( 5نمره )صورت بلي 

جمع کشردن نمشرات فشرد بدسشت     با نمره کل اضطراب امتحان 

نمشر   قرار دارد و دریافشت   09دامنه نمرات بين صفر تا . دیآ يم

. ن بشام اسشت  دهند  اضطراب امتحشا  بام در این پرسشنامه نشان

بدسشت آمشده در    نمشره برحسب نيز بندی ميزان اضطراب طبقه

بيانگر اضطراب ضعيف،  9تر از نمرات پایين. باشدپرسشنامه مي

دهنده اضطراب متوس  و نمشرات بشامتر از   نشان 53تر از پایين

در  Sarason. [30] باششد دهنده اضطراب شدید مشي نشان 53

 یآلفشا  بیضشر پایایي پرسشنامه را بشا اسشتفاده از    خود مطالعه
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برابشر   اريش مع یشي و روا 91/3 يدرونش  يو همسشان  99/3کرونباخ 

یب ضششر، همکششارانو  Cheraghian .[30]آورد بدسششت  93/3

پایایي همساني دروني ایشن پرسششنامه را بشا اسشتفاده از روش     

هفتشه   5و ضریب بازآزمایي آن را در فاصله  95/3سازی دونيمه

 .[34] گزار ش کردند 93/3

ـ  یپرسشنامه سرگردان توسش    ایشن پرسششنامه  . یذهن

Carriere  و Seli9سشاخته ششده اسشت و از     3350سشال   در 

 يسرگرداني عامدانه و ذهن ينسرگرداو دو خرده مقياس  سؤال

خودی تشکيل شده اسشت کشه در طيشف ليکشرت     ي خودبهذهن

و دامنشه نمشرات آن    ششود  گذاری مينمره( 9-5)ای هفت درجه

پشژوهش   ردSeli و  Carriere .[31]قرار دارد  49بين صفر تا 

خود پایشایي ایشن پرسششنامه را بشا اسشتفاده از ضشریب آلفشای        

عامدانشه و   يذهنش  يسشرگردان  هشای کرونباخ در خشرده مقيشاس  

  95/3و  93/3ی بششه ترتيششب خششودخودبششه يذهنشش يسششرگردان

، پایشایي  همکارانو  Zeqeibi Ghannad. [31] گزارش کردند

خ در خشرده  این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونبا

 يذهنشش يعامدانشه و سشرگردان   يذهنش  يسشرگردان هشای  مقيشاس 

  .[35] گزارش کردند 99/3و  93/3خودی به ترتيب خودبه

و  Bakerتوسش    این مقيشاس  .یجانیپردازش ه مقیاس

هشای پشردازش   بشرای سشنجش سشبک    3353همکاران در سال 

و پشنج خشرده    سشؤال  31هيجاني  طراحي شده اسشت و دارای  

 جشان، يه کنتشرل  ند،یناخوشا جاناتيتجربه ه ،يکوبسرمقياس 

 باششد کشه در  مشي  پردازش نشده جاناتيه یهااجتناب و نشانه

دامنشه   و شود گذاری مينمره( 1-5)ای پنج درجهطيف ليکرت 

 Baker عهدر مطال. [53]قرار دارد  531نمرات آن بين صفر تا 

آلفشای   و همکاران، پایایي کل این مقياس با استفاده از ضشریب 

. [53] گزارش شد 99/3و  93/3کرونباخ و بازآزمایي به ترتيب 

Lotfi  پایایي کل مقياس را بشا اسشتفاده از ضشریب     ،همکارانو

 .[39] گزارش کردند 91/3آلفای کرونباخ 

 کشه  آمشوزان دانشش  از نفر 51 بازآزمایي، پایایي تعيين برای

 بودنششد، پششژوهش هششای نمونششه بششا یکسششان مشخصششات دارای

در  آنهشا پس از اجشرای مجشدد    وکردند  تکميلرا ها سشنامهپر

 هششایپرسشششنامه همبسششتگي ضششریب روز بعششد، 53-9فاصششله 

پردازش  اسيمق نيو همچن يذهن يسرگردان ،اضطراب امتحان

 روایشي . محاسشبه ششد   90/3و  95/3، 94/3به ترتيشب   يجانيه

 تشن  0 بررسي و مطالعه از پس هاپرسشنامه محتوایي و صوری

آزاد دانششگاه   تربيتشي  علشوم  و روانشناسشي  دانششکده  اساتيد از

 .گرفت قرار تأیيد مورد اسالمي تبریز

 يرفتاردرمشان اساس پروتکشل   بر دیالکتیکی یدرمانرفتار

 9دوم مداخله های گروه آزمودني، Linehan [39]ي کيالکتید

 4مشدت  بشه  ی دو جلسشه  ا هفتشه )ای دقيقشه  93الي  53جلسه 

هر جلسه، )تحت آموزش قرار گرفتند وهي به صورت گر( هفته

بشه آن   مربشوط  مباحشث  نیاهشداف و عنشاو   يمعرفش  رندهيدربرگ

 نشات یتمر نيهمچنش  ات داخشل جلسشه و  نش یجلسه، بحث و تمر

دوم بشه بعشد، هشر     جلسشه  ن، ازیعالوه بر ا. استخارس از جلسه 

ق یش ر از طريفراگ يآگاهنذهی اقهيپنج دق نیتمر کیجلسه با 

 (ششد مربوط به جلسه قبل، آغاز  ناتیتمر ورتنفس و سپس مر

 .(5جدول )

 

 راهنمای رفتاردرمانی دیالکتیکی -1جدول 

 

 محتوا جلسات

با مفهوم ذهن  ییو پس از آن آشنا یکیالکتید وهیش تفکر و عمل به یاهاصول و راه ک،یالکتید فیتعر هئگروه، درمان با ارا نیبا اهداف و قوان ییآشنا اول

 .شود میآغاز  (و ذهن خردگرا یجانیذهن ه ،یذهن منطق) یالت ذهنو سه ح یآگاه

 دیکه فرد با ییکه عبارتند از کارها زیچه چ یهامهارتدسته اول . شود می نیآموزش داده و تمر ریفراگ یآگاهبه ذهن یابیدست یدو دسته مهارت برا دوم

از  هستندچگونه که عبارت  یهامهارتدسته دوم، . (و شرکت کردن فیاهده، توصشامل سه مهارت مش)انجام دهد  ریفراگ یآگاهبه ذهن دنیرسی برا

 .(و کارآمد عمل کردن ریفراگ یآگاهذهن ،یرقضاوتیشامل سه مهارت اتخاذ موضع غ)کارها  نیا نحوه انجام

که است در بحران خود شامل چهار مجموعه مهارت  بقا یردهاراهب .دارددر بحران اختصاص  بقا یراهبردها یعنی یشانیلفه تحمل پرؤبخش اول از مبه  سوم تا پنجم

 یچهار مجموعه در ط نیا. انیسود و ز کیلحظات و تکن یبهساز یهامهارت پنجگانه؛ با حواس یسازپرت کردن حواس؛ خودآرام یعبارتند از راهبردها

آموزش  (انیسود و ز کیلحظات و تکن یبهساز یهامهارت)جم و پن (یخودآرام ساز یهامهارت) ، چهارم(پرت کردن حواس یهامهارت)جلسات سوم 

 .شوند میداده 

مهارت خود شامل سه دسته مهارت است که عبارت  نیا. دارد تیواقع رشیمهارت پذ یعنی یشانیتحمل پر یهامهارتبخش از  نیاختصاص به دوم ششم

 .یمند تیمحض؛ برگرداندن ذهن؛ رضا رشیپذ از هستند
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ی باشد؟ آموزش الگویم ییهامؤلفهچه  یو دارا ستیچ جانیجلسه عبارتند از ه نیمباحث مرتبط با ا. شودیپرداخته م یجانیه میتنظ مؤلفهبه  هفتم

آموزش  بودن یدر صورت منف یحت جاناتیه رشیگردد، پذیم جاناتیکردن ه گواه ییتوانا شیو برچسب زدن به آنها که منجر به افزا جاناتیه ییشناسا

 . یمنف جاناتینسبت به ه یریپذبیکاهش آس یبرا (دیلطفاً بر خود مسلط شو) یاهمهارت

 جادیا قیمثبت از طر یجانیتجارب ه جادیآموزش ا مباحث عبارتند از نیا. باشدیم یجانیه میتنظ مؤلفهبخش از مباحث مربوط به  نیآخر رندهیدربرگ هشتم

ی آگاهروابط و ذهن ،یسه حوزه اهداف زندگ یکار کردن بر رو قیمثبت بلندمدت از طر یجانیهو تجارب  حیمثبت کوتاه مدت مثل تفر یجانیه تجارب

 .جانیکنش متضاد با ه قیاز طر یمنف جاناتیدادن ه رییو تغ جاناتیه رشیپذ قیاز طر یجانینسبت به تجارب مثبت، آموزش رها کردن رنج ه ریفراگ

 

 فته ششد در نظر گر 31/3 یداريپژوهش سطا معن نیدر ا

 يفيآمار توص یها شده با استفاده از روش یگردآور یها دادهو 

آزمشون  ششامل   ياستنباطو آمار  معيارانحراف و  نيانگيشامل م

در متغيشره  تشک  متغيشره و  چند  انسیکوار ليتحل، مجذور کای

  .قرار گرفتند ليتحل و  هیمورد تجز 30نسخه   SPSSافزار نرم

  

 هاافتهی

دختششر مقطششع متوسششطه  آمششوزانشششد 03در ایششن پششژوهش 

 55-59 %0/00سشاله،   51-55آنهشا   %9/59شرکت کردند کشه  

نتشایج آزمشون   اسشاس   بشر  .ساله بودنشد  59-59آنها  %1ساله و 

به  کنترلو  مداخلههای گروه بينکه  مشخص شدمجذور کای 

. داری وجشود نشدارد  يفاوت معنرافيک تهای دموگلحاظ ویژگي

 و پردازش هيجشاني  يذهن يرگردانسهای ريمتغ يفيتوص آماره

 يابیش ارز مراحل يط مورد مطالعه یهاگروه درهای آنها مؤلفهو 

نمشرات   ششود مي مشاهده چنانچه .است شده درس 3 جدول در

مورد مطالعشه در متغيرهشای    یهاگروهميانگين و انحراف معيار 

در مرحله  های آنهامؤلفهو  يجانيو پردازش ه يذهن يسرگردان

به هم نزدیک بود، در حشالي کشه در مرحلشه     نسبتا  ونآزمپيش

 مداخلشه بشر   گشروه  اريش و انحشراف مع  نيانگينمرات م آزمونپس

بشه منظشور آزمشون ایشن      .است یافته کاهشخالف گروه کنترل 

مداخلشه و کنتشرل از تحليشل کواریشانس      یهشا گروهتفاوت بين 

     . استفاده شد

 

 
 آزمونآزمون و پسپیش یط کنترلو  مداخله یهادر گروههای آنها مؤلفهو  یجانیو پردازش ه یذهن یرگردانس هایریتغمآماره توصیفی  -2 جدول

 

 آزمونپس آزمونپیش هاگروه هامتغیر

 

 یذهن یسرگردان

 

 

 مداخله
 میانگین ± انحراف معیار میانگین ± انحراف معیار

75/3±78/1 27/2±28/7 

 51/1±57/3 62/1±27/3 کنترل

 سرگردانی ذهنی عامدانه

 

 20/3±79/9 78/7±71/9 مداخله

 20/7±56/9 27/7±13/9 کنترل

 20/2±18/0 78/3±25/9 مداخله سرگردانی ذهنی خود به خود

 22/7±21/9 97/7±38/9 کنترل

 پردازش هیجانی

 

 80/56±27/7 25/67±75/8 مداخله

 96/65±81/8 92/65±93/1 کنترل

 31/8±50/7 27/90±65/7 مداخله سرکوبی

 00/90±70/7 51/1±37/7 کنترل

 09/90±37/5 81/99±76/5 مداخله ندیناخوشا جاناتیتجربه ه

 75/99±70/5 77/99±35/5 کنترل

 73/1±21/3 28/8±20/3 مداخله جانیه کنترل

 70/8±77/3 76/8±71/3 کنترل

 21/6±97/3 50/8±71/3 مداخله اجتناب

 77/8±20/3 75/8±27/3 کنترل

های هیجانات پردازش نشانه

 نشده

 99/7±00/7 71/1±77/7 مداخله

 70/1±22/7 76/1±57/7 کنترل

n= 95 
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 هایهای متغيرنرمال بودن توزیع نمرات و همگني واریانس

بشا اسشتفاده از    بشه ترتيشب   يجانيو پردازش ه يذهن يسرگردان

. ششد  تأیيد <31/3p مقادیر باو لوین  لکیو رويشاپهای آزمون

در همگني ماتریس کواریانس نيز با استفاده از آزمون ام باکس 

بشا   بشه ترتيشب   يجشان يو پردازش ه يذهن يسرگردانمتغيرهای 

( =149/3F= ،014/3p)و ( =549/0F= ،319/3p)مقشششششادیر 

بشا   مفروضشه همگنشي ششيب رگرسشيون    . قرار گرفت تأیيدمورد 

و تعامشل بشين متغيشر همپشراش      Fاستفاده از محاسشبه مقشدار   

بشه   يجشان يو پردازش ه يذهن يسرگرداندر متغيرهای مستقل 

، =354/4F) و (=430/1F=، 154/3p)بشششا مقشششادیر  ترتيشششب

495/3p= )از تحليشل کواریشانس    تشوان مشي لشذا،   .گردید تأیيد

و  آزمشون پيشپس از خارس کردن اثر . متغيره استفاده کردچند

اثشر  ليل کواریشانس چنشدمتغيره،   به روش تحکنترل متغيرهای 

 ،p=335/3)اری برای عامل عضویت گروهي وجود دارد دمعني

353/9=F ،410/3=  ،59/3 ضریب ممبدای ویکلشز=F
بشدین   ؛(2

حشداقل در یکشي از متغيرهشای     ،مطالعه یهاگروهمعنا که بين 

وجشود  داری يمعنش تفاوت  يجانيو پردازش ه يذهن يسرگردان

استفاده شد که  از این رو، از تحليل کواریانس تک متغيره. دارد

 .درس شده است 0نتایج حاصل از آن در جدول 

 يرفتاردرمششان، شششودمششيمالحظششه  0در جششدول  چنانچششه،

 ،p ،593/54=(39،5)F=331/3) يذهنش  يسشرگردان بر  يکيالکتید

05/3F
2
 ،p، 135/59=(39،5)F=335/3) يجشان يپشردازش ه و  (=

39/3F
2
 يرتشأث دارای اضطراب امتحان دختر آموزان دانش در (=

بدست آمده در این پژوهش نيز  5توان آزمون . داری دارديمعن

دهنشده حجشم نمونشه آمشاری مناسشب بشرای ایشن چنشين         نشان

 . گيری استنتيجه

 

 
 کنترل های مداخله وگروهدر  یجانیو پردازش ه یذهن یسرگردان هایریمتغزمون آنمرات پس برای بررسی تفاوت متغیرهتک  انسیکوار لیتحل جینتا -3جدول 

 

 مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F p مجذور اتا 

توان 

 آزمون

 یذهن یسرگردان

   728/0 925/0 806/35 9 806/35 آزمونپیش

 9 39/0 005/0 972/97 26/51 9 757/7073 گروه

     772/287 28 873/5778 خطا

 یجانیپردازش ه

   209/0 752/9 796/792 9 796/792 آزمونپیش

 9 21/0 009/0 529/91 55/81 9 263/5576 گروه

     708/706 28 953/8973 خطا

 

   

  بحث

بشر   يکيالکتیش د يرفتاردرمشان پژوهش نششان داد  این نتایج 

دارای مقطشع دبيرسشتان   دختشر  آمشوزان  دانش يجانيپردازش ه

 . دارد تأثيراضطراب امتحان 

ردرمششاني کششارآیي رفتا قيما مسششت کششهچنششد پژوهشششي  هششر

 مششاهده بررسي کرده باششد،   را پردازش هيجاني بردیالکتيکي 

در راسشتای مطالعشاتي قشرار     هشا افتشه یبا ایشن حشال، ایشن    . نشد

رفتاردرمشاني دیشالکتيکي بشر     تشأثير  دهنشده نششان که  دنگيرمي

 اضطراب امتحان و یا سشایر متغيرهشای روانششناختي    هاینشانه

پشژوهش   یشک  در ،و همکشاران  Babaei مثشال، برای . دنباشمي

بشر   يکيالکتیش د يرفتاردرمان ياثربخشبررسي  با هدفآزمایشي 

ي از پرسششنامه پشردازش   کرونشر قلبش   مشاران يب  جشان يه ميتنظ

نتشایج  . هيجاني برای سنجش تنظيم هيجشان اسشتفاده کردنشد   

پششردازش هششای سششبکبششر  يکيالکتیششد يتاردرمششاننشششان داد رف

 .[39] ثر بودؤم د مطالعهنمونه مور يجانيه

را  هشا جشان يه ابنشد یتا در کنديم کمک افرادبه  يآگاهذهن

ه بشذل توجش   قیش از طر تشوان يبلکه مش  ،کرد سرکوب الزاما  دینبا

حشال   و متمرکز در همان لحظه مربشوط بشه زمشان    ریپذانعطاف

بشه اصشال  آن دسشته از     جشان يه ميتنظ. رفتیتحمل کرد و پذ

افشراد   تأیيشد کشه مشورد    کنشد يک مش کمش  يجانيه غل  یباورها

را مشاهده کشرده و   هاجانيتا ه کنديم قیهستند و آنها را تشو

 یآنها به معنشا  یريبه کارگ قیتا از طر دهند افتراق گریکدیاز 

 اتيش بروز تجرب زانياز م بيترت نیو بد ابندیدست  یترگسترده
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افشراد  بشه   يششان یتحمشل پر  مهشارت . بکاهنشد نامطلوب  يجانيه

 جادیا ی سازنده و یاهاتيفعال از يتا با انجام برخ کنديمکمک 

 تیش کردن افکشار و تقو  نیگزیجا ند،یخوشا یهاجانيهی تعمد

و  يششان یکرده و قدرت تحمشل پر  يحواس، توجه برگردان ریسا

 یکارآمششد یهششامهششارت. دنششرنششج و انششدوه را در خششود بششام ببر

 یششتر يب یمندتأتا از جر کنديم کمک افرادبه  ی نيزفردنيب

 خواهنشد، يرا که م یزيچ ،یفردنيب رواب  برخوردار شده و در

ششود، بشا    تیش آنهشا تقو  در« نشه گفشتن  »، مهشارت  بدست آورند

و  یفشرد نياسشتمرار روابش  بش    یيکرده و توانشا  مقابلهها تعارض

 لشذا و  [39]در آنهشا بشامتر بشرود     ششتن یاحتشرام بشه خو   حفش  

زان دارای اضششطراب آمششوپششردازش هيجششاني ضششعيف در دانششش

 .کاهش یابد امتحان

مطششابق بششا دیگششر یافتششه ایششن پششژوهش مشششخص شششد کششه  

دختر آموزان دانش سرگرداني ذهنيبر  يکيالکتید يرفتاردرمان

در . باششد ثر مشي ؤمقطع دبيرستان دارای اضشطراب امتحشان مش   

ای انجام نشده است، اما مطالعه خصو  این یافته نيز مستقيما 

طشي   Akanbiو   Uwakwe،مطالعشه ایشن  یج بشا نتشا   راسشتا هم

در کشاهش   يکيالکتیش د يرفتاردرمشان خود دریافتند که پژوهش 

مبشتال بشه    آمشوزان دانشش در بشين   های اضطراب امتحشان نشانه

و   Nansizadeh.[59] دارد تأثيرناتواني یادگيری در نيجيریه 

مداخلششه نشششان دادنشد کششه انجششام   يدر پژوهشششهمکشاران، نيششز  

 توجشه  ،يتحمل آششفتگ  یهامهارت) کيالکتید یررفتاردرمانگ

کشاهش سشطا اضشطراب     باعشث ( يجشان يه يبخشش آگاهانه، نظم

 .[35] شد آموزان دبيرستانيدانشامتحان 

 و يشناخت یهامهارت ي،کيالکتید يدرمانرفتار یهاکيتکن

در اختيشار  را  کاهش سشرگرداني ذهنشي   یبرا ازيمورد ن یرفتار

بشا   يکيالکتیش دي رفتاردرمشان نانچشه،  چ .گشذارد مي آموزاندانش

در معشرض   گشرفتن  بر توجه آگاهانه در زمان حال، قشرار  تأکيد

از احساسششات و  اجتنششاب عششدم ند،یاحساسششات و افکششار خوشششا

فردی و اصشال   نيکارآمدی ب هایمهارت ریيآنها، فراگ رشیپذ

 جهيو در نتشده  يشناخت راتييتغ باعث يجانيه غل  باورهای

را کاهش  آموزان دارای اضطراب امتحاني دانشذهن يسرگردان

 .دهدمي

 يهشر پژوهشش   همچونتوجه داشت که پژوهش حاضر  دیبا

تنها بر  مطالعه نیا چنانچه،. است روبرو بوده یيهاتیبا محدود

 ششد  انجشام  زیشهر تبر مقطع متوسطهدختر آموزان دانش روی

اجشه  ها را با مششکل مو که این موضو  ممکن است تعميم یافته

بشه  )تک بعدی بودن ابزارهای ارزیابي متغيرهای پژوهش  .سازد

( برای تشخيص اضطراب امتحان یک ابزار ویژه استفاده از صرفا 

عشدم انجشام   . ششود نيز محدودیت دیگر مطالعشه محسشوب مشي   

بشه ششمار   ایشن پشژوهش   مهم های ی از جمله محدودیتريگيپ

موضو  مشورد   محققان عالقمند،سایر  شوديم شنهاديپ. رودمي

آموزان مقشاطع تحصشيلي   دانشبحث در این پژوهش را در بين 

 بشه عشالوه،  . انجام دهندسایر شهرها در پسر  تربامتر و یا پایين

تشا ميشزان    دهنشد قرار  یريگيمورد پرا مداخله مورد بحث  تأثير

از ابزارهای متعشددی   و ثبات نتایج در طول زمان مشخص شود

بشرای  ( هشا ستفاده از سایر چک ليسشت مشاهده، مصاحبه و یا ا)

 .ارزیابي متغيرهای مورد بحث در این پژوهش استفاده کنند

ــهینت ــگج کششاهش در  يکيالکتیششد يرفتاردرمششان: یری

دختر مقطشع  آموزان انشد يجانيو پردازش ه يذهن يسرگردان

، باششد، لشذا  ثر مشي ؤدارای اختالل اضطراب امتحان مش متوسطه 

ثر ؤم ایمداخلهیک روش  عنوان بهرویکرد درماني این  آموزش

در آموزان دانش يجانيو پردازش ه يذهن يسرگردانکاهش در 

   .شوديم هيتوص متوسطهمقطع 

 

 تعارض منافع

 توسشش ي فعاگونششه تعششارض منشش  يچپششژوهش هشش  نیششدر ا

 .گزارش نشده است سندگانینو

 

 سندگانینو سهم

 رانبه عهده ليال نوعي ایش  اطالعاتامور مربوط به گردآوری 

. بشود  اکبشر رضشایي  به عهده  هاداده ليو تحل هینگارش و تجزو 

 .را انجام داد بازنگری و نظارت بر اجرای کار علي نقي اقدسي

 

 تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرس از رساله دکتری نویسشنده اول مصشوب   

در دانشششگاه آزاد اسششالمي تبریششز بششا کششد اخششالق بششه شششماره    

IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.024 باشد که با هزینشه  مي

ننشد از   دانویسندگان بر خود مزم مشي . شخصي انجام شده است
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 .کنندگان در این پژوهش تقدیر و تشکر به عمل آورندشرکت
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Introduction: Poor emotional processing and mind wanderings are two factors that are involved in 

the etiology of test anxiety. Dialectical behavioral therapy is a new approach that can be used to 

treat test anxiety in schools. Therefore, the purpose of this study was to determine the effect of 

dialectical behavioral therapy on emotional processing and mind wanderings among female high 

school students with test anxiety. 

Materials and Methods: The population in this quasi-experimental study included all female high 

school students in Tabriz during the academic year 2019-2020. A total number of 45 students who 

received the test anxiety diagnosis in accordance with the cutoff score in the Sarason Test Anxiety 

Questionnaire were selected by multi-stage cluster and purposeful sampling and they were 

randomly assigned to two experimental and one control groups (15 students per group). The 

participants in the three groups completed the Test Anxiety Questionnaire (Sarahson, 1975), 

Cognitive Wandering Inventory (Carriere & Seli, 2013), and the Emotional Processing Scale (Baker 

et al., 2010) as the pre-test and post-test. Eight sessions of group dialectic therapy (for 4 weeks) 

were held for the participants in the experimental group, while the control group did not receive any 

intervention. The collected data were analyzed using multivariate and univariable covariance 

analysis.  

Results: Dialectical behavioral therapy was found to have a significant effect on emotional 

processing (F
2
=0.31; p=0.005) and mind wandering (F

2
=0.29; p=0.001) in the students with test 

anxiety. 

Conclusion: The training of this therapeutic approach is recommended as an effective 

interventional method to treat mind wanderings and improve emotional processing of high school 

students. 
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