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چکیده
پژوهش حاضر باهدف اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی
یادگیری دانشآموزان دختر دارای اضطراب امتحان اجرا شد .طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون
و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه موردمطالعه ،کلیه دانشآموزان دختر پایههای یازدهم و دوازدهم دوره
متوسطه دوم شهر خمینیشهر به تعداد تقریبی  1693نفر ،در سال تحصیلی  1397-96بودند .با استفاده از
روش نمونهگیری در دسترس و بر اساس نقطه برش پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون ،نمونهای به تعداد
 28نفر انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه گواه ( 15نفر) و گروه آزمایش ( 13نفر) قرار گرفتند.
ابزار پژوهش پرسشنامه سازگاری اجتماعی سینها و سینگ ( )1993و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای
یادگیری پنتریچ و دی گروت ( )1990بود .گروه آزمایش طی  8جلسه  2ساعته ،تحت مداخله درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد (هیز ،استروسال و ویلسون )2011 ،قرار گرفت .گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت
نکردند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده گردید .نتایج پژوهش نشان داد
که مداخله درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش در مؤلفههای سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی یادگیری منجر
به افزایش معنادار عملکرد در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پسآزمون گردید ()P>0/05؛
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مدارس با بهکارگیری مداخله درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد میتوانند
باعث افزایش سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی یادگیری دانشآموزان شوند تا از این طریق دانش آموزان به
موفقیت تحصیلی دست یابند.
کلید واژگان :اضطراب امتحان ،سازگاری اجتماعی ،خودتنظیمی یادگیری ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
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مقدمه
یکی از گستردهترین قلمروهای ادبیات پژوهش در چند دهه گذشته ،اضطراب و عوامل وابسته به
آن بوده است .گزارشهای اخیر بیانگر آن است که شایعترین مشکل روانی در جمعیت عمومی،
اختالالت اضطرابی هستند که یکی از اشکال این اختالالت ،اضطراب امتحان 1است (کرمی،
دهدشتی و بهرامی .)1397 ،اضطراب امتحان یکی از اضطرابهای موقعیتی و نوعی اشتغال ذهنی
است که با خود کم انگاری و تردید در تواناییهای شخصیت ،همراه شده و به عدم تمرکز و
واکنش جسمانی ناخوشایند منجر میشود (داوود 2و همکاران .)2016 ،به اعتقاد پژوهشگران،
اضطراب امتحان سازهای چندبعدی است (رینگایزن و رافلدر )2015 ،3که از ترکیب سه عامل
شناخت ،4احساس 5و رفتار 6حاصل میشود (سوسا و وایس .)2014 ،7هرچند در امتحان سطح
پایینی از استرس الزم است ،اما گاهی میزان باالیی از اضطراب سبب بغرنج شدن مسئله میشود،
زیرا عملکرد شخص را در امتحان محدود میکند و منجر به اختالل در رفتار ،کاهش اعتمادبهنفس
یا عملکرد تحصیلی ضعیف میشود (محمودی ،پورطالب و صادقی .)1397 ،پژوهشهای مختلف
نشان دادهاند که میزان شیوع اضطراب امتحان در دانشآموزان از  10تا  30درصد بوده که این
برآورد در ایران برای دانشآموزان  2/17درصد گزارششده است .همچنین بررسیهای اخیر نشان
دادهاند که اختالالت اضطرابی واجد بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت دانشآموزان است
(فتحی ،برمه زیار و محبی .)1396 ،اضطراب امتحان بهطور بالقوه میتواند با متغیرهای دیگری در
دانش آموزان ارتباط داشته باشد که بررسی این متغیرها در قالب برونداد درمان ،درک بهتری از این
سازه برای ما فراهم میکند.
یکی از عوامل مرتبط با اضطراب امتحان ،سازگاری اجتماعی 8است (کشاورز افشار و میرزایی،
 .)1397سازگاری اجتماعی به معنای میزان توازن و هماهنگی نیازها و خواستههای فرد است ،با
1. Test anxiety
2. Dawood
3. Ringeisen & Raufelder
4. Cognition
5. Feeling
6. Behavior
7. Soysa & Weiss
8. Social Adjustment
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منافع و خواستههای گروهی که در آن زندگی میکند (ژائو ،جی و وانگ .)2015 ،1سازگاری
اجتماعی بهعنوان مهمترین نشانه سالمت روان شناخته میشود .معیار اندازهگیری رشد اجتماعی
فرد ،میزان سازگاری او با دیگران است .رشد اجتماعی ،نهتنها در سازگاری با اطرافیان یک فرد که
با آنها در ارتباط است مؤثر است ،بلکه در میزان موفقیت شغلی و تحصیلی شخص نیز تأثیر دارد
(اسدزاده و همکاران .)1397 ،نتایج بررسی باکر 2و همکاران ( )2007نشان داده که بین موفقیت
تحصیلی و سازگاری اجتماعی ارتباط بسیار گستردهای وجود دارد .همچنین مطالعهی

واالس3

( )2001نشان داد که موفقیت تحصیلی با سازگاری روانشناختی ارتباط دارد و پسران نسبت به
دختران ،ازنظر سازگاری روانشناختی وضعیت بهتری دارند .نتایج پژوهش کاظمیان مقدم ،مهرابی
زاده هنرمند و سودانی ( )1387در رابطه با اضطراب امتحان و کارکرد تحصیلی دانشآموزان نشان
داد که اضطراب امتحان بهعنوان تجربهای ناخوشایند با درجات مختلف ،باعث دوری از اجتماع
میشود و ناسازگاری اجتماعی را موجب خواهد شد.
یکی دیگر از مؤلفههای روانشناختی که میتواند اضطراب امتحان را به همراه داشته باشد،
خودتنظیمی یادگیری 4است (خوشرو ،مهدوی ،محمدعلیزاده و علی نژاد .)1395 ،توانایی
دانشآموزان برای درک و کنترل یادگیریشان را خودتنظیمی یادگیری مینامند که برای موفقیت در
مواد درسی بسیار مهم است و آنها را به یادگیرندگانی اثربخش و کارآمد تبدیل میکند (زیمرمن،5
 .)2002زیمرمن (2000؛ به نقل از بمبوتی )2008 ،6خودتنظیمی یادگیری را باورهای یادگیرندگان
درباره توانایی خود برای درگیر شدن در اعمال ،افکار ،احساسات و پیگیری اهداف تحصیلی
ارزشمند ،تعریف میکند .همچنین پنتریچ )2004( 7خودتنظیمی را یک فرایند فعال و سازمانیافته
میداند که یادگیرندگان از طریق آن اهداف یادگیری خود را تنظیم کرده و تالش میکنند بر
شناخت و انگیزش و رفتار خود نظارت کنند .حاصلی ،علیآبادی و رستمی ( )1395در پژوهشی با
عنوان رابطه خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت ریاضی و اضطراب امتحان در دانشآموزان به این
1. Zhao, Xie & Wang
2. Bakker
3. Valas
4. Self-regulatory learning
5. Zimmerman
6. Bembenutty
7. Pintrich
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نتیجه رسیدند که بین خودتنظیمی یادگیری و اضطراب امتحان رابطه معناداری وجود دارد و با
توجه به خودتنظیمی یادگیری میتوان اضطراب امتحان را پیشبینی کرد .در همین رابطه نتایج
خلیلی و قلتاش ( )1394نشان داد که امید به تحصیل و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری ،اضطراب
امتحان را پیشبینی میکنند.
تحقیقات نشان داده است که رواندرمانی در بهبود وضعیت روانشناختی دانشآموزان مبتالبه
اضطراب امتحان مفید بوده است (هانتر 1و همکاران .)2002 ،درمانهای روانشناختی متعددی برای
اضطراب امتحان وجود دارد که یکی از این درمانها ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)ACT( 2
است .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهعنوان درمانهای شناختی ـ رفتاری موج سوم شناخته
میشوند و در آنها تالش میشود بهجای تغییر شناختها ،ارتباط روانشناختی فرد با افکار و
احساساتش افزایش یابد (هیز 3و همکاران .)2006 ،در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد فرض بر این
است که انسانها بسیاری از احساسات ،هیجانات یا افکار درونیشان را آزارنده میدانند و پیوسته
سعی دارند این تجارب درونی را تغییر داده یا از آنها رهایی یابند .این تالشها برای کنترل بیتأثیر
بوده و بهطور متناقض منجر به تشدید احساسات و افکاری میشود که فرد در ابتدا سعی داشت از
آنها اجتناب کند (هیز ،استروسال و ویلسون .)1999 ،4هدف این شیوه درمانی ،کمک به مراجع
برای دستیابی به یک زندگی ارزشمندتر و رضایتبخشتر از طریق افزایش انعطافپذیری
روانشناختی است .این انعطافپذیری روانشناختی از طریق شش فرآیند اصلی که عبارتاند از:
گسلش شناختی ،5پذیرش ،6ارتباط بازمان حال ،7خود بهعنوان زمینه ،8ارزشها 9و عمل

متعهد10

ایجاد میشود (هیز و لیلیس .)2012 ،تحقیقات متعددی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را
در زمینههای مختلف ازجمله اضطراب امتحان (نیکخواه و عارفی1394 ،؛ میری و منصوری1396 ،؛
1. Hanter
2. Acceptance and Commitment Therapy
3. Hayes
4. Strosahl & Wilson
5. Cognitive fault
6. Reception
7. Relationship with the Present
8. Self as a field
9. Values
10. Committed action
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براون 1و همکاران ،)2011 ،سازگاری (یاوری و آقایی1395 ،؛ سعیدی و خلعتبری1395 ،؛ لعلی،
1395؛ شاکر اردکانی ،رحیمی و صالح زاده1396 ،؛ نوری و همکاران1396 ،؛ استادیان خانی و
فدایی مقدم1396 ،؛ اسدزاده و همکاران1397 ،؛ فرمن و هربرت 2008 ،2و وایتینگ ،سیمپسون،
کروچی و مک لود ،)2012 ،3خودتنظیمی (قره آغاجی و همکاران1395 ،؛ سعید منش و پهلوان،
1396؛ نوکانی ،حسین زاده و سیفی1396 ،؛ کالهدوز1396 ،؛ ونگ 4و همکاران 2015 ،و سوین،
هنکاک ،هاینزورث و بومن ،)2015 ،5تعلل ورزی تحصیلی (پورعبدل ،صبحی قراملکی ،بسطامی و
غضنفری ،)1395 ،افسردگی و اضطراب (محمودی و قادری ،)1396 ،اضطراب اجتماعی
(اسماعیلی ،امیری ،عابدی و مولوی ،)1397 ،انعطافپذیری شناختی (گلیک و اورسیلو )2015 ،6و
کمالگرایی (گنیلکا و برودا )2019 ،7به تأیید رسیده است.
اضطراب امتحان از مسائلی است که میتواند بهطور مستقیم و غیرمستقیم در سالمت جسمی،
روانی ،آموزشی و اجتماعی افراد نقش مخرب و بازدارندهای ایفا کند .آسیبهای وارده ناشی از
اضطراب امتحان بر دانشآموزان ،میتواند تعداد قابلتوجهی از آنها را در معرض ابتال به بیماری
های جسمانی و آسیبهای روانی نظیر افسردگی و پرخاشگری قرار دهد و خانوادهها را با عواقب
وخیمی مواجه سازد .ازآنجاکه بخش مهمی از علل افت تحصیلی و ترک تحصیل دانش آموزان به
علت اضطراب شدید ناشی از امتحان است ،تأثیر منفی سطوح باالی اضطراب امتحان بر عملکرد
تحصیلی دانشآموزان این توانایی را دارد که هزینههای گزافی بر سیستم آموزشوپرورش تحمیل
کند .همچنین دور از انتظار نیست عوارض ناشی از این پدیده که شامل جامعه گریزی ،بزهکاری،
تمایل به انجام رفتارهای خطرناک و غیره است ،جامعه را با تهدید اساسی روبرو سازد .درنهایت با
عنایت به این موضوع که اضطراب امتحان یک پدیده جهانی است و انبوه پژوهشها در  50سال
اخیر ،بیانگر اهمیت و توجه خاص کشورهای مختلف به این پدیده است ،شناخت عوامل
روانشناختی مؤثر بر بهبود اضطراب امتحان برای کمک به افراد و متخصصان برای برخورد
1. Brown
2. Forman & Herbert
3. Whiting, Simpson, Ciarrochi & McLeod
4. Wang
5. Swain, Hancock, Hainsworth & Bowman
6. Glick & Orsillo
7. Gnilka & Broda
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مناسبتر با آن ،از اهمیت ویژه برخوردار است .لذا پژوهش حاضر با این هدف صورت گرفته است
که مشخص شود آیا میتوان با ارائه رواندرمانیهای مبتنی بر تعهد و پذیرش سازگاری اجتماعی و
خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان دارای اضطراب امتحان را بهبود بخشید؟ بنابراین برای رسیدن به
هدف بیانشده و با توجه به پیشینه پژوهش فرضیههای زیر تدوین شدند:
 -1درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی دانشآموزان دختر مؤثر است.
 -2درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودتنظیمی یادگیری دانشآموزان دختر مؤثر است.
روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر ،طرح نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون ،پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه
آماری این پژوهش کلیه دانشآموزان دختر پایههای یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم شهر
خمینیشهر به تعداد تقریبی  1693نفر ،در سال تحصیلی  1396-97بودند .حجم اولیه نمونه
پژوهش انجامشده 30 ،نفر از دانشآموزان دختر بودند که به روش نمونهگیری در دسترس و بر
اساس غربالگری با استفاده از نقطه برش (نمره  21به باال) پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون
( )1990و انجام مصاحبه ،تشخیص اضطراب امتحان را دریافت کرده بودند .گروه نمونه به دو گروه
آزمایش ( 15نفر) و گواه ( 15نفر) تقسیم شدند که با توجه به ریزش  2نفر از دانشآموزان گروه
آزمایش در طول جلسات درمان (با توجه به مالکهای خروج از پژوهش) حجم نهایی نمونه این
پژوهش  28نفر شدند .حضور نمونهها در گروهدرمانی مستلزم داشتن مالکهای ورود و عدم وجود
مالکهای خروج بود که از طریق مصاحبه موردبررسی قرار گرفت .مالکهای ورود شامل موارد
زیر بود -1 :سن  16تا  18سال  -2ابتال به اضطراب امتحان حداقل به مدت  12ماه و مالکهای
خروج عبارت بودند از -1 :عدم همکاری و شرکت نکردن دانشآموزان در جلسات برنامه مداخله
 -2عدم رضایت والدین  -3ابتال به بیماری مزمن جسمی  -4وجود مشکالت روانشناختی مزمن و
دریافت درمانهای روانشناختی همزمان با انجام پژوهش .قابلذکر است در پژوهش حاضر موازین
اخالقی مانند محرمانه ماندن اطالعات ،رعایت تمایل آزمودنیها برای شرکت در پژوهش و
پاسخگویی به پرسشنامهها و همچنین داشتن حق انتخاب جهت ادامه یا انصراف از شرکت در
جلسههای رواندرمانی ،رعایت شده است.
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ابزارهای پژوهش
 -1پرسشنامه اضطراب امتحان :1این پرسشنامه توسط ساراسون ( )1990ساخته شد و دارای 37
گویه است که باید در مدت  10الی  15دقیقه بهصورت «بلی و خیر» به آن پاسخ داده شود .هر چه
نمره فرد در این پرسشنامه باالتر باشد نشاندهنده اضطراب امتحان بیشتر است .با توجه به
مشخصات روانسنجی مناسب و وجود نمرات برش استاندارد برای این پرسشنامه ،استفاده از آن در
سنجش اضطراب امتحان بسیار مناسب است .برای نمرهگذاری پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون
باید به جواب خیر برای سؤاالت  33 -29- 27 -26 -15 -3نمره  1داد .همچنین برای هر جواب
بلی به سایر سؤاالت نیز باید یک نمره داد .پس از جمعکردن نمرات ،نمره اضطراب امتحان فرد به
دست میآید .نمره بیشتر نشانگر اضطراب امتحان بیشتر است و فرد با توجه به نمره کسبشده
دریکی از این سهطبقه قرار میگیرد :اضطراب خفیف :نمره  12و پایینتر ،اضطراب متوسط :نمره
 13تا  ،20اضطراب شدید :نمره  21و باالتر (یزدانی و سلیمانی .)1390 ،روایی و پایایی این
پرسشنامه در مطالعات متعددی سنجیده شده و با ضریب آلفای کرونباخ  0/88و همسانی درونی
 0/95و روایی معیار برابر  0/72بهدستآمده است که درمجموع قابلقبول است و میتوان از آن در
پژوهشهای مشابه استفاده نمود (یزدانی .)1391 ،همچنین بیابانگرد ( )2007ضریب پایایی
پرسشنامه را  0/87گزارش کرده است (به نقل از پور قانع.)1395 ،
 -2پرسشنامه سازگاری :)AICS( 2این پرسشنامه توسط سینها و سینگ1993( 3؛ به نقل از کرمی،
 )1380تدوین شده است و دانش آموزان را از نظر میزان سازگاری عمومی و نیز در سه بعد
عاطفی ،آموزشی و اجتماعی ارزیابی میکند .این پرسشنامه دارای  60سؤال است و بهصورت بله و
خیر طراحی گردیده است و دانشآموزان با سازگاری خوب را از دانشآموزان ضعیف جدا میکند.
سؤاالت  56 ،53 ،50 ،47 ،44 ،41 ،38 ،35 ،32 ،29 ،26 ،23 ،20 ،17 ،14 ،11 ،8 ،5 ،2و  59حوزه
اجتماعی را میسنجد که در این پژوهش مورداستفاده قرارگرفته است (دهقانی ،حکمتیان فرد و
کامران .)2019 ،در این پرسشنامه برای پاسخهای نشانگر سازگاری در هر سه حوزه نمره صفر و در
غیر این صورت نمره یک منظور میگردد .بر اساس این روش نمرهگذاری نمره پایین نشاندهنده
1. Test Anxiety Questionnaire
2. Adjustment Inventory for College Students
3. Sinha & Singh
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سازگاری باالتر و نمره باال نشاندهنده سازگاری پایینتر است (باقرزاده نیم چاهی ،حسینی طبقدهی
و حافظیان .)1397 ،ضریب پایایی این آزمون با روش دونیمه کردن و باز آزمایی به ترتیب  0/95و
 0/93گزارششده است .فوالدچنگ ( )1385در پژوهش خود ضریب باز آزمایی و ضریب
کودرـریچاردسون را برای پرسشنامه به ترتیب  0/89و  0/82گزارش نموده است .اعتبار این آزمون
توسط گروهی از روانشناسان مورد تأیید قرارگرفته است (به نقل از ساقی و رجایی.)1387 ،
پرسشنامه  60سؤالی در فرم نهایی روی نمونه  1950نفری ( 1200پسر و  750دختر) از
دانشآموزان کالسهای اول ،دوم و سوم دبیرستان که بهصورت تصادفی انتخابشده بودند ،اجرا
شد .نتایج حاصل از این محاسبات نشان داد که این توزیع با توزیع نرمال تفاوت ندارد .ضریب
اعتبار به سه طریق و به شرح جدول زیر تعیین شد (ساعتچی ،کامکاری و عسکریان.)1389 ،
جدول  .1ضریب اعتبار پرسشنامه سازگاری
روش مورداستفاده

عاطفی

اجتماعی

آموزشی

کل

دونیمه کردن

0/94

0/93

0/96

0/95

آزمون  -باز آزمون

0/96

0/90

0/93

0/93

کودر-ریچاردسون 20

0/92

0/92

0/96

0/94

 -3پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری :)MSLQ( 1این پرسشنامه را که پنتریچ و دی
گروت )1990( 2تهیهکردهاند ،مقیاس باورهای انگیزشی با سه عامل خودکارآمدی ،ارزشگذاری
درونی ،اضطراب امتحان و مقیاس رفتارهای شناختی با دو عامل راهبردهای شناختی و خودتنظیمی
را اندازهگیری میکند .نسخه نهایی این پرسشنامه شامل  44سؤال است و برای نمرهگذاری آن از
مقیاس پنجدرجهای لیکرت استفاده میشود .سؤاالت  38-37-27-26برعکس نمرهگذاری میشود.
پژوهشگران برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده کردند و به ترتیب ضریبهای
 0/87 ،0/89و  0/74را برای سه عامل خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و خودتنظیمی به دست
آوردند (پنتریچ و دی گروت .)1990 ،در پژوهش البرزی و سیف ( )1381روایی سازهای ابزار به
تأیید رسید و ضریبهای پایایی  0/76 ،0/82و  0/59به ترتیب برای عاملهای خودکارآمدی،
1. Motivated Strategies for Learning Questionnaire
2. Pintrich & De Groot
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ارزشگذاری درونی و خودتنظیمی به دست آمد (به نقل از واحدی ،هاشمی و شفیعی سورک،
 .)1393در پژوهش واحدی ،هاشمی و شفیعی سورک ( )1393ضرایب به ترتیب  0/80 ،0/76و
 0/61برای عاملهای گفتهشده به دست آمد.
روش اجرا
بهمنظور بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،ابتدا محتوی جلسات آموزش ،اجرای
پرسشنامه ،زمانبندی اجرا و سایر مسائل مطرح در پژوهش تکمیل گردید .با اخذ معرفینامه از
طرف دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان و مراجعه به آموزشوپرورش شهر خمینیشهر ،هماهنگیهای
الزم جهت انجام پژوهش انجام گردید .سپس با مراجعه به مدرسه دخترانه فاطمه زهرا شهر
خمینیشهر ،پرسشنامه اضطراب امتحان بین دانشآموزان کالسهای یازدهم و دوازدهم توزیع
گردید .پس از نمرهگذاری پرسشنامه از بین دانشآموزان دارای اضطراب امتحان تعدادی به روش
غربالگری انتخاب شدند و در گروههای موردنظر قرار گرفتند .اجرای پرسشنامه در دو مرحله
پیشآزمون ،پسآزمون انجام شد .مداخله درمانی توسط مؤلف دوم مقاله که در زمینه درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد کودکان و نوجوانان آموزشدیده بود ،پس از کسب رضایت از والدین
دانشآموزان شرکتکننده و توضیح شیوه اجرایی پژوهش انجام شد.
قبل از اجرای جلسات درمانی ،برای شرکتکنندگان در پژوهش یک جلسه مقدماتی باهدف
آشنایی اولیه ،برقراری رابطه درمانی و ایجاد اعتماد در آزمودنیها انجام شد .سپس پرسشنامههای
پژوهش اجرا گردید .گروه آزمایش در قالب  8جلسه  2ساعته مورد درمان قرار گرفتند .به دلیل
ضرورت رعایت مسائل اخالقی ،گروه کنترل پس از اتمام جلسات آموزش گروه آزمایش ،درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند .پروتکل جلسات درمانی مبتنی بر کتاب پذیرش و تعهد
هیز ،استروسال و ویلسون ( )2011بود .در جدول  2خالصه محتوای هر جلسه ارائه شده است.
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جدول  :2خالصه پروتکل رواندرمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد

جلسات

فعالیت درمانی

جلسه اول

خوشامدگویی و آشنایی اعضای گروه با درمانگر و با یکدیگر؛ بیان احساسات افراد قبل از آمدن به
جلسه؛ دلیل آمدن به این جلسه و انتظاری که از جلسات درمانی دارند؛ بیان تجارب مشابه قبلی؛
بیان قوانینی که رعایت آنها در گروه الزامی است ازجمله :بهموقع آمدن ـ عدم غیبت
(وقتشناسی) انجام تکالیف و...؛ بیان اصل رازداری و احترام متقابل اعضای گروه به یکدیگر؛ بیان
موضوع پژوهش و اهداف آن و بیان این موضوع که روی اهداف فکر شود؛ ارائه کلی مطالب
آموزشی پیرامون پذیرش و تعهد و نتایج آن؛ اجرای پیشآزمون

جلسه دوم

توضیح و بیان این اصل که چرا نیاز به مداخالت روانشناختی احساس میشود؟ ایجاد امید و
انتظار درمان در کاهش این فشارها؛ بیان اصل پذیرش و شناخت احساسات و افکار پیرامون
مشکالت ،آگاهی بخشی در این زمینه که افکار را بهعنوان افکار و؛ احساسات را بهعنوان
احساسات و خاطرات را فقط بهعنوان خاطره بپذیریم؛ ارائه تکلیف در زمینه پذیرش خود و
احساسات ناشی از اضطراب امتحان

جلسه سوم

بررسی تکالیف جلسه قبل ،صحبت درباره احساسات و افکار اعضای گروه؛ آموزش این مطلب که
اعضا ،بدون قضاوت در مورد خوب یا بد بودن افکار و احساسات خود ،آنها را بپذیرند؛ آموزش
و شناخت هیجانات و تفاوت آنها با افکار و احساسات؛ ارائه تکلیف اینکه چقدر خود و
احساسات خود و چقدر دیگران و احساسات دیگران را میپذیریم؟

جلسه چهارم

بررسی تکالیف؛ ارائه تکنیک ذهن آگاهی و تمرکز بر تنفس؛ ارائه تکنیک حضور در لحظه و توقف
فکر؛ تأکید دوباره بر اصل پذیرش در شناخت احساسات و افکار؛ تأکید بر شناخت احساسات و
افکار با نگاهی دیگر؛ تکالیف :رویدادهای زندگی (آزاردهنده) را بهنوعی دیگر نگاه کنیم

جلسه پنجم

بررسی تکالیف؛ آموزش و ایجاد شناخت در خصوص تفاوت بین پذیرش و تسلیم و آگاهی به این
موضوع که آنچه نمیتوانیم تغییر دهیم را بپذیریم؛ شناخت موضوع قضاوت و تشویق اعضا به
اینکه احساسات خود را قضاوت نکنند؛ ارائه این تکنیک که با ذهن آگاه بودن در هرلحظه ،از
وجود احساسات خودآگاهی یابند ،فقط شاهد آنها باشند ولی قضاوت نکنند؛ ارائه تکلیف خانگی
ذهن آگاهی همراه با پذیرش بدون قضاوت

جلسه ششم

ارائه بازخورد و نظرسنجی کوتاه از فرآیند آموزش؛ درخواست از اعضای گروه جهت برونریزی
احساسات و هیجانات خود در خصوص تکالیف جلسه قبل؛ آموزش و ارائه اصل تعهد و لزوم آن
درروند آموزش و درمان؛ (آموزش تعهد به عمل یعنی بعد از انتخاب مسیر ارزشمند و درست در
خصوص رسیدن به آرامش یا قبول هر رویدادی در زندگی ،به آن عمل کنیم و خود را نسبت به
انجام آن متعهد سازیم)؛ ارائه تکنیک توجه انتخابی برای آرامش بیشتر در خصوص هجوم افکار
خود آیند منفی؛ تمرین مجدد ذهن آگاهی به همراه اسکن بدن

سلطانیزاده و همکاران
جلسه هفتم

مجله مطالعات روانشناسی تربیتی ،شماره  ،41بهار 27 | 1400

ارائه بازخورد و جستجوی مسائل حلنشده در اعضای گروه؛ شناسایی طرحهای رفتاری در
خصوص امور پذیرفتهشده و ایجاد تعهد برای عمل به آنها؛ ایجاد توانایی انتخاب عمل در بین
گزینههای مختلف ،بهگونهای که مناسبتر باشد نه عملیتر

جلسه هشتم

بررسی تکالیف؛ جمعبندی مطالب؛ ارائه بازخورد به اعضای گروه ،قدردانی و سپاسگزاری از
حضورشان در جلسات؛ اجرای پسآزمون

روش تحلیل دادهها
در این پژوهش از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .در آمار توصیفی از فراوانی ،میانگین،
انحراف معیار ،کمینه و بیشینه استفاده شد .در تحلیل استنباطی بهمنظور تأیید تأثیر متغیر مستقل
(رواندرمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد) بر متغیرهای وابسته (سازگاری اجتماعی و
خودتنظیمی یادگیری) از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد .همچنین در این
پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده شد.
نتایج
در پژوهش حاضر میانگین سن شرکتکنندگان گروه آزمایش و کنترل به ترتیب  17/04و 17/09
بود .همچنین میانگین و انحراف معیار معدل تحصیلی در گروه آزمایش به ترتیب برابر با  18/72و
 1/25و میانگین و انحراف معیار معدل تحصیلی در گروه کنترل به ترتیب برابر با  18/14و 1/45
بود.
میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی یادگیری و ابعاد
آنها به تفکیک گروهها در مراحل پیشآزمون و پسآزمون در جدول شماره  3آورده شده است.

مجله مطالعات روانشناسی تربیتی ،شماره  ،41بهار 28 | 1400

سلطانیزاده و همکاران

جدول  :3شاخصهای توصیفی متغیرهای سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی یادگیری و ابعاد آنها به تفکیک
گروهها
متغیر

گروه آزمایش

مراحل
ارزیابی

میانگین

گروه کنترل

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

پیشآزمون

14/38

3/04

10/33

3/13

پسآزمون

11/53

3/92

10/86

3/35

پیشآزمون

44/07

6/76

40/26

7/98

پسآزمون

49/23

6/95

40/33

7/36

ارزشگذاری

پیشآزمون

45/76

7/93

43/86

6/87

درونی

پسآزمون

49/30

8/77

43/00

8/03

اضطراب

پیشآزمون

39/30

5/86

31/73

6/31

امتحان

پسآزمون

33/15

6/66

31/80

6/83

راهبردهای

پیشآزمون

53/92

10/91

51/20

9/61

شناختی

پسآزمون

57/07

11/72

49/46

9/33

خود نظم

پیشآزمون

45/07

11/72

44/06

5/22

دهی

پسآزمون

46/15

7/10

42/20

6/99

خودتنظیمی

پیشآزمون

222/00

34/89

211/13

31/48

(نمره کل)

پسآزمون

241/07

37/43

206/80

35/46

سازگاری اجتماعی
خودکار آمدی

خودتنظیمی یادگیری

در ادامه جهت تحلیل دادهها و بهمنظور کنترل اثر پیشآزمون و پسآزمون از روش تحلیل
کوواریانس چندمتغیره استفاده شد .استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مستلزم رعایت
پیشفرضهای آماری میباشد که مورد تحلیل قرار گرفت .پیشفرض نرمال بودن توزیع متغیر
وابسته در گروهها با استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف بررسی شد و آزمون کولموگروف ـ
اسمیرنف برای متغیرهای سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی یادگیری به ترتیب برابر با  0/12و
 0/18به دست آمد که در سطح ( )0/05معنادار نیست و این به معنای آن است که توزیع این
متغیرها در نمونه نرمال است .یکی از مفروضههای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری ،بررسی
همسانی ماتریسهای واریانس ـ کوواریانس میباشد که بدین منظور از آزمون باکس استفادهشده
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است (پیشآزمون  P=0/134و  F=1/38و  ،Box's M=6/24پسآزمون  P=0/082و  F=0/47و
 .)Box's M=3/26میزان معناداری آزمون باکس از  0/05بیشتر است؛ لذا نتیجه گرفته میشود که
ماتریس واریانس ـ کوواریانسها همگن میباشند .بر اساس نتایج آزمون لوین ،بین گروه آزمایش و
کنترل ازنظر واریانسهای متغیرهای سازگاری اجتماعی ( )F=1/99 ،P<0/05و خودتنظیمی
یادگیری ( )F=0/52 ،P<0/05تفاوت معناداری وجود نداشت .لذا مفروضه یکسانی واریانسها
نیز تائید شد .با توجه به نتایج همگنی رگرسیون ،چون  Fمحاسبهشده ()F=0/431 ،P<0/05
برای تعامل گروه و پیشآزمون در سطح کمتر از  0/05معنادار نمیباشد ،بنابراین دادهها از فرضیه
همگنی شیبهای رگرسیون حمایت میکنند و این پیشفرض پذیرفته رعایت شده است.
پس از بررسی و تائید پیشفرضها ،آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری اجرا شد که نتایج آن
در جدول شماره  4آمده است.
جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری گروهها در ابعاد سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی یادگیری
آزمون چندمتغیره

ارزش

آماره F

درجه

درجه

آزادی

آزادی خطا

سازگاری اجتماعی

مفروض

معناداری

اندازه اثر

آزمون

اثر پیالی

0/44

5/64

1

26

0/005

0/44

0/87

المبدای ویلکز

0/55

5/64

1

26

0/005

0/44

0/87

اثر هتلینگ

0/80

5/64

1

26

0/005

0/44

0/87

0/80

5/64

1

26

0/005

0/44

0/87

اثر پیالی

0/49

3/33

1

26

0/028

0/49

0/77

المبدای ویلکز

0/50

3/33

1

26

0/028

0/49

0/77

اثر هتلینگ

0/98

3/33

1

26

0/028

0/49

0/77

0/98

3/33

1

26

0/028

0/49

0/77

بزرگترین ریشه
روی

خودتنظیمی یادگیری

سطح

توان

بزرگترین ریشه
روی
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یافتههای بهدستآمده از جدول شماره  4نشان میدهد حداقل دریکی از ابعاد سازگاری اجتماعی و
خودتنظیمی یادگیری بین گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P>0/05همچنین
توان آماری برابر با  0/89نشاندهنده کفایت حجم نمونه برای آزمون فرض صفر و توان آزمون در
شناسایی اثر واقعی است.
چون اثر چندمتغیری ازنظر آماری معنادار است ،میتوانیم آزمون  Fتک متغیری جداگانه را برای
هریک از ابعاد سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی یادگیری ادامه دهیم .نتایج این آزمون در جدول
شماره  5نشان دادهشده است.
جدول  :5نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه متغیرهای سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی یادگیری و خرده
مقیاسهای آنها
متغیر

سازگاری
اجتماعی

خودکارآمدی

ارزشگذاری
درونی

منابع تغییر

مجموع

درجه

میانگین

شاخص

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

اندازه اثر

پیشآزمون

142/17

1

142/17

74/54

0/001

0/71

گروه

39/68

1

39/68

16/06

0/001

0/41

خطا

42/112

25

1/684

پیشآزمون

6/12

1

6/12

0/24

0/62

0/01

گروه

318/04

1

318/04

12/67

0/002

0/37

خطا

291/786

25

11/671

پیشآزمون

35/04

1

35/04

1/20

0/28

0/05

گروه

131/74

1

131/74

4/51

0/04

0/17

خطا

142/304

25

5/692

اضطراب

پیشآزمون

83/76

1

83/76

6/41

0/019

0/23

امتحان

گروه

206/13

1

206/13

15/78

0/001

0/42
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راهبردهای
شناختی

خود نظم دهی

خودتنظیمی
(نمره کل)

خطا

199/612

25

7/984

پیشآزمون

312/53

1

312/53

11/54

0/003

0/35

گروه

159/88

1

159/88

5/90

0/024

0/22

خطا

144/611

25

5/784

پیشآزمون

279/22

1

279/22

15/17

0/001

0/41

گروه

56/84

1

56/84

3/08

0/093

0/12

خطا

51/199

25

2/047

پیشآزمون

17/58

1

17/58

11/08

0/003

0/30

گروه

28/07

1

28/07

17/69

0/001

0/41

خطا

31/201

25

1/248

یافتههای بهدستآمده از جدول شماره  5نشان میدهد بین میزان سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی
یادگیری (نمره کل) و ابعاد سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی یادگیری در گروه آزمایش (که تحت
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرارگرفتهاند) نسبت به گروه کنترل (که هیچ درمانی دریافت
نکردند) تفاوت معنادار وجود دارد .درنتیجه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و
خودتنظیمی یادگیری (نمره کل) و ابعاد سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی یادگیری دانشآموزان
دختر دارای اضطراب امتحان مؤثر است.
بحث
اضطراب امتحان یکی از شایعترین مشکالت روانی است که نقش مخرب و بازدارندهای در سالمت
روانی و آموزشی دانش آموزان دارد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی یادگیری دانشآموزان دختر دارای اضطراب
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امتحان بود .نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTسازگاری اجتماعی
دانشآموزان دختر دارای اضطراب امتحان را بهطور معنیداری افزایش میدهد ()p>0/05؛ بنابراین
میتوان بیان کرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی دانشآموزان دختر دارای
اضطراب امتحان مؤثر است .این یافته ،با نتایج پژوهشهای یاوری و آقایی1395 ،؛ سعیدی و
خلعتبری1395 ،؛ لعلی1395 ،؛ شاکر اردکانی ،رحیمی و صالح زاده1396 ،؛ نوری و همکاران،
1396؛ استادیان خانی و فدایی مقدم1396 ،؛ اسدزاده و همکاران1397 ،؛ فرمن و هربرت 2008 ،و
وایتینگ و همکاران 2012 ،همسو است .برای مثال نتایج پژوهش اسدزاده و همکاران ()1397
نشاندهنده تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی افراد مبتالبه اضطراب بود.
همچنین شاکر و همکاران ( )1396درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را بر سازگاری اجتماعی و
عاطفی مادران با فرزند معلول ذهنی و جسمی اجرا کردند .نتایج این مطالعه نیز حاکی از اثربخش
بودن این شیوه درمانی بر سازگاری اجتماعی بود .همچنین در مطالعهای که در خارج از ایران
توسط وایتینگ و همکاران ( )2012انجام شد ،گزارش نتایج همسو با این پژوهش بود و نشان داد
که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش سازگاری اجتماعی میشود.
در تبیین این یافته باید به فرآیندهای حاکم بر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اشاره کرد .یکی از
فرایندهای مؤثر دیگر این درمان "پذیرش" است .هیز ( )2005معتقد است که رویکرد پذیرش و
تعهد درمانی بهجای تمرکز بر روی برطرف سازی و حـذف عوامـل آسیبزا ،به مراجعان کمک می
کند تا هیجانات و شناختهـای کنترلشده خود را بپذیرند و خود را از کنترل قوانین کالمی که
سبب ایجاد مشکالتشان گردیده است ،رها کنند و به آنها اجازه میدهد که از کشمکش و منازعه با
آنها دستبردارند .تمرینهای مرتبط با این مؤلفه در پژوهش حاضر باعث شد که دانش آموزان
دارای اضطراب امتحان ،تجربیـات درونی ناخوشایند خود را بدون تالش برای مهار آنها بپذیرند.
این پذیرش باعث کاهش توجه و حساسیت بیشازحد نسبت به این تجربیات در آنها میشود و
درنتیجه کمتر تهدیدکننده به نظر خواهند رسید .تمرینهای "ذهن آگاهی" استفادهشده در جلسات
درمانی شـامل توجـه متمرکـز بـه خـود باعث میشود کــه افراد بهجای اینکــه رویدادهــای
ذهنــی را بهعنوان قسمتی از وجود خود بدانند ،آنها را فقط مشاهده کنند .در این تمرینهای به
افراد تن آرامی ،فن تنفس ،بینش و توانشهایی برای مقابله با تنیدگیها و شکایات آموزش داده می
شود که میتوان انتظار داشت افراد بازخورد مثبتتر نسبت به تواناییهای خود داشته باشند و با
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تفکرات فاجعه پندارانه و دیدگاه قضاوتی و سختگیرانه به خود بهصورت منطقی مقابله کنند و
مشکالتشان را از زوایای گوناگون موردتوجه قرار دهند.
یکی دیگر از فرآیندهای این درمان که میتواند افزایش سازگاری اجتماعی در دانش آموزان
دارای اضطراب امتحان را توجیه کند مؤلفه "ارزشها" میباشد .ازآنجاکه یکی از اهداف مهم درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد ،حرکت در یکجهت ارزشـمند است ،لذا تمرینهای ارائهشده در این
پژوهش جهت انتخابهای صحیح ،به دانش آموزان دارای اضطراب امتحان کمک بسزایی میکند و
در فرآیند نهایی درمان که تعهدات است این دانش آموزان تشویق میشوند تمام تالش خود را در
رسیدن به هدف خود بهکارگیرند و درنتیجه با توجه به اینکه هدف اصلی درمان مبتنی بر تعهد و
پذیرش ایجاد انعطافپذیری روانشناختی است ،فرآیندهای بنیادین این درمان باهم ترکیب میشوند
تا سازگاری اجتماعی را افزایش دهند .بدین ترتیب ،بدون ایجاد سازگاری با محیط اجتماعی،
حرکت در مسیر ارزشها شدنی نخواهد بود و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد زمینه ایجاد چنین
سازگاری را فراهم میکند.
نتایج دیگر این پژوهش نشان میدهد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد خودتنظیمی یادگیری
دانشآموزان دختر دارای اضطراب امتحان را بهطور معنیداری افزایش میدهد ()p>0/05؛ بنابراین
میتوان بیان کرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودتنظیمی یادگیری (نمره کل) و ابعاد
خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی ،اضطراب امتحان و راهبردهای شناختی دانشآموزان دختر
دارای اضطراب امتحان مؤثر است .این یافته ،با نتایج پژوهشهای قبلی ازجمله قره آغاجی و
همکاران1395 ،؛ سعید منش و پهلوان1396 ،؛ نوکانی ،حسین زاده و سیفی1396 ،؛ کالهدوز،
1396؛ ونگ و همکاران 2015 ،و سوین و همکاران 2015 ،همسو است .برای مثال نوکانی و
همکاران ( )1396در پژوهشی که باهدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در
خودتنظیمی و خودکارآمدی مادران دارای کودکان با اختالل نقص توجه و بیش فعالی انجام دادند
به این نتیجه رسیدند که این درمان تأثیر معناداری در بهبود خودتنظیمی دارد و میتواند بهطور
گسترده در مداخالت و آموزشهای مربوط به مادران دارای کودکان با اختالل نقص توجه و بیش
فعالی استفاده گردد .همچنین نتایج پژوهشهای اسون و همکاران ( )2015و ونگ و همکاران
( )2015در خارج از ایران ،نیز تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودتنظیمی را نشان میداد.
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در خصوص تبیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودتنظیمی یادگیری میتوان به
دالیل زیر اشاره کرد .از دیدگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،منشأ اصلی بسیاری از مشکالت
روانشناختی ،امتزاج شناختی و اجتناب تجربهای است .این دو فرایند در کنار هم به
انعطافناپذیری روانشناختی منجر میشود .در فرایند امتزاج شناختی فرد نمیتواند تجارب شناختی
و بهویژه اسنادهای کالمی خود را از رویدادها متمایز کند .در اجتناب تجربهای فرد تالش میکند از
آنچه بهطور بالقوه آسیب روانشناختی به دنبال دارد ،مانند افکار ناخواسته یا موقعیتهای
تهدیدکننده ،بگریزد یا احتراز کند (هیز و استروسال .)2004 ،در مداخلههای مبتنی بر پذیرش و
تعهد ،به فراگیران آموزش داده میشود که از تجارب ناخوشایند درونی اجتناب نکنند و بهجای آن،
بر پذیرش تجارب و تعهد به ارزشها و انجام دادن فعالیتهای مفید تأکید میشود؛ بنابراین فرد
میتواند بهغیراز تالش برای اجتناب از اضطراب امتحان ،بهروشهای دیگری که باعث بهبود
یادگیری در فرد میشود نیز توجه داشته باشد و درنتیجه امکان بهکارگیری راهبردهای خودتنظیمی
یادگیری برای وی فراهم میشود.
مؤلفه دیگر درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش "گسلش شناختی" میباشد .مفهوم گسلش شناختی،
میزان تأثیری است که یک فکر روی رفتار دارد .رفتار وابســته به بافت و رفتار وابســـته بـه فکـر
در پیوستار بین درهمآمیختگی یا گسلش شناختی قـرار میگیرند و وقتی فرد با افکارش در هم می
آمیزد نمیتواند قضــاوت ذهنی خودش از واقعیــت را از خــود واقعیــت تمیز دهد (سعیدمنش
و پهلوان .)1396 ،تمرینهای گسلش شناختی به دنبال آن است که به دانش آموزان آموزش دهد که
با این رویدادهای ذهنی بدون آغشته شدن با آنها برخورد کنند و بهجای آنکه به شکل
انعطافناپذیری تسلیم افکار و قوانین ذهنی خود باشند در جستجوی شیوههایی برای خودتنظیمی
برآیند.
در تبیین دیگر این یافته میتوان گفت با توجه به تأکید درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ،دو
تکنیک "تصریح ارزشها" و "عمل متعهدانه" در این زمینه نیز مؤثر میباشد .ترغیب افراد به
روشنسازی ارزشهایشان و طراح اهداف و اعمال مبتنی بر ارزشها به دانش آموزان دارای
اضطراب امتحان کمک میکند تعارضهای ارزشی خود را رفع کنند و با تعهد به انجام اعمال در
راستای دستیابی به اهداف و حرکت در مسیر ارزشها باوجود مشکالت ،بازدهی خودتنظیم گری
خود را افزایش دهند.
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مهمترین محدودیتهای این پژوهش عدم آزمون پیگیری به دلیل محدودیتهای زمانی اجرای
پژوهش و تعداد زیاد سؤاالت پرسشنامهها بود که باعث کاهش دقت در پاسخدهی توسط
دانشآموزان میشد .همچنین این پژوهش بر روی دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم انجامگرفته
است .لذا قابلتعمیم دهی بهکل دانشآموزان دارای اضطراب امتحان نیست .پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آتی بررسی اثربخشی سایر روشهای درمانی مانند درمان شناختی ـ رفتاری ،ذهن
آگاهی و  ...بر اضطراب امتحان دانشآموزان انجام گیرد .همچنین با توجه به اینکه پیگیری اثربخشی
آموزش ،اطالعات بیشتری در مورد فواید این آموزش میدهد ،لذا پیشنهاد میشود اثرات درازمدت
این رویکرد موردبررسی قرار گیرد .با توجه به نتایج این پژوهش آموزشوپرورش میتواند در
تدوین برنامههای آموزشی دانشآموزان جهت کاهش اضطراب امتحان و بهبود عملکرد تحصیلی
استفاده کند .همچنین مشاوران ،روانشناسان مدرسه و معلمها میتوانند جهت کاهش اضطراب
امتحان برای دانشآموزان دارای اضطراب امتحان از نتایج این پژوهش استفاده کنند.
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The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy
on Social Adjustment and Self-regulation Learning in
Female Students with Test Anxiety
Abstract
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of
acceptance and commitment therapy on social adjustment and Selfregulation learning in female students with test anxiety. The research
design was a quasi-experimental with pretest-posttest control group. The
study population was all female students of the 11th and 12th grades of
Khomeini Shahr city second-cycle high schools, approximately 1693
people, in the academic year 2017-2018. Using the available sampling
method and based on the cut-off point of the Sarason Anxiety
Questionnaire, a sample of 28 people was selected and randomly divided
into two groups of control (15 people) and experimental group (13
people). The research instruments were Sinha and Singh Social
Adjustment Questionnaire (1993) and Pintrich and De Groot (1990)
motivational strategies for learning questionnaire. The experimental
group received eight sessions of 2-hour acceptance and commitment
group therapy (Hayes, Strosahl & Wilson, 2011). The control group did
not receive any intervention. Multi-variable covariance analysis was
adopted to analyze the data. The results showed that therapeutic
intervention based on commitment and acceptance in the components of
social adjustment and learning self-regulation led to a significant increase
in performance in the experimental group compared to the control group
in the post-test phase (p<0/05); The overall conclusion is that schools by
using therapeutic intervention based on acceptance and commitment can
increase social adjustment and self-regulation of students' learning to
achieve academic success.
Keywords: Test Anxiety, Social Adjustment, Self-regulation Learning,
Acceptance and Commitment Therapy

