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طیبه شریفی

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر انعطافپذیری روانشناختی و اجتناب شناختی دانشآموزان دختر دارای اضطراب امتحان
بود .این مطالعه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود .جامعه آماری پژوهش شامل دانشآموزان دختر دوره دوم
متوسطه دارای اضطراب امتحان شهر شهرکرد در سال تحصیلی  1397-98بود .در این پژوهش تعداد  30دانشآموز دختر دارای اضطراب امتحان با روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب و با گمارش تصادفی در گروههای آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه  15دانشآموز) .گروه آزمایش مداخله
رفتاردرمانی دیالکتیک (لینهان )2008 ،را طی دو ماه و نیم و در  10جلسه  75دقیقهای دریافت نمودند .پرسشنامههای مورد استفاده در این پژوهش ،شامل
پرسشنامههای اضطراب امتحان ساراسون ( ،)QSTAانعطافپذیری روانشناختی ( )CFIو اجتناب شناختی ( )CAQبود .دادههای حاصل از پژوهش به
شیوه تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS-23مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که رفتاردرمانی دیالکتیک
بر انعطافپذیری روانشناختی ( )p<0/001و اجتناب شناختی( )p<0/001دانشآموزان دختر دارای اضطراب امتحان تأثیر معنادار دارد .بر اساس یافتههای
پژوهش حاضر ،میتوان چنین نتیجه گرفت که رفتاردرمانی دیالکتیک با بهرهگیری از تکنیکهای تحمل پریشانی ،پذیرش و خودنظمجویی هیجانی میتواند
بهعنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود انعطافپذیری روانشناختی و کاهش اجتناب شناختی دانشآموزان دارای اضطراب امتحان مورد استفاده گیرد.
واژههای کلیدی :اضطراب امتحان ،اجتناب شناختی ،انعطافپذیری روانشناختی ،رفتاردرمانی دیالکتیک
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مقدمه
یکی از مهمترین جنبههای انگیزش منفی و مشکل مهم آموزشی
که ساالنه میلیونها دانشآموز و دانشجو را در سراسر جهان
تحتتأثیر قرار میدهد و اثرات نامطلوبی بر عملکرد کالسی
دانشآموزان دارد ،اضطراب امتحان 1است .اضطراب امتحان،
شامل احساسات ناخوشایند عاطفی و نگرانی یا تشویق در
موقعیتهایی است که فرد احساس میکند عملکرد وی مورد
ارزشیابی قرار میگیرد (پرینز ،بار -کافیال ،رافیلی ،سند و التز،
 .)2019اضطراب امتحان ،به حالتی اشاره دارد که فرد را درباره
تواناییهایش در انجام یک وظیفه دچار ترس میکند و پیامد آن
کاهش توان مقابله با موقعیتهایی مانند موقعیت امتحان است
(وانستون و هیکس .)2019 ،اضطراب امتحان ،عامل اصلی نتایج
منفی متنوع از جمله ناراحتی روانی ،عدم موفقیت در اتمام
تحصیالت و ناامنی است .اضطراب امتحان را قسمتی از اضطراب
عمومی میدانند که دربرگیرنده فرایندهای توجه شناختی است و
بر عملکردهای آموزشگاهی و یا موقعیتهای ارزیابی تأثیر
میگذارد (کالرک ،کراندال و رابینسون.)2018 ،
یکی از مؤلفههای روانشناختی که میتواند در بروز پدیده
اضطراب امتحان دچار آسیب شود ،انعطافپذیری روانشناختی2
است (مهری و بختیارپور .)1393 ،انعطافپذیری روانشناختی،
مجموعه رفتارهایی است که فرد در راستای ارزشهایش انجام
میدهد.
بر این اساس ،نبود رفتارهایی که در راستای ارزشهای فرد
باشند ،باعث میشود که فرد احساس کند زندگیاش بدون معنا
و هدف است و یا زندگیاش را سراسر درد و رنج احساس کند
(هیز .)2016 ،انعطافپذیری روانشناختی ،توانایی انتخاب پاسخ
عملی در بین گزینههای موجود و مناسب و استفاده از خالقیت
است (خیراتی ،غباریبناب و احمدی .)1398 ،انعطافپذیری
شناختی ،میتواند فکر و رفتار فرد را در پاسخ به تغییرات شرایط
محیطی سازگار کند (المارزوگی ،چیکلوت و مککراکن.)2017 ،
بر این اساس ،شواهدی وجود دارد که نشان میدهد
انعطافپذیری روانشناختی با بهزیستی روانشناختی ،افسردگی
و اضطراب رابطه دارد (دنکال و همکاران.)2018 ،

همچنین نتایج پژوهشهای گوناگون نشان دادهاند که معموالً
اضطراب و اضطراب امتحان سبب بروز اجتناب شناختی 3در
دانشآموزان و دانشجویان میشود (حسینزاده فیروزآباد،
بساکنژاد و داوودی .)1396 ،اجتناب شناختی ،انواع راهبردهای
ذهنی است که بر اساس آن افراد افکار خویش را تغییر میدهند
(سکستون و دوگاس .)2009 ،هر فردی در برخورد با یک
موقعیت فرضیههایی درباره خود و محیطش میسازد .این
فرضیهها معیارهایی کمالگرایانه و سوگیرانه درباره عملکرد
اجتماعی است که میتواند منجر به شکلگیری نشانههای
جسمی و روانشناختی شود (داناهی و استوپا .)2010 ،اجتناب
شناختی ،یکی از راهبردهایی است که افراد اضطرابی برای
پردازش اطالعات در محیطهای اضطرابزا از آن استفاده
میکنند و از این طریق ،سعی بر تغییر تفکرات و تصورات ذهنی
خود دارند تا بتوانند خود را از نگرانیهای محیطی رهایی دهند
(بساکنژاد ،معینی و مهرابیزاده هنرمند.)1389 ،
جهت بهبود مؤلفههای روانشناختی دانشآموزان دارای
اضطراب امتحان ،روشهای مختلفی بهکار گرفته شده است.
یکی از این روشها ،رفتاردرمانی دیالکتیک 4است که کارآیی
خود را در درمان مؤلفههای مختلف روانشناختی نشان دادهاند
(نوعی ایران ،رضایی و اقدسی1398 ،؛ پیماننیا ،حمید،
مهرابیزاده هنرمند و محمود علیلو1397 ،؛ النگ ،ادواردز ،میتلر
و بوناویتاکوال2018 ،؛ لویس و میلر2018 ،؛ زالوسکی ،لویز و
مارتین2018 ،؛ رابینسون و همکاران2018 ،؛ دیکوئا ،کامتویس
و الندس2019 ،؛ تبت -موک ،سایتو ،مکگی ،ولوسزین و وناتی،
 .)2020رفتاردرمانی دیالکتیکی بهعنوان یک رویکرد درمانی
جدید ،چهار مؤلفه مداخلهای را در شیوه درمانی خود مطرح
میکند :هوشیاری فراگیر نهادین و تحمل پریشانی بهعنوان
مؤلفههای پذیرش و تنظیم هیجانی و کارآمدی بینفردی
بهعنوان مؤلفههای تغییر (دیکوئا ،کامتویس و الندس.)2019 ،
رفتاردرمانی دیالکتیکی ،بر افزایش توانمندیهای مراجع از طریق
آموزش مهارتهای جدید با مهارتهایی که بهطور مؤثر استفاده
نمیشود ،افزایش انگیزش از طریق کمک به کاهش عواملی که

11. test anxiety
22. psychological flexibility

3. cognitive avoidance
4. dialectical behavioral therapy
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معصومه مردانی گرمدره و همکاران

در پیشرفت درمان تداخل کرده و با همانند هیجانات ،شناختها،
رفتار آشکار و محیط ،از آن جلوگیری میکنند ،اطمینان یافتن از
تعمیم درمان به محیط از طریق گسترش شبکههای حرفهای و
اجتماعی که رشد و استفاده از مهارتهای جدید را تأیید و تقویت
میکند (رابینسون و همکاران.)2018 ،
ضرورت انجام پژوهش حاضر را میتوان اینگونه بیان کرد
که اضطراب امتحان پیامدهای نامطلوب تحصیلی و روانشناختی
بسیاری در دانشآموزان داشته و تأثیرات ملموسی را بر روند
زندگی تحصیلی ،فردی و اجتماعی دانشآموزان برجای نهاده و
میتواند زندگی آینده آنها را با مخاطرات فراوانی روبهرو سازد و
آسیبهای جبرانناپذیری بهدنبال داشته باشد .بر این اساس،
ضروری است اقدامات مقتضی برای درمان این نوع اضطراب و
بهبود مؤلفههای روانشناختی و هیجانی دانشآموزان دارای
اضطراب امتحان صورت گیرد تا از شکلگیری اختاللهای
روانشناختی و هیجانی در آینده پیشگیری گردد .خأل پژوهشی
حاضر را نیز میتوان در این نکته بررسی نمود که با توجه به
نقش مخرب اضطراب امتحان و آسیب به فرایندهای
روانشناختی و شناختی دانشآموزان ،تاکنون در پژوهشی به
بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر انعطافپذیری
روانشناختی و اجتناب شناختی دانشآموزان دختر دارای
اضطراب امتحان پرداخته نشده است .بنابراین ،با توجه به
موضوعات مطروحه و تحقیقات انجامیافته در مورد تأثیر
رفتاردرمانی دیالکتیک بر بهبود مشکالت روانی و رفتاری و از
سوی دیگر ،با توجه به خأل پژوهشی حاضر بهدلیل عدم انجام
پژوهشی مشابه؛ هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی
رفتاردرمانی دیالکتیک بر انعطافپذیری روانشناختی و اجتناب
شناختی دانشآموزان دختر دارای اضطراب امتحان است.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
طرح پژوهش حاضر ،از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری دو ماهه بود .جامعه
آماری پژوهش شامل دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای
اضطراب امتحان شهر شهرکرد در سال تحصیلی  1397-98بود
که جهت شرکت در این پژوهش ،رضایت آگاهانه داشتند .در

پژوهش حاضر از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
چندمرحلهای استفاده شد .شیوه نمونهگیری بدین صورت بود که
از بین نواحی آموزشوپرورش شهر شهرکرد ،یک ناحیه بهصورت
تصادفی انتخاب شد (آموزشوپرورش ناحیه  .)1در مرحله بعد ،از
بین مدارس متوسطه دوره دوم دخترانه این ناحیه ،تعداد سه
مدرسه انتخاب و با مراجعه به مدارس انتخابی ،از مشاوران و
معلمان آنها درخواست گردید ،دانشآموزان مراجعهکننده دارای
عالئم اضطراب امتحان را معرفی نمایند .در گام اول ،تعداد 73
دانشآموز دختر معرفی شد .سپس به دانشآموزان معرفی شده
پرسشنامه اضطراب امتحان ارائه داده شد تا بدینوسیله از وجود
اضطراب امتحان در نزد این دانشآموزان اطمینان حاصل شود.
تعداد  54دانشآموز تشخیص اضطراب امتحان را دریافت نمودند
(نمرات باالتر از  16در پرسشنامه اضطراب امتحان) .عالوه بر
این ،از این دانشآموزان مصاحبه بالینی نیز صورت گرفت .سپس
از بین دانشآموزانی که دارای اضطراب امتحان تشخیص داده
شدند ،تعداد  30دانشآموز به صورت تصادف انتخاب و بار دیگر
بهصورت تصادفی در گروههای آزمایش و گواه گمارده شدند (15
دانشآموز در هر گروه) .حجم نمونه با استفاده از جدول کوهن و
تعیین اندازه اثر با توجه به  1-β=0/8 ،α=0/005 ،a=0/05و
با توجه به اندازه اثرهای پیشینه پژوهش (کالین ،هوناکر ،جوزف
و سچیو )2001 ،محاسبه شد که در هر دو گروه  30نفر برآورد
گردید (هر گروه  15نفر) .در گام بعد ،دانشآموزان گروه آزمایش
مداخله رفتاردرمانی دیالکتیک ( 10جلسه) را دریافت نمودند ،در
حالی که گروه گواه از دریافت این مداخله در طی انجام فرایند
پژوهش بیبهره و در انتظار دریافت مداخله حاضر بود .پس از
اتمام جلسات ،مرحله پسآزمون و برای اطمینان از ثبات نتایج
دوماه بعد دوره پیگیری اجرا شد .مالکهای ورود به پژوهش
شامل :داشتن مشکل جدی در مواجهه با امتحانهای شفاهی و
کتبی و داشتن حالت تشویش بههنگام مواجهه با آنها ،کسب
نمره باالتر از میانگین در پرسشنامه اضطراب امتحان (نمرات
باالتر از  ،)16عدم برخورداری از آسیبهای روانشناختی مزمن
همچون اضطراب و افسردگی (با توجه به خوداظهاری و مصاحبه
بالینی) و اعالم رضایت و آمادگی جهت شرکت در پژوهش بود.
همچنین مالکهای خروج از پژوهش ،شامل داشتن بیش از دو
جلسه غیبت ،عدم همکاری و انجام ندادن تکالیف مشخص شده
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در کالس ،عدم تمایل به ادامه حضور در فرایند انجام پژوهش و
بروز حوادث پیشبینی نشده بود.
پس از اخذ مجوزهای الزم از اداره آموزشوپرورش شهر
شهرکرد ،ابتدا با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای ،نمونه
پژوهش جمعآوری شد .سپس طی جلسه آموزشی روند اجرای
پژوهش و اهداف بسته درمانی برای دانشآموزان شرکتکننده
در پژوهش توسط پژوهشگر شرح داده شد تا این افراد آگاهی و
رضایت الزم جهت شرکت در پژوهش را اعالم نمایند .در گام
بعد ،همه افراد دو گروه (گروه آزمایشی و گروه گواه) به
پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند .سپس افراد گروه آزمایش
پس از انتصاب تصادفی در گروهها ،مداخله رفتاردرمانی دیالکتیک

را در  10جلسه  75دقیقهای در طی دو ماه و نیم بهصورت
هفتهای یک جلسه دریافت کردند .برنامه مداخلهای در پژوهش
حاضر ،برگرفته از برنامه رفتاردرمانی دیالکتیک لینهان ()2008
بود که از پژوهش نوعی ایران ،رضایی و اقدسی ( )1398اقتباس
شده است .جهت رعایت اخالق در پژوهش رضایت دانشآموزان
برای شرکت در برنامه مداخله کسب و از کلیه مراحل مداخله آگاه
شدند .همچنین به افراد گروه گواه اطمینان داده شد که آنان نیز
پس از اتمام فرایند پژوهشی این مداخالت را دریافت خواهند
نمود .همچنین به هر دو گروه اطمینان داده شد که اطالعات
آنها محرمانه باقی میماند و نیازی به درج نام نیست.

جدول  -1خالصه جلسات رفتاردرمانی دیالکتیک (لینهان2008 ،1؛ بهنقل از نوعی ایران ،رضایی و اقدسی)1398 ،
جلسه
اول
دوم
سوم

چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
جلسه
نهم
جلسه
دهم

هدف
آشنایی مراجعان با
همدیگر
کسب توانش و
آشنایی با هیجانات
نامگذاری هیجانات و
توجه به عملکرد
آنها
مشاهدهگری
هیجانات
کسب توانش جهت
کاهش آسیبپذیری
توانش
آموزش
حلمسئله
تسلط بر دنیای خود
مخالف
عمل
هیجانات آسیبزننده
جلسه اول آموزش
توانشهای تحمل
پریشانی
جلسه دوم آموزش
توانشهای تحمل

شرح جلسه
ابتدا محقق ،ضمن خوشآمدگویی و سپاسگزاری از آزمودنیها ،هدف از تشکیل جلسات آموزش ،طول مدت زمان آن ،تعداد جلسات،
شرایط خروج از جلسات و تکالیف خانگی در بین جلسات را برای آنها توضیح میدهد ،سپس آزمودنیها با یگدیگر آشنا میشوند.
سؤال در مورد اینکه :چرا باید این مهارت را بیاموزیم؟ دیدگاههای درست در مورد هیجانها کدامند؟ مروری بر هیجانهای اولیه
و ثانویه .خودنظمجویی هیجانات به افراد کمک میکند تا با هیجانهای اولیه و ثانویه به شیوههای مؤثرتری کنار بیایند.
سؤال در مورد اینکه چگونه هیجانها عمل میکنند؟ نامگذاری هیجانها و تحلیل عملکردی ،مباحثه در مورد تفاسیری که هر
فرد در مورد هیجانهایش دارد ،توجه به نقش ذهن هیجانی و ذهن منطقی و ذهن خردمندانه در مورد پاسخ به هیجانها.
مشاهده و توصیف هیجانها ،نقش خودگوییهای مثبت در هیجانها .اگر افراد رفتارهای سالمتری بروز دهند و افکار خودتأییدگرایانه
بیشتری داشته باشند ،باعث میشود تجارب هیجانی رضایتبخشتری برای آنها پیش بیاید.
آموزش توانش کاهش آسیبپذیری جسمانی (برنامهریزی برای خواب کافی ،برنامهریزی برای رفع کسالت جسمانی و روانی ،تغذیه
کافی و مناسب ،ورزش کردن) .عادتهای صحیح بخش مهمی از مدیریت افسردگی ،خشم ،کجخلقی یا زودرنجی هستند.
اتخاذ تصمیماتی در راستای توانش کاهش آسیبپذیری شناختی .آموزش توانش حلمسئله ،توانش حلمسئله این توانایی را به افراد
میدهد که با توجه به تجارب عملی و توانمندیهای ذهنی خود بتوانند در جهت حلمسئله قدم بردارند.
آموزش برنامهریزی برای افزایش تجارب مثبت ،تهیه فهرستی از فعالیتهای لذتبخش.
آگاهی بر هیجانها و انجام عمل مخالف در برابر ترس ،احساس گناه و شرم ،خشم و افسردگی .عمل مخالف در مورد ترس و
خشم و احساس گناه و غمگینی .برعکس تمایلهای هیجانیتان عمل کنید .ذهن خود را از حس جاری و کنونی پر کنید.
راهبردهای پرت کردن حواس ،ارتقا لحظه جاری ،خودآرامبخشی با استفاده از حواس پنجگانه ،تکنیک سود و زیان .بیشتر افراد ترجیح
میدهند هیجانهای دردناک را تجربه نکنند؛ بنابراین آن را نادیده میگیرند و نمیتوانند تحمل کنند ،پس دست به رفتارهای
غیرانطباقی میزنند .درمانگر در تحمل پریشانی به فرد کمک میکند تا هیجان دردناک را تجربه کند و بتواند آن را تحمل کند.
آموزش توانش های تحمل پریشانی :تعریف پذیرش بنیادین و چگونگی استفاده از این توانش ،آموزش تغییر شیوههای تفکر ،ایجاد
انگیزه (اراده) برای عمل متعهدانه.

در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از دو سطح آمار
توصیفی و استنباطی استفاده شده است .در سطح توصیفی ،از

میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون
شاپیرو -ویلک جهت بررسی نرمالبودن توزیع متغیرها ،آزمون

1. Linehan, M.
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لوین برای بررسی برابری واریانسها ،آزمون موچلی جهت
بررسی پیشفرض کرویت دادهها و همچنین از تحلیل واریانس
با اندازهگیری مکرر برای بررسی فرضیه پژوهش استفاده گردید.
نتایج آماری با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS-23مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

ابزار سنجش
پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون:)QSTA( 1
این پرسشنامه توسط ساراسون در سال  1975ساخته شد .این
پرسشنامه کوتاه دارای  37ماده آزمون است که آزمودنی باید
مادهها را بهصورت «درست یا غلط» پاسخ دهد و بدینترتیب،
میتوان به حالت روانی و تجربیات فیزیولوژیکی فرد در جریان
امتحان قبل و بعد از آن دست یافت .در این مقیاس ،تعداد
مادههایی که آزمودنی به آنها پاسخ «درست» داده است ،نمره
اضطراب امتحان وی را تشکیل میدهد .اگر نمره بهدست آمده
 12یا کمتر از  12باشد ،اضطراب امتحان فرد در دامنه پایین
«خفیف» قرار دارد؛ چنانچه بین 12تا  20باشد ،از اضطراب
امتحان متوسط برخوردار است و در این پژوهش افرادی که نمره
اضطراب باالتر از  16داشتند ،بهعنوان افراد دارای اضطراب
امتحان در نظر گرفته شدند .یزدانی ( )1391در پژوهش خود
ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  0/88و همسانی درونی
آن را  0/95و روایی محتوایی آن را  0/72گزارش کرده است.
میزان پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ  0/78محاسبه شد.
پرسشنامه انعطافپذیری روانشناختی :)CFI( 2این
پرسشنامه توسط دنیس و وندروال در سال  2010ساخته شده
است .این پرسشنامه مشتمل بر 20سؤال میباشد و برای
سنجش نوعی از انعطافپذیری روانشناختی که در موفقیت فرد
برای چالش و جایگزینی افکار ناکارآمد با افکار کارآمدتر الزم
است ،بهکار میرود و دارای سه زیرمقیاس جایگزینها( 3شامل
ده سؤال) ،کنترل( 4شامل هشت سؤال) و جایگزینهایی برای
رفتارهای انسانی( 5شامل دو سؤال) است .این پرسشنامه بر
)1. Questioner of Sarason Test Anxiety (QSTA
)2. Cognitive Flexibility Inventory (CFI
3. alternatives

اساس مقیاس  7درجهای لیکرت است که از امتیاز کامالً مخالفم
 1تا کامالً موافقم  7درجهبندی شده است .دامنه نمرات
پرسشنامه بین  20تا  140است .نمرههای باالتر نشاندهنده
انعطافپذیری روانی بیشتر است .در پژوهش دنیس و واندروال
( )2010اعتبار همزمان این پرسشنامه را با پرسشنامه افسردگی
بک ،برابر با  -0/39و روایی همگرایی آن را با مقیاس
انعطافپذیری روانشناختی مارتین و رابین  0/75بهدست آوردند.
در ایران شاره ،سلطانی بحرینیان و فرمانی (1392؛ بهنقل از
فاضلی ،احتشامزاده و هاشمی شیخشبانی )1393 ،ضریب
بازآزمایی کل مقیاس را  0/81و ضرایب آلفای کرونباخ کل
مقیاس را  0/90گزارش نمودند .آلفای کرونباخ دادههای این
پرسشنامه در پژوهش فاضلی و همکاران ( 0/75 )1393بهدست
آمد .پایایی پرسشنامه حاضر در این پژوهش ،بهوسیله ضریب
آلفای کرونباخ  0/79محاسبه شد.
پرسشنامه اجتناب شناختی :)CAQ( 6پرسشنامه اجتناب
شناختی توسط سکستون و دوگاس ( )2008ساخته شد .این
پرسشنامه  25آیتم و پنج خردهمقیاس واپسزنی افکار
نگرانکننده ،جانشینی افکار مثبت بهجای افکار نگرانکننده،
استفاده از حواسپرتی برای قطع روند نگرانی ،اجتناب از
موقعیتها و فعالیتهای فعالساز افکار نگرانکننده و تغییر
تصاویر ذهنی به افکار کالمی میباشد .هر خردهمقیاس پنج
سؤال را به خود اختصاص داده است .آزمودنیها بر اساس طیف
لیکرتی از ( 1هرگز) تا ( 5همیشه) به سؤاالت پاسخ میدهند.
دامنه نمرات این پرسشنامه بین  25تا  125است .کسب نمرات
باالتر نشاندهنده اجتناب شناختی بیشتر در نزد فرد است.
بساکنژاد ،معینی و مهرابیزاده هنرمند ( )1389پایایی این
مقیاس را به روش آلفای کرونباخ برابر  91درصد بهدست
آوردهاند .در پژوهش محمودزاده و محمدخانی ( )1395نیز آلفای
کرونباخ برای نمره کل و زیرمقیاسهای این پرسشنامه بین
 0/80تا  0/90بهدست آمد .ضریب روایی این ابزار ،از طریق
همبستگی با سیاهه فرونشانی فکر برابر  48درصد بهدست آمده
است (بساکنژاد ،معینی و مهرابیزاده هنرمند .)1389 ،پایایی این
4. control
5. alternatives to human behavior
)6. Cognitive Avoidance Questionnaire (CAQ

1

4

2

5

3

6
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پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
برای زیرمقیاسها بهترتیب  0/83 ،0/79 ،0/85 ،0/80و  0/74و
برای نمره کلی این پرسشنامه  0/81بهدست آمد.
در پژوهش حاضر از پروتکل رفتاردرمانی دیالکتیک استفاده
شده است که توسط لینهان در سال  2008بنا شده است.
اعتبارسنجی این بسته درمانی در ایران و برای جامعه آماری
دانشآموزان با استفاده از اعتبار محتوایی در پژوهش نوعی ایران،
رضایی و اقدسی ( )1398مورد بررسی و مورد تأیید قرار گرفته
که بر اساس آن ،اجرای این پروتکل برای جامعه دانشآموزان
ایرانی مناسب تشخیص داده شده است.

یافتهها
یافتههای جمعیتشناختی نشان داد که دانشآموزان حاضر در
پژوهش دارای دامنه سنی  15تا  18سال بودند که بیشترین
فراوانی در گروه آزمایش مربوط به گروه سنی  16سال (46/66
درصد) و در گروه گواه نیز مربوط به گروه سنی  15سال (53/33
درصد) بود .عالوه بر این ،دانشآموزان در رشتههای ریاضی و
فیزیک ،ادبیات و علوم انسانی و علوم تجربی مشغولبهتحصیل
بودند که بیشترین فراوانی در هر دو گروه آزمایش ( 40درصد) و
گواه ( 46/66درصد) مربوط به رشته علوم تجربی بود.

جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد انعطافپذیری روانشناختی و اجتناب شناختی در گروه آزمایش و گواه
متغیرها

گروهها

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین
انعطافپذیری روانشناختی

گروه آزمایش

71/06

انحراف
معیار
10/22

91/20

اجتناب شناختی

گروه گواه
گروه آزمایش
گروه گواه

71/40
77/40
76/93

10/36
3/37
6

71/60
60/66
80/33

نتایج ارائه شده در جدول  ،2حاکی از آن است که رفتاردرمانی
دیالکتیک توانسته منجر به تغییر در میانگین نمرات اجتناب
شناختی و انعطافپذیری روانشناختی دانشآموزان دوره دوم
متوسطه دارای اضطراب امتحان در مراحل پسآزمون و پیگیری
شود .قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون واریانس با اندازهگیری
مکرر ،پیشفرضهای آزمونهای پارامتریک مورد سنجش قرار
گرفت .بر همین اساس ،نتایج آزمون شاپیروویلک بیانگر آن بود
که پیشفرض نرمال بودن توزیع نمونهای دادهها در متغیرهای
انعطافپذیری روانشناختی و اجتناب شناختی در گروههای

پیگیری
میانگین

انحراف
معیار
12/87

میانگین

انحراف
معیار
12/96

87/20

11/13
3/15
5/41

10/33
3/01
5/70

71
65/06
79/06

آزمایش و گواه برقرار است ( .)p<0/05همچنین نتایج آزمون
لوین نشان داد که پیشفرض همگنی واریانسها رعایت شده
است ( .)p<0/05از طرفی ،نتایج آزمون  tنشان داد که تفاوت
نمرههای پیشآزمون گروههای آزمایش و گروه گواه در
متغیرهای وابسته (انعطافپذیری روانشناختی و اجتناب شناختی)
معنادار نبوده است ( .)p<0/05همچنین نتایج آزمون موچلی
بیانگر آن بود که پیشفرض کرویت دادهها در متغیرهای
انعطافپذیری روانشناختی و اجتناب شناختی رعایت شده است
(.)p<0/05

جدول  -3تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر جهت بررسی تغییرات انعطافپذیری روانشناختی

انعطافپذیری روانشناختی

مراحل
گروهبندی
تعامل مراحل و گروهبندی

مجموع
مجذورات
1705/35
3144/71
1705/62

همانگونه که نتایج جدول  ،3نشان میدهد که میانگین نمرات
انعطافپذیری روانشناختی فارغ از تأثیر گروهبندی در مراحل

درجه
آزادی
1/17
1
1/17

میانگین
مجذورات
1415/53
3144/71
1451/75

مقدار f

مقدار p

131/77
14/56
131/79

0/0001
0/0001
0/0001

اندازه
اثر
0/78
0/33
0/78

توان
آزمون
1
0/97
1

پسآزمون و پیگیری دچار تغییر معنادار شده که این تغییر با
مقایسه با پیشآزمون یک تفاوت معنادار بهشمار میرود.
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است .حال جهت بررسی تغییرات ابعاد انعطافپذیری
روانشناختی (جایگزینها ،کنترل و جایگزینهایی برای
رفتارهای انسانی) از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر
چندمتغیری استفاده شد.

همچنین سطر مربوط به تعامل مراحل و گروهبندی بهعنوان
مهمترین یافته جدول فوق حاکی از آن است که رفتاردرمانی
دیالکتیک با تعامل مراحل نیز تأثیر معناداری بر مراحل آزمون
(پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) انعطافپذیری روانشناختی
در دانشآموزان دوره دوم متوسطه دارای اضطراب امتحان داشته

جدول  -4نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر چندمتغیری بررسی تغییرات ابعاد انعطافپذیری روانشناختی
ارزش

مقدار F

درجه آزادی فرض

درجه آزادی خطا

اثر پیالیی

0/79

51/73

3

26

المبدای ویلکز

0/20

51/73

3

26

اثر هتلینگ

3/83

51/73

3

26

بزرگترین ریشهروی

3/83

51/73

4

21

با معناداری آزمون واریانس با اندازهگیری مکرر چندمتغیری این
نتیجه حاصل میگردد که باید حداقل در یکی از ابعاد
انعطافپذیری روانشناختی (جایگزینها ،کنترل و جایگزینهایی
برای رفتارهای انسانی) دانشآموزان دختر دارای اضطراب
امتحان بین دو گروه آزمایش و گواه در اثر ارائه رفتاردرمانی

سطح معناداری
0/0001

دیالکتیک تفاوت معنادار وجود داشته باشد .بنابراین ،جهت بررسی
این نکته که معناداری مشاهده شده در کدامیک از ابعاد
انعطافپذیری روانشناختی است ،به بررسی تحلیل واریانس با
اندازهگیری مکرر تکمتغیری پرداخته شد.

جدول  -5تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر تکمتغیری جهت بررسی تغییرات ابعاد انعطافپذیری روانشناختی

جایگزینها

کنترل

جایگزینهایی برای رفتارهای
انسانی

مراحل
گروهبندی
تعامل مراحل و گروهبندی
مراحل
گروهبندی
تعامل مراحل و گروهبندی
مراحل
گروهبندی
تعامل مراحل و گروهبندی

مجموع
مجذورات
305/15
608/40
256/26
324/42
572/54
388/02
34/40
56/01
32/08

همانگونه که نتایج جدول  ،5نشان میدهد که میانگین نمرات
ابعاد انعطافپذیری روانشناختی (جایگزینها ،کنترل و
جایگزینهایی برای رفتارهای انسانی) فارغ از تأثیر گروهبندی در
مراحل پسآزمون و پیگیری دچار تغییر معنادار شده که این تغییر
با مقایسه با پیشآزمون یک تفاوت معنادار بهشمار میرود.
همچنین سطر مربوط به تعامل مراحل و گروهبندی بهعنوان

درجه
آزادی
1/56
1
1/56
1/08
1
1/08
1/53
1
1/53

میانگین
مجذورات
194/45
608/40
163/29
298/41
572/54
356/91
22/37
56/01
20/87

مقدار f

مقدار p

97/19
7/34
61/62
56/69
11/43
67/81
40/96
10/09
38/21

0/0001
0/002
0/0001
0/0001
0/001
0/0001
0/0001
0/001
0/0001

اندازه
اثر
0/77
0/20
0/74
0/66
0/30
0/70
0/59
0/27
0/57

توان
آزمون
1
0/83
1
1
0/95
1
1
0/86
1

مهمترین یافته جدول فوق حاکی از آن است که رفتاردرمانی
دیالکتیک با تعامل مراحل نیز تأثیر معناداری بر مراحل آزمون
(پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) ابعاد انعطافپذیری
روانشناختی در دانشآموزان دوره دوم متوسطه دارای اضطراب
امتحان داشته است.
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جدول  -6تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر جهت بررسی تغییرات اجتناب شناختی
اجتناب شناختی

مراحل

مجموع
مجذورات
729/08

درجه
آزادی
2

میانگین
مجذورات
364/54

125/98

گروهبندی
تعامل مراحل و گروهبندی

2755/60
1616/86

1
2

2755/60
808/43

47/19
279/38

همانگونه که نتایج جدول  ،6نشان میدهد که میانگین نمرات
اجتناب شناختی فارغ از تأثیر گروهبندی در طی مراحل پسآزمون
و پیگیری دچار تغییر معنادار شده که این تغییر با مقایسه با
پیشآزمون یک تفاوت معنادار بهشمار میرود .همچنین سطر
مربوط به تعامل مراحل و گروهبندی بهعنوان مهمترین یافته
جدول فوق حاکی از آن است که رفتاردرمانی دیالکتیک با تعامل
مراحل نیز تأثیر معناداری بر مراحل آزمون (پیشآزمون،

مقدار f

مقدار p

0/0001

اندازه
اثر
0/76

توان
آزمون
1

0/0001
0/0001

0/47
0/79

1
1

پسآزمون و پیگیری) اجتناب شناختی داشته است.
حال جهت بررسی تغییرات ابعاد اجتناب شناختی (واپسزنی
افکار نگرانکننده ،جانشینی افکار مثبت بهجای افکار
نگرانکننده ،حواسپرتی برای قطع روند نگرانی ،اجتناب از
موقعیتها و فعالیتهای فعالساز نگرانکننده و تغییر تصاویر
ذهنی به افکار کالمی) از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر
چندمتغیری استفاده شد.

جدول  -7نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر چندمتغیری بررسی تغییرات ابعاد اجتناب شناختی
اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشهروی

ارزش

مقدار F

0/79
0/20
3/83
3/83

51/73
51/73
51/73
51/73

درجه آزادی فرض

درجه آزادی خطا

5
5
5
5

24
24
24
24

با معناداری آزمون واریانس با اندازهگیری مکرر چندمتغیری ،این
نتیجه حاصل می گردد که باید حداقل در یکی از ابعاد اجتناب
شناختی بین دو گروه آزمایش و گواه در اثر ارائه رفتاردرمانی
دیالکتیک تفاوت معنادار وجود داشته باشد .جهت بررسی این

سطح معناداری
0/0001

نکته که معناداری مشاهده شده در کدامیک از ابعاد اجتناب
شناختی است ،به بررسی تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر
تکمتغیری پرداخته شد.

جدول  -8تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر تکمتغیری جهت بررسی تغییرات ابعاد اجتناب شناختی
واپسزنی افکار نگرانکننده

جانشینی افکار مثبت به جای
افکار نگرانکننده
حواسپرتی برای قطع روند
نگرانی
اجتناب از موقعیتهای فعالساز
نگرانکننده
تغییر تصاویر ذهنی به افکار
کالمی

مراحل
گروهبندی
تعامل مراحل و گروهبندی
مراحل
گروهبندی
تعامل مراحل و گروهبندی
مراحل
گروهبندی
تعامل مراحل و گروهبندی
مراحل
گروهبندی
تعامل مراحل و گروهبندی
مراحل
گروهبندی
تعامل مراحل و گروهبندی

مجموع
مجذورات
42/95
80/27
55/08
25/95
170/84
82/75
27/75
236/84
68/42
26/02
24/54
48/68
26/60
102/40
73/26

درجه
آزادی
1/37
1
1/37
1/67
1
1/67
2
1
2
2
1
2
1/59
1
1/59

میانگین
مجذورات
31/34
80/27
40/20
15/46
170/84
49/30
13/87
236/84
34/21
13/01
24/54
24/34
16/69
102/40
45/98

مقدار f

مقدار p

34/73
7/91
44/55
34/13
14/02
108/84
13/92
18/03
58/96
31/28
11/66
58/53
33/65
13/57
92/68

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
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اندازه
اثر
0/55
0/22
0/61
0/54
0/33
0/79
0/46
0/39
0/67
0/52
0/28
0/67
0/54
0/32
0/76

توان
آزمون
1
0/81
1
1
0/95
1
1
0/98
1
1
0/91
1
1
0/94
1

معصومه مردانی گرمدره و همکاران

همانگونه که نتایج جدول  ،8نشان میدهد که میانگین نمرات
ابعاد اجتناب شناختی (واپسزنی افکار نگرانکننده ،جانشینی
افکار مثبت بهجای افکار نگرانکننده ،حواسپرتی برای قطع روند
نگرانی ،اجتناب از موقعیتها و فعالیتهای فعالساز نگرانکننده
و تغییر تصاویر ذهنی به افکار کالمی) فارغ از تأثیر گروهبندی در
طی مراحل پسآزمون و پیگیری دچار تغییر معنادار شده که این
تغییر با مقایسه با پیشآزمون یک تفاوت معنادار بهشمار میرود.
همچنین سطر مربوط به تعامل مراحل و گروهبندی بهعنوان
مهمترین یافته جدول فوق حاکی از آن است که رفتاردرمانی
دیالکتیک با تعامل مراحل نیز تأثیر معناداری بر مراحل آزمون
(پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) ابعاد اجتناب شناختی در
دانشآموزان دوره دوم متوسطه دارای اضطراب امتحان داشته
است.

بحث و نتیجهگیری
یافته اول پژوهش حاضر ،نشان داد که رفتاردرمانی دیالکتیک بر
انعطافپذیری روانشناختی دانشآموزان دختر دارای اضطراب
امتحان تأثیر معنادار داشته و توانسته منجر به بهبود
انعطافپذیری روانشناختی این دانشآموزان شود .یافته حاضر با
نتایج پژوهش نوعی ایران ،رضایی و اقدسی ( )1398مبنی بر
تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پردازش هیجانی دانشآموزان
دختر مقطع متوسطه دارای اضطراب امتحان و با نتایج پژوهش
تبت -موک و همکاران ( )2020مبنی بر تأثیر رفتاردرمانی
دیالکتیک بر پردازش شناختی و کاهش اضطراب همسو است.
در تبیین یافته حاضر مبنی بر اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر
انعطافپذیری روانشناختی دانشآموزان دختر دارای اضطراب
امتحان ،میتوان بیان نمود که رفتاردرمانی دیالکتیکی در تمام
مراحل سعی دارد تا دو قطب مختلف یک عمل را به مراجعان
(در پژوهش حاضر دانشآموزان دختر دارای اضطراب امتحان)
نشان دهد که چگونه یک هیجان ،فکر و یا رفتار میتواند به بهتر
شدن یک فرایند یا تخریب آن منجر شود .رفتاردرمانی
دیالکتیک ،این دو قطب را همراه با پیامدهایشان به مراجعان
نشان میدهد و از طریق آموزش ذهنآگاهی ،مهارتهای مهار
هیجانی و تحمل پریشانی به دانشآموزان کمک میکند تا
تعارضهایشان را مدیریت کرده و آنها را به راهی برای شناخت

بهتر تبدیل کنند (دیکوئا ،کامتویس و الندس .)2019 ،در واقع،
رفتاردرمانی دیالکتیکی با آموزش پذیرش بنیادین ،به مراجعان
آموزش میدهد که زندگی توأم با مشکالت و چالشها را بپذیرند
(النگ و همکاران .)2018 ،بر این اساس ،رفتاردرمانی دیالکتیک
با ایجاد توانایی تحمل آشفتگی ،میتواند آسیبهای روانشناختی
همچون اضطراب و متغیرهای مرتبط با آن نظیر اضطراب
امتحان را کاهش دهد .کاهش اضطراب امتحان ،سبب میشود
تا دانشآموزان دارای اضطراب امتحان ،آرامش شناختی بیشتری
را تجربه نموده و در نتیجه ،نمرات بیشتری در انعطافپذیری
روانشناختی و ابعاد آن بهدست آورند .تبیین دیگر اینکه ارائه
رفتاردرمانی دیالکتیکی بهعنوان درمانی حمایتگرانه که مستلزم
ارتباطی قوی بین درمانجو و درمانگر است ،میتواند باعث رشد
مهارتها همچون تحمل درماندگی ،ذهنآگاهی ،خودنظمجویی
هیجانات و مهارت کارآمد در مراجعان شود (رابینسون و
همکاران .)2018 ،بهطوری که با ارائه راهکارهای جدید برای
تعدیل آثار شرایط ناراحتکننده و افزایش انعطافپذیری
روانشناختی به دانشآموزان دختر دارای اضطراب امتحان کمک
میکند تا بهتر با تجربههای دردناک تحصیلی خود کنار بیایند.
یافته دوم پژوهش حاضر ،نشان داد که رفتاردرمانی
دیالکتیک بر اجتناب شناختی دانشآموزان دختر دارای اضطراب
امتحان تأثیر معنادار داشته و توانسته منجر به کاهش اجتناب
شناختی این دانشآموزان شود .یافته حاضر با نتایج پژوهش
پیماننیا و همکاران ( )1397مبنی بر اثربخشی رفتاردرمانی
دیالکتیک بر تکانشگری و کیفیت زندگی دختران و با نتایج
پژوهش النگ و همکاران ( )2018مبنی بر تأثیر رفتاردرمانی
دیالکتیک بر سالمت روانشناختی نوجوانان همسو است .در
تبیین یافته حاضر ،مبنی بر تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر
کاهش اجتناب شناختی دانشآموزان دختر دارای اضطراب
امتحان میتوان بیان نمود ،هنگامی که مهارت تحمل پریشان،
به دانشآموزان دختر دارای اضطراب امتحان آموزش داده
میشود ،حس پیوستگی و قدرت روانی آنان افزایش مییابد؛ به
بیان دیگر ،این مهارت به آنها یاد میدهد تا با وقایع آشفتهساز
نظیر اضطراب امتحان و عالئم آزاردهنده آن ،بهتر مقابله کرده و
رفتارهای اجتنابی کمتری را از خود نشان دهند .از طرفی ،با
بهرهگیری از فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی ،افراد میتوانند
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هیجانات و رویدادهایی را که در زندگی پیش میآید ،بهتر درک
کرده و آنها را قبول نمایند (زالوسکی ،لویز و مارتین .)2018 ،بر
این اساس ،دانشآموزان دختر دارای اضطراب امتحان با استفاده
از این تکنیک میآموزند که در مقابل تعارضها و مشکالت ناشی
از اضطراب امتحان مقاومتر بوده و اثرات آشفتهساز شرایط
محیطی را کاهش دهند .همچنین رفتاردرمانی دیالکتیکی باعث
بهبود جهتگیری کلی افراد ،احساس اعتماد و پویایی مداوم و
فراگیر در زندگی و پیرامون میگردد (لویس و میلر)2018 ،؛
بهطوری که به دانشآموزان دختر دارای اضطراب امتحان کمک
میکند تا هیجانهای منفی تحصیلی خود را دقیقتر تشخیص
دهند و سپس هر هیجانی را بدون ناتوان شدن با آن بررسی
کنند .همچنین بدون داشتن رفتاری مخرب و ناسازگارانه؛ زندگی
سازمان یافتهتر ،قابل پیشبینیتر و توضیحپذیرتر درک
مینمایند .بهعبارتی ،بهرهمندی از روش رفتاردرمانی دیالکتیکی،
دانشآموزان دختر دارای اضطراب امتحان را قادر میسازد که
ضمن درک هیجانات و احساسات و پذیرش مشکالت و
ناکارآمدیها؛ زندگی تحصیلی را قابل درک ،کنترلپذیرتر و
پرمعنا تصور نموده و بر این اساس ،رفتار و افکار اجتناب کمتری
از خود بروز داده و در نتیجه از میزان اجتناب شناختی آنها کاسته
شود.
محدود بودن دامنه تحقیق به دانشآموزان دختر دوره دوم
متوسطه دارای اضطراب امتحان شهر شهرکرد و عدم مهار
متغیرهای اثرگذار بر انعطافپذیری روانشناختی و اجتناب
شناختی دانشآموزان از محدودیتهای پژوهش حاضر بود.
پیشنهاد میشود برای افزایش قدرت تعمیمپذیری در سطح
پژوهشی ،این پژوهش در سایر شهرها و مناطق و جوامع دارای
فرهنگهای متفاوت ،دانشآموزان دیگر مقاطع و اختاللهای
روانشناختی دیگر و مهار عوامل ذکر شده اجرا شود .با توجه به
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر انعطافپذیری روانشناختی
و اجتناب شناختی ،در سطح کاربردی پیشنهاد میشود با تهیه
برشور و کتابچهای علمی ،رفتاردرمانی دیالکتیک به مشاوران
مدارس متوسطه دوم ارائه داده شود تا با بهکارگیری محتوای این
درمان ،جهت بهبود انعطافپذیری روانشناختی و کاهش اجتناب
شناختی دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای اضطراب
امتحان ،گام عملی بردارند.
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Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy on psychological flexibility and cognitive
avoidance in female students with exam anxiety
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Abstract
The objective of the present study was to investigate the effectiveness of Dialectical Behavior Therapy on
psychological flexibility and cognitive avoidance in female students with exam anxiety. The present study was
experimental with pretest, posttest and control group design and a two-month follow-up stage. The statistical
population included second grade female high school students with exam anxiety in Shahr-e-kord City in academic
year 2018-19. 30 students suffering from exam anxiety were selected using clustered random sampling method and
were randomly assigned to experimental and control groups (each group of 15). The experimental group received
Dialectical Behavior Therapy intervention (Linhan, 2004) in ten seventy-five-minutes sessions during two and half
months. The applied questionnaires in this study included Questionnaire of Sarason Test Anxiety (QSTA),
Psychological Flexibility Questionnaire (CFI) and Cognitive Avoidance Questionnaire (CAQ). The data obtained
from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA Using SPSS23 statistical software. The
results showed that Dialectical Behavior Therapy has significant effect on the psychological flexibility and
cognitive avoidance in female students with Exam anxiety (p<0.001). According to the findings of the present study
it can be concluded that the Dialectic Behavior Therapy can be applied as an efficient therapy to improve
psychological flexibility and decrease of cognitive avoidance in the students with exam anxiety.
Keywords: Exam anxiety, cognitive avoidance, psychological flexibility, dialectic behavior therapy
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